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Is mór an áthas dom é tuairisc a thabhairt ar 
ghnóthaí Suirbhéireacht Ordanáis Éireann i 2006.  
Ba bhliain í inar baineadh amach éachtaí suntasacha 
agus i go leor slite marcáladh an tús de ré nua i stair 
fhada agus bhródúil na heagraíochta.

Tá OSi tar éis a bheith mar cheannaire i bhforbairt na 
léarscáilíochta digiteach ó 1980 i leith. I 1992 thóg sí 
cinneadh cróga chun an costas méadaitheach a bhain 
le nuashonrú na léarscáilíochta leagáide a thréigeadh 
agus bealach nua a roghnú. Creidtear go bhféadfaí 
freastal ar riachtanais todhchaí an Stáit agus a  
cuid custaiméirí sa chaoi is fearr trí chóras níos  
nua-aimseartha comhoiriúnach le teicneolaíochtaí 
GPS agus GIS, atá ag teacht chun cinn.

Is éard a bhí i gceist le seo ná ath-léarscáilíocht  
sár-uaillmhianach den tír ar fad agus bunachar úrnua  
a chruthú. An toradh ná sonraí cruinn agus fíor-
shofaisticiúla, taifeadta ag baint úsáid as teicníochtaí 
athcheartaithe den chéadscoth i bhfótagrafaíocht 
aeir agus modhanna táirgeachta. Soláthraítear na 
bloic tógála ar a féidir go leor sraitheanna eile de 
shonraí a chuir le haghaidh líon cuspóirí beagnach 
éigríochta.

Sa bhreis ar sin mar thoradh ar an gclár nuálaíochta 
seo tá comhlíonadh trí shraith d’ortafhótagrafaíocht 
don tír iomlán agus forbairt bhreise ar bhonneagar 
GPS de chuid OSi chun réiteach suímh réad-ama 
láidir a chumasú, agus cruthú gréasáin GPS réad-ama 
inrochtana go díreach don úsáideoir ar an talamh.

Tá formhór na hoibre tábhachtaigh ag tacú leis na 
héachtaí seo tar éis a bheith i réimse na teicneolaíochta. 
Feabhsaíodh ár mbunachar PRÍOMHA, mar shampla, 
chun é a dhéanamh níos oscailte and níos éasca le 
húsáid, rinneadh é a leathnú chomh maith chun a 

chinntiú gur féidir leis freastal ar na saghsanna eolais 
geografacha a bheidh de dhíth ar chustaiméirí sa 
todhchaí. Tá sé le tuiscint nach bhfuil obair nuálaíoch 
OSi in úsáid Aeir-Cheamaraí Digiteacha agus athcheartú 
léarscáile GPS rialaithe, nó LIDAR (Raonáil agus 
Lorgaireacht Solais) agus múnlú tríthoiseach ar  
thús cadhnaíochta in aigne ár gcustaiméirí nuair  
a thagann siad chugainn. Mar sin féin is cinnte  
go bhfuil na torthaí a sholáthraítear in aigne acu.

Tá tábhacht ar leithligh tar éis a bheith ag nuálaíocht 
i réimse na seirbhíse chustaiméara. Is éard atá tar éis 
a bheith i gceist ná rolladh amach gréasán gníomhaithe 
fairsing le haghaidh léarscáilíocht mhórscála agus 
mar thoradh tá rochtain níos éasca ar fáil chuig 
formhór ár seirbhísí. Ina theannta sin, tá ár gCóras 
rThráchtála bunaithe go daingean anois, le príomh-
chustaiméirí cuntais in ann rochtain a fháil ar shonraí 
go díreach ar líne.

Tá obair i bhfad níos spreagúla ar siúl i láthair na huaire 
a dhéanfaidh feabhsú breise ar ár dtáirgí agus seirbhísí, 
ach tá áthas ar leith orm an díriú ar chuspóirí níos 
fadtéarmaí a thabhairt faoi deara. Chun a misean  
a chomhlíonadh, caithfidh OSi a bheith freagrach, 
fiontraíoch, éifeachtúil agus feidhmíocht-spreagtha. 
Ag aithint tábhacht na n-airíonna seo, d’fhorbair OSi 
sraith inniúlachtaí do na poist tríd síos na heagraíochta 
a léiríonn iad agus a úsáidtear laistigh de Chóras 
Bainistíocht agus Forbartha Gníomhúcháin na 
bhFostaithe.

Creidim go diongbháilte sa nath cainte “is é an rud  
a thomhaistear an rud a déantar” agus dá bharr sin 
táimid tar éis réimse cuspóirí a leagadh síos ionas 
gur féidir leis an eagraíocht éifeachtachta a 
uasmhéadú ar fud na heagraíochta. Léirítear na 
mionchuspóirí inláimhsithe seo, a thaispeánann 

riachtanais inmheánacha agus seachtracha araon,  
i ngrúpa de phríomhtháscairí feidhmíochta. Déantar 
measúnú ar dhul chun cinn i gcoinne an phlean seo 
ar bhonn leanúnach agus cuireann an POF na torthaí 
faoi bhráid an Bhoird gach mí.

Tá an díriú seo ar leagadh na gcuspóirí oiriúnacha 
agus suntasacha, monatóireacht a dhéanamh orthu 
agus, de réir mar is cuí, athcheartú a dhéanamh 
orthu faoi réir cúinsí athraithe, mar pháirt díreach 
chomh tábhachtach céanna de chuid oibríochtaí  
OSi agus aon cheann eile. Cinnteoidh an cur chuige 
seo go leanann OSi ar aghaidh a bheith nuálaíoch, 
dírithe ar chustaiméirí, agus luach spreagtha. 
Cinnteofar chomh maith go gcomhlíonann OSi  
a cuid sainorduithe tráchtála agus seirbhísí poiblí 
araon agus go bhfuil sé ar a chumas aici leanúint  
ar aghaidh ag déanamh infheistíochtaí críonna  
don todhchaí. Is tarraingteach an todhchaí atá  
ann le haghaidh OSi agus a cuid custaiméirí.

Ba mhaith liom tréaslú leis an POF, Geraldine Ruane, 
agus lena foireann ar bhliain suntasach. Ba mhaith liom 
freisin buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe 
sa seomra boird as ucht a gcuid oibre dhian ag na 
príomh-chruinnithe boird agus sna coistí éagsúla 
araon. Thar ceann an Bhoird gabhaim buíochas leis 
an Aire Airgeadais agus leis na hoifigigh ina Roinn  
as ucht a gcuid tacaíochta leanúnach.
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Tá an chumas chun nuáil go héirimiúil, ag fanacht 

aireach i gcónaí i leith na deiseanna corraitheacha 

nua ceadaithe ag forbairtí sa teicneolaíocht ach aird 

a thabhairt ag an am chéanna ar cibé agus conas is 

féidir iad a aistriú isteach i dtáirgí agus seirbhísí Luach 

Ar Airgead, tar éis a bheith bunúsach i rathúlacht 

OSi mar eagraíocht leis na blianta fada anuas.

Táthar tar éis go leor a bhaint amach ina leith seo  

le blianta beaga anuas le roinnt mhaith forbairtí eile  

sa phíblíne fós. I rith 2006 amháin, mar shampla, 

sheolamar seirbhís nua, OSi “StreetSmart Dublin”  

a sheachadann léarscáileanna sráide go fóin phóca 

chomh maith le táirgí nua inár réimse léarscáileanna 

idirghníomhacha “Trailmaster”. Thionólamar sraith 

seimineáir agus fóraim chun ár ngréasán nua ITM 

and GPS a chur chun cinn, le clár coibhneasaigh de 

shuirbhéanna custaiméara agus taighde margaidh.

Go hinmheánach, thugamar líon suntasach 

d’fheabhsuithe breise ar ár ngníomhaíochtaí 

léarscáilíochta. D’áirigh sé seo scrúdú iomlán ar na 

próisis táirgthe uile, agus mar thoradh ar seo rinneadh 

ailíniú isteach i línte táirgthe níos sruthlínithe agus 

níos éifeachtaí. Baineadh amach ár spriocanna 

nuachóirithe uile do 2006. Bhíomar an-sásta 

comhaontuithe ilbhliantúla nua a shíniú leis an  

Oifig Luachála, Eircom, an Roinn Talmhaíochta,  

Oifig na nOibreacha Poiblí agus Chorus/NTL.

Fuarthas go raibh móréilimh ar ár sraith nua de 

Léarscáilíocht Stairiúil, atá tar éis a bheith ar fáil  

don phobal domhanda ar an idirlíon, agus bhain  

an sraith leas as seoltaí ardphróifíle an bhliain seo 

caite san Astráil agus sna Stáit Aontaithe. Tá an 

úsáid d’eolas leagáide OSi i gcomhar le sonraí 

infhaighte ó Suirbhéireacht Geolaíoch Éireann agus 

an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tar 

éis cumasú a dhéanamh ar fhorbairt agus ar sheoladh 

pleanáilte i 2007 de tháirge nua, Tuarascálacha 

Comhshaoil. Tabharfaidh sé seo réimse eolais faoi 

aon suíomh ar leith agus a phurláin, ó úsáidí stairiúla 

go seasmhacht geolaíoch agus stair an uisce.

Le linn 2006 arís rinneamar rannpháirtíocht dlúth le 

custaiméirí, ag cinntiú go bhfuil na bealaí atá á thórú again 

don todhchaí ailínithe go dlúth lena gcuid riachtanais 

straitéise siúd. Bhíomar sásta a thabhairt faoi deara 

go bhfuil an próiseas comhairliúcháin seo ag obair 

agus go bhfuil an leibhéal sásaimh lenár dtáirgí agus 

seirbhísí ard go mhaith.

Cuireann an Tionscal Faisnéise Geografaí nua-

aimseartha éilimh úra orainn agus táimid tar éis 

spriocanna feidhmíochta éilitheacha a leagadh síos 

dúinn féin. Úsáidfimid ár seiftiúlacht agus ár dtaithí 

ar fad chun iad sin a réadú. Ba mhaith liom moladh  

a thabhairt don fhoireann ag OSi, agus is mór an 

onóir dom a bheith i gceannas orthu. Tugann siad 

díograis chuig an láthair oibre rud a dhéanann áit 

spreagthach agus torthúil di agus creidim go bhfuil 

na daoine is tábhachtaí dúinn ar fad sa todhchaí –  

ár gcustaiméirí – fíorbhuíoch as ucht an méid seo.

 

Geraldine Ruane 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Tá luas gasta an athraithe eacnamaíoch agus sóisialta 

in Éirinn le deich mbliana anuas tar éis idir dheiseanna 

agus dúshláin a thabhairt leis, i réimse an bhonneagair 

ach go háirithe. Mar ghníomhaireacht léarscáilíochta 

náisiúnta na tíre, soláthraíonn OSi na hearnálacha 

poiblí agus tráchtála araon le sonraí geografach 

ríthábhachtach agus fadréimseach a thacaíonn le 

formhór den bhforbairt seo.

De dheasca sin, tá ár infheistíocht i dteicneolaíochtaí 

nua, tar éis a bheith tráthúil, ag cinntiú go bhfuil siad 

trealmhaithe chun ár gcustaiméirí a sholáthar le sonraí 

atá suas chun dáta, cruinn, le rochtain agus úsáid éasca 

agus fíor-sholúbtha ionas go bhfuil siad sainoiriúnaithe 

do riachtanais chruinne na gcustaiméirí.

Ina theanna sin, agus ar an mbonn is ríthábhachtaí, 

tá an t-eolas seo ar fáil ar phraghsanna réadúla a 

léiríonn luach ar airgead. Ceann de na príomh-

dhúshláin ag teacht ón bhfás eacnamaíoch do OSi 

ná a chinntiú go leanann ár gcur chuige éabhlóideach 

i dtreo forbairt táirge agus seirbhísí ag léiriú luach 

den chéadscoth – ní hamháin dár gcustaiméirí 

tráchtála ach don tír ina iomlán chomh maith.

I rith 2006 bhaineamar amach ioncam de €19.7 

milliún, méadú 3% ar an mbliain roimhe sin. Le 

bainistíocht chostais cúramach, chinntigh sé seo 

feabhsú breise i gcóimheas an ioncaim díolacháin  

le caiteachas iomlán, ag laghdú leibhéal an Deontas 

Oireachtais de chuid na Roinne Airgeadais atá ag 

teastáil arís.

Tá sé seo coinnithe ar fad de réir ár sainordú faoi Acht 

na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann 2001, a éilíonn 

orainn freastal ar oibleagáidí seirbhís poiblí agus ag 

an am céanna méadú a dhéanamh ar ár gcur chuige 

fiontraíoch agus tráchtála i leith déanamh gnó.

Is páirt intreach de chultúr OSi nua-aimseartha é 

seachadadh an luach ar airgead. Úsáidimid mar shlat 

tomhais é nuair atá measúnú á dhéanamh againn ar 

dheiseanna forbartha nua agus an tslí ina gcuirimid 

struchtúr orainn féin. Ina nádúr, is eagraíocht fíor-

theicneolaíoch í OSi le tothlú féideartha sách mór 

do na cineálacha infheistíochta chaipitiúil atá 

riachtanach chun caighdeáin sármhaitheasa den 

chéadscoth a bhaint amach.

Mar sin féin leanaimid orainn ag stiúradh líne 

chúramach ina leith seo, ag obair le páirtithe agus  

ag úsáid breithiúnas agus taithí chun infheistíochtaí 

oiriúnacha a dhéanamh ag an am ceart. Tá an cur 

chuige seo tar éis díbhinní a íoc le haghaidh OSi agus, 

níos tábhachtaí fós, le haghaidh ár gcustaiméirí. 

Leanann OSi ar aghaidh mar an cheannaire aitheanta in 

Éirinn i mbailiúchán, i mbainistíocht agus i ndáileadh 

an eolais spásúil. Tá ár leibhéil cháilíochta den 

chéadscoth agus i roinnt mhaith slite táimid mar 

cheannairí domhanda sa mhéid a dhéanaimid.

Tá fás ioncaim, díorthaithe ó luach a thabhairt dár 

gcustaiméirí lárnach i dtodhchaí OSi. Léiríonn ár 

gcuid pleananna réamh-mheastacháin fáis atá láidir, 

comhsheasmhach agus réadúil d’ioncaim inár margaí 

roghnaithe uile, spreagtha go príomha ag táirgí agus 

seirbhísí feabhsaithe.

I bpáirt tá an borradh in eacnamaíocht na hÉireann,  

i ngníomhaíocht tógála ach go háirithe, tar éis a bheith 

mar taoide a d’ardaigh gach bád, le bád OSi san 

áireamh. Ach tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara 

go bhfuil feabhsuithe seirbhíse – soláthar táirgí atá 

níos fearr fós, a oireann ar bhonn níos dlúithe do 

riachtanais na gcustaiméirí – tar éis a bheith ar a 

laghad chomh tábhachtach céanna, nó fiú níos 

tábhachtaí fós, do fheidhmíocht airgeadais OSi.
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Tá an chumas chun nuáil go héirimiúil, ag fanacht 

aireach i gcónaí i leith na deiseanna corraitheacha 

nua ceadaithe ag forbairtí sa teicneolaíocht ach aird 

a thabhairt ag an am chéanna ar cibé agus conas is 

féidir iad a aistriú isteach i dtáirgí agus seirbhísí Luach 

Ar Airgead, tar éis a bheith bunúsach i rathúlacht 

OSi mar eagraíocht leis na blianta fada anuas.

Táthar tar éis go leor a bhaint amach ina leith seo  

le blianta beaga anuas le roinnt mhaith forbairtí eile  

sa phíblíne fós. I rith 2006 amháin, mar shampla, 

sheolamar seirbhís nua, OSi “StreetSmart Dublin”  

a sheachadann léarscáileanna sráide go fóin phóca 

chomh maith le táirgí nua inár réimse léarscáileanna 

idirghníomhacha “Trailmaster”. Thionólamar sraith 

seimineáir agus fóraim chun ár ngréasán nua ITM 

and GPS a chur chun cinn, le clár coibhneasaigh de 

shuirbhéanna custaiméara agus taighde margaidh.

Go hinmheánach, thugamar líon suntasach 

d’fheabhsuithe breise ar ár ngníomhaíochtaí 

léarscáilíochta. D’áirigh sé seo scrúdú iomlán ar na 

próisis táirgthe uile, agus mar thoradh ar seo rinneadh 

ailíniú isteach i línte táirgthe níos sruthlínithe agus 

níos éifeachtaí. Baineadh amach ár spriocanna 

nuachóirithe uile do 2006. Bhíomar an-sásta 

comhaontuithe ilbhliantúla nua a shíniú leis an  

Oifig Luachála, Eircom, an Roinn Talmhaíochta,  

Oifig na nOibreacha Poiblí agus Chorus/NTL.

Fuarthas go raibh móréilimh ar ár sraith nua de 

Léarscáilíocht Stairiúil, atá tar éis a bheith ar fáil  

don phobal domhanda ar an idirlíon, agus bhain  

an sraith leas as seoltaí ardphróifíle an bhliain seo 

caite san Astráil agus sna Stáit Aontaithe. Tá an 

úsáid d’eolas leagáide OSi i gcomhar le sonraí 

infhaighte ó Suirbhéireacht Geolaíoch Éireann agus 

an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tar 

éis cumasú a dhéanamh ar fhorbairt agus ar sheoladh 

pleanáilte i 2007 de tháirge nua, Tuarascálacha 

Comhshaoil. Tabharfaidh sé seo réimse eolais faoi 

aon suíomh ar leith agus a phurláin, ó úsáidí stairiúla 

go seasmhacht geolaíoch agus stair an uisce.

Le linn 2006 arís rinneamar rannpháirtíocht dlúth le 

custaiméirí, ag cinntiú go bhfuil na bealaí atá á thórú again 

don todhchaí ailínithe go dlúth lena gcuid riachtanais 

straitéise siúd. Bhíomar sásta a thabhairt faoi deara 

go bhfuil an próiseas comhairliúcháin seo ag obair 

agus go bhfuil an leibhéal sásaimh lenár dtáirgí agus 

seirbhísí ard go mhaith.

Cuireann an Tionscal Faisnéise Geografaí nua-

aimseartha éilimh úra orainn agus táimid tar éis 

spriocanna feidhmíochta éilitheacha a leagadh síos 

dúinn féin. Úsáidfimid ár seiftiúlacht agus ár dtaithí 

ar fad chun iad sin a réadú. Ba mhaith liom moladh  

a thabhairt don fhoireann ag OSi, agus is mór an 

onóir dom a bheith i gceannas orthu. Tugann siad 

díograis chuig an láthair oibre rud a dhéanann áit 

spreagthach agus torthúil di agus creidim go bhfuil 

na daoine is tábhachtaí dúinn ar fad sa todhchaí –  

ár gcustaiméirí – fíorbhuíoch as ucht an méid seo.

 

Geraldine Ruane 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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tá an t-eolas seo ar fáil ar phraghsanna réadúla a 

léiríonn luach ar airgead. Ceann de na príomh-

dhúshláin ag teacht ón bhfás eacnamaíoch do OSi 

ná a chinntiú go leanann ár gcur chuige éabhlóideach 

i dtreo forbairt táirge agus seirbhísí ag léiriú luach 

den chéadscoth – ní hamháin dár gcustaiméirí 

tráchtála ach don tír ina iomlán chomh maith.

I rith 2006 bhaineamar amach ioncam de €19.7 

milliún, méadú 3% ar an mbliain roimhe sin. Le 

bainistíocht chostais cúramach, chinntigh sé seo 

feabhsú breise i gcóimheas an ioncaim díolacháin  

le caiteachas iomlán, ag laghdú leibhéal an Deontas 

Oireachtais de chuid na Roinne Airgeadais atá ag 

teastáil arís.
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seachadadh an luach ar airgead. Úsáidimid mar shlat 
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theicneolaíoch í OSi le tothlú féideartha sách mór 

do na cineálacha infheistíochta chaipitiúil atá 

riachtanach chun caighdeáin sármhaitheasa den 

chéadscoth a bhaint amach.

Mar sin féin leanaimid orainn ag stiúradh líne 

chúramach ina leith seo, ag obair le páirtithe agus  

ag úsáid breithiúnas agus taithí chun infheistíochtaí 

oiriúnacha a dhéanamh ag an am ceart. Tá an cur 

chuige seo tar éis díbhinní a íoc le haghaidh OSi agus, 

níos tábhachtaí fós, le haghaidh ár gcustaiméirí. 

Leanann OSi ar aghaidh mar an cheannaire aitheanta in 

Éirinn i mbailiúchán, i mbainistíocht agus i ndáileadh 

an eolais spásúil. Tá ár leibhéil cháilíochta den 

chéadscoth agus i roinnt mhaith slite táimid mar 

cheannairí domhanda sa mhéid a dhéanaimid.

Tá fás ioncaim, díorthaithe ó luach a thabhairt dár 

gcustaiméirí lárnach i dtodhchaí OSi. Léiríonn ár 

gcuid pleananna réamh-mheastacháin fáis atá láidir, 

comhsheasmhach agus réadúil d’ioncaim inár margaí 

roghnaithe uile, spreagtha go príomha ag táirgí agus 

seirbhísí feabhsaithe.

I bpáirt tá an borradh in eacnamaíocht na hÉireann,  

i ngníomhaíocht tógála ach go háirithe, tar éis a bheith 

mar taoide a d’ardaigh gach bád, le bád OSi san 

áireamh. Ach tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara 

go bhfuil feabhsuithe seirbhíse – soláthar táirgí atá 

níos fearr fós, a oireann ar bhonn níos dlúithe do 

riachtanais na gcustaiméirí – tar éis a bheith ar a 

laghad chomh tábhachtach céanna, nó fiú níos 

tábhachtaí fós, do fheidhmíocht airgeadais OSi.
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Nuashonrú na Sonraí Spásúla 
(Athcheartú)

Ó chuir i gcrích an chláir léarscáilíochta 

nua i 2004, luíonn an fócas don tréimhse 

2005-2007 ar fheabhsú na gciogal 

athcheartaithe d’fhonn a chinntiú  

go mbíonn na sonraí eolais spásúil is  

nua-aimseartha ar fáil do chustaiméirí.

Éachtaí inár gClár Athcheartaithe

I 2006, rinneadh athcheartú ar 100% (3,300 bileog 
léarscáile) den léarscáilíocht uirbeach agus fo-uirbeach 
i gcomhréir leis an gciogal athcheartaithe 1 bhliain a 
comhaontaíodh roimhe. Cuireadh feabhas suntasach 
ar an léarscáilíocht im-uirbeach agus baineadh amach 
spriocanna táirgeachta chun a chinntiú go gcothaítear 
ciogail athcheartaithe laistigh den phlean 3 bliana.

Lean an foinsiú allamuigh den athcheartú léarscáile 
1:5,000 ar aghaidh i 2006 leis an gconraitheoir ag 
seachadadh 89% de na léarscáileanna a bhí ag teastáil 
roimh dheireadh na bliana. Tharla an t-easnamh  
ag an gconraitheoir i gcoinne na sprice toisc an 
chastacht ar leith den léarscáilíocht a bhí i gceist.

Conradh Clárlainne na Talún

Bhain OSi amach an seirbhísiú rathúil den chonradh 
seo i gcoinne cúlra casta a bhain le dúshláin agus  
le héilimh teicneolaíochta. Is é atá i gceist leis an 
gconradh ar a chuathas ina mbun le Clárlann na 

Talún i 2004 ná soláthar na léarscáilíochta ar fad  
.i. le haghaidh scálaí 1:1000; 1:2,500 agus 1:5,000 
do na tíortha go léir i bhformáid digiteach agus 
úsáid a bhaint as an gcóras tagartha comhordanáide 
ITM (Irish Transverse Mercator). Ina theannta sin, 
iarrann an conradh seo go soláthródh OSi, ar an 
gcéad chomóradh bliana den 1:1000 Uirbeach agus 
an 1:2,500 Fo-uirbeach, ath-sholáthar iomlán de na 
léarscáileanna seo ina cuimsítear na hathcheartuithe 
go léir a tharlaíonn sa tréimhse 12 mhí sin. Déantar 
an 1:2,500 Im-uirbeach a athsholáthar ar an 3ú 
comóradh bliana agus an 1:5,000 Tuaithe ar an 5ú 
Comóradh Bliana. Le forfheidhmiú shreabhlíne 
léarscáilíochta digití de chuid Clárlainne na Talún, 
rolladh amach sraith eolais agus tacaíochta bhreise 
chun cabhrú leis an aistriú ó Eangach Náisiúnta na 
hÉireann go dtí ITM.

I 2006, bhí sé de dhíth ar OSi an chéad soláthar de 
chontaetha Loch Garman, an Chláir, Lú agus an 
Chabháin a sheas le haghaidh beagnach 2,500 
bileog léarscáile, a bhí go léir cothrom ó thaobh imill 
de agus nuachóirithe. Maidir le dualgas “ath-
sholáthair” na heagraíochta, iarradh orthu go 
sholáthrófaí an 1:1000 Uirbeach agus an 1:2,500 Fo-
uirbeach do chontaetha na Mí (138 bileog), 
Ceatharlach (50 bileog) agus Cill Chainnigh (98 
bileog) bunaithe ar na hathcheartuithe a tharla ó 
dháta soláthair bhunúsaigh na gcontaetha seo go 
luath i 2005. Baineadh amach spriocdhátaí 
seachadta na gcontaetha go léir chomh maith leis na 
gealltanais ath-sholáthair.

Feabhsú na Sonraí

Tá sé de dhualgas ar an gcuid seo den 

eagraíocht caighdeánú a dhéanamh ar na 

sonraí ar mhórscála trasna na trí shraithe 

mórscála agus chun an caighdeán sin a 

ardú d’fhonn táirge a fháil atá comhoiriúnach 

le GIS. Tá an chuid seo freagrach go díreach 

as ucht nuachóiriú na sonraí 1:1,000 agus 

1:2,500, do chothú an GeoDirectory agus i 

2006, iarradh air an léarscáilíocht go léir a 

chur ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do 

Dhaonáireamh 2006.

Saibhriú na sonraí mórscála

Ba í 2006 an chéad bhliain den chlár Saibhrithe 
Sonraí nó den chlár nuachóirithe. Tá an clár seo 
deartha chun ár sonraí mórscála a shaibhriú trí lán-
polagánú na mór-théamaí ar nós Foirgnimh, Talamh, 
Uisce agus Bóithre. Freisin cruthaíonn an clár 
nascacht sonraí gréasáin cosúil le bóithre, 
aibhneacha agus iarnróid. Is é cuspóir sáraithe an 
chláir ná chun a chinntiú go gcomhlíonann sonraí 
OSi na riachtanais éilitheacha den mhargadh GIS atá 
ag dul i méid i gcónaí. Rinneadh dul chun cinn ar an 
gclár chun leaganacha Gaeilge d’ainmneacha sráide 
a chruthú, le OSi ag síniú conradh leis an mBrainse 
Logainmneacha ar chóir a chinntiú go gcuirfear an 
obair seo i gcrích laistigh de timpeall dhá bhliain.
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GeoDirectory

Ó pháirteachas comhoibríoch de chuid Suirbhéireacht 
Ordanáis Éireann agus An Post, cruthaíodh an 
Bunachar Sonraí Náisiúnta na Seoltaí seo agus tá  
sé á chothú ag OSi agus An Post i dteannta a chéile.  
Tá OSi freagrach as ucht an gné geografach de gach 
seoladh a chothú agus chomh maith leis sin as ucht 
an léarscáilíocht saincheaptha atá ag teastáil a 
sholáthar do An Post le haghaidh a gcuid ionchuir. 
Tá 1.8 milliún seoladh caighdeánaithe sa bhunachar 
sonraí anois agus úsáidtear é go forleathan ag Údaráis 
Áitiúla, Ranna Rialtais agus éagsúlacht eagraíochtaí 
trádála ar nós bainc, comhlachtaí árachais agus 
eagraíochtaí taighde margaidh chomh maith.

Lean OSi ar aghaidh le gnáth ghiniúint na mbealaí poist 
le haghaidh An Post i 2006 gan fadhb ar bith, le níos 
mó ná 3,500 bealach breactha agus curtha ar fáil.

Le haghaidh Daonáirimh 2006, tháirg Foireann 
GeoDirectory an léarscáilíocht saincheaptha a bhí  
ag teastáil, ag dearadh agus ag breacadh níos mó ná 
12,000 léarscáil, rud a chuir go mór le héifeachtacht 
na n-áiritheoirí de chuid an CSO. I ndiaidh an 
Daonáireamh, chuir OSi raon comhaid digiteacha  
ar fáil don Phríomhoifig Staidrimh (CSO) ar bhonn 
contae ar chontae leis an bpolagánú riachtanach 
chun a gcuid anailíse den eolas a fuarthas a éascú.

Rannóg Forbartha Táirgí & na bhFoilseachán 

(Léarscáilíocht Turasóireachta)

Tá an rannóg seo freagrach as ucht táirgí 

digiteacha agus páipéir a dhearadh agus a 

dhíorthú ó bhunachair sonraí topagrafacha 

1:10,000 mórscála agus náisiúnta.

Tharla roinnt mhaith éachtaí suntasacha sa réimse 

seo i 2006:

• Ar mhaithe na caoithiúlachta sa phróiseas 

táirgeachta léarscáilíochta, tá Éire roinnte i 

“dTíleanna” atá cothrom le hachar 20km x 20km 

cearnaithe .i. 400km2. Cé go bhfuil 252 de na 

tíleanna seo in Éirinn, rinneadh 103 de na Tíleanna 

seo a nuashonrú i 2006 agus mar thoradh díreach 

ar seo, foilsíodh 14 léarscáil de chuid Discovery 

Series. Ar bhonn tábhachtach, ghin na hÍomhánna 

Raster atá bainteach leis, táirge ar leith ach is 

táirge é ar a bhfuil níos mó agus níos mó tóir air 

laistigh de mhargadh na nDíolachán Digiteacha le 

haghaidh na Tíleanna Raster “20 x 20” seo.

• Táirgeadh táirge Raster Tuaithe nua le bheith in úsáid 

sa chomhshaoil gréasáin ónár dtacar sonraí 1:10000.

• Lean rath an “Dublin City and District Street Guide” 

agus léirigh an 6ú Eagrán a seoladh i 2006 tóir an 

táirge seo a thuilleadh.

• Gach bliain, déantar dá cheann as sé léarscáil 

cathrach na hÉireann a athcheartú agus i 2006 

foilsíodh an 3ú eagrán de Léarscáileanna Sráide 

na Gaillimhe agus Phort Láirge.

• Mar fhreagra ar éileamh na gcustaiméirí atá soiléir 

ó sheoladh treorach i 2004 agus a dearbhaíodh i 

ndiaidh athdhearadh táirge i 2005, táirgeadh 70 

Léarscáil Bailte Raster nua i 2006. Rinneadh na 

custaiméirí a bhí ag baint úsáid as an táirge seo, 

chomh éagsúil le Fáilte Éireann do na mórán 

comhlachtaí i dtionscail na seirbhísí a logánú  

ach tá léarscáilíocht chruinn ar féidir a bheith  

ag brath uirthi ag teastáil.

• Fotháirge nach raibh beartaithe ach atá an-

luachmhar a tháinig as na Léarscáileanna Bailte 

Raster ná Atlas nua na mBailte i dTuaisceart 

Laighean a seoladh mar tháirge treorach i rith  

na bliana agus a chlúdaigh 30 baile i dTuaisceart 

Laighin ag dul ó Chill Choca go Dún Dealgan.

• Bíonn táirgeacht de chuid Acadaimh Ríoga na 

hÉireann (RIA) dá “Historic Town Atlas” bliantúil a 

bhfuil meas ollmhór air ag brath ar léarscáilíocht 

de chuid Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus  

i 2006 chlúdaigh táirgeacht an RIA bailte Dhún 

Dealgan agus Chill Chainnigh.

• Bíonn scrúduithe an Teastais Shóisearaigh  

agus na hArdteistiméireachta arna dhéanamh  

ag Coimisiúin na Scrúduithe Stáit ag brath ar 

léarscáilíocht táirgthe ag Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann chomh maith. I 2006, sholáthar OSi na 

sonraí go léir a bhí ag teastáil le haghaidh táirgthe 

190,000 léarscáil, de réir an chaighdeáin an-ard 

agus laistigh de na hamlínte dochta a éilíodh.

• Thug léarscáilíocht OSi tacaíocht do Railithe 

Idirnáisiúnta Chill Airne agus Dhún na nGall araon,  

ní hamháin le turasóirí chuig na hócáidí seo ach 

leis na tiománaithe/treoraithe chomh maith ag 

brath ar chruinneas na léarscáilíochta de chuid 

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. Tá Railí na Locha 

Chill Airne “Suirbhéireacht Ordanáis Éireann”  

ina phríomh eachtra arna urrú ag OSi fós don 

eagraíocht.
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Nuashonrú na Sonraí Spásúla 
(Athcheartú)

Ó chuir i gcrích an chláir léarscáilíochta 

nua i 2004, luíonn an fócas don tréimhse 

2005-2007 ar fheabhsú na gciogal 

athcheartaithe d’fhonn a chinntiú  

go mbíonn na sonraí eolais spásúil is  

nua-aimseartha ar fáil do chustaiméirí.

Éachtaí inár gClár Athcheartaithe

I 2006, rinneadh athcheartú ar 100% (3,300 bileog 
léarscáile) den léarscáilíocht uirbeach agus fo-uirbeach 
i gcomhréir leis an gciogal athcheartaithe 1 bhliain a 
comhaontaíodh roimhe. Cuireadh feabhas suntasach 
ar an léarscáilíocht im-uirbeach agus baineadh amach 
spriocanna táirgeachta chun a chinntiú go gcothaítear 
ciogail athcheartaithe laistigh den phlean 3 bliana.

Lean an foinsiú allamuigh den athcheartú léarscáile 
1:5,000 ar aghaidh i 2006 leis an gconraitheoir ag 
seachadadh 89% de na léarscáileanna a bhí ag teastáil 
roimh dheireadh na bliana. Tharla an t-easnamh  
ag an gconraitheoir i gcoinne na sprice toisc an 
chastacht ar leith den léarscáilíocht a bhí i gceist.

Conradh Clárlainne na Talún

Bhain OSi amach an seirbhísiú rathúil den chonradh 
seo i gcoinne cúlra casta a bhain le dúshláin agus  
le héilimh teicneolaíochta. Is é atá i gceist leis an 
gconradh ar a chuathas ina mbun le Clárlann na 

Talún i 2004 ná soláthar na léarscáilíochta ar fad  
.i. le haghaidh scálaí 1:1000; 1:2,500 agus 1:5,000 
do na tíortha go léir i bhformáid digiteach agus 
úsáid a bhaint as an gcóras tagartha comhordanáide 
ITM (Irish Transverse Mercator). Ina theannta sin, 
iarrann an conradh seo go soláthródh OSi, ar an 
gcéad chomóradh bliana den 1:1000 Uirbeach agus 
an 1:2,500 Fo-uirbeach, ath-sholáthar iomlán de na 
léarscáileanna seo ina cuimsítear na hathcheartuithe 
go léir a tharlaíonn sa tréimhse 12 mhí sin. Déantar 
an 1:2,500 Im-uirbeach a athsholáthar ar an 3ú 
comóradh bliana agus an 1:5,000 Tuaithe ar an 5ú 
Comóradh Bliana. Le forfheidhmiú shreabhlíne 
léarscáilíochta digití de chuid Clárlainne na Talún, 
rolladh amach sraith eolais agus tacaíochta bhreise 
chun cabhrú leis an aistriú ó Eangach Náisiúnta na 
hÉireann go dtí ITM.

I 2006, bhí sé de dhíth ar OSi an chéad soláthar de 
chontaetha Loch Garman, an Chláir, Lú agus an 
Chabháin a sheas le haghaidh beagnach 2,500 
bileog léarscáile, a bhí go léir cothrom ó thaobh imill 
de agus nuachóirithe. Maidir le dualgas “ath-
sholáthair” na heagraíochta, iarradh orthu go 
sholáthrófaí an 1:1000 Uirbeach agus an 1:2,500 Fo-
uirbeach do chontaetha na Mí (138 bileog), 
Ceatharlach (50 bileog) agus Cill Chainnigh (98 
bileog) bunaithe ar na hathcheartuithe a tharla ó 
dháta soláthair bhunúsaigh na gcontaetha seo go 
luath i 2005. Baineadh amach spriocdhátaí 
seachadta na gcontaetha go léir chomh maith leis na 
gealltanais ath-sholáthair.

Feabhsú na Sonraí

Tá sé de dhualgas ar an gcuid seo den 

eagraíocht caighdeánú a dhéanamh ar na 

sonraí ar mhórscála trasna na trí shraithe 

mórscála agus chun an caighdeán sin a 

ardú d’fhonn táirge a fháil atá comhoiriúnach 

le GIS. Tá an chuid seo freagrach go díreach 

as ucht nuachóiriú na sonraí 1:1,000 agus 

1:2,500, do chothú an GeoDirectory agus i 

2006, iarradh air an léarscáilíocht go léir a 

chur ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do 

Dhaonáireamh 2006.

Saibhriú na sonraí mórscála

Ba í 2006 an chéad bhliain den chlár Saibhrithe 
Sonraí nó den chlár nuachóirithe. Tá an clár seo 
deartha chun ár sonraí mórscála a shaibhriú trí lán-
polagánú na mór-théamaí ar nós Foirgnimh, Talamh, 
Uisce agus Bóithre. Freisin cruthaíonn an clár 
nascacht sonraí gréasáin cosúil le bóithre, 
aibhneacha agus iarnróid. Is é cuspóir sáraithe an 
chláir ná chun a chinntiú go gcomhlíonann sonraí 
OSi na riachtanais éilitheacha den mhargadh GIS atá 
ag dul i méid i gcónaí. Rinneadh dul chun cinn ar an 
gclár chun leaganacha Gaeilge d’ainmneacha sráide 
a chruthú, le OSi ag síniú conradh leis an mBrainse 
Logainmneacha ar chóir a chinntiú go gcuirfear an 
obair seo i gcrích laistigh de timpeall dhá bhliain.

Athbhreithniú na Táirgeachta Léarscáilíochta
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GeoDirectory

Ó pháirteachas comhoibríoch de chuid Suirbhéireacht 
Ordanáis Éireann agus An Post, cruthaíodh an 
Bunachar Sonraí Náisiúnta na Seoltaí seo agus tá  
sé á chothú ag OSi agus An Post i dteannta a chéile.  
Tá OSi freagrach as ucht an gné geografach de gach 
seoladh a chothú agus chomh maith leis sin as ucht 
an léarscáilíocht saincheaptha atá ag teastáil a 
sholáthar do An Post le haghaidh a gcuid ionchuir. 
Tá 1.8 milliún seoladh caighdeánaithe sa bhunachar 
sonraí anois agus úsáidtear é go forleathan ag Údaráis 
Áitiúla, Ranna Rialtais agus éagsúlacht eagraíochtaí 
trádála ar nós bainc, comhlachtaí árachais agus 
eagraíochtaí taighde margaidh chomh maith.

Lean OSi ar aghaidh le gnáth ghiniúint na mbealaí poist 
le haghaidh An Post i 2006 gan fadhb ar bith, le níos 
mó ná 3,500 bealach breactha agus curtha ar fáil.

Le haghaidh Daonáirimh 2006, tháirg Foireann 
GeoDirectory an léarscáilíocht saincheaptha a bhí  
ag teastáil, ag dearadh agus ag breacadh níos mó ná 
12,000 léarscáil, rud a chuir go mór le héifeachtacht 
na n-áiritheoirí de chuid an CSO. I ndiaidh an 
Daonáireamh, chuir OSi raon comhaid digiteacha  
ar fáil don Phríomhoifig Staidrimh (CSO) ar bhonn 
contae ar chontae leis an bpolagánú riachtanach 
chun a gcuid anailíse den eolas a fuarthas a éascú.

Rannóg Forbartha Táirgí & na bhFoilseachán 

(Léarscáilíocht Turasóireachta)

Tá an rannóg seo freagrach as ucht táirgí 

digiteacha agus páipéir a dhearadh agus a 

dhíorthú ó bhunachair sonraí topagrafacha 

1:10,000 mórscála agus náisiúnta.

Tharla roinnt mhaith éachtaí suntasacha sa réimse 

seo i 2006:

• Ar mhaithe na caoithiúlachta sa phróiseas 

táirgeachta léarscáilíochta, tá Éire roinnte i 

“dTíleanna” atá cothrom le hachar 20km x 20km 

cearnaithe .i. 400km2. Cé go bhfuil 252 de na 

tíleanna seo in Éirinn, rinneadh 103 de na Tíleanna 

seo a nuashonrú i 2006 agus mar thoradh díreach 

ar seo, foilsíodh 14 léarscáil de chuid Discovery 

Series. Ar bhonn tábhachtach, ghin na hÍomhánna 

Raster atá bainteach leis, táirge ar leith ach is 

táirge é ar a bhfuil níos mó agus níos mó tóir air 

laistigh de mhargadh na nDíolachán Digiteacha le 

haghaidh na Tíleanna Raster “20 x 20” seo.

• Táirgeadh táirge Raster Tuaithe nua le bheith in úsáid 

sa chomhshaoil gréasáin ónár dtacar sonraí 1:10000.

• Lean rath an “Dublin City and District Street Guide” 

agus léirigh an 6ú Eagrán a seoladh i 2006 tóir an 

táirge seo a thuilleadh.

• Gach bliain, déantar dá cheann as sé léarscáil 

cathrach na hÉireann a athcheartú agus i 2006 

foilsíodh an 3ú eagrán de Léarscáileanna Sráide 

na Gaillimhe agus Phort Láirge.

• Mar fhreagra ar éileamh na gcustaiméirí atá soiléir 

ó sheoladh treorach i 2004 agus a dearbhaíodh i 

ndiaidh athdhearadh táirge i 2005, táirgeadh 70 

Léarscáil Bailte Raster nua i 2006. Rinneadh na 

custaiméirí a bhí ag baint úsáid as an táirge seo, 

chomh éagsúil le Fáilte Éireann do na mórán 

comhlachtaí i dtionscail na seirbhísí a logánú  

ach tá léarscáilíocht chruinn ar féidir a bheith  

ag brath uirthi ag teastáil.

• Fotháirge nach raibh beartaithe ach atá an-

luachmhar a tháinig as na Léarscáileanna Bailte 

Raster ná Atlas nua na mBailte i dTuaisceart 

Laighean a seoladh mar tháirge treorach i rith  

na bliana agus a chlúdaigh 30 baile i dTuaisceart 

Laighin ag dul ó Chill Choca go Dún Dealgan.

• Bíonn táirgeacht de chuid Acadaimh Ríoga na 

hÉireann (RIA) dá “Historic Town Atlas” bliantúil a 

bhfuil meas ollmhór air ag brath ar léarscáilíocht 

de chuid Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus  

i 2006 chlúdaigh táirgeacht an RIA bailte Dhún 

Dealgan agus Chill Chainnigh.

• Bíonn scrúduithe an Teastais Shóisearaigh  

agus na hArdteistiméireachta arna dhéanamh  

ag Coimisiúin na Scrúduithe Stáit ag brath ar 

léarscáilíocht táirgthe ag Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann chomh maith. I 2006, sholáthar OSi na 

sonraí go léir a bhí ag teastáil le haghaidh táirgthe 

190,000 léarscáil, de réir an chaighdeáin an-ard 

agus laistigh de na hamlínte dochta a éilíodh.

• Thug léarscáilíocht OSi tacaíocht do Railithe 

Idirnáisiúnta Chill Airne agus Dhún na nGall araon,  

ní hamháin le turasóirí chuig na hócáidí seo ach 

leis na tiománaithe/treoraithe chomh maith ag 

brath ar chruinneas na léarscáilíochta de chuid 

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. Tá Railí na Locha 

Chill Airne “Suirbhéireacht Ordanáis Éireann”  

ina phríomh eachtra arna urrú ag OSi fós don 

eagraíocht.
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I dtionscal atá ag brath níos mó agus níos 

mó ar agus ag baint leasa as dul chun cinn 

teicneolaíochta na blianta beaga anuas, 

caithfidh OSi a chinntiú go bhfanann sí mar 

cheannaire ina húsáid agus a himscaradh 

de theicneolaíochtaí léarscáilíochta 

nua, atá ar cheann d’ábhair thacaíochta 

dá rathúlacht leanúnach i bhfreastal ar 

ionchais chustaiméara.

Rannóg na Cianbhraitheachta

Freagrach as ucht Oibríochtaí Eitilte riachtanach 

chun íomháineachas fótagrafaíochta a ghabháil 

chun tacú le táirgeadh léarscáile mórscála, mar  

aon le sonraí airde léasair, thuairiscigh an rannóg 

seo rathúlacht suntasach i 2006.

Íomháchas Airde Mhór

Braitheann an próiseas seo go mór ar choinníollacha 

aeráide mar sin féin i 2006 cuireadh gabháil iomlán 

na n-íomháithe Airde Mhór don chontae i gcrích.

Íomháchas Airde Bheag

Ba rathúil na haerárthaí seo freisin i 2006, iad  

faoi stiúir baill foirne OSi ach á n-eitilt ag úinéirí 

conraithe na n-aerárthaí, ag gabháil líon iomlán  

de 10,600 íomhá i 2006.

Raonáil agus Lorgaireacht Solais (LIDAR)

I 2006 bhain OSi úsáid iomlán as an trealamh  

nua-shealbhaithe um Raonáil agus Lorgaireacht 

Solais (LIDAR) insealbhaithe in aerárthach Piper 

Aztec agus a Braiteoir Digiteach ar Eite (ADS) 

insealbhaithe sa dara aerárthach. Cuireadh cúig 

tionscadal LIDAR i gcrích go rathúil le haghaidh 

Oifig na nOibreacha Poiblí agus seachadta ar 

sceideal. D’fhonn gur fiontar nua é bailiú agus 

próiseáil LIDAR le haghaidh OSi rinneadh 

athbhreithniú ar an oibríocht le linn 2006 le cúnamh 

na saineolaithe ó Leica GeoSystems, a sholáthraíonn 

an trealamh a úsáideadh. Tar éis an t-athbhreithniú 

seo tugadh faoi thrí threoirthionscadal, á spreagadh 

ag Roinn Gnó & Margaíochta OSi. Tá sé i gceist go 

ndéanfaidh siad seo na táirgí LIDAR is tarraingtí a 

aithint chun iad a thabhairt chuig an margadh níos 

leithne agus chun cumais táirgthe inmheánacha  

a chinneadh.

Próiseáil agus Cartlannú
Sháraigh an Stiúideo “Íomhá Analóige agus Cartlannú” 

(Stiúideo Fótagrafaíochta), a sprioc scanta le haghaidh 

2006 scanning target (16,300 i gcoinne sprioc de 

14,700). Le tabhairt isteach Íomháchas Digiteach 

agus céimniú amach an Íomhachais Analóige 

traidisiúnta, tá deireadh tagtha leis an riachtanas do 

Phróiseáil agus Scanadh Analóige agus dá réir sin, 

tháinig deireadh le réimse seo na táirgeachta i 2006.

Próiseáil na hÍomhá Dhigiteach

Cé gur táirgeadh 8,000 orta-thíl ó Íomháchas Airde 

Mhór le linn 2006, bhí an tionscadal seo urchoillte ag 

coinníollacha aeráide le láithreacht scamall ag cruthú 

bearnaí i mian na mblocanna leanúnacha d’íomhánna. 

Sa bhreis ar sin, tháirg an fhoireann aer-thriantánaithe 

1,500 íomhá triantánaithe le haghaidh táirgeacht 

inmheánaigh agus soláthraíodh 80 tionscadal in 

iomlán le haghaidh nuashonrú léarscáile SDU.

Athbhreithniú Teicneolaíocht na Léarscáilíochta
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I dtionscal atá ag brath níos mó agus níos 

mó ar agus ag baint leasa as dul chun cinn 

teicneolaíochta na blianta beaga anuas, 

caithfidh OSi a chinntiú go bhfanann sí mar 

cheannaire ina húsáid agus a himscaradh 

de theicneolaíochtaí léarscáilíochta 

nua, atá ar cheann d’ábhair thacaíochta 

dá rathúlacht leanúnach i bhfreastal ar 

ionchais chustaiméara.

Rannóg na Cianbhraitheachta

Freagrach as ucht Oibríochtaí Eitilte riachtanach 

chun íomháineachas fótagrafaíochta a ghabháil 

chun tacú le táirgeadh léarscáile mórscála, mar  

aon le sonraí airde léasair, thuairiscigh an rannóg 

seo rathúlacht suntasach i 2006.

Íomháchas Airde Mhór

Braitheann an próiseas seo go mór ar choinníollacha 

aeráide mar sin féin i 2006 cuireadh gabháil iomlán 

na n-íomháithe Airde Mhór don chontae i gcrích.

Íomháchas Airde Bheag

Ba rathúil na haerárthaí seo freisin i 2006, iad  

faoi stiúir baill foirne OSi ach á n-eitilt ag úinéirí 

conraithe na n-aerárthaí, ag gabháil líon iomlán  

de 10,600 íomhá i 2006.

Raonáil agus Lorgaireacht Solais (LIDAR)

I 2006 bhain OSi úsáid iomlán as an trealamh  

nua-shealbhaithe um Raonáil agus Lorgaireacht 

Solais (LIDAR) insealbhaithe in aerárthach Piper 

Aztec agus a Braiteoir Digiteach ar Eite (ADS) 

insealbhaithe sa dara aerárthach. Cuireadh cúig 

tionscadal LIDAR i gcrích go rathúil le haghaidh 

Oifig na nOibreacha Poiblí agus seachadta ar 

sceideal. D’fhonn gur fiontar nua é bailiú agus 

próiseáil LIDAR le haghaidh OSi rinneadh 

athbhreithniú ar an oibríocht le linn 2006 le cúnamh 

na saineolaithe ó Leica GeoSystems, a sholáthraíonn 

an trealamh a úsáideadh. Tar éis an t-athbhreithniú 

seo tugadh faoi thrí threoirthionscadal, á spreagadh 

ag Roinn Gnó & Margaíochta OSi. Tá sé i gceist go 

ndéanfaidh siad seo na táirgí LIDAR is tarraingtí a 

aithint chun iad a thabhairt chuig an margadh níos 

leithne agus chun cumais táirgthe inmheánacha  

a chinneadh.

Próiseáil agus Cartlannú
Sháraigh an Stiúideo “Íomhá Analóige agus Cartlannú” 

(Stiúideo Fótagrafaíochta), a sprioc scanta le haghaidh 

2006 scanning target (16,300 i gcoinne sprioc de 

14,700). Le tabhairt isteach Íomháchas Digiteach 

agus céimniú amach an Íomhachais Analóige 

traidisiúnta, tá deireadh tagtha leis an riachtanas do 

Phróiseáil agus Scanadh Analóige agus dá réir sin, 

tháinig deireadh le réimse seo na táirgeachta i 2006.

Próiseáil na hÍomhá Dhigiteach

Cé gur táirgeadh 8,000 orta-thíl ó Íomháchas Airde 

Mhór le linn 2006, bhí an tionscadal seo urchoillte ag 

coinníollacha aeráide le láithreacht scamall ag cruthú 

bearnaí i mian na mblocanna leanúnacha d’íomhánna. 

Sa bhreis ar sin, tháirg an fhoireann aer-thriantánaithe 

1,500 íomhá triantánaithe le haghaidh táirgeacht 

inmheánaigh agus soláthraíodh 80 tionscadal in 

iomlán le haghaidh nuashonrú léarscáile SDU.
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Cumas TF

Soláthraíonn agus bainistíonn Rannóg 
na Teicneolaíochta Faisnéise (TF) de 
chuid na heagraíochta na seirbhísí agus 
teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
atá de dhíth ar ranna uile OSi.

I 2006, tugadh roinnt mhaith tionscadail bhonnragair 

ollmhóra chun críche, in am agus laistigh den 

bhuiséad. B’iad seo a leanas na cinn is suntasaí:

• soláthar, insealbhú agus coimisiúnú Líonra 

Limistéar Stórála (SAN) nua a mhéadaigh cumas 

stórála na heagraíochta le beagnach 50% chuig 61 

Teiribheart ag deireadh 2006.

• Laghdaíonn tabhairt isteach áis “cúltaigh chuig 

diosca” an fhuinneog riachtanach chun tabhairt 

faoi chúltacaíochtaí criticiúla.

• Ní hamháin go sholáthraíonn ionadú an Chórais 

Dobhriste Cumhachta (UPS) leagáide i bpríomh-

sheomra an fhreastalaí ag Ceanncheathrú OSi le 

UPS nua-aimseartha maolú riosca suntasach, sa 

bhreis ar sin tá an cumas riachtanach aige dá bharr 

sin ag díonadh don todhchaí chun ceadú le haghaidh 

leathnuithe seomra an fhreastalaí amach anseo.

• Cuireadh 6 Thiomántán Téipe breise leis an 

leabharlann téipe eiseach ag ionadú dúbailt an 

chumais eiseach agus, mar thoradh ar sin, ag 

feabhsú cumas tréchuir go suntasach.

• Feabhsaíodh Líonraí Achair Logánta (LAN)  

agus Fhairsing (WAN) go suntasach i 2006.

• Tá dílseacht mar chomhábhar ríthábhachtach  

de rathúlacht OSi. Feabhsaíodh cumas agus 

athléimneacht na ngréasán achair logánta agus 

fhairsing araon go suntasach i rith 2006, leis an 

WAN á uasghrádú chuig 20Mb a ionadaíonn 

méadú faoi deich ar an gcumas roimhe ré de 2Mb, 

an cúis príomha a bhí le seo ná chun freastal ar 

éileamh réamh-ghafa na gcóras dáileacháin ar-líne. 

Rinneadh uasghrádú ar línte léasaithe de dhá 

cheann d’oifigí réigiúnacha na heagraíochta  

agus cuireadh isteach feistí gréasáin lárnacha.

Bhí iniúchadh slándála coimisiúnaithe ag an 

ngréasán díolacháin rThráchtála agus mar thoradh 

aithníodh feabhsú suntasach na slándála le haghaidh 

úsáideoirí cianda agus aitíopúla. Cuireadh péire 

fearais chrua-earraí in áit an bhogearraí rThráchtála 

balla dóiteáin. Ina theannta sin, rolladh amach 

bogearraí monatóireachta oibríochtaí chun 

freastalaithe criticiúla a cheapadh a dhéanfaidh 

éascú ar bhaill foirne TF i lochtanna a bhainistiú  

go réamhghníomhach ar na córais seo agus obair 

tacaíochta coisctheach a phleanáil. Sa bhreis  

ar sin, d’fhorfheidhmigh Foireann Riaracháin  

an Bhunachair Sonraí TF trealamh monatóireachta 

nua a chuideoidh chun fadhbanna a aithint  

sula gcuireann siad isteach ar fheidhmíocht  

an bhunachair sonraí.

Roinn Straitéise agus Forbartha  

Bunachair Sonraí

An Roinn leis an bhfreagracht is mó as ucht straitéis 

sonraí geo-spásúla, caighdeáin agus bonneagar 

sonraí agus na hoibríochtaí geodaiteacha san 

eagraíocht lena n-áirítear bainistíocht agus forbairt 

bunachair sonraí, cothú agus comhtháthú tacar 

sonraí na Teorann Náisiúnta agus cothú agus forbairt 

ghréasáin an Chórais Suite Domhanda (GPS) OSi.

Feabhsú Próisis

Tugadh faoi gach saincheist cothaithe agus 

bainistíochta bunachair sonraí go rathúil i 2006 le 

roinnt bearta éifeachtachta tugtha isteach, lena  

n-áirítear athbhreithniú ar shreabhlínte táirgeacht 

leagáide le haithint agus baint iartheachtach na 

dtascanna agus na gcéimeanna neamhriachtanacha.

Tugadh faoi imscrúdú criticiúil de na próisis i 

bhfeidhm sna sreabhlínte táirgeachta agus rinneadh 

réimse feabhsuithe a aithint agus a fhorfheidhmiú. 

Mar chuid den spreagadh le haghaidh éifeachtacht 

feabhsaithe, rinneadh ath-innealtóireacht iomlán  

ar an líne táirgeachta in-tí le haghaidh nuashonrú 

léarscáilíochta 1:5,000. D’áirigh tionscnamh 

éifeachtachta le réimse níos leithne tabhairt  

isteach agus rolladh amach rathúil de chur chuige 

nua i leith léarscáileanna i dtáirgeacht a rianú. Anois 

soláthraíonn na bogearraí seo, a tagraítear dóibh go 

coitianta mar “Rianú Léarscáile” leibhéal feabhsuithe 

d’eolas chuig bainisteoirí ar na sreabhlínte éagsúla 

trí rianú agus tuairisciú a dhéanamh ar chlár 

léarscáile de réir mar a théann sé chun cinn,  

mar shampla próiseas athcheartaithe.

Baineadh amach roinnt éachtaí suntasacha eile  

i 2006, i measc na cinn gur fiú trácht orthu bhí:

• comhtháthú eolas na dTeorann chuig na 

sonraíochtaí mórscála reatha chun comhlíonadh 

iomlán a chinntiú le riachtanais chonartha 

Clárlainne na Talún

• táirgeadh Léarscáil Pharóiste Náisiúnta 

comhsheasmhach leis an suirbhé 6” bunaidh  

le haghaidh úsáid leis an bhFairgseoir Léarscáile 

Stairiúil

• forbairt tacar sonraí Teorann Euro nua le bheith  

á úsáid ag EuroGeographics agus Eurostat

Rinneadh athbhreithniú ar Chaighdeán na Sonraí le 

roinnt bearta á dtabhairt faoi i 2006 lena n-áirítear:

• forbairt agus forfheidhmiú Feidhmchlár Cáilíochta 

‘Athbhreithnithe’ isteach i sreabhlíne Nuashonrú 

Sonraí Spásúla na heagraíochta

• an soláthar de chlár tástála-cáilíochta in-tí bunaithe 

ar shampla sonraí 3% le haghaidh Cruinneas Suímh

• cothú Cáipéis Sonraíochta Mórscála chomhaontaithe

• ó 2004 bhí Cruinneas Suímh na léarscáilíochta 

mórscála faoi réir tástáil cruinnis ag úsáid GPS le 

thart ar 350 léarscáil mórscála agus 7,000 pointe 

de chrua-shonraí. Le haghaidh gach ceann de na 

pointí roghnaithe, táthar tar éis na comhordanáidí 

a thomhas le GPS agus rinneadh taifeadadh ar an 

difríocht ó na comhordanáidí sa léarscáilíocht 

mórscála. Bhí na torthaí níos fearr i bhfad ná  

na “gnáis” idirnáisiúnta le haghaidh scála na 

fótagrafaíochta a úsáideadh.

Ba chobhsaí agus láidir a bhí gréasán GPS OSi le  

linn 2006 agus sholáthar sé an leibhéal riachtanach 

tacaíochta i leith cruinneas suímh chun tacú le 

réimse feidhmchláir spleácha m.sh. fótarialaitheoir, 

Braiteoir Lidar Rialaitheora GPS, Braiteoir Digiteach 

ADS um Rialaitheoir GPS á úsáid ag oibrithe goirt 

OSi nó ag custaiméirí seachtracha.
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Cumas TF

Soláthraíonn agus bainistíonn Rannóg 
na Teicneolaíochta Faisnéise (TF) de 
chuid na heagraíochta na seirbhísí agus 
teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
atá de dhíth ar ranna uile OSi.

I 2006, tugadh roinnt mhaith tionscadail bhonnragair 

ollmhóra chun críche, in am agus laistigh den 

bhuiséad. B’iad seo a leanas na cinn is suntasaí:

• soláthar, insealbhú agus coimisiúnú Líonra 

Limistéar Stórála (SAN) nua a mhéadaigh cumas 

stórála na heagraíochta le beagnach 50% chuig 61 

Teiribheart ag deireadh 2006.

• Laghdaíonn tabhairt isteach áis “cúltaigh chuig 

diosca” an fhuinneog riachtanach chun tabhairt 

faoi chúltacaíochtaí criticiúla.

• Ní hamháin go sholáthraíonn ionadú an Chórais 

Dobhriste Cumhachta (UPS) leagáide i bpríomh-

sheomra an fhreastalaí ag Ceanncheathrú OSi le 

UPS nua-aimseartha maolú riosca suntasach, sa 

bhreis ar sin tá an cumas riachtanach aige dá bharr 

sin ag díonadh don todhchaí chun ceadú le haghaidh 

leathnuithe seomra an fhreastalaí amach anseo.

• Cuireadh 6 Thiomántán Téipe breise leis an 

leabharlann téipe eiseach ag ionadú dúbailt an 

chumais eiseach agus, mar thoradh ar sin, ag 

feabhsú cumas tréchuir go suntasach.

• Feabhsaíodh Líonraí Achair Logánta (LAN)  

agus Fhairsing (WAN) go suntasach i 2006.

• Tá dílseacht mar chomhábhar ríthábhachtach  

de rathúlacht OSi. Feabhsaíodh cumas agus 

athléimneacht na ngréasán achair logánta agus 

fhairsing araon go suntasach i rith 2006, leis an 

WAN á uasghrádú chuig 20Mb a ionadaíonn 

méadú faoi deich ar an gcumas roimhe ré de 2Mb, 

an cúis príomha a bhí le seo ná chun freastal ar 

éileamh réamh-ghafa na gcóras dáileacháin ar-líne. 

Rinneadh uasghrádú ar línte léasaithe de dhá 

cheann d’oifigí réigiúnacha na heagraíochta  

agus cuireadh isteach feistí gréasáin lárnacha.

Bhí iniúchadh slándála coimisiúnaithe ag an 

ngréasán díolacháin rThráchtála agus mar thoradh 

aithníodh feabhsú suntasach na slándála le haghaidh 

úsáideoirí cianda agus aitíopúla. Cuireadh péire 

fearais chrua-earraí in áit an bhogearraí rThráchtála 

balla dóiteáin. Ina theannta sin, rolladh amach 

bogearraí monatóireachta oibríochtaí chun 

freastalaithe criticiúla a cheapadh a dhéanfaidh 

éascú ar bhaill foirne TF i lochtanna a bhainistiú  

go réamhghníomhach ar na córais seo agus obair 

tacaíochta coisctheach a phleanáil. Sa bhreis  

ar sin, d’fhorfheidhmigh Foireann Riaracháin  

an Bhunachair Sonraí TF trealamh monatóireachta 

nua a chuideoidh chun fadhbanna a aithint  

sula gcuireann siad isteach ar fheidhmíocht  

an bhunachair sonraí.

Roinn Straitéise agus Forbartha  

Bunachair Sonraí

An Roinn leis an bhfreagracht is mó as ucht straitéis 

sonraí geo-spásúla, caighdeáin agus bonneagar 

sonraí agus na hoibríochtaí geodaiteacha san 

eagraíocht lena n-áirítear bainistíocht agus forbairt 

bunachair sonraí, cothú agus comhtháthú tacar 

sonraí na Teorann Náisiúnta agus cothú agus forbairt 

ghréasáin an Chórais Suite Domhanda (GPS) OSi.

Feabhsú Próisis

Tugadh faoi gach saincheist cothaithe agus 

bainistíochta bunachair sonraí go rathúil i 2006 le 

roinnt bearta éifeachtachta tugtha isteach, lena  

n-áirítear athbhreithniú ar shreabhlínte táirgeacht 

leagáide le haithint agus baint iartheachtach na 

dtascanna agus na gcéimeanna neamhriachtanacha.

Tugadh faoi imscrúdú criticiúil de na próisis i 

bhfeidhm sna sreabhlínte táirgeachta agus rinneadh 

réimse feabhsuithe a aithint agus a fhorfheidhmiú. 

Mar chuid den spreagadh le haghaidh éifeachtacht 

feabhsaithe, rinneadh ath-innealtóireacht iomlán  

ar an líne táirgeachta in-tí le haghaidh nuashonrú 

léarscáilíochta 1:5,000. D’áirigh tionscnamh 

éifeachtachta le réimse níos leithne tabhairt  

isteach agus rolladh amach rathúil de chur chuige 

nua i leith léarscáileanna i dtáirgeacht a rianú. Anois 

soláthraíonn na bogearraí seo, a tagraítear dóibh go 

coitianta mar “Rianú Léarscáile” leibhéal feabhsuithe 

d’eolas chuig bainisteoirí ar na sreabhlínte éagsúla 

trí rianú agus tuairisciú a dhéanamh ar chlár 

léarscáile de réir mar a théann sé chun cinn,  

mar shampla próiseas athcheartaithe.

Baineadh amach roinnt éachtaí suntasacha eile  

i 2006, i measc na cinn gur fiú trácht orthu bhí:

• comhtháthú eolas na dTeorann chuig na 

sonraíochtaí mórscála reatha chun comhlíonadh 

iomlán a chinntiú le riachtanais chonartha 

Clárlainne na Talún

• táirgeadh Léarscáil Pharóiste Náisiúnta 

comhsheasmhach leis an suirbhé 6” bunaidh  

le haghaidh úsáid leis an bhFairgseoir Léarscáile 

Stairiúil

• forbairt tacar sonraí Teorann Euro nua le bheith  

á úsáid ag EuroGeographics agus Eurostat

Rinneadh athbhreithniú ar Chaighdeán na Sonraí le 

roinnt bearta á dtabhairt faoi i 2006 lena n-áirítear:

• forbairt agus forfheidhmiú Feidhmchlár Cáilíochta 

‘Athbhreithnithe’ isteach i sreabhlíne Nuashonrú 

Sonraí Spásúla na heagraíochta

• an soláthar de chlár tástála-cáilíochta in-tí bunaithe 

ar shampla sonraí 3% le haghaidh Cruinneas Suímh

• cothú Cáipéis Sonraíochta Mórscála chomhaontaithe

• ó 2004 bhí Cruinneas Suímh na léarscáilíochta 

mórscála faoi réir tástáil cruinnis ag úsáid GPS le 

thart ar 350 léarscáil mórscála agus 7,000 pointe 

de chrua-shonraí. Le haghaidh gach ceann de na 

pointí roghnaithe, táthar tar éis na comhordanáidí 

a thomhas le GPS agus rinneadh taifeadadh ar an 

difríocht ó na comhordanáidí sa léarscáilíocht 

mórscála. Bhí na torthaí níos fearr i bhfad ná  

na “gnáis” idirnáisiúnta le haghaidh scála na 

fótagrafaíochta a úsáideadh.

Ba chobhsaí agus láidir a bhí gréasán GPS OSi le  

linn 2006 agus sholáthar sé an leibhéal riachtanach 

tacaíochta i leith cruinneas suímh chun tacú le 

réimse feidhmchláir spleácha m.sh. fótarialaitheoir, 

Braiteoir Lidar Rialaitheora GPS, Braiteoir Digiteach 

ADS um Rialaitheoir GPS á úsáid ag oibrithe goirt 

OSi nó ag custaiméirí seachtracha.
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Tá Roinn Margaíochta agus Gnó na 

heagraíochta freagrach as ucht díolachán 

agus margaíocht de tháirgí agus seirbhísí 

OSi, ag cinntiú go gcothaítear agus go 

bhfeabhsaítear sreabhadh ioncaim 

inbhuanaithe don eagraíocht.

I 2006, ba mhór an páirt a bhí ag éifeachtacht 

mhéadaithe agus táirgí nua araon i mbaint amach 

curiarracht díolacháin sonraiscthe i 2006 de €22.7 

milliún. Sheas díolacháin chuig ailtirí, innealtóirí 

agus an earnáil tógála, gnóthais dlíthiúla agus 

maoine le haghaidh thart ar €12.8 milliún de  

seo, le rialtas lárnach agus rialtas áitiúil ag  

seasamh le haghaidh €9.9 milliún breise.

Tá táirgí Turasóireachta & Fóillíochta, ag thart  

ar €2 milliún, fós mar earnáil tábhachtach le 

haghaidh OSi.

Ag Forbairt an Gnó Tráchtála

Tá sé de dhíth ar OSi leibhéal an mhaoinithe a 

fhaigheann sí ón Státhchiste Lárnach a laghdú trí a 

cuid gnó a fhás i seirbhísí agus táirgí agus leibhéil 

mhéadaithe d’athghabháil costais a bhaint amach 

bliain ar bhliain. Tá an eagraíocht tar éis a bheith  

an-rathúil sna leibhéil um fhás ioncaim riachtanacha 

agus dá bharr sin tháinig laghdú ar dheontas an 

Státchiste go €6.25 milliún i 2006 agus cóimheas 

athghabhála costais de 76%.

Tá an spreagadh tráchtála méadaitheach seo laistigh 

den eagraíocht bainteach go dlúth le meabhraíocht 

fhásmhar den riachtanas chun an custaiméir a sholáthar 

le réimse seirbhísí agus táirgí ag na leibhéil riachtanacha 

caighdeáin agus ar bhonn tráthúil. Trí bheith ag éisteacht 

lenár gcustaiméirí tabharfar an deis don eagraíocht 

freagairt i slite a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanais 

eolais faisnéise agus iad a sholáthar le réitigh ar a 

gcuid saincheisteanna gnó ar chúis imní dóibh iad.

Tá forbairt na dtáirgí cruthaitheacha agus nuálaíocha 

den chineál a bhí le feiceáil i 2006 chun leanúint ar 

aghaidh ag ailíniú táirgí agus seirbhísí OSi chun 

riachtanais fhásmhara a cuid custaiméirí. San 

áireamh i gcuid de na tionscadail i 2006 bhí:

OSi TrailMaster

I rith na bliana seoladh dá theideal nua chuig réimse Táirgí 

OSi Trail Master, Trail Master an Iarthair & Trail Master na 

Sionainne a chlúdaíonn iarthar na hÉireann lena n-áirítear 

ceantair de Cho. na Gaillimhe & Co. Mhaigh Eo, agus 

Trail Master na Sionainne ag clúdach Abha na Sionainne 

ó Loch Aillionn go Cathair Luimnigh, lena n-áirítear 

Sliabh Bladhma agus Páirc Náisiúnta na Boirne.

Is éard atá i gceist le OSi Trail Master ná feidhmchlár 

pleanála na léarscáilíochta idirghníomhach DVD-bhunaithe 

le haghaidh lucht siúl na gcnoc, dreapadóirí, lucht 

rothaíochta, bádóirí, turasóirí agus díograiseoirí allamuigh. 

Tugann sé léarscáileanna chun na beatha ar scáileán PC 

agus tugtar cead d’úsáideoirí: Tírdhreacha 3D a chruthú; 

bealaí a iompórtáil agus a easpórtáil le haonad GPS; 

Bealaí, léarscáileanna agus fótagrafaíocht aeir a easpórtáil 

chuig fearas PC Póca, Féachaint ar Phróifílí Rianta, 

Léarscáileanna a Chlóbhualadh agus go leor, leor eile!

Tuarascáil Chomhshaoil

I 2006 rinneadh roinnt mhaith oibre a infheistiú i 

dtionscadal nua spreagúil – Tuarascáil Chomhshaoil, 

i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann 

agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 

atá beartaithe a sheoladh i 2007. Úsáideann an tuarascáil 

seo éagsúlacht bhunachair sonraí chun réimse sonraithe 

eolais a sholáthar faoi aon suíomh ar leith agus a purláin, 

ó úsáidí stairiúla go seasmhacht geolaíoch agus stair 

an uisce Beidh sé seo úsáideach do chomhairleoirí 

Pleanála, díoltóirí agus ceannaitheoirí tí agus maoine.

GIS isteach i Scoileanna

Is fiontar nua de chuid Ollscoil Náisiúnta na hÉireann 

Má Nuad é an tionscnamh GIS (Córas Faisnéise 

Geografaí) isteach i Scoileanna chun feasacht spásúil 

agus scileanna GIS (TF) a mhéadú i measc páistí scoile 

na hÉireann. Le hionchur ó OSi agus ó dhreamanna 

eile, tá iarracht déanta ag an tionscadal feasacht agus 

tuiscint ar Chórais Faisnéise Geografaí a mhéadú sna 

scoileanna. Tá breacthaí bunaidh tar éis a bheith rathúil 

go maith agus táthar ag súil gur féidir an tionscadal 

seo a leathnú amach anseo mar chuid de churaclam 

na geografaíochta.

Tionscadal na Limistéar Bheaga

Bhí OSi mar cheannaire ar thionscadal idir-Rannach 

chun limistéir bheaga cinntitheacha a chruthú don 

Stát, táthar in ainm agus na limistéir seo a úsáid ar 

mhaithe le cuspóirí anailíse sonraí uile (cuir i gcás, 

an limistéar is lú gur féidir a úsáid i láthair na huaire 

le haghaidh formhór sonraí daonáirimh, ná Toghroinn 

(TR), agus is féidir le suas le 25,000 duine a bheith 

iontu seo). Cuimseoidh na Limistéir Bheaga thart ar 

100 teaghlach. Rinneadh tástáil ar algartam chun na 

limistéir a chruthú agus táthar tar éis é seo a chur ar 

bhun go rathúil in aon limistéar dhéag, ag réimsiú ó 

lár na cathrach go hOileáin Árann. Tá an dara 

athbhreithniú tar éis breathnú ar na tairbhí agus 

saincheisteanna a bhaineann le forfheidhmiú na 

limistéar. Tá seans gur é an saincheist is suntasaí ná 

na gabhálacha sonraí móra sna Ranna Rialtais agus 

na dúshláin lóistíochúla agus teicniúla chun na tacair 

sonraí seo a thabhairt trasna le haghaidh úsáid sna 

Limistéir Bheaga.

Is an-soiléir iad na tairbhí nuair atáthar ag féachaint 

ar léarscáileanna na sonraí i Limistéir Bheaga. Cuir i 

gcás, i TR Mhá Nuad tá cárta leighis ag 12% den daonra 

14,000. Go dtí seo, is é seo an t-aon anailís spásúil  

a bhí féideartha. Taispeánann breacadh sonraí na 

gcartaí leighis i gcoinne na Limistéir Bheaga réimse 

ó 2% de shealbhóirí na gcártaí leighis i Limistéar 

Beag, go 70%. Níl dabht ann ach go gceadaíonn  

sé seo d’anailís mhéadaitheach agus freagra níos 

dírithí ós na Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha.

Saincheist ríthábhachtach eile ná bailiú na sonraí 

ionas gur féidir léarscáilíocht a dhéanamh air chuig 

Limistéir Bheaga. Áiríonn sé seo, mar shampla, a bheith 

ábalta léarscáilíocht a dhéanamh ar dhaoine ag teacht 

chun ospidéil ionas gur féidir uasmhéadú a dhéanamh 

ar shuíomh na n-ospidéal agus na n-otharcharr. Nasc 

féideartha amháin anseo ná le tionscnamh reatha na 

bpostchód. I láthair na huaire tá athbhreithniú á 

dhéanamh ag Bord an Tionscadail ar na roghanna 

teicniúla, a bheidh faoi réir anailíse chostais tairbhe 

ansin sula dtugtar os comhair an Rialtais iad le haghaidh 

cinneadh. Úsáid féideartha ríthábhachtach amháin 

de phostchód ná mar ionchur sa bhailiúchán sonraí  

– tabharfaidh daoine ar shroicheadh an ospidéil 

dóibh a bpostchód, a nascfaidh iad leis an limistéar 

beag ábhartha. Gan dabht, ní oibreoidh sé seo ach 

amháin má chothaítear na limistéir bheaga agus  

na postchóid i mbealach cruinn. Tá tionscadal na 

Limistéar Beaga tar éis dul chun cinn suntasach  

a dhéanamh agus tá sé úrnua go hidirnáisiúnta. 

Rolladh amach náisiúnta a bheidh sa chéad chéim 

eile agus tá díospóireachtaí á reáchtáil i láthair na 

huaire ar conas maoiniú a dhaingniú do seo.
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Tá Roinn Margaíochta agus Gnó na 

heagraíochta freagrach as ucht díolachán 

agus margaíocht de tháirgí agus seirbhísí 

OSi, ag cinntiú go gcothaítear agus go 

bhfeabhsaítear sreabhadh ioncaim 

inbhuanaithe don eagraíocht.

I 2006, ba mhór an páirt a bhí ag éifeachtacht 

mhéadaithe agus táirgí nua araon i mbaint amach 

curiarracht díolacháin sonraiscthe i 2006 de €22.7 

milliún. Sheas díolacháin chuig ailtirí, innealtóirí 

agus an earnáil tógála, gnóthais dlíthiúla agus 

maoine le haghaidh thart ar €12.8 milliún de  

seo, le rialtas lárnach agus rialtas áitiúil ag  

seasamh le haghaidh €9.9 milliún breise.

Tá táirgí Turasóireachta & Fóillíochta, ag thart  

ar €2 milliún, fós mar earnáil tábhachtach le 

haghaidh OSi.

Ag Forbairt an Gnó Tráchtála

Tá sé de dhíth ar OSi leibhéal an mhaoinithe a 

fhaigheann sí ón Státhchiste Lárnach a laghdú trí a 

cuid gnó a fhás i seirbhísí agus táirgí agus leibhéil 

mhéadaithe d’athghabháil costais a bhaint amach 

bliain ar bhliain. Tá an eagraíocht tar éis a bheith  

an-rathúil sna leibhéil um fhás ioncaim riachtanacha 

agus dá bharr sin tháinig laghdú ar dheontas an 

Státchiste go €6.25 milliún i 2006 agus cóimheas 

athghabhála costais de 76%.

Tá an spreagadh tráchtála méadaitheach seo laistigh 

den eagraíocht bainteach go dlúth le meabhraíocht 

fhásmhar den riachtanas chun an custaiméir a sholáthar 

le réimse seirbhísí agus táirgí ag na leibhéil riachtanacha 

caighdeáin agus ar bhonn tráthúil. Trí bheith ag éisteacht 

lenár gcustaiméirí tabharfar an deis don eagraíocht 

freagairt i slite a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanais 

eolais faisnéise agus iad a sholáthar le réitigh ar a 

gcuid saincheisteanna gnó ar chúis imní dóibh iad.

Tá forbairt na dtáirgí cruthaitheacha agus nuálaíocha 

den chineál a bhí le feiceáil i 2006 chun leanúint ar 

aghaidh ag ailíniú táirgí agus seirbhísí OSi chun 

riachtanais fhásmhara a cuid custaiméirí. San 

áireamh i gcuid de na tionscadail i 2006 bhí:

OSi TrailMaster

I rith na bliana seoladh dá theideal nua chuig réimse Táirgí 

OSi Trail Master, Trail Master an Iarthair & Trail Master na 

Sionainne a chlúdaíonn iarthar na hÉireann lena n-áirítear 

ceantair de Cho. na Gaillimhe & Co. Mhaigh Eo, agus 

Trail Master na Sionainne ag clúdach Abha na Sionainne 

ó Loch Aillionn go Cathair Luimnigh, lena n-áirítear 

Sliabh Bladhma agus Páirc Náisiúnta na Boirne.

Is éard atá i gceist le OSi Trail Master ná feidhmchlár 

pleanála na léarscáilíochta idirghníomhach DVD-bhunaithe 

le haghaidh lucht siúl na gcnoc, dreapadóirí, lucht 

rothaíochta, bádóirí, turasóirí agus díograiseoirí allamuigh. 

Tugann sé léarscáileanna chun na beatha ar scáileán PC 

agus tugtar cead d’úsáideoirí: Tírdhreacha 3D a chruthú; 

bealaí a iompórtáil agus a easpórtáil le haonad GPS; 

Bealaí, léarscáileanna agus fótagrafaíocht aeir a easpórtáil 

chuig fearas PC Póca, Féachaint ar Phróifílí Rianta, 

Léarscáileanna a Chlóbhualadh agus go leor, leor eile!

Tuarascáil Chomhshaoil

I 2006 rinneadh roinnt mhaith oibre a infheistiú i 

dtionscadal nua spreagúil – Tuarascáil Chomhshaoil, 

i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann 

agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 

atá beartaithe a sheoladh i 2007. Úsáideann an tuarascáil 

seo éagsúlacht bhunachair sonraí chun réimse sonraithe 

eolais a sholáthar faoi aon suíomh ar leith agus a purláin, 

ó úsáidí stairiúla go seasmhacht geolaíoch agus stair 

an uisce Beidh sé seo úsáideach do chomhairleoirí 

Pleanála, díoltóirí agus ceannaitheoirí tí agus maoine.

GIS isteach i Scoileanna

Is fiontar nua de chuid Ollscoil Náisiúnta na hÉireann 

Má Nuad é an tionscnamh GIS (Córas Faisnéise 

Geografaí) isteach i Scoileanna chun feasacht spásúil 

agus scileanna GIS (TF) a mhéadú i measc páistí scoile 

na hÉireann. Le hionchur ó OSi agus ó dhreamanna 

eile, tá iarracht déanta ag an tionscadal feasacht agus 

tuiscint ar Chórais Faisnéise Geografaí a mhéadú sna 

scoileanna. Tá breacthaí bunaidh tar éis a bheith rathúil 

go maith agus táthar ag súil gur féidir an tionscadal 

seo a leathnú amach anseo mar chuid de churaclam 

na geografaíochta.

Tionscadal na Limistéar Bheaga

Bhí OSi mar cheannaire ar thionscadal idir-Rannach 

chun limistéir bheaga cinntitheacha a chruthú don 

Stát, táthar in ainm agus na limistéir seo a úsáid ar 

mhaithe le cuspóirí anailíse sonraí uile (cuir i gcás, 

an limistéar is lú gur féidir a úsáid i láthair na huaire 

le haghaidh formhór sonraí daonáirimh, ná Toghroinn 

(TR), agus is féidir le suas le 25,000 duine a bheith 

iontu seo). Cuimseoidh na Limistéir Bheaga thart ar 

100 teaghlach. Rinneadh tástáil ar algartam chun na 

limistéir a chruthú agus táthar tar éis é seo a chur ar 

bhun go rathúil in aon limistéar dhéag, ag réimsiú ó 

lár na cathrach go hOileáin Árann. Tá an dara 

athbhreithniú tar éis breathnú ar na tairbhí agus 

saincheisteanna a bhaineann le forfheidhmiú na 

limistéar. Tá seans gur é an saincheist is suntasaí ná 

na gabhálacha sonraí móra sna Ranna Rialtais agus 

na dúshláin lóistíochúla agus teicniúla chun na tacair 

sonraí seo a thabhairt trasna le haghaidh úsáid sna 

Limistéir Bheaga.

Is an-soiléir iad na tairbhí nuair atáthar ag féachaint 

ar léarscáileanna na sonraí i Limistéir Bheaga. Cuir i 

gcás, i TR Mhá Nuad tá cárta leighis ag 12% den daonra 

14,000. Go dtí seo, is é seo an t-aon anailís spásúil  

a bhí féideartha. Taispeánann breacadh sonraí na 

gcartaí leighis i gcoinne na Limistéir Bheaga réimse 

ó 2% de shealbhóirí na gcártaí leighis i Limistéar 

Beag, go 70%. Níl dabht ann ach go gceadaíonn  

sé seo d’anailís mhéadaitheach agus freagra níos 

dírithí ós na Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha.

Saincheist ríthábhachtach eile ná bailiú na sonraí 

ionas gur féidir léarscáilíocht a dhéanamh air chuig 

Limistéir Bheaga. Áiríonn sé seo, mar shampla, a bheith 

ábalta léarscáilíocht a dhéanamh ar dhaoine ag teacht 

chun ospidéil ionas gur féidir uasmhéadú a dhéanamh 

ar shuíomh na n-ospidéal agus na n-otharcharr. Nasc 

féideartha amháin anseo ná le tionscnamh reatha na 

bpostchód. I láthair na huaire tá athbhreithniú á 

dhéanamh ag Bord an Tionscadail ar na roghanna 

teicniúla, a bheidh faoi réir anailíse chostais tairbhe 

ansin sula dtugtar os comhair an Rialtais iad le haghaidh 

cinneadh. Úsáid féideartha ríthábhachtach amháin 

de phostchód ná mar ionchur sa bhailiúchán sonraí  

– tabharfaidh daoine ar shroicheadh an ospidéil 

dóibh a bpostchód, a nascfaidh iad leis an limistéar 

beag ábhartha. Gan dabht, ní oibreoidh sé seo ach 

amháin má chothaítear na limistéir bheaga agus  

na postchóid i mbealach cruinn. Tá tionscadal na 

Limistéar Beaga tar éis dul chun cinn suntasach  

a dhéanamh agus tá sé úrnua go hidirnáisiúnta. 

Rolladh amach náisiúnta a bheidh sa chéad chéim 

eile agus tá díospóireachtaí á reáchtáil i láthair na 

huaire ar conas maoiniú a dhaingniú do seo.
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I 2006 rinne an Rannóg AD de chuid OSi 

ranníocaíocht tábhachtach eile i dtreo leibhéil 

na scileanna a fheabhsú agus freastal ar 

shaincheisteanna pleanála sraithe le 15 feachtas 

earcaíochta agus roghnúcháin tógtha ar bun le 

haghaidh poist inmheánacha agus seachtracha  

i rith na bliana. Ceapadh cúigear déag ball foirne 

faoi Chlár Oiliúna na gCéimithe.

Rinneadh nuashonrú ar Lámhleabhar na bhFostaithe 

chun athruithe i bpolasaithe agus nósanna imeachta 

a léiriú, rinneadh é a chomhaontú ag leibhéal na 

Comhpháirtíochta agus a scaipeadh trí inlíon OSi. 

Chuaigh obair bhreise chun cinn ar fhorbairt Treoir 

do Bhainisteoirí de chuid OSi.

Lean OSI ar aghaidh ah Freastal ar a cuid gealltanais 

faoi théarmaí I dTreo 2016 agus cuireadh tuarascálacha 

ar dhul chun cinn faoi bhráid na Roinne Airgeadais 

ar réimse gníomhaíochtaí á thógáil ar bun chun 

éifeachtacht agus éifeachtúlacht méadaitheach  

a chinntiú i mbainistiú foriomlán na heagraíochta. 

I nglacadh leis an dul chun cinn á dhéanamh ar 

fhorfheidhmiú na ngealltanas atá tógtha faoi I dTreo 

2016 d’áitigh an Roinn Airgeadais gur chuimsigh na 

Pleananna Gníomhaíochta fócas láidir ar na cuspóirí 

straitéiseacha de chaighdeán táirge agus seirbhís 

chustaiméara feabhsaithe a bhaint amach.

I rith 2006 lean OSI ar aghaidh ag déanamh dul 

chun cinn ar na príomh-shaincheisteanna acmhainní 

daonna a bhí ag tabhairt aghaidh ar an eagraíocht.

Aithnítear earcaíochta na gCéimithe Oiliúna mar 

chúnamh mór i bpleanáil sraithe don todhchaí.  

I réimse na hOiliúna agus Forbartha leanann an 

eagraíocht ar aghaidh ag infheistíocht in uasghrádú 

leanúnach scileanna a baill foirne chun a chinntiú go 

gcomhlíontar na riachtanais de chuid timpeallacht 

ghnó athraitheach. Lean próiseas cuimsithe an 

Chórais Bainistíochta agus Forbartha Gníomhúcháin 

ar aghaidh i rith na bliana. Leanadh ar aghaidh 

ag aithint láidreachtaí CBFG in eagraíocht ard-

feidhmíochta a fhorbairt agus cultúr aiseolais aonair  

ar fheidhmíocht bainteach le hoiliúint agus forbairt.

Lean próiseas an Choiste Comhpháirtíochta ar 

aghaidh mar mheicníocht trína cuireadh réimse de 

shaincheisteanna na bainistíochta athraithe chun 

cinn san eagraíocht. Go háirithe chuir an Coiste 

Comhpháirtíochta treoirthionscnaimh chun cinn 

maidir le socruithe oibre aitíopúla atá fós leanúnach.

I réimse an Chomhionannais agus na Dínite san 

obair lean an eagraíocht ar aghaidh ag forbairt an 

deachleachtas trína chinntiú go raibh baill foirne ar 

aon eolas i dtaobh a gcuid oibleagáidí chomh maith 

lena gcearta maidir le réimse riachtanais reachtúla 

agus riaracháin sa réimse tábhachtach seo.

Sa bhreis ar sin, forfheidhmíodh roinnt mhaith 

tionscnaimh chothromaíochta oibre-saoil. Chlúdaigh 

siad seo réimse saincheisteanna – ó sheiceálacha 

sláinte na bhfostaithe agus cláir um bhainistiú struis 

chuig cainteanna ar chothú agus saincheisteanna 

eile bainteach le sláinte.
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I 2006 rinne an Rannóg AD de chuid OSi 

ranníocaíocht tábhachtach eile i dtreo leibhéil 

na scileanna a fheabhsú agus freastal ar 

shaincheisteanna pleanála sraithe le 15 feachtas 

earcaíochta agus roghnúcháin tógtha ar bun le 

haghaidh poist inmheánacha agus seachtracha  

i rith na bliana. Ceapadh cúigear déag ball foirne 

faoi Chlár Oiliúna na gCéimithe.

Rinneadh nuashonrú ar Lámhleabhar na bhFostaithe 

chun athruithe i bpolasaithe agus nósanna imeachta 

a léiriú, rinneadh é a chomhaontú ag leibhéal na 

Comhpháirtíochta agus a scaipeadh trí inlíon OSi. 

Chuaigh obair bhreise chun cinn ar fhorbairt Treoir 

do Bhainisteoirí de chuid OSi.

Lean OSI ar aghaidh ah Freastal ar a cuid gealltanais 

faoi théarmaí I dTreo 2016 agus cuireadh tuarascálacha 

ar dhul chun cinn faoi bhráid na Roinne Airgeadais 

ar réimse gníomhaíochtaí á thógáil ar bun chun 

éifeachtacht agus éifeachtúlacht méadaitheach  

a chinntiú i mbainistiú foriomlán na heagraíochta. 

I nglacadh leis an dul chun cinn á dhéanamh ar 

fhorfheidhmiú na ngealltanas atá tógtha faoi I dTreo 

2016 d’áitigh an Roinn Airgeadais gur chuimsigh na 

Pleananna Gníomhaíochta fócas láidir ar na cuspóirí 

straitéiseacha de chaighdeán táirge agus seirbhís 

chustaiméara feabhsaithe a bhaint amach.

I rith 2006 lean OSI ar aghaidh ag déanamh dul 

chun cinn ar na príomh-shaincheisteanna acmhainní 

daonna a bhí ag tabhairt aghaidh ar an eagraíocht.

Aithnítear earcaíochta na gCéimithe Oiliúna mar 

chúnamh mór i bpleanáil sraithe don todhchaí.  

I réimse na hOiliúna agus Forbartha leanann an 

eagraíocht ar aghaidh ag infheistíocht in uasghrádú 

leanúnach scileanna a baill foirne chun a chinntiú go 

gcomhlíontar na riachtanais de chuid timpeallacht 

ghnó athraitheach. Lean próiseas cuimsithe an 

Chórais Bainistíochta agus Forbartha Gníomhúcháin 

ar aghaidh i rith na bliana. Leanadh ar aghaidh 

ag aithint láidreachtaí CBFG in eagraíocht ard-

feidhmíochta a fhorbairt agus cultúr aiseolais aonair  

ar fheidhmíocht bainteach le hoiliúint agus forbairt.

Lean próiseas an Choiste Comhpháirtíochta ar 

aghaidh mar mheicníocht trína cuireadh réimse de 

shaincheisteanna na bainistíochta athraithe chun 

cinn san eagraíocht. Go háirithe chuir an Coiste 

Comhpháirtíochta treoirthionscnaimh chun cinn 

maidir le socruithe oibre aitíopúla atá fós leanúnach.

I réimse an Chomhionannais agus na Dínite san 

obair lean an eagraíocht ar aghaidh ag forbairt an 

deachleachtas trína chinntiú go raibh baill foirne ar 

aon eolas i dtaobh a gcuid oibleagáidí chomh maith 

lena gcearta maidir le réimse riachtanais reachtúla 

agus riaracháin sa réimse tábhachtach seo.

Sa bhreis ar sin, forfheidhmíodh roinnt mhaith 

tionscnaimh chothromaíochta oibre-saoil. Chlúdaigh 

siad seo réimse saincheisteanna – ó sheiceálacha 

sláinte na bhfostaithe agus cláir um bhainistiú struis 

chuig cainteanna ar chothú agus saincheisteanna 

eile bainteach le sláinte.
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 Pleanáil Ghnó, Pleanáil Bhuiséid  
& próiseas monatóireachta

Ar bhonn bliantúil, forbraítear Pleananna Gnó 

Rannóige ag leagadh amach na riachtanais ghnó 

pleanáilte don bhliain féilire atá le teacht. Sa bhreis 

ar sin, tá costais bainteach leis na pleananna seo a 

chinneann an riachtanas buiséid corparáideach don 

bhliain atá le teacht nuair a chomhcheanglaítear iad.

Ó na Pleananna Gnó Rannóige tagann Plean Gnó 

Corparáideach a chuireann an Príomhfheidhmeannach 

faoi bhráid Bord Suirbhéireacht Ordanáis Éireann  

le formheasadh chun é a fhorfheidhmiú faoi réir  

na riachtanais reachtaíochta de chuid Acht na 

Suirbhéireachta Ordanáis 2001 agus an Ráiteas 

Straitéise comhaontaithe. Le formheas an Bhoird, 

comhdhéanfaidh an Plean Gnó Corparáideach seo 

na gníomhaíochtaí agus ábhair inseachadta don 

bhliain atá le teacht agus is i gcoinne an ruda seo a 

déanfar monatóireacht ar fheidhmiúchán corparáideach, 

idir fheidhmiúcháin rannóige agus foirne araon. 

Uaidh sin déanann an Córas Bainistíochta agus 

Forbartha Gníomhúcháin (CBFG) monatóireacht ar 

fheidhmiúchán baill aonair na bhfoirne, tá an córas 

luachála agus feidhmiúcháin 360o seo a chuimsiú  

go hiomlán isteach san eagraíocht.

Déanann an Príomhfheidhmeannach agus a 

Foireann Bhainistíochta Sinsearaí monatóireacht ar 

Fheidhmiúchán i gcoinne an Phlean Gnó Corparáideach 

sa chéad chás ag úsáid córas “Monatóireachta 

Corparáideach Míosúil” ina mbronntar soilse glasa, 

ómracha nó dearga ar dhul chun cinn i gcoinne 

spriocanna/ábhair inseachadta. Tuairiscíonn an 

Príomhfheidhmeannach an dul chun cinn chuig an 

mBord ar bhonn míosúil agus comhairlítear i leith  

na gníomhaíochtaí feabhais atáthar ag tabhairt fúthu 

nuair a thagann cásanna “Soilse Dearga” chun cinn.

Cuirtear riachtanas an Bhuiséid Corparáideach faoi 

bhráid an Bhoird freisin dá fhormheas roimh thús  

na bliana agus, sa chaoi céanna tuairiscíonn an 

Príomhfheidhmeannach chuig an mBord i leith 

caiteachas iarbhír i gcoinne buiséid agus mínítear  

go hiomlán aon difríochtaí, cibé an suas nó síos iad,  

i gcoinne an phlean.

Próiseas na Bainistíochta Riosca

Tá Clár na Bainistíochta Riosca dea-fhorbartha ag 

OSi a thaifeadann agus a léiríonn réimse na mbeart 

riachtanach, is cuma cibé an leanúnach nó aonuaire 

atá i gceist, chun maolú a dhéanamh ar réimse 

éagsúil na rioscaí aitheanta. Tá an fhreagracht ag 

Bainisteoirí Sinsearacha as ucht monatóireacht agus 

bainistíocht a gcuid rioscaí féin agus tá sé de dhíth 

orthu tuarascálacha dul chun cinn a sholáthar ar 

bhonn rialta le bearta maolaithe pleanáilte agus 

tuairisciú a dhéanamh ar aon rioscaí breise de réir 

mar a thagann siad chun cinn.

Ar bhonn rialta faigheann Coiste Iniúchóireachta an 

Bhoird agus an tIniúchóir Inmheánaigh a thuairiscíonn 

díreach chuig an gCoiste Iniúchóireachta an Clár 

Riosca agus déanann siad uile monatóireacht air. 

Cuirtear comhairle ar an mbord i leith na príomhrioscaí 

réimeacha ag deireadh gach ceathrú nó níos minice 

ná sin nuair atá Riosca tromchúiseach ar leithligh tar 

éis teacht chun cinn nó ar tí teacht chun cinn.
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Bord OSi

Tá Bord Suirbhéireacht Ordanáis Éireann cuimsithe de 

10 mball ceaptha ag an Aire Airgeadais faoi fhorálacha 

Achta na Suirbhéireachta Ordanáis 2001.

Tá an Bord faoi chathaoirleacht an tUas Kevin Bonner, 

a ceapadh ar dtús i Márta 2002 nuair a dhílsigh OSi 

mar Chomhlacht Corparáideach. B’iad seo a leanas 

Baill eile an Bhoird: Na hUaisle Bill Attley, Liam Egan, 

Pat W. Fenton, Michael Hayes, Thomas Madden, 

Anthony Murray, Liam O’Farrell, Patrick O’Sullivan 

agus Rory Scanlan.

Tháinig deireadh leis na téarmaí oifige a bhí ag Pat W. 

Fenton, Liam Egan, Michael Hayes agus Thomas Madden 

ar an 2ú Márta 2006. D’athcheap an tAire Pat W. Fenton, 

Liam Egan agus Michael Hayes le haghaidh téarma breise 

a thiocfaidh chun deireadh ar an 2ú Márta 2011.

Le linn 2006, tháinig an Bord le chéile ocht n-uaire.

Coiste Iniúchóireachta

Tá an fochoiste seo de chuid an Bhoird, lena 

fheidhmeanna rialaithe ag “Cairt an Choiste 

Iniúchóireachta” formheasta ag an mBord, cuimsithe 

de thriúr Bhall Boird. Thóg an tUas Pat W. Fenton  

áit an tUas Tom Madden mar Chathaoirleach an 

Choiste seo nuair a tháinig deireadh le téarma 

ceapacháin an tUas Madden mar Bhall Boird i Márta 

2006. D’éirigh an tUas Patrick O’ Sullivan as a phost 

mar Bhall den Choiste Iniúchóireachta tar éis  

4 bliana seirbhíse chuig an gCoiste. Tá an tUas  

Liam Egan agus an tUas Anthony Murray tar éis  

na folúntais a tháinig chun cinn a líonadh. Tháinig  

an Coiste le chéile sé uaire le linn 2006.

Coiste Caiteachais Caipitiúil

Bunaithe chun measúnú a dhéanamh ar aon tionscadail 

chaipitil beartaithe ina rachaidh an caiteachas thar nó 

ina bhfuil sé dóchúil go rachaidh an caiteachas thar 

€250,000, tháinig an coiste seo le chéile dhá uair  

le linn 2006 chun breathnú a dhéanamh ar thrí 

thionscadal. Chuimsigh ballraíocht an choiste an 

tUas Kevin Bonner mar Chathaoirleach, Liam Egan, 

Anthony Murray, Liam O’Farrell agus Rory Scanlan.

An trí iarratas a bhreathnaigh an Coiste orthu ag a 

chuid cruinnithe i 2006 ná a) iarratas chun tabhairt 

faoi chonradh le haghaidh leathnú an Líonra Limistéar 

Stórála (SAN) chun méadú a dhéanamh ar chumas 

stórála sonraí na heagraíochta b) iarratas maidir le tosú 

tionscadal an Chórais Faisnéis Bainistíochta (MIS) 

agus c) iarratas chun uasghrádú a dhéanamh ar an 

gCóras Soláthair na nDíolachán rThráchtála. Fuarthas 

formheas d’iarratais uile na leithghabhála chaipitil 

agus tugadh an ráthaíocht agus moladh d’fhormheas 

riachtanach an chaiteachais chuig Bord OSi.

Coiste Luach Saothair

Bunaithe chun comhairle a chuir ar an mBord i leith 

gnéithe uile na dteidlíochtaí bónais agus luacha saothair 

de chuid an Phríomhfheidhmeannaigh faoi réir baint 

amach spriocanna sílte an róil, tá an coiste seo faoi 

chathaoirleacht ag an tUas Kevin Bonner. Is iad an 

tUas Liam O’Farrell, an tUas Rory Scanlan agus an 

tUas Bill Attley na baill eile. Maidir leis an bhliain 2006, 

fuair an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Geraldine 

Ruane Uasal na híocaíochtaí seo a leanas:

Tuarastal: €116,984.72 

Bónas Bliantúil:    €29,480.61

Ráiteas Straitéise

Ghlac an eagraíocht le cur chuige uile-chuimsitheach 

i leith forbairt a Ráiteas Straitéise le tuairimí na mball 

foirne, na bainistíochta agus an Bhoird bailithe  

trí phróiseas ceardlanna stiúrtha ag éascaitheoir 

seachtraigh. Le tairbhe an ionchuir seo, forbraíodh 

dréacht ráiteas a cuireadh faoi bhráid Boird OSi dá  

n-ionchur siúd sula gcuireadh chuig an Aire é le 

haghaidh a fhormheas, fuarthas a fhormheas ag léiriú 

an cead chun leanúint ar aghaidh go foilsiúchán.
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 Pleanáil Ghnó, Pleanáil Bhuiséid  
& próiseas monatóireachta

Ar bhonn bliantúil, forbraítear Pleananna Gnó 

Rannóige ag leagadh amach na riachtanais ghnó 

pleanáilte don bhliain féilire atá le teacht. Sa bhreis 

ar sin, tá costais bainteach leis na pleananna seo a 

chinneann an riachtanas buiséid corparáideach don 

bhliain atá le teacht nuair a chomhcheanglaítear iad.

Ó na Pleananna Gnó Rannóige tagann Plean Gnó 

Corparáideach a chuireann an Príomhfheidhmeannach 

faoi bhráid Bord Suirbhéireacht Ordanáis Éireann  

le formheasadh chun é a fhorfheidhmiú faoi réir  

na riachtanais reachtaíochta de chuid Acht na 

Suirbhéireachta Ordanáis 2001 agus an Ráiteas 

Straitéise comhaontaithe. Le formheas an Bhoird, 

comhdhéanfaidh an Plean Gnó Corparáideach seo 

na gníomhaíochtaí agus ábhair inseachadta don 

bhliain atá le teacht agus is i gcoinne an ruda seo a 

déanfar monatóireacht ar fheidhmiúchán corparáideach, 

idir fheidhmiúcháin rannóige agus foirne araon. 

Uaidh sin déanann an Córas Bainistíochta agus 

Forbartha Gníomhúcháin (CBFG) monatóireacht ar 

fheidhmiúchán baill aonair na bhfoirne, tá an córas 

luachála agus feidhmiúcháin 360o seo a chuimsiú  

go hiomlán isteach san eagraíocht.

Déanann an Príomhfheidhmeannach agus a 

Foireann Bhainistíochta Sinsearaí monatóireacht ar 

Fheidhmiúchán i gcoinne an Phlean Gnó Corparáideach 

sa chéad chás ag úsáid córas “Monatóireachta 

Corparáideach Míosúil” ina mbronntar soilse glasa, 

ómracha nó dearga ar dhul chun cinn i gcoinne 

spriocanna/ábhair inseachadta. Tuairiscíonn an 

Príomhfheidhmeannach an dul chun cinn chuig an 

mBord ar bhonn míosúil agus comhairlítear i leith  

na gníomhaíochtaí feabhais atáthar ag tabhairt fúthu 

nuair a thagann cásanna “Soilse Dearga” chun cinn.

Cuirtear riachtanas an Bhuiséid Corparáideach faoi 

bhráid an Bhoird freisin dá fhormheas roimh thús  

na bliana agus, sa chaoi céanna tuairiscíonn an 

Príomhfheidhmeannach chuig an mBord i leith 

caiteachas iarbhír i gcoinne buiséid agus mínítear  

go hiomlán aon difríochtaí, cibé an suas nó síos iad,  

i gcoinne an phlean.

Próiseas na Bainistíochta Riosca

Tá Clár na Bainistíochta Riosca dea-fhorbartha ag 

OSi a thaifeadann agus a léiríonn réimse na mbeart 

riachtanach, is cuma cibé an leanúnach nó aonuaire 

atá i gceist, chun maolú a dhéanamh ar réimse 

éagsúil na rioscaí aitheanta. Tá an fhreagracht ag 

Bainisteoirí Sinsearacha as ucht monatóireacht agus 

bainistíocht a gcuid rioscaí féin agus tá sé de dhíth 

orthu tuarascálacha dul chun cinn a sholáthar ar 

bhonn rialta le bearta maolaithe pleanáilte agus 

tuairisciú a dhéanamh ar aon rioscaí breise de réir 

mar a thagann siad chun cinn.

Ar bhonn rialta faigheann Coiste Iniúchóireachta an 

Bhoird agus an tIniúchóir Inmheánaigh a thuairiscíonn 

díreach chuig an gCoiste Iniúchóireachta an Clár 

Riosca agus déanann siad uile monatóireacht air. 

Cuirtear comhairle ar an mbord i leith na príomhrioscaí 

réimeacha ag deireadh gach ceathrú nó níos minice 

ná sin nuair atá Riosca tromchúiseach ar leithligh tar 

éis teacht chun cinn nó ar tí teacht chun cinn.
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Bord OSi

Tá Bord Suirbhéireacht Ordanáis Éireann cuimsithe de 

10 mball ceaptha ag an Aire Airgeadais faoi fhorálacha 

Achta na Suirbhéireachta Ordanáis 2001.

Tá an Bord faoi chathaoirleacht an tUas Kevin Bonner, 

a ceapadh ar dtús i Márta 2002 nuair a dhílsigh OSi 

mar Chomhlacht Corparáideach. B’iad seo a leanas 

Baill eile an Bhoird: Na hUaisle Bill Attley, Liam Egan, 

Pat W. Fenton, Michael Hayes, Thomas Madden, 

Anthony Murray, Liam O’Farrell, Patrick O’Sullivan 

agus Rory Scanlan.

Tháinig deireadh leis na téarmaí oifige a bhí ag Pat W. 

Fenton, Liam Egan, Michael Hayes agus Thomas Madden 

ar an 2ú Márta 2006. D’athcheap an tAire Pat W. Fenton, 

Liam Egan agus Michael Hayes le haghaidh téarma breise 

a thiocfaidh chun deireadh ar an 2ú Márta 2011.

Le linn 2006, tháinig an Bord le chéile ocht n-uaire.

Coiste Iniúchóireachta

Tá an fochoiste seo de chuid an Bhoird, lena 

fheidhmeanna rialaithe ag “Cairt an Choiste 

Iniúchóireachta” formheasta ag an mBord, cuimsithe 

de thriúr Bhall Boird. Thóg an tUas Pat W. Fenton  

áit an tUas Tom Madden mar Chathaoirleach an 

Choiste seo nuair a tháinig deireadh le téarma 

ceapacháin an tUas Madden mar Bhall Boird i Márta 

2006. D’éirigh an tUas Patrick O’ Sullivan as a phost 

mar Bhall den Choiste Iniúchóireachta tar éis  

4 bliana seirbhíse chuig an gCoiste. Tá an tUas  

Liam Egan agus an tUas Anthony Murray tar éis  

na folúntais a tháinig chun cinn a líonadh. Tháinig  

an Coiste le chéile sé uaire le linn 2006.

Coiste Caiteachais Caipitiúil

Bunaithe chun measúnú a dhéanamh ar aon tionscadail 

chaipitil beartaithe ina rachaidh an caiteachas thar nó 

ina bhfuil sé dóchúil go rachaidh an caiteachas thar 

€250,000, tháinig an coiste seo le chéile dhá uair  

le linn 2006 chun breathnú a dhéanamh ar thrí 

thionscadal. Chuimsigh ballraíocht an choiste an 

tUas Kevin Bonner mar Chathaoirleach, Liam Egan, 

Anthony Murray, Liam O’Farrell agus Rory Scanlan.

An trí iarratas a bhreathnaigh an Coiste orthu ag a 

chuid cruinnithe i 2006 ná a) iarratas chun tabhairt 

faoi chonradh le haghaidh leathnú an Líonra Limistéar 

Stórála (SAN) chun méadú a dhéanamh ar chumas 

stórála sonraí na heagraíochta b) iarratas maidir le tosú 

tionscadal an Chórais Faisnéis Bainistíochta (MIS) 

agus c) iarratas chun uasghrádú a dhéanamh ar an 

gCóras Soláthair na nDíolachán rThráchtála. Fuarthas 

formheas d’iarratais uile na leithghabhála chaipitil 

agus tugadh an ráthaíocht agus moladh d’fhormheas 

riachtanach an chaiteachais chuig Bord OSi.

Coiste Luach Saothair

Bunaithe chun comhairle a chuir ar an mBord i leith 

gnéithe uile na dteidlíochtaí bónais agus luacha saothair 

de chuid an Phríomhfheidhmeannaigh faoi réir baint 

amach spriocanna sílte an róil, tá an coiste seo faoi 

chathaoirleacht ag an tUas Kevin Bonner. Is iad an 

tUas Liam O’Farrell, an tUas Rory Scanlan agus an 

tUas Bill Attley na baill eile. Maidir leis an bhliain 2006, 

fuair an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Geraldine 

Ruane Uasal na híocaíochtaí seo a leanas:

Tuarastal: €116,984.72 

Bónas Bliantúil:    €29,480.61

Ráiteas Straitéise

Ghlac an eagraíocht le cur chuige uile-chuimsitheach 

i leith forbairt a Ráiteas Straitéise le tuairimí na mball 

foirne, na bainistíochta agus an Bhoird bailithe  

trí phróiseas ceardlanna stiúrtha ag éascaitheoir 

seachtraigh. Le tairbhe an ionchuir seo, forbraíodh 

dréacht ráiteas a cuireadh faoi bhráid Boird OSi dá  

n-ionchur siúd sula gcuireadh chuig an Aire é le 

haghaidh a fhormheas, fuarthas a fhormheas ag léiriú 

an cead chun leanúint ar aghaidh go foilsiúchán.
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D’fháiltigh an Bord agus Bainistíocht OSi coimisiúnú 

na Roinne Airgeadais d’Athbhreithniú Polasaí agus 

Luach ar Airgead de chuid an Deontais i gCabhair 

chuig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. Sonraíodh 

gurb iad seo a leanas aidhmeanna an athbhreithnithe 

a bhí eachtarshuite níos déanaí sna Téarmaí Tagartha:

•	 chun measúnú a dhéanamh ar chuspóirí an deontais

• chun socruithe monatóireachta agus sainmhíniúcháin 

aschuir feabhsaithe a aithint le haghaidh eagráin na 

todhchaí den Chomhaontú Seirbhíse idir an Aire 

agus OSi ar mhaithe le héifeachtacht feidhmíochta 

méadaithe a spreagadh ar fud na heagraíochta

• chun measúnú a dhéanamh ar cibé ar cheart do 

OSi fanacht faoi choimirce na Roinne Airgeadais, a 

bheith sannta ar Roinn eile nó a bheith cumaiscthe 

le heagras cuí eile

Ceapadh Horwath Consulting Ireland chun tabhairt 

faoi an t-athbhreithniú polasaí agus luach ar airgead 

agus déanfar tuairisciú ar an tuarascáil deiridh,  

dlite go luath i 2007, i dTuarascáil Bhliantúil 2007  

de chuid Suirbhéireacht Ordanáis Éireann.

Comhaontú Leibhéal na Seirbhíse

I Lúnasa 2006 chuir OSi agus an Roinn Airgeadais 

comhaontú chun críche ar na téarmaí de chuid 

Comhaontú Leibhéal na Seirbhíse a rachaidh ar 

aghaidh go dtí Nollaig 2007. Is iad seo a leanas 

príomhchuspóirí an chomhaontaithe seo:

•	 Cinntigh go mbaineann OSi amach a cuid 

feidhmeanna faoi réir a hoibleagáidí reachtúla

• Freastal ar riachtanais chustaiméara OSi i mbealach 

freagartha agus costas éifeachtach agus chun 

uasmhéadú a dhéanamh ar éifeachtacht feidhmíochta 

ionas gur féidir a chinntiú go bhfuil fóirdheontas an 

Státchiste agus muirear na gcostas íoctha ag cliaint 

na hearnála poiblí agus príobháideach coimeádta 

chuig na leibhéil féideartha is ísle comhsheasmhach 

le coinneáil na gcaighdeán cáilíochta

• Cinntigh go bhfuil Cuntais OSi faoi réir na 

hoibleagáidí reachtúla

Cé gur tháinig Comhaontú Leibhéal na Seirbhíse i 

bhfeidhm sa tréimhse ceithre mhí i deireadh 2006 

leathnaigh a scóip ar fud tréimhse na bliana iomláin. 

Bhain oifigigh ó OSi agus an Roinn Airgeadais amach 

iniúchadh mionsonraithe de ghníomhaíochtaí gnó 

OSi imlínithe i gComhaontú Leibhéal na Seirbhíse  

le haghaidh 2006. Bunaíodh an iniúchadh seo ar 

anailís chomparáideach de na gníomhaíochtaí gnó 

liostaithe i gComhaontú Leibhéal na Seirbhíse le 

tuarascáil dul chun cinn leibhéal corparáideach ar 

éacht iarbhír na ngníomhaíochtaí sin. D’áitigh an t-

athbhreithniú, le heisceacht gníomhaíocht ghnó ar 

leithligh amháin bainteach le foinsiú allamuigh na 

léarscáilíochta agus a tagraítear di in áiteanna eile sa 

Tuarascáil seo, go raibh na ghníomhaíochtaí gnó eile 

ar fad tar éis dul chun cinn go sásúil.
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Freagrach as ucht rialú agus bainistíocht 

de bhuiséid OSi agus na nósanna imeachta 

agus córais choibhneasacha a chuireann 

taca faoi feidhm airgeadais ghéilliúil agus 

éifeachtach, rinne an Rannóg Airgeadais 

de chuid OSi taifeadadh ar roinnt éachtaí 

tábhachtacha i 2006 lena n-áirítear:

•	 Cuireadh tús le forfheidhmiú córasú an chórais 

sonraisc ceannaigh agus íomháú cáipéise leis  

an gcóras pleanáilte le haghaidh rolladh amach 

d’úsáideoirí i 2007.

• Rinneadh Clár na Sócmhainne Seasta de  

chuid OSi a nuashonrú agus réitithe chuig  

an mórleabhar ainmniúil.

• Tugadh isteach Príomhtháscairí Feidhmíochta 

(KPIanna) Ardleibhéal ar fud na heagraíochta.

• Forfheidhmíodh nósanna imeachta soláthair 

athcheartaithe chun comhlíonadh a chinntiú  

le Treoir nua an AE 2004/18 agus rialacháin 

náisiúnta nua.

Ghlac Bainistíocht na Rannóige an príomh-

fhreagracht as ucht Tionscadail an Chórais Faisnéis 

Bainistíochta (MIS) agus rinneadh sainmhíniú ar an 

scóip de chuid Céim 1 (gné Costála Tionscadail agus 

AD) agus Céim 2 (gné Tuairiscithe agus Bainistíochta 

Díolacháin) agus tugadh faoi na próisis tairisceana 

riachtanacha.

Bhí Rialú Fiachóra níos rathúla ná mar a bhí pleanáilte 

le laethanta fiachóra ag meánú 58-59 lá i gcoinne 

sprioc na bliana 2006 de 60-70 lá.

Chloígh OSi le riachtanais an Achta um Íocaíocht  

Pras na gCuntas 1997, i 2006 bhí sé de dhíth go  

n-íocfaí €567 le creidiúnaithe in Ús Íocaíochta Pras.  

Ar an mbonn go rinne OSi €11.2m in íocaíochtaí le 

creidiúnaithe i 2006, léiríonn sé seo 0.005% de na 

híocaíochtaí uile a rinneadh.

An Rannóg Airgeadais



D’fháiltigh an Bord agus Bainistíocht OSi coimisiúnú 

na Roinne Airgeadais d’Athbhreithniú Polasaí agus 

Luach ar Airgead de chuid an Deontais i gCabhair 

chuig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. Sonraíodh 

gurb iad seo a leanas aidhmeanna an athbhreithnithe 

a bhí eachtarshuite níos déanaí sna Téarmaí Tagartha:

•	 chun measúnú a dhéanamh ar chuspóirí an deontais

• chun socruithe monatóireachta agus sainmhíniúcháin 

aschuir feabhsaithe a aithint le haghaidh eagráin na 

todhchaí den Chomhaontú Seirbhíse idir an Aire 

agus OSi ar mhaithe le héifeachtacht feidhmíochta 

méadaithe a spreagadh ar fud na heagraíochta

• chun measúnú a dhéanamh ar cibé ar cheart do 

OSi fanacht faoi choimirce na Roinne Airgeadais, a 

bheith sannta ar Roinn eile nó a bheith cumaiscthe 

le heagras cuí eile

Ceapadh Horwath Consulting Ireland chun tabhairt 

faoi an t-athbhreithniú polasaí agus luach ar airgead 

agus déanfar tuairisciú ar an tuarascáil deiridh,  

dlite go luath i 2007, i dTuarascáil Bhliantúil 2007  

de chuid Suirbhéireacht Ordanáis Éireann.

Comhaontú Leibhéal na Seirbhíse

I Lúnasa 2006 chuir OSi agus an Roinn Airgeadais 

comhaontú chun críche ar na téarmaí de chuid 

Comhaontú Leibhéal na Seirbhíse a rachaidh ar 

aghaidh go dtí Nollaig 2007. Is iad seo a leanas 

príomhchuspóirí an chomhaontaithe seo:

•	 Cinntigh go mbaineann OSi amach a cuid 

feidhmeanna faoi réir a hoibleagáidí reachtúla

• Freastal ar riachtanais chustaiméara OSi i mbealach 

freagartha agus costas éifeachtach agus chun 

uasmhéadú a dhéanamh ar éifeachtacht feidhmíochta 

ionas gur féidir a chinntiú go bhfuil fóirdheontas an 

Státchiste agus muirear na gcostas íoctha ag cliaint 

na hearnála poiblí agus príobháideach coimeádta 

chuig na leibhéil féideartha is ísle comhsheasmhach 

le coinneáil na gcaighdeán cáilíochta

• Cinntigh go bhfuil Cuntais OSi faoi réir na 

hoibleagáidí reachtúla

Cé gur tháinig Comhaontú Leibhéal na Seirbhíse i 

bhfeidhm sa tréimhse ceithre mhí i deireadh 2006 

leathnaigh a scóip ar fud tréimhse na bliana iomláin. 

Bhain oifigigh ó OSi agus an Roinn Airgeadais amach 

iniúchadh mionsonraithe de ghníomhaíochtaí gnó 

OSi imlínithe i gComhaontú Leibhéal na Seirbhíse  

le haghaidh 2006. Bunaíodh an iniúchadh seo ar 

anailís chomparáideach de na gníomhaíochtaí gnó 

liostaithe i gComhaontú Leibhéal na Seirbhíse le 

tuarascáil dul chun cinn leibhéal corparáideach ar 

éacht iarbhír na ngníomhaíochtaí sin. D’áitigh an t-

athbhreithniú, le heisceacht gníomhaíocht ghnó ar 

leithligh amháin bainteach le foinsiú allamuigh na 

léarscáilíochta agus a tagraítear di in áiteanna eile sa 

Tuarascáil seo, go raibh na ghníomhaíochtaí gnó eile 

ar fad tar éis dul chun cinn go sásúil.
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Freagrach as ucht rialú agus bainistíocht 

de bhuiséid OSi agus na nósanna imeachta 

agus córais choibhneasacha a chuireann 

taca faoi feidhm airgeadais ghéilliúil agus 

éifeachtach, rinne an Rannóg Airgeadais 

de chuid OSi taifeadadh ar roinnt éachtaí 

tábhachtacha i 2006 lena n-áirítear:

•	 Cuireadh tús le forfheidhmiú córasú an chórais 

sonraisc ceannaigh agus íomháú cáipéise leis  

an gcóras pleanáilte le haghaidh rolladh amach 

d’úsáideoirí i 2007.

• Rinneadh Clár na Sócmhainne Seasta de  

chuid OSi a nuashonrú agus réitithe chuig  

an mórleabhar ainmniúil.

• Tugadh isteach Príomhtháscairí Feidhmíochta 

(KPIanna) Ardleibhéal ar fud na heagraíochta.

• Forfheidhmíodh nósanna imeachta soláthair 

athcheartaithe chun comhlíonadh a chinntiú  

le Treoir nua an AE 2004/18 agus rialacháin 

náisiúnta nua.

Ghlac Bainistíocht na Rannóige an príomh-

fhreagracht as ucht Tionscadail an Chórais Faisnéis 

Bainistíochta (MIS) agus rinneadh sainmhíniú ar an 

scóip de chuid Céim 1 (gné Costála Tionscadail agus 

AD) agus Céim 2 (gné Tuairiscithe agus Bainistíochta 

Díolacháin) agus tugadh faoi na próisis tairisceana 

riachtanacha.

Bhí Rialú Fiachóra níos rathúla ná mar a bhí pleanáilte 

le laethanta fiachóra ag meánú 58-59 lá i gcoinne 

sprioc na bliana 2006 de 60-70 lá.

Chloígh OSi le riachtanais an Achta um Íocaíocht  

Pras na gCuntas 1997, i 2006 bhí sé de dhíth go  

n-íocfaí €567 le creidiúnaithe in Ús Íocaíochta Pras.  

Ar an mbonn go rinne OSi €11.2m in íocaíochtaí le 

creidiúnaithe i 2006, léiríonn sé seo 0.005% de na 

híocaíochtaí uile a rinneadh.

An Rannóg Airgeadais



An tUas. Kevin Bonner 

Cathaoirleach

An tUas. Bill Attley

An tUas. Liam O’Farrell

An tUas. Liam Egan An tUas. Pat W. Fenton An tUas. Michael D. Hayes

An tUas. Thomas K. Madden An tUas. Anthony Murray An tUas. Patrick J. O’Sullivan An tUas. Rory M. Scanlan

Bord OSi

Ioncam Trádála

Shroich láimhdeachas ó ghníomhaíochtaí oibríochta 

€19.7m ag léiriú fás 3% i rith 2005. Ar bhonn bliain-ar-

bhliain d’fhás an t-ioncam tacaíochta, roimh choigeartú 

teicniúil bainteach le Conarthaí Fadtéarmacha a 

áireamh, 15% ag léiriú feidhmíocht fíor-láidir don 

bhliain 2006.

Bhí an toradh seo á thacú ag dlúth-chaidrimh oibre 

leanúnacha lenár mbonn custaiméara. Leanann OSi  

ar aghaidh ag leathnú agus ag feabhsú a réimse táirgí 

rud atá le feiceáil go soiléir ón líon mór conarthaí 

custaiméara nua ilbhliantúla aontaithe i rith na bliana 

m.sh. Oifig Luachála, Eircom, An Roinn Talmhaíochta, 

Oifig na nOibreacha Poiblí, Chorus/NTL agus an 

Chomhairle Oidhreachta. Thuairiscigh díolacháin chuig 

ár ngréasán gníomhaire, atá lonnaithe go straitéiseach 

ar fud na tíre, fás de 29% á chuidiú ag an mbuacacht 

leanúnach laistigh den earnáil tógála agus straitéis 

oiliúna dírithe le haghaidh custaiméirí proifisiúnta  

ar nós Ailtirí, Innealtóirí agus Suirbhéirí.

Leanann ioncam na gceadúnas cóipchirt ar aghaidh ag 

fás de réir mar a aithníonn proifisiúnaigh agus baill an 

phobail an luach méadaitheach a bhaineann le cóipeáil 

údaraithe léarscáileanna laistigh de thimpeallacht ghnó.

Ar aon dul leis an Sainordú Náisiúnta, agus gan a 

bheith ceangailte le haon sruth ioncaim, leanann dul 

chun cinn suntasach ar aghaidh ag cinntiú go bhfuil  

an léarscáilíocht uile um leas an phobail coinnithe  

agus feabhsaithe ag leibhéal ardchaighdeáin.

Costais Oibríochta

Tháinig Costas Táirgeachta agus Díolacháin chuig 

€18.5m, méadú €2.5m ón mbliain roimhe, leis  

na ranníocóirí ollmhóra bainteach le babhta nua 

d’athcheartú léarscáilíochta foinsithe allamuigh 

(€1.1m) agus méaduithe ginearálta mar thoradh ar 

bhoilsciú tuarastail, méaduithe i soláthairtí seirbhíse 

agus costais dímheasa de réir caiteachas caipitiúil.

Tháinig Costais Dáileacháin agus Riaracháin chuig €9.9m, 

méadú €1.5 ón mbliain roimhe, le ranníocaíochtaí ó 

bhoilsciú tuarastail, íocaíochtaí pinsin chuig baill foirne 

scortha agus athchóiriú ginearálta ag ceanncheathrú 

OSi i bPáirc an Fhionnuisce.

Le tabhairt isteach caighdeán cuntasaíochta FRS 17  

i 2005 (Tuairisciú airgeadais ar shochair scoir) agus 

bunaithe ar luacháil achtúireach áiríonn an Cuntas 

Ioncaim agus Caiteachais costas le haghaidh iar-

sheirbhís pinsin agus ús ar dhliteanais scéime leis an 

dliteanas pinsin iarchurtha iomlán (€103m) amhail  

ón 31ú Nollaig 2006 áirithe sa Chlár Comhardaithe.

Deontas Oireachtais

Leanann an Deontas i gCabhair ón Roinn Airgeadais 

ar aghaidh ag laghdú chuig leibhéal de c6.25m i 

2006, laghdú €0.75m ón mbliain roimhe. Táthar ag 

súil go dtaispeánfaidh na toradh seo feabhsú breise 

i 2006 de réir mar a leanann an bearna idir ioncam 

tráchtála agus caiteachas oibríochta ag cúngú.
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ar fud na tíre, fás de 29% á chuidiú ag an mbuacacht 

leanúnach laistigh den earnáil tógála agus straitéis 
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Leanann ioncam na gceadúnas cóipchirt ar aghaidh ag 

fás de réir mar a aithníonn proifisiúnaigh agus baill an 

phobail an luach méadaitheach a bhaineann le cóipeáil 

údaraithe léarscáileanna laistigh de thimpeallacht ghnó.

Ar aon dul leis an Sainordú Náisiúnta, agus gan a 

bheith ceangailte le haon sruth ioncaim, leanann dul 

chun cinn suntasach ar aghaidh ag cinntiú go bhfuil  

an léarscáilíocht uile um leas an phobail coinnithe  

agus feabhsaithe ag leibhéal ardchaighdeáin.

Costais Oibríochta

Tháinig Costas Táirgeachta agus Díolacháin chuig 

€18.5m, méadú €2.5m ón mbliain roimhe, leis  

na ranníocóirí ollmhóra bainteach le babhta nua 

d’athcheartú léarscáilíochta foinsithe allamuigh 

(€1.1m) agus méaduithe ginearálta mar thoradh ar 

bhoilsciú tuarastail, méaduithe i soláthairtí seirbhíse 

agus costais dímheasa de réir caiteachas caipitiúil.

Tháinig Costais Dáileacháin agus Riaracháin chuig €9.9m, 

méadú €1.5 ón mbliain roimhe, le ranníocaíochtaí ó 

bhoilsciú tuarastail, íocaíochtaí pinsin chuig baill foirne 

scortha agus athchóiriú ginearálta ag ceanncheathrú 

OSi i bPáirc an Fhionnuisce.

Le tabhairt isteach caighdeán cuntasaíochta FRS 17  

i 2005 (Tuairisciú airgeadais ar shochair scoir) agus 

bunaithe ar luacháil achtúireach áiríonn an Cuntas 

Ioncaim agus Caiteachais costas le haghaidh iar-

sheirbhís pinsin agus ús ar dhliteanais scéime leis an 

dliteanas pinsin iarchurtha iomlán (€103m) amhail  

ón 31ú Nollaig 2006 áirithe sa Chlár Comhardaithe.

Deontas Oireachtais

Leanann an Deontas i gCabhair ón Roinn Airgeadais 

ar aghaidh ag laghdú chuig leibhéal de c6.25m i 

2006, laghdú €0.75m ón mbliain roimhe. Táthar ag 

súil go dtaispeánfaidh na toradh seo feabhsú breise 

i 2006 de réir mar a leanann an bearna idir ioncam 

tráchtála agus caiteachas oibríochta ag cúngú.
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Ráitis Airgeadais don Bhliain dar críoch 31 Nollaig 2006

Baill an Bhoird agus Eolas Eile 23

Ráiteas ar Fhreagrachtaí Baill an Bhoird  24

Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais 25

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 26-27

Polasaithe Cuntasaíochta 28-29

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 30

Ráiteas de Chaillteanais agus Gnóthachain Aitheanta Iomlána 31

Clár Comhardaithe 32

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgead 33

Nótaí do na Ráitis Airgeadais 34-41

Baill an Bhoird agus Eolas Eile

Baill an Bhoird ag 31 Nollaig 2006 Aturnae 
An tUas. Kevin Bonner – Cathaoirleach McCann Fitzgerald Solicitors 
An tUas. Bill Attley 2 Plás Mháistir an Phoirt 
An tUas. Liam Egan An Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta 
An tUas. Pat W. Fenton Baile Átha Cliath 1. 
An tUas. Michael D. Hayes 
An tUas. Thomas K. Madden (go dtí an 4ú Márta 2006) 
An tUas. Anthony Murray 
An tUas. Liam O’Farrell 
An tUas. Patrick J. O’Sullivan 
An tUas. Rory M. Scanlan

Bhí folúntas amháin ar an mBord ag 31ú Nollaig 2006.

Iniúchóir Baincéir 
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste Banc na hÉireann 
Rannóg na Cistíochta An tSráid Mhór 
Caisleán Bhaile Átha Cliath Baile Bhlainséir 
Baile Átha Cliath 2 Baile Átha Cliath 15
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí Baill an Bhoird don Bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2006

De réir Acht na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001 tá sé de dhíth ar an mBord ráitis airgeadais a ullmhú le haghaidh gach bliain airgeadais a sholáthraíonn 
léargas fíor agus cothrom ar staid chúrsaí Suirbhéireachta Ordanáis Éireann agus ar a hioncam agus caiteachas don tréimhse sin.

In ullmhú na ráitis sin, tá sé de dhíth ar an mBord

•	polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a fheidhmiú go comhsheasmhach

• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama

• aon scaradh ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus a mhíniú, agus

•	na ráitis airgeadais a ullmhú ar an mbonn gnóthais leanúnach, ach amháin mura bhfuil sé cuí a thoimhdiú go leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann  
ag feidhmiú.

Tá an Bord freagrach as ucht taifid chuntasaíochta cearta a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnach ag am ar bith staid airgeadais Suirbhéireacht Ordanáis 
Éireann agus chun é a chuir ar chumas an Bhoird a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais leis an Acht agus na caighdeáin chuntasaíochta leagtha amach ag an  
Aire Airgeadais. Chomh maith le sin tá an Bord freagracht as ucht cosaint a dhéanamh ar shócmhainní Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus mar sin as ucht 
céimeanna réasúnacha a thógáil le haghaidh cosc agus aithint calaoise agus neamhrialtachtaí eile. Coinnítear leabhair chuntais an Bhoird ag ceanncheathrú 
Suirbhéireachta Ordanáis Éireann i bPáirc an Fhoinnuisce, Baile Átha Cliath 8.

Thar ceann an Bhoird

Kevin Bonner

Cathaoirleach

Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais don Bhliain Dar Críoch 31ú Nollaig 2006

Thar ceann Bord Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, aithním ár bhfreagracht as ucht a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach um rialú inmheánach airgeadais  
a chothú agus a fheidhmiú.

Ní féidir leis an gcóras ach urrús réasúnach agus ní absalóideach a sholáthar go ndéantar sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart,  
agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó go ndéanfaí iad a bhrath in achar tráthúil ama.

Tá an Bord tar éis céimeanna a thógáil chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí i bhfeidhm trí:

•	freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir

• gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus sócmhainní na heagraíochta a chosaint

•	cultúr freagrachta a fhorbairt thar leibhéil uile na heagraíochta.

Tá próisis bunaithe ag an mBord chun rioscaí gnó a aithint agus a luacháil trí

•	Nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá roimh an eagras a aithint lena n-áirítear méid agus catagóirí a bhraitheann siad atá inghlactha;

• An dóchúlacht go dtarlóidh na rioscaí aitheanta a mheasúnú;

•	Ag obair go dlúth leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí éagsúla chun a chinntiú go bhfuil tuiscint soiléir ar spriocanna OSi agus tacaíocht le haghaidh  
na straitéisí chun na spriocanna sin a bhaint amach.

Tá an córas um rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreatlach d’eolas bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear leithscaradh na ndualgas, 
agus córas tarmligin agus freagrachta. Áirítear na nithe seo a leanas ach go háirithe:

•	córas buiséadta cuimsitheach le buiséad bliantúil atá athbhreithnithe agus comhaontaithe ag an mBord

• athbhreithniúcháin rialta bainte amach ag an mBord ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla a léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcomparáid  
le réamh-mheastacháin

• spriocanna a leagadh chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas

•	disciplíní foirmiúla um bhainistíocht tionscadail.

Oibríonn an fheidhm iniúchóireachta inmheánaigh ar aon dul le Creatlach Cód an Deachleachtais leagtha amach i gCód an Deachleachtais ar Rialachas  
na gComhlachtaí Stáit. Faigheann obair na hiniúchóireachta inmheánaigh a cuid eolais ó anailís ar an riosca atá roimh OSi agus tá pleananna iniúchóireachta 
inmheánaigh bunaithe ar an anailís seo. Formhuiníonn an Coiste Iniúchóireachta anailís an riosca agus pleananna na hiniúchóireachta inmheánaigh. Faigheann 
monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais a gcuid eolais ó obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Coiste 
Iniúchóireachta a dhéanann maoirsiú ar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, na bainisteoirí feidhmiúcháin laistigh de OSi ag a bhfuil freagracht as ucht forbairt agus 
cothú na creatlaí um rialú inmheánach airgeadais, agus nótaí curtha isteach ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bainistíochta.

Dearbhaím gur bhain an Bord amach athbhreithniú i Nollaig 2006 ar éifeachtacht an chórais um rialúcháin inmheánacha i bhfeidhm le linn 2006.

Sínithe thar ceann an Bhoird

Kevin Bonner

Cathaoirleach
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí Baill an Bhoird don Bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2006

De réir Acht na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001 tá sé de dhíth ar an mBord ráitis airgeadais a ullmhú le haghaidh gach bliain airgeadais a sholáthraíonn 
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•	na ráitis airgeadais a ullmhú ar an mbonn gnóthais leanúnach, ach amháin mura bhfuil sé cuí a thoimhdiú go leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann  
ag feidhmiú.

Tá an Bord freagrach as ucht taifid chuntasaíochta cearta a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnach ag am ar bith staid airgeadais Suirbhéireacht Ordanáis 
Éireann agus chun é a chuir ar chumas an Bhoird a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais leis an Acht agus na caighdeáin chuntasaíochta leagtha amach ag an  
Aire Airgeadais. Chomh maith le sin tá an Bord freagracht as ucht cosaint a dhéanamh ar shócmhainní Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus mar sin as ucht 
céimeanna réasúnacha a thógáil le haghaidh cosc agus aithint calaoise agus neamhrialtachtaí eile. Coinnítear leabhair chuntais an Bhoird ag ceanncheathrú 
Suirbhéireachta Ordanáis Éireann i bPáirc an Fhoinnuisce, Baile Átha Cliath 8.

Thar ceann an Bhoird

Kevin Bonner

Cathaoirleach

Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais don Bhliain Dar Críoch 31ú Nollaig 2006

Thar ceann Bord Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, aithním ár bhfreagracht as ucht a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach um rialú inmheánach airgeadais  
a chothú agus a fheidhmiú.

Ní féidir leis an gcóras ach urrús réasúnach agus ní absalóideach a sholáthar go ndéantar sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart,  
agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó go ndéanfaí iad a bhrath in achar tráthúil ama.

Tá an Bord tar éis céimeanna a thógáil chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí i bhfeidhm trí:

•	freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir

• gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus sócmhainní na heagraíochta a chosaint

•	cultúr freagrachta a fhorbairt thar leibhéil uile na heagraíochta.

Tá próisis bunaithe ag an mBord chun rioscaí gnó a aithint agus a luacháil trí

•	Nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá roimh an eagras a aithint lena n-áirítear méid agus catagóirí a bhraitheann siad atá inghlactha;

• An dóchúlacht go dtarlóidh na rioscaí aitheanta a mheasúnú;

•	Ag obair go dlúth leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí éagsúla chun a chinntiú go bhfuil tuiscint soiléir ar spriocanna OSi agus tacaíocht le haghaidh  
na straitéisí chun na spriocanna sin a bhaint amach.

Tá an córas um rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreatlach d’eolas bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear leithscaradh na ndualgas, 
agus córas tarmligin agus freagrachta. Áirítear na nithe seo a leanas ach go háirithe:

•	córas buiséadta cuimsitheach le buiséad bliantúil atá athbhreithnithe agus comhaontaithe ag an mBord

• athbhreithniúcháin rialta bainte amach ag an mBord ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla a léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcomparáid  
le réamh-mheastacháin

• spriocanna a leagadh chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas

•	disciplíní foirmiúla um bhainistíocht tionscadail.

Oibríonn an fheidhm iniúchóireachta inmheánaigh ar aon dul le Creatlach Cód an Deachleachtais leagtha amach i gCód an Deachleachtais ar Rialachas  
na gComhlachtaí Stáit. Faigheann obair na hiniúchóireachta inmheánaigh a cuid eolais ó anailís ar an riosca atá roimh OSi agus tá pleananna iniúchóireachta 
inmheánaigh bunaithe ar an anailís seo. Formhuiníonn an Coiste Iniúchóireachta anailís an riosca agus pleananna na hiniúchóireachta inmheánaigh. Faigheann 
monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais a gcuid eolais ó obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Coiste 
Iniúchóireachta a dhéanann maoirsiú ar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, na bainisteoirí feidhmiúcháin laistigh de OSi ag a bhfuil freagracht as ucht forbairt agus 
cothú na creatlaí um rialú inmheánach airgeadais, agus nótaí curtha isteach ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bainistíochta.

Dearbhaím gur bhain an Bord amach athbhreithniú i Nollaig 2006 ar éifeachtacht an chórais um rialúcháin inmheánacha i bhfeidhm le linn 2006.

Sínithe thar ceann an Bhoird

Kevin Bonner

Cathaoirleach
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur faoi bhráid Tithe an Oireachtais

Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais de chuid Suirbhéireacht Ordanáis Éireann don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2006 faoi Acht na Suirbhéireachta 
Ordanáis Éireann, 2001.

Cuimsíonn na ráitis airgeadais, atá tar éis a bheith ullmhaithe de réir na polasaithe cuntasaíochta leagtha amach anseo, na Polasaithe Cuntasaíochta, an Cuntas 
Ioncaim agus Caiteachais, Ráiteas na nGnóthachan agus na gCaillteanas Aitheanta Iomlán, an Clár Comhardaithe, Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus na nótaí 
coibhneasacha eile.

Freagrachtaí ar Leithligh an Bhoird agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann freagrach as ucht ullmhúchán na ráiteas airgeadais ar aon dul le hAcht na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001 agus as ucht 
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann na ráitis airgeadais ar aon dul leis an gCleachtas Cuntasaíochta Coitianta in Éireann. 
Tá freagrachtaí cuntasaíochta de chuid Baill an Bhoird leagtha amach sa Ráiteas ar Fhreagrachtaí Baill an Bhoird.

Is í an fhreagracht atá orm ná chun iniúchóireacht a dhéanamh ar na ráitis airgeadais de réir na riachtanais ábhartha dlíthiúla agus rialála agus Caighdeáin 
Iniúchóireachta Inmheánaigh (RA agus Éire).

Déanaim mo thuairim a thuairisciú ar cibé an dtugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom, de réir an Chleachtais Cuntasaíochta Coitianta in Éireann.  
Déanaim tuairisciú freisin i mo thuairim féin ar cibé an bhfuil leabhair chuntais cearta arna gcoinneáil. Sa bhreis ar sin, sonraím cibé an bhfuil na ráitis airgeadais  
i gcomhaontú le leabhair na gcuntas.

Déanaim tuairisciú ar aon chás ábhartha nach bhfuil airgead tar éis a bheith feidhmithe don chuspóir ceaptha nó nuair nach réitíonn na hidirbhearta leis na  
húdaráis atá á rialú.

Freisin déanaim tuairisciú mura bhfuilim tar éis an t-eolas agus na míniúcháin riachtanacha uile a ghnóthú ar mhaithe le mo hiniúchadh.

Déanaim athbhreithniú ar cibé an léiríonn an Ráiteas um Rialú Inmheánach Airgeadais comhlíonadh Shuirbhéireachta Ordanáis Éireann leis an gCód Cleachtais le 
haghaidh Rialachas na gComhlachtaí Stáit agus déanaim tuairisciú ar aon chás ábhartha nach ndéantar amhail, nó má tá an ráiteas míthreorach nó neamhréireach  
i leith eolas eile atá agam ó mo hiniúchadh ar na ráitis airgeadais. Níl sé de dhíth orm breathnú a dhéanamh ar cibé an gclúdaíonn an Ráiteas um Rialú Inmheánach 
Airgeadais na rioscaí agus rialúcháin airgeadais uile, nó tuairim a chruthú ar éifeachtacht na nósanna imeachta riosca agus rialú.

Léim eolas eile atá cuimsithe sa Tuarascáil Bhliantúil, agus breathnaím cibé an bhfuil sé comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais iniúchta. Breathnaím ar na 
himpleachtaí le haghaidh mo thuarascáil má thugaim aird ar aon mhíráitis nó neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais.

Bunús Tuairime na hIniúchóireachta

Le linn dom mo fheidhm a bhaint amach mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, rinne mé mo hiniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Iniúchóireachta 
Idirnáisiúnta (RA agus Éire) atá eisithe ag Bord na gCleachtas Iniúchóireachta agus trí thagairt do na breathnúcháin speisialta a bhaineann leis na comhlachtaí Stáit 
maidir lena mbainistiú agus a bhfeidhmiú. Áiríonn iniúchadh scrúdú, ar bhonn trialach, de fhianaise a bhaineann leis na méideanna agus nochtadh agus rialtacht de 
chuid na hidirbhearta airgeadais a cuirtear san áireamh sna ráitis airgeadais. Áirítear freisin measúnú ar na meastacháin agus breithiúnais suntasacha a rinneadh in 
ullmhú na ráiteas airgeadais, agus ar cibé an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach le haghaidh cúinsí Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, feidhmithe go 
comhsheasmhach agus nochta go fónta.

Rinne mé mo hiniúchadh a phleanáil agus a fheidhmiú chun an t-eolas agus na míniúcháin uile a ghnóthú gur bhreathnaigh mé a bheith riachtanach d’fhonn mé  
a sholáthar le fianaise fónta chun cinnteacht réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé an bhfuil amhail mar thoradh ar 
chalaois nó mírialtacht nó botún eile. Agus mo thuairim á chur in iúl rinne mé luacháil freisin ar an leorgacht foriomlán de chuid léiriú an eolais sna ráitis airgeadais.

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur faoi bhráid Tithe an Oireachtais – ar lean

Tuairim

I mo thuairim féin, tugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom, de réir an Chleachtais Cuntasaíochta Coitianta in Éireann, ar staid chúrsaí Suirbhéireachta 
Ordanáis Éireann amhail ag 31 Nollaig 2006 agus dá hioncam agus caiteachas don bhliain arna chríochnú ansin.

I mo thuairim tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann tar éis leabhair chuntais chearta a choinneáil. Tá na ráitis airgeadais i gcomhaontú le leabhair na gcuntas.

John Purcell

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

24 Meán Fómhair 2007
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur faoi bhráid Tithe an Oireachtais

Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais de chuid Suirbhéireacht Ordanáis Éireann don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2006 faoi Acht na Suirbhéireachta 
Ordanáis Éireann, 2001.

Cuimsíonn na ráitis airgeadais, atá tar éis a bheith ullmhaithe de réir na polasaithe cuntasaíochta leagtha amach anseo, na Polasaithe Cuntasaíochta, an Cuntas 
Ioncaim agus Caiteachais, Ráiteas na nGnóthachan agus na gCaillteanas Aitheanta Iomlán, an Clár Comhardaithe, Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus na nótaí 
coibhneasacha eile.

Freagrachtaí ar Leithligh an Bhoird agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann freagrach as ucht ullmhúchán na ráiteas airgeadais ar aon dul le hAcht na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001 agus as ucht 
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann na ráitis airgeadais ar aon dul leis an gCleachtas Cuntasaíochta Coitianta in Éireann. 
Tá freagrachtaí cuntasaíochta de chuid Baill an Bhoird leagtha amach sa Ráiteas ar Fhreagrachtaí Baill an Bhoird.

Is í an fhreagracht atá orm ná chun iniúchóireacht a dhéanamh ar na ráitis airgeadais de réir na riachtanais ábhartha dlíthiúla agus rialála agus Caighdeáin 
Iniúchóireachta Inmheánaigh (RA agus Éire).

Déanaim mo thuairim a thuairisciú ar cibé an dtugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom, de réir an Chleachtais Cuntasaíochta Coitianta in Éireann.  
Déanaim tuairisciú freisin i mo thuairim féin ar cibé an bhfuil leabhair chuntais cearta arna gcoinneáil. Sa bhreis ar sin, sonraím cibé an bhfuil na ráitis airgeadais  
i gcomhaontú le leabhair na gcuntas.

Déanaim tuairisciú ar aon chás ábhartha nach bhfuil airgead tar éis a bheith feidhmithe don chuspóir ceaptha nó nuair nach réitíonn na hidirbhearta leis na  
húdaráis atá á rialú.

Freisin déanaim tuairisciú mura bhfuilim tar éis an t-eolas agus na míniúcháin riachtanacha uile a ghnóthú ar mhaithe le mo hiniúchadh.

Déanaim athbhreithniú ar cibé an léiríonn an Ráiteas um Rialú Inmheánach Airgeadais comhlíonadh Shuirbhéireachta Ordanáis Éireann leis an gCód Cleachtais le 
haghaidh Rialachas na gComhlachtaí Stáit agus déanaim tuairisciú ar aon chás ábhartha nach ndéantar amhail, nó má tá an ráiteas míthreorach nó neamhréireach  
i leith eolas eile atá agam ó mo hiniúchadh ar na ráitis airgeadais. Níl sé de dhíth orm breathnú a dhéanamh ar cibé an gclúdaíonn an Ráiteas um Rialú Inmheánach 
Airgeadais na rioscaí agus rialúcháin airgeadais uile, nó tuairim a chruthú ar éifeachtacht na nósanna imeachta riosca agus rialú.

Léim eolas eile atá cuimsithe sa Tuarascáil Bhliantúil, agus breathnaím cibé an bhfuil sé comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais iniúchta. Breathnaím ar na 
himpleachtaí le haghaidh mo thuarascáil má thugaim aird ar aon mhíráitis nó neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais.

Bunús Tuairime na hIniúchóireachta

Le linn dom mo fheidhm a bhaint amach mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, rinne mé mo hiniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Iniúchóireachta 
Idirnáisiúnta (RA agus Éire) atá eisithe ag Bord na gCleachtas Iniúchóireachta agus trí thagairt do na breathnúcháin speisialta a bhaineann leis na comhlachtaí Stáit 
maidir lena mbainistiú agus a bhfeidhmiú. Áiríonn iniúchadh scrúdú, ar bhonn trialach, de fhianaise a bhaineann leis na méideanna agus nochtadh agus rialtacht de 
chuid na hidirbhearta airgeadais a cuirtear san áireamh sna ráitis airgeadais. Áirítear freisin measúnú ar na meastacháin agus breithiúnais suntasacha a rinneadh in 
ullmhú na ráiteas airgeadais, agus ar cibé an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach le haghaidh cúinsí Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, feidhmithe go 
comhsheasmhach agus nochta go fónta.

Rinne mé mo hiniúchadh a phleanáil agus a fheidhmiú chun an t-eolas agus na míniúcháin uile a ghnóthú gur bhreathnaigh mé a bheith riachtanach d’fhonn mé  
a sholáthar le fianaise fónta chun cinnteacht réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé an bhfuil amhail mar thoradh ar 
chalaois nó mírialtacht nó botún eile. Agus mo thuairim á chur in iúl rinne mé luacháil freisin ar an leorgacht foriomlán de chuid léiriú an eolais sna ráitis airgeadais.

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur faoi bhráid Tithe an Oireachtais – ar lean

Tuairim

I mo thuairim féin, tugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom, de réir an Chleachtais Cuntasaíochta Coitianta in Éireann, ar staid chúrsaí Suirbhéireachta 
Ordanáis Éireann amhail ag 31 Nollaig 2006 agus dá hioncam agus caiteachas don bhliain arna chríochnú ansin.

I mo thuairim tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann tar éis leabhair chuntais chearta a choinneáil. Tá na ráitis airgeadais i gcomhaontú le leabhair na gcuntas.

John Purcell

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

24 Meán Fómhair 2007
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Polasaithe Cuntasaíochta

1. Ginearálta 
Bhunaigh Ionstraim Reachtúil Uimh. 73 de 2002, Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ar an 4ú Márta 2002 faoi Acht na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001.

2. Bunús na Cuntasaíochta 
Táthar tar éis na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhunús fabhraithe, ach amháin sa mhéid atá sonraithe thíos, faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil agus i gcomhar  
leis an gcleachtas cuntasaíochta coitianta. Glactar le caighdeáin tuairiscithe airgeadais, molta ag na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta, de réir mar a thagann  
siad i bhfeidhm.

3. Cúlchiste Bunaíochta 
Ar lá na Bunaíochta, 4ú Márta 2002, bhí sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta Ordanáis tarchurtha chuig OSi ar bhunús a cuid luachanna ar an dáta sin  
agus cuireadh méid comhionann leis na glan-shócmhainní chun sochair na gCúlchistí.

4. Aitheantas ioncaim 
Faigheann OSi Deontas Oireachtais ón Roinn Airgeadais. Taispeántar an méid seo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse ina fhaightear é. Táthar  
tar éis Conradh Seirbhíse chun na seirbhísí a sholáthar mar mhalairt ar Deontas an Oireachtais a chomhaontú leis an Aire Airgeadais.

D’fhéadfaí custaiméirí digiteacha a sholáthar trí cheadúnú rochtana chuig sonraí na suirbhéireachta ordanáis. Tuilltear ioncam ó dhíolachán na gceadúnas  
go cothrom thar saolré an cheadúnais.

Sa bhreis ar sin d’fhéadfaí custaiméirí digiteacha a sholáthar le sonraí léarscáilíochta faoi chonarthaí bliantúla nó le haghaidh tréimhsí níos mó ná bliain amháin. 
Aithnítear ioncaim faoi na conarthaí seo mar oibleagáidí faoi na conarthaí mar a bheith comhlíonta. Gearrtar costais i leith na conarthaí seo ar an gCuntas Ioncaim 
agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear.

Aithnítear díolacháin agus ioncaim nuair atá an táirge tar éis a bheith curtha chun bealaigh nó an tseirbhís soláthartha.

5. Aoisliúntas 
Feidhmíonn OSi scéimeanna pinsin sochair sainmhínithe atá maoinithe go bliantúil ar bhonn íoc mar a théann tú ó airgid atá infhaighte, lena n-áirítear airgid 
soláthartha ag an Roinn Airgeadais agus ranníocaíochtaí asbhainte ó thuarastail na mball foirne.

Tomhaistear dliteanais scéime phinsin ar bhonn achtúireach ag úsáid modh an aonaid réamh-mheasta. Cuirtear na dliteanais scéime i láthair ar bhonn ar leith  
ar an gclár comhardaithe.

Gearrtar sochair phinsin íoctha faoi réir na bliana nuair a baintear amach an Farasbarr/(Easnamh) don bhliain roimh chánachas agus Aoisliúntas Pinsin Glan 
Iarchurtha.

Aithnítear táille pinsin breise ag cuimsiú an costas seirbhíse reatha, iar-chostas seirbhíse agus an costas úis ar na dliteanais scéime lúide sochair phinsin íoctha faoi 
réir na bliana mar Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha nuair a baintear amach an Farasbarr/(Easnamh) don bhliain. Gearrtar méid comhionann ar an gCúlchiste Pinsin.

Déantar gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ag teacht chun cinn ó athruithe i bhfoshuímh actúireacha agus ó farasbarr agus easnaimh a aithint i ráiteas  
ar iomlán na ngnóthachan agus na gcaillteanas don bhliain ina tharlaíonn siad agus gearrtar iad ar an gCúlchiste Pinsin.

6. An Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta 
Úsáidtear an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta chun sonraí léarscáilíochta digiteacha a chruthú agus a chothú. Tá tábhacht ar leith bainteach leis an  
mbunachar sonraí i ngníomhaíochtaí agus i nginiúint ioncaim OSi.

Cuimsíonn an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta dhá phríomhghné – córas bainistíochta an bhunachair sonraí agus na sonraí topagrafach tacaíochta  
(an bunachar sonraí).

Áirítear córas bainistíochta an bhunachair sonraí mar threalamh ríomhaireachta faoi shócmhainní seasta inláimhsithe (féach nóta 8 do na ráitis airgeadais). 
Tarchuireadh an sócmhainn eiseach ar an 4ú Márta 2002 isteach sa chlár comhardaithe oscailte ag costas lúide dímheas carntha.

Cé go mbaineann OSi leas as rochtain ar agus úsáid na sonraí topagrafacha, is le Rialtas na hÉireann a luíonn cearta maoine intleachtúla na sonraí. Dá réir sin,  
níl aon luach leagtha ar shonraí topagrafacha sna ráitis airgeadais seo.

Tabhaíonn OSi caiteachas ar bhonn leanúnach ag cothú agus ag feabhsú an bunachar sonraí topagrafach. Cuimsíonn sé seo airgead caite ar ghníomhaíochtaí a 
bhaineann le Léarscáilíocht Nua agus Athcheartú Leanúnach. Gearrtar a leithéid de chaiteachas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear.

7. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 
Sonraítear sócmhainní seasta inláimhsithe ag costas lúide dímheas carntha.

Ríomhtar dímheas ar mhaithe le costas na sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh le tráthchodanna bliantúla cothrom. Seo a leanas na saolta úsáideacha  
réamh-mheasta le tagairt ar an dímheas a táthar tar éis a ríomh:

Suiteacha agus feistí 3 bliana go 10 mbliana 
Mótarfheithiclí 5 bliana 
Trealamh ríomhaireachta 4 bliana

8. Stoic 
Cuimsíonn stoic léarscáileanna clóbhuailte agus soláthairtí agus sonraítear iad ag an gceann is ísle de chostas agus glan-luach réadach.

9. Airgeadra iasachta 
Aistrítear idirbhearta ainmnithe in airgeadra iasachta go euro ag rialú na rátaí malairte ar dhátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta 
ainmnithe in airgeadra iasachta go euro ag rialú na rataí malairte ar dháta an chláir comhardaithe agus áirítear gnóthachain agus caillteanais iartheachtacha  
sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais don tréimhse.
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Polasaithe Cuntasaíochta

1. Ginearálta 
Bhunaigh Ionstraim Reachtúil Uimh. 73 de 2002, Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ar an 4ú Márta 2002 faoi Acht na Suirbhéireachta Ordanáis Éireann, 2001.

2. Bunús na Cuntasaíochta 
Táthar tar éis na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhunús fabhraithe, ach amháin sa mhéid atá sonraithe thíos, faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil agus i gcomhar  
leis an gcleachtas cuntasaíochta coitianta. Glactar le caighdeáin tuairiscithe airgeadais, molta ag na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta, de réir mar a thagann  
siad i bhfeidhm.

3. Cúlchiste Bunaíochta 
Ar lá na Bunaíochta, 4ú Márta 2002, bhí sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta Ordanáis tarchurtha chuig OSi ar bhunús a cuid luachanna ar an dáta sin  
agus cuireadh méid comhionann leis na glan-shócmhainní chun sochair na gCúlchistí.

4. Aitheantas ioncaim 
Faigheann OSi Deontas Oireachtais ón Roinn Airgeadais. Taispeántar an méid seo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse ina fhaightear é. Táthar  
tar éis Conradh Seirbhíse chun na seirbhísí a sholáthar mar mhalairt ar Deontas an Oireachtais a chomhaontú leis an Aire Airgeadais.

D’fhéadfaí custaiméirí digiteacha a sholáthar trí cheadúnú rochtana chuig sonraí na suirbhéireachta ordanáis. Tuilltear ioncam ó dhíolachán na gceadúnas  
go cothrom thar saolré an cheadúnais.

Sa bhreis ar sin d’fhéadfaí custaiméirí digiteacha a sholáthar le sonraí léarscáilíochta faoi chonarthaí bliantúla nó le haghaidh tréimhsí níos mó ná bliain amháin. 
Aithnítear ioncaim faoi na conarthaí seo mar oibleagáidí faoi na conarthaí mar a bheith comhlíonta. Gearrtar costais i leith na conarthaí seo ar an gCuntas Ioncaim 
agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear.

Aithnítear díolacháin agus ioncaim nuair atá an táirge tar éis a bheith curtha chun bealaigh nó an tseirbhís soláthartha.

5. Aoisliúntas 
Feidhmíonn OSi scéimeanna pinsin sochair sainmhínithe atá maoinithe go bliantúil ar bhonn íoc mar a théann tú ó airgid atá infhaighte, lena n-áirítear airgid 
soláthartha ag an Roinn Airgeadais agus ranníocaíochtaí asbhainte ó thuarastail na mball foirne.

Tomhaistear dliteanais scéime phinsin ar bhonn achtúireach ag úsáid modh an aonaid réamh-mheasta. Cuirtear na dliteanais scéime i láthair ar bhonn ar leith  
ar an gclár comhardaithe.

Gearrtar sochair phinsin íoctha faoi réir na bliana nuair a baintear amach an Farasbarr/(Easnamh) don bhliain roimh chánachas agus Aoisliúntas Pinsin Glan 
Iarchurtha.

Aithnítear táille pinsin breise ag cuimsiú an costas seirbhíse reatha, iar-chostas seirbhíse agus an costas úis ar na dliteanais scéime lúide sochair phinsin íoctha faoi 
réir na bliana mar Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha nuair a baintear amach an Farasbarr/(Easnamh) don bhliain. Gearrtar méid comhionann ar an gCúlchiste Pinsin.

Déantar gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ag teacht chun cinn ó athruithe i bhfoshuímh actúireacha agus ó farasbarr agus easnaimh a aithint i ráiteas  
ar iomlán na ngnóthachan agus na gcaillteanas don bhliain ina tharlaíonn siad agus gearrtar iad ar an gCúlchiste Pinsin.

6. An Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta 
Úsáidtear an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta chun sonraí léarscáilíochta digiteacha a chruthú agus a chothú. Tá tábhacht ar leith bainteach leis an  
mbunachar sonraí i ngníomhaíochtaí agus i nginiúint ioncaim OSi.

Cuimsíonn an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta dhá phríomhghné – córas bainistíochta an bhunachair sonraí agus na sonraí topagrafach tacaíochta  
(an bunachar sonraí).

Áirítear córas bainistíochta an bhunachair sonraí mar threalamh ríomhaireachta faoi shócmhainní seasta inláimhsithe (féach nóta 8 do na ráitis airgeadais). 
Tarchuireadh an sócmhainn eiseach ar an 4ú Márta 2002 isteach sa chlár comhardaithe oscailte ag costas lúide dímheas carntha.

Cé go mbaineann OSi leas as rochtain ar agus úsáid na sonraí topagrafacha, is le Rialtas na hÉireann a luíonn cearta maoine intleachtúla na sonraí. Dá réir sin,  
níl aon luach leagtha ar shonraí topagrafacha sna ráitis airgeadais seo.

Tabhaíonn OSi caiteachas ar bhonn leanúnach ag cothú agus ag feabhsú an bunachar sonraí topagrafach. Cuimsíonn sé seo airgead caite ar ghníomhaíochtaí a 
bhaineann le Léarscáilíocht Nua agus Athcheartú Leanúnach. Gearrtar a leithéid de chaiteachas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear.

7. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 
Sonraítear sócmhainní seasta inláimhsithe ag costas lúide dímheas carntha.

Ríomhtar dímheas ar mhaithe le costas na sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh le tráthchodanna bliantúla cothrom. Seo a leanas na saolta úsáideacha  
réamh-mheasta le tagairt ar an dímheas a táthar tar éis a ríomh:

Suiteacha agus feistí 3 bliana go 10 mbliana 
Mótarfheithiclí 5 bliana 
Trealamh ríomhaireachta 4 bliana

8. Stoic 
Cuimsíonn stoic léarscáileanna clóbhuailte agus soláthairtí agus sonraítear iad ag an gceann is ísle de chostas agus glan-luach réadach.

9. Airgeadra iasachta 
Aistrítear idirbhearta ainmnithe in airgeadra iasachta go euro ag rialú na rátaí malairte ar dhátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta 
ainmnithe in airgeadra iasachta go euro ag rialú na rataí malairte ar dháta an chláir comhardaithe agus áirítear gnóthachain agus caillteanais iartheachtacha  
sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais don tréimhse.
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6 Nótaí
2006 

€

2005 
€

 

Díolachán 1   19,700,800   19,117,638

Deontas Oireachtais 6,250,000    7,000,000

Ioncam Oibriúcháin Eile 4    15,240    32,965

  25,966,040   26,150,603

Costais Táirgthe agus Díolacháin 2   (18,496,282)   (16,000,799)

Costais Dáilte agus Riaracháin 5    (9,855,693)    (8,346,724)

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain roimh cháin agus Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha    (2,385,935)    1,803,080

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha 14(b)    (7,414,000)    (7,313,000)

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain roimh cháin (9,799,935)    (5,509,920)

      

Cáin ar Fharasbarr/(Easnamh) ar ghnáth-ghníomhaíochtaí 7 – (981,660)

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain tar éis cáin    (9,799,935)    (6,491,580)

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais – ar lean

Ráiteas de Chaillteanais agus Gnóthachain Aitheanta Iomlána

Farasbarr/(easnamh) don bhliain    (9,799,935)    (6,491,580)

Caillteanas ag teacht chun cinn ar dhliteanais scéime 14(c)    (3,086,000)    (2,287,000)

Caillteanas de bharr athrú i bhfoshuímh            -            -

Gnóthachain/(caillteanais) aitheanta iomlána don bhliain   (12,885,935)    (8,778,580)

Cruthaíonn na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 28 agus 29, agus na nótaí ar leathanaigh 34-41 cuid de na ráitis airgeadais seo.

Thar ceann an bhoird

Kevin Bonner Geraldine Ruane 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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6 Nótaí
2006 

€

2005 
€

 

Díolachán 1   19,700,800   19,117,638

Deontas Oireachtais 6,250,000    7,000,000

Ioncam Oibriúcháin Eile 4    15,240    32,965

  25,966,040   26,150,603

Costais Táirgthe agus Díolacháin 2   (18,496,282)   (16,000,799)

Costais Dáilte agus Riaracháin 5    (9,855,693)    (8,346,724)

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain roimh cháin agus Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha    (2,385,935)    1,803,080

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha 14(b)    (7,414,000)    (7,313,000)

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain roimh cháin (9,799,935)    (5,509,920)

      

Cáin ar Fharasbarr/(Easnamh) ar ghnáth-ghníomhaíochtaí 7 – (981,660)

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain tar éis cáin    (9,799,935)    (6,491,580)

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais – ar lean

Ráiteas de Chaillteanais agus Gnóthachain Aitheanta Iomlána

Farasbarr/(easnamh) don bhliain    (9,799,935)    (6,491,580)

Caillteanas ag teacht chun cinn ar dhliteanais scéime 14(c)    (3,086,000)    (2,287,000)

Caillteanas de bharr athrú i bhfoshuímh            -            -

Gnóthachain/(caillteanais) aitheanta iomlána don bhliain   (12,885,935)    (8,778,580)

Cruthaíonn na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 28 agus 29, agus na nótaí ar leathanaigh 34-41 cuid de na ráitis airgeadais seo.

Thar ceann an bhoird

Kevin Bonner Geraldine Ruane 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

30/31



Tu
ar

as
cá

il
 B

hl
ia

nt
úi

l 
O

Si
 2

0
0

6
Clár Comhardaithe amhail ag 31ú Nollaig

Nótaí
2006 

€

2005 
€

Sócmhainní seasta
Sócmhainní inláimhsithe 8  5,215,822  5,439,759

Sócmhainní reatha
Stoc 9   449,750   411,558

Fiachóirí 10  6,399,338 7,046,813

Airgead sa bhanc agus sa lámh  1,833,879   574,581

 8,682,967 8,032,952

Creidiúnaithe – méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin 11 6,355,435 3,543,422

Glan-shócmhainní reatha ag eisiamh dliteanais phinsin  2,327,532  4,489,530

Dliteanas pinsin 14(d)  (103,000,000)   (92,500,000)

Glan-shócmhainní   (95,456,646)   (82,570,711)

Ionadaithe ag:
Cúlchiste Bunaíochta 12  8,466,364  8,466,364

Cúlchistí Ioncaim 12      (923,010)     1,462,925

Cúlchiste Pinsin 12  (103,000,000)   (92,500,000)

(95,456,646)    (82,570,711)

Cruthaíonn na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 28 agus 29, agus na nótaí ar leathanaigh 34-41 cuid de na ráitis airgeadais seo.

Thar ceann an bhoird

Kevin Bonner Geraldine Ruane 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Réiteach ar Ghlan-Ghluaiseacht don Bhliain Nótaí
2006  

€

2005  
€

Farasbarr/(Easnamh) ar feadh tréimhse tar éis cánachas (9,799,935) (6,491,580) 

Dímheas 3,440,741 2,991,479 

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha 7,414,000 7,313,000

Ús ar Thaiscí (11,379) (28,217)

Laghdú/(Méadú) i bhfiachóirí agus réamhíocaíochtaí 647,475 1,410,146 

Méadú/(Laghdú) i gcreidiúnaithe 2,812,013 (916,246)

(Méadú)/Laghdú i stoic (38,192) (125,207)

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid glan ó ghníomhaíochtaí oibríochta 4,464,723  4,153,375  

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid glan ó ghníomhaíochtaí oibríochta 4,464,723 4,153,375

Tuairisceán ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais
Ús faighte 11,379 28,217 

Insreabhadh (eis-sreabhadh) airgid glan ó thuairisceán ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais 11,379 28,217 

Caiteachas caipitiúil
Fáltais ar dhíolachán sócmhainní seasta inláimhsithe 8 16,001 -

Ceannach na sócmhainní seasta inláimhsithe 8 (3,232,805) (3,642,591)

Eis-sreabhadh airgid glan ó chaiteachas caipitiúil (3,216,804)             (3,642,591) 

Méadú/(laghdú) in airgead tirim 1,259,298 539,001

Réiteach an tSreafa Airgid Glan go Gluaiseacht i nGlan-Chistí

Méadú/(laghdú) glan in airgead tirim 1,259,298  539,001  

Glan-chistí ag 1 Eanáir 574,581 35,580

Glan-chistí ag 31 Nollaig 1,833,879 574,581

Gluaiseacht i nglan-chistí 1,259,298 539,001

Cruthaíonn na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 28 agus 29, agus na nótaí ar leathanaigh 34-41 cuid de na ráitis airgeadais seo.
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Clár Comhardaithe amhail ag 31ú Nollaig

Nótaí
2006 

€

2005 
€

Sócmhainní seasta
Sócmhainní inláimhsithe 8  5,215,822  5,439,759

Sócmhainní reatha
Stoc 9   449,750   411,558

Fiachóirí 10  6,399,338 7,046,813

Airgead sa bhanc agus sa lámh  1,833,879   574,581

 8,682,967 8,032,952

Creidiúnaithe – méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin 11 6,355,435 3,543,422

Glan-shócmhainní reatha ag eisiamh dliteanais phinsin  2,327,532  4,489,530

Dliteanas pinsin 14(d)  (103,000,000)   (92,500,000)

Glan-shócmhainní   (95,456,646)   (82,570,711)

Ionadaithe ag:
Cúlchiste Bunaíochta 12  8,466,364  8,466,364

Cúlchistí Ioncaim 12      (923,010)     1,462,925

Cúlchiste Pinsin 12  (103,000,000)   (92,500,000)

(95,456,646)    (82,570,711)

Cruthaíonn na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 28 agus 29, agus na nótaí ar leathanaigh 34-41 cuid de na ráitis airgeadais seo.

Thar ceann an bhoird

Kevin Bonner Geraldine Ruane 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Réiteach ar Ghlan-Ghluaiseacht don Bhliain Nótaí
2006  

€

2005  
€

Farasbarr/(Easnamh) ar feadh tréimhse tar éis cánachas (9,799,935) (6,491,580) 

Dímheas 3,440,741 2,991,479 

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha 7,414,000 7,313,000

Ús ar Thaiscí (11,379) (28,217)

Laghdú/(Méadú) i bhfiachóirí agus réamhíocaíochtaí 647,475 1,410,146 

Méadú/(Laghdú) i gcreidiúnaithe 2,812,013 (916,246)

(Méadú)/Laghdú i stoic (38,192) (125,207)

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid glan ó ghníomhaíochtaí oibríochta 4,464,723  4,153,375  

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid glan ó ghníomhaíochtaí oibríochta 4,464,723 4,153,375

Tuairisceán ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais
Ús faighte 11,379 28,217 

Insreabhadh (eis-sreabhadh) airgid glan ó thuairisceán ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais 11,379 28,217 

Caiteachas caipitiúil
Fáltais ar dhíolachán sócmhainní seasta inláimhsithe 8 16,001 -

Ceannach na sócmhainní seasta inláimhsithe 8 (3,232,805) (3,642,591)

Eis-sreabhadh airgid glan ó chaiteachas caipitiúil (3,216,804)             (3,642,591) 

Méadú/(laghdú) in airgead tirim 1,259,298 539,001

Réiteach an tSreafa Airgid Glan go Gluaiseacht i nGlan-Chistí

Méadú/(laghdú) glan in airgead tirim 1,259,298  539,001  

Glan-chistí ag 1 Eanáir 574,581 35,580

Glan-chistí ag 31 Nollaig 1,833,879 574,581

Gluaiseacht i nglan-chistí 1,259,298 539,001

Cruthaíonn na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanaigh 28 agus 29, agus na nótaí ar leathanaigh 34-41 cuid de na ráitis airgeadais seo.
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6 1. Díolachán
2006  

€

2005  
€

 Conarthaí fadtéarmacha – Comhairlí Contae      2,156,609     2,568,123

 Conarthaí fadtéarmacha – Fóntais   7,258,591    6,212,503   

 Díolachán Léarscáile lena n-áirítear ceadúnú bliantúil  10,285,600  10,337,012

 19,700,800  19,117,638

2. Costais Táirgthe agus Díolacháin 2006  
€

2005  
€

Costais Táirgthe (Léarscáilíocht Nua agus Athcheartú Leanúnach)

Tuarastail & pánna 9,833,556     9,149,934

Costais TF   2,159,474   1,983,283

Dímheas   3,228,079   2,845,335

Foinsiú allamuigh na léarscáilíochta   1,242,133     158,789

Costais eitilte agus chothabhála    427,639    386,474

Taisteal & Maireachtáil     503,929     512,228

Costais Reatha na bhFeithiclí    183,423    168,994

Costais Chonraitheora      3,006        823

Costais Scannáin     15,081     22,622

Costais teagmhasacha     75,810     62,365

Páipéarachas     16,382     19,823

Trealamh goirt      5,688     16,330

Costais bhreacaire     70,994     59,492

    17,765,194    15,386,492

Costais díolacháin:

Stoc tosaigh    317,896    207,134

Costais chlóbhualadh arna foinsiú allamuigh    784,384   725,069

Stoc deiridh amhail ag 31 Nollaig   (371,192)   (317,896)

Costais iomlána táirgthe agus díolacháin    18,496,282    16,000,799

Nótaí do na Ráitis Airgeadais

3. Costais Athcheartaithe Leanúnacha agus Léarscáilíochta Nua

Mar a léirítear in alt 6 sna polasaithe cuntasaíochta, gearrtar caiteachais a tabhaíodh ar fheabhsú agus ar chothabháil an bhunachair topagrafach ar an gCuntas 
Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse inar tabhaíodh é. B’iad seo a leanas na méideanna a gearradh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:

 
2006  

€

2005  
€

Léarscáilíocht Nua  8,971,230  7,770,178
Athcheartú Leanúnach  8,793,964  7,616,314

17,765,194 15,386,492

Measann OSi go ndéanfar athnuachan ar an mbunachar topagrafach trí athcheartú leanúnach thar tréimhse cúig bliana

4. Ioncam Oibriúcháin Eile 2006  
€

2005  
€

Ús ar thaiscí 11,379 28,217 
Ioncam eile  3,861 4,748

15,240 32,965

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean
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6 1. Díolachán
2006  

€

2005  
€

 Conarthaí fadtéarmacha – Comhairlí Contae      2,156,609     2,568,123

 Conarthaí fadtéarmacha – Fóntais   7,258,591    6,212,503   

 Díolachán Léarscáile lena n-áirítear ceadúnú bliantúil  10,285,600  10,337,012

 19,700,800  19,117,638

2. Costais Táirgthe agus Díolacháin 2006  
€

2005  
€

Costais Táirgthe (Léarscáilíocht Nua agus Athcheartú Leanúnach)

Tuarastail & pánna 9,833,556     9,149,934

Costais TF   2,159,474   1,983,283

Dímheas   3,228,079   2,845,335

Foinsiú allamuigh na léarscáilíochta   1,242,133     158,789

Costais eitilte agus chothabhála    427,639    386,474

Taisteal & Maireachtáil     503,929     512,228

Costais Reatha na bhFeithiclí    183,423    168,994

Costais Chonraitheora      3,006        823

Costais Scannáin     15,081     22,622

Costais teagmhasacha     75,810     62,365

Páipéarachas     16,382     19,823

Trealamh goirt      5,688     16,330

Costais bhreacaire     70,994     59,492

    17,765,194    15,386,492

Costais díolacháin:

Stoc tosaigh    317,896    207,134

Costais chlóbhualadh arna foinsiú allamuigh    784,384   725,069

Stoc deiridh amhail ag 31 Nollaig   (371,192)   (317,896)

Costais iomlána táirgthe agus díolacháin    18,496,282    16,000,799

Nótaí do na Ráitis Airgeadais

3. Costais Athcheartaithe Leanúnacha agus Léarscáilíochta Nua

Mar a léirítear in alt 6 sna polasaithe cuntasaíochta, gearrtar caiteachais a tabhaíodh ar fheabhsú agus ar chothabháil an bhunachair topagrafach ar an gCuntas 
Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse inar tabhaíodh é. B’iad seo a leanas na méideanna a gearradh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:

 
2006  

€

2005  
€

Léarscáilíocht Nua  8,971,230  7,770,178
Athcheartú Leanúnach  8,793,964  7,616,314

17,765,194 15,386,492

Measann OSi go ndéanfar athnuachan ar an mbunachar topagrafach trí athcheartú leanúnach thar tréimhse cúig bliana

4. Ioncam Oibriúcháin Eile 2006  
€

2005  
€

Ús ar thaiscí 11,379 28,217 
Ioncam eile  3,861 4,748

15,240 32,965

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean
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Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean

5. Costais Dáilte agus Riaracháin 2006  
€

2005  
€

Tuarastail & Pánna     5,825,549      5,373,771

Íocaíochtaí pinsin*    850,397    274,236

Taisteal & Maireachtáil    168,935    175,897

Oiliúint & síntiúis    386,078    392,596

Margaíocht & arduithe céime    362,194    202,898

Costais teagmhasacha     92,572    106,162

Táillí Bainc     19,163     18,429

Costais áitreabh oifige    438,227   317,924

Árachas ginearálta     91,935    114,528

Solas & teas    241,140    209,393

Glantóireacht   119,836   110,615

Postas & guthán   292,369   353,299

Dímheas   212,662   146,144

Comhairleoireacht   396,405   188,157

Fótagrafaíocht chonartha    83,022    92,318

Costais dlíthiúla & proifisiúnacha    38,940    49,793

Táillí na Stiúrthóirí    90,617    67,296

Seirbhísí párolla foinsithe allamuigh    53,468    49,735

Táillí iniúchóireachta    32,000    30,200

Páipéarachas agus trealamh oifige    55,801    48,245

Drochfhiacha     4,383    25,088

 9,855,693 8,346,724

Tá OSi i seilbh áitribh saor ó chíos i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath atá á sholáthar ag Oifig na nOibreacha Poiblí. 
I Nollaig 2003 d’fhógair an tAire Airgeadais go n-athlonnófar Ceanncheathrú OSi go Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

* Taispeántar íocaíochtaí pinsin glan ó ranníocaíocht an fhostaí de €436,000.

6. Costais foirne agus eolas d’fhostaithe 2006  
€

2005  
€

Pánna agus tuarastail (lena n-áirítear ranníocaíochtaí pinsin)    15,832,495    14,180,265

Costais árachais sóisialta      677,007      617,676

    16,509,502    14,797,941

Ba é 311 meán líon na ndaoine fostaithe le linn an tréimhse seo.

7. Cáin ar fharasbarr/(easnamh) ar ghnáth-ghníomhaíochtaí
2006  

€

2005  
€

Táille cánach reatha don tréimhse   -                 - 

Rósholáthar i leith blianta roimhe sin  -                 -

Cáin iarchurtha:

Eagrú agus aisiompú ar dhifríochtaí uainiúcháin  -           981,660

Táille cánach/(creidmheas) don tréimhse  -  981,660

8. Sócmhainní inláimhsithe Mótarfheithiclí
Trealamh 

Ríomhaireachta
Suiteacha 

& Feistí Iomlán
€ €  € €

 
Costas nó luacháil

Ag 1ú Eanáir 2006 596,195 18,247,242 579,166 19,422,603

Breiseanna    86,162 2,438,102    708,541         3,232,805

Diúscairtí (46,887)    - -   (46,887)

Ag 31ú Nollaig 2006  635,470 20,685,344  1,287,707 22,608,521

Dímheas carntha
Ag 1ú Eanáir 2006 410,360 13,202,232 370,252 13,982,844

 
Táille don tréimhse

   90,247      3,228,079    122,415      3,440,741

Diúscairtí    (30,886)         -         -    (30,886)

Ag 31ú Nollaig 2006       469,721    16,430,311       492,667     17,392,699

Glanmhéid na leabhar
Ag 31ú Nollaig 2006 165,749  4,255,033    795,040   5,215,822

Ag 31ú Nollaig 2005 185,835  5,045,010   208,914  5,439,759

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean
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Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean

5. Costais Dáilte agus Riaracháin 2006  
€

2005  
€

Tuarastail & Pánna     5,825,549      5,373,771

Íocaíochtaí pinsin*    850,397    274,236

Taisteal & Maireachtáil    168,935    175,897

Oiliúint & síntiúis    386,078    392,596

Margaíocht & arduithe céime    362,194    202,898

Costais teagmhasacha     92,572    106,162

Táillí Bainc     19,163     18,429

Costais áitreabh oifige    438,227   317,924

Árachas ginearálta     91,935    114,528

Solas & teas    241,140    209,393

Glantóireacht   119,836   110,615

Postas & guthán   292,369   353,299

Dímheas   212,662   146,144

Comhairleoireacht   396,405   188,157

Fótagrafaíocht chonartha    83,022    92,318

Costais dlíthiúla & proifisiúnacha    38,940    49,793

Táillí na Stiúrthóirí    90,617    67,296

Seirbhísí párolla foinsithe allamuigh    53,468    49,735

Táillí iniúchóireachta    32,000    30,200

Páipéarachas agus trealamh oifige    55,801    48,245

Drochfhiacha     4,383    25,088

 9,855,693 8,346,724

Tá OSi i seilbh áitribh saor ó chíos i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath atá á sholáthar ag Oifig na nOibreacha Poiblí. 
I Nollaig 2003 d’fhógair an tAire Airgeadais go n-athlonnófar Ceanncheathrú OSi go Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

* Taispeántar íocaíochtaí pinsin glan ó ranníocaíocht an fhostaí de €436,000.

6. Costais foirne agus eolas d’fhostaithe 2006  
€

2005  
€

Pánna agus tuarastail (lena n-áirítear ranníocaíochtaí pinsin)    15,832,495    14,180,265

Costais árachais sóisialta      677,007      617,676

    16,509,502    14,797,941

Ba é 311 meán líon na ndaoine fostaithe le linn an tréimhse seo.

7. Cáin ar fharasbarr/(easnamh) ar ghnáth-ghníomhaíochtaí
2006  

€

2005  
€

Táille cánach reatha don tréimhse   -                 - 

Rósholáthar i leith blianta roimhe sin  -                 -

Cáin iarchurtha:

Eagrú agus aisiompú ar dhifríochtaí uainiúcháin  -           981,660

Táille cánach/(creidmheas) don tréimhse  -  981,660

8. Sócmhainní inláimhsithe Mótarfheithiclí
Trealamh 

Ríomhaireachta
Suiteacha 

& Feistí Iomlán
€ €  € €

 
Costas nó luacháil

Ag 1ú Eanáir 2006 596,195 18,247,242 579,166 19,422,603

Breiseanna    86,162 2,438,102    708,541         3,232,805

Diúscairtí (46,887)    - -   (46,887)

Ag 31ú Nollaig 2006  635,470 20,685,344  1,287,707 22,608,521

Dímheas carntha
Ag 1ú Eanáir 2006 410,360 13,202,232 370,252 13,982,844

 
Táille don tréimhse

   90,247      3,228,079    122,415      3,440,741

Diúscairtí    (30,886)         -         -    (30,886)

Ag 31ú Nollaig 2006       469,721    16,430,311       492,667     17,392,699

Glanmhéid na leabhar
Ag 31ú Nollaig 2006 165,749  4,255,033    795,040   5,215,822

Ag 31ú Nollaig 2005 185,835  5,045,010   208,914  5,439,759

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean
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9. Stoic 31ú Nollaig 
2006 

€

31ú Nollaig 
2005 

€

Ábhar inchaite     78,558      93,662  

Stoic léarscáile 371,192 317,896 

   449,750    411,558

10. Fiachóirí 31ú Nollaig 
2006 

€

31ú Nollaig 
2005 

€

Méideanna dlite:

Fiachóirí trádála    2,759,781    1,806,609

CBL  -       17,536

Fiachóirí eile      90,115       48,303

Réamhíocaíochtaí      137,361      102,422

Méideanna inghnóthaithe ar chonarthaí    3,412,081    5,071,943

    6,399,338     7,046,813 

11. Creidiúnaithe – méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin

31ú Nollaig 
2006 

€

31ú Nollaig 
2005 

€

Creidiúnaithe trádála      429,291       144,635

CBL     736,574         - 

Cáin ioncaim asbhainte faoi ÍMAT      205,125     301,426

Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa       93,350     127,514

Creidiúnaithe eile     166,935     155,684

Fabhruithe    2,072,685    1,051,633

Íocaíochtaí roimhré ar chonarthaí fadtéarmacha    2,651,475    1,762,530

 6,355,435  3,543,422

12. Réiteach na ngluaiseachtaí i gcúlchistí

Iarmhéid Oscailte     Gluaiseacht Iarmhéid Deiridh

Cuntas Ioncaim & Caiteachais     1,462,925     (2,385,935)      (923,010)
Cúlchiste Pinsin    (92,500,000)    (10,500,000)   (103,000,000)
Cúlchiste Bunaíochta     8,466,364             -     8,466,364

   (82,570,711)    (12,885,935)    (95,456,646)

13. Ní sholáthraítear do chaiteachas caipitiúil na todhchaí

Níl aon socruithe conartha déanta ag OSi le haghaidh caiteachas caipitiúil na todhchaí.

14. Costais Phinsin

(a) Feidhmíonn OSi Scéimeanna Pinsin Ranníocach Leanaí agus Céilí agus Aoisliúntas Foirne sochair sainmhínithe. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais ag teacht  
chun cinn ós na scéimeanna as ioncam reatha OSi agus gearrtar iad nuair a shroicheann siad Farasbarr/(Easnamh) roimh Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha 
chuig an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais sa bhliain ina bhfuil siad iníoctha. Ní chothaítear aon chiste ar leithligh agus ní shealbhaítear aon sócmhainní le 
íocaíochtaí pinsin agus aiscí a mhaoiniú. Chinn luacháil achtúireach ar an 31ú Nollaig 2006 luacháil ar dhliteanas pinsin i leith baill foirne atá ann faoi láthair 
agus iad siúd atá scortha maidir le suim de €103m (€92.5m ar an 31ú Nollaig 2005). Ba é €62m an dliteanas ar an dáta dílseacháin. Bunaíodh na torthaí 
thíos ar luacháil achtúireach na ndliteanais pinsin mar a bhí ar an 31ú Nollaig 2006. Rinne achtúire cáilithe neamhspleách an luacháil seo ar mhaithe leis an 
gcaighdeán cuntasaíochta, Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 17 – Sochair Scoir (FRS 17).

B’iad seo a leanas na príomh-foshuímh airgeadais a úsáideadh:

   ag 
31/12/06

ag 
31/12/05

ag 
31/12/04

ráta lascaine 5.5% 5.5% 5.5%

ráta méadaithe na dtuarastal 4.0% 4.0% 4.0%

ráta méadaithe na bpinsean 4.0% 4.0% 4.0%

boilsciú 2.0% 2.0% 2.0%

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean
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9. Stoic 31ú Nollaig 
2006 

€

31ú Nollaig 
2005 

€

Ábhar inchaite     78,558      93,662  

Stoic léarscáile 371,192 317,896 

   449,750    411,558

10. Fiachóirí 31ú Nollaig 
2006 

€

31ú Nollaig 
2005 

€

Méideanna dlite:

Fiachóirí trádála    2,759,781    1,806,609

CBL  -       17,536

Fiachóirí eile      90,115       48,303

Réamhíocaíochtaí      137,361      102,422

Méideanna inghnóthaithe ar chonarthaí    3,412,081    5,071,943

    6,399,338     7,046,813 

11. Creidiúnaithe – méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin

31ú Nollaig 
2006 

€

31ú Nollaig 
2005 

€

Creidiúnaithe trádála      429,291       144,635

CBL     736,574         - 

Cáin ioncaim asbhainte faoi ÍMAT      205,125     301,426

Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa       93,350     127,514

Creidiúnaithe eile     166,935     155,684

Fabhruithe    2,072,685    1,051,633

Íocaíochtaí roimhré ar chonarthaí fadtéarmacha    2,651,475    1,762,530

 6,355,435  3,543,422

12. Réiteach na ngluaiseachtaí i gcúlchistí

Iarmhéid Oscailte     Gluaiseacht Iarmhéid Deiridh

Cuntas Ioncaim & Caiteachais     1,462,925     (2,385,935)      (923,010)
Cúlchiste Pinsin    (92,500,000)    (10,500,000)   (103,000,000)
Cúlchiste Bunaíochta     8,466,364             -     8,466,364

   (82,570,711)    (12,885,935)    (95,456,646)

13. Ní sholáthraítear do chaiteachas caipitiúil na todhchaí

Níl aon socruithe conartha déanta ag OSi le haghaidh caiteachas caipitiúil na todhchaí.

14. Costais Phinsin

(a) Feidhmíonn OSi Scéimeanna Pinsin Ranníocach Leanaí agus Céilí agus Aoisliúntas Foirne sochair sainmhínithe. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais ag teacht  
chun cinn ós na scéimeanna as ioncam reatha OSi agus gearrtar iad nuair a shroicheann siad Farasbarr/(Easnamh) roimh Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha 
chuig an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais sa bhliain ina bhfuil siad iníoctha. Ní chothaítear aon chiste ar leithligh agus ní shealbhaítear aon sócmhainní le 
íocaíochtaí pinsin agus aiscí a mhaoiniú. Chinn luacháil achtúireach ar an 31ú Nollaig 2006 luacháil ar dhliteanas pinsin i leith baill foirne atá ann faoi láthair 
agus iad siúd atá scortha maidir le suim de €103m (€92.5m ar an 31ú Nollaig 2005). Ba é €62m an dliteanas ar an dáta dílseacháin. Bunaíodh na torthaí 
thíos ar luacháil achtúireach na ndliteanais pinsin mar a bhí ar an 31ú Nollaig 2006. Rinne achtúire cáilithe neamhspleách an luacháil seo ar mhaithe leis an 
gcaighdeán cuntasaíochta, Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 17 – Sochair Scoir (FRS 17).

B’iad seo a leanas na príomh-foshuímh airgeadais a úsáideadh:

   ag 
31/12/06

ag 
31/12/05

ag 
31/12/04

ráta lascaine 5.5% 5.5% 5.5%

ráta méadaithe na dtuarastal 4.0% 4.0% 4.0%

ráta méadaithe na bpinsean 4.0% 4.0% 4.0%

boilsciú 2.0% 2.0% 2.0%

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean
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(b) Anailís ar an méid gearrtha ar bhaint amach an fharasbairr don bhliain

2006 2005 

costais seirbhíse reatha     €3,600,000      €3,300,000

ús ar dhliteanais scéime phinsin    €5,100,000   €4,600,000

Sochair íoctha    (€1,286,000)       (€587,000) 

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha   €7,414,000             €7,313,000

Gearrtha ar bhaint amach Farasbarr/(Easnamh) roimh

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha     €1,286,000            €587,000

Iomlán gearrtha ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais    €8,700,000           €7,900,000

 

(c) Anailís ar an méid aitheanta sa ráiteas de chaillteanais agus gnóthachan aitheanta iomlána (STRGL)

      2006  2005

caillteanais/(gnóthachan) ag teacht chun cinn ar dhliteanais scéime    €3,086,000   €2,287,000

athruithe i bhfoshuímh  -    -

caillteanas/(gnóthachan) actúireacha aitheanta i STRGL    €3,086,000   €2,287,000

(d) Anailís ar ghluaiseacht i ndliteanais le linn na bliana

2006 2005

Dliteanas scéime ag 1 Eanáir  €92,500,000   €82,900,000

Costas seirbhíse reatha    €3,600,000        €3,300,000

Costas úis    €5,100,000     €4,600,000

Caillteanas/(gnóthachan) actúireach  €3,086,000    €2,287,000

Sochair íoctha sa bhliain   (€1,286,000)      (€587,000)    

Dliteanas scéime ag 31 Nollaig €103,000,000     €92,500,000

(e) Stair na gcaillteanas agus na ngnóthachain

caillteanais/(gnóthachan) ar dhliteanais scéime 2006 2005

méid (€) €3,086,000 €2,287,000    

céatadán de luach láithreach na ndliteanas scéime 2% 2%

méid iomlán aitheanta i STRGL 2006 2005

méid (€) €3,086,000 €2,287,000

céatadán de luach láithreach na ndliteanas scéime 3% 2%

(f) Imeacht ó chur i láthair FRS 17

Nochtann na ráitis airgeadais an farasbarr don bhliain tar éis táille a ghearradh ar na sochair phinsin a íocadh i leith an tréimhse agus an easnamh tar  
éis soláthar le haghaidh na costais phinsin uile mar a chinnteofar faoin FRS17. Creideann an Bord go dtugann an cur i láthair seo léiriú níos cothroime  
ar fheidhmíocht airgeadais OSi ag tabhairt aird ar an bhfíric go bhfuil a cuid scéimeanna pinsin á fheidhmiú ar bhonn íoc mar a théann tú agus an fhíric  
nach bhfuil sé beartaithe go gcumasódh maoiniú ón Stát réamh-mhaoiniú dliteanais pinsin OSi.

15. Aoisliúntas, iasachtaí agus idirbhearta de chuid Baill an Bhoird 31ú Nollaig 
2006 

€

31ú Nollaig 
2005 

€
Díolaíochtaí:

do sheirbhísí mar Bhaill an Bhoird        90,617        67,296

do sheirbhísí eile  -  -

90,617  67,296

Níor tugadh aon íocaíochtaí do, nó aon idirbhearta le Baill an Bhoird sa bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2006. Tá an Bord tar éis glacadh le nósanna imeachta  
atá faoi réir treoirlínte eisithe ag an Roinn Airgeadais maidir le nochtadh na leasanna ag baill an Bhoird agus táthar tar éis cloí leis na nósanna imeachta seo  
i rith na bliana. Ní raibh aon idirbhearta maidir le ghníomhachtaí OSi ina raibh aon leas tairbhiúil ag Baill an Bhoird.

16. Imeachtaí iar-chláir comhardaithe

Níl aon imeachtaí tábhachtacha ann.

17. Gnóthas Leanúnach

Nochtann an clár comhardaithe easnamh suntasach ag teacht ó uchtú an FRS 17. In ainneoin seo, creideann an Bord go mbeidh dóthain acmhainní ar fáil  
do OSi sa todhchaí ó ghníomhaíochtaí tráchtála nó trí dheontas Stáit ionas gur féidir leanúint lena cuid oibríochtaí agus a sainordú reachtúil a sceitheadh.  
Sna cúinsí seo creideann an Bord go leanann sé ar aghaidh a bheith cuí chun na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leanúnach.

18. Formheas na ráiteas airgeadais

D’fhormheas na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 30ú Bealtaine 2007.

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean
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(b) Anailís ar an méid gearrtha ar bhaint amach an fharasbairr don bhliain

2006 2005 

costais seirbhíse reatha     €3,600,000      €3,300,000

ús ar dhliteanais scéime phinsin    €5,100,000   €4,600,000

Sochair íoctha    (€1,286,000)       (€587,000) 

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha   €7,414,000             €7,313,000

Gearrtha ar bhaint amach Farasbarr/(Easnamh) roimh

Aoisliúntas Pinsin Glan Iarchurtha     €1,286,000            €587,000

Iomlán gearrtha ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais    €8,700,000           €7,900,000

 

(c) Anailís ar an méid aitheanta sa ráiteas de chaillteanais agus gnóthachan aitheanta iomlána (STRGL)

      2006  2005

caillteanais/(gnóthachan) ag teacht chun cinn ar dhliteanais scéime    €3,086,000   €2,287,000

athruithe i bhfoshuímh  -    -

caillteanas/(gnóthachan) actúireacha aitheanta i STRGL    €3,086,000   €2,287,000

(d) Anailís ar ghluaiseacht i ndliteanais le linn na bliana

2006 2005

Dliteanas scéime ag 1 Eanáir  €92,500,000   €82,900,000

Costas seirbhíse reatha    €3,600,000        €3,300,000

Costas úis    €5,100,000     €4,600,000

Caillteanas/(gnóthachan) actúireach  €3,086,000    €2,287,000

Sochair íoctha sa bhliain   (€1,286,000)      (€587,000)    

Dliteanas scéime ag 31 Nollaig €103,000,000     €92,500,000

(e) Stair na gcaillteanas agus na ngnóthachain

caillteanais/(gnóthachan) ar dhliteanais scéime 2006 2005

méid (€) €3,086,000 €2,287,000    

céatadán de luach láithreach na ndliteanas scéime 2% 2%

méid iomlán aitheanta i STRGL 2006 2005

méid (€) €3,086,000 €2,287,000

céatadán de luach láithreach na ndliteanas scéime 3% 2%

(f) Imeacht ó chur i láthair FRS 17

Nochtann na ráitis airgeadais an farasbarr don bhliain tar éis táille a ghearradh ar na sochair phinsin a íocadh i leith an tréimhse agus an easnamh tar  
éis soláthar le haghaidh na costais phinsin uile mar a chinnteofar faoin FRS17. Creideann an Bord go dtugann an cur i láthair seo léiriú níos cothroime  
ar fheidhmíocht airgeadais OSi ag tabhairt aird ar an bhfíric go bhfuil a cuid scéimeanna pinsin á fheidhmiú ar bhonn íoc mar a théann tú agus an fhíric  
nach bhfuil sé beartaithe go gcumasódh maoiniú ón Stát réamh-mhaoiniú dliteanais pinsin OSi.

15. Aoisliúntas, iasachtaí agus idirbhearta de chuid Baill an Bhoird 31ú Nollaig 
2006 

€

31ú Nollaig 
2005 

€
Díolaíochtaí:

do sheirbhísí mar Bhaill an Bhoird        90,617        67,296

do sheirbhísí eile  -  -

90,617  67,296

Níor tugadh aon íocaíochtaí do, nó aon idirbhearta le Baill an Bhoird sa bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2006. Tá an Bord tar éis glacadh le nósanna imeachta  
atá faoi réir treoirlínte eisithe ag an Roinn Airgeadais maidir le nochtadh na leasanna ag baill an Bhoird agus táthar tar éis cloí leis na nósanna imeachta seo  
i rith na bliana. Ní raibh aon idirbhearta maidir le ghníomhachtaí OSi ina raibh aon leas tairbhiúil ag Baill an Bhoird.

16. Imeachtaí iar-chláir comhardaithe

Níl aon imeachtaí tábhachtacha ann.

17. Gnóthas Leanúnach

Nochtann an clár comhardaithe easnamh suntasach ag teacht ó uchtú an FRS 17. In ainneoin seo, creideann an Bord go mbeidh dóthain acmhainní ar fáil  
do OSi sa todhchaí ó ghníomhaíochtaí tráchtála nó trí dheontas Stáit ionas gur féidir leanúint lena cuid oibríochtaí agus a sainordú reachtúil a sceitheadh.  
Sna cúinsí seo creideann an Bord go leanann sé ar aghaidh a bheith cuí chun na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leanúnach.

18. Formheas na ráiteas airgeadais

D’fhormheas na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 30ú Bealtaine 2007.

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean

Nótaí do na Ráitis Airgeadais – ar lean
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