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Ráiteas Misin 
 

 Sármhaitheas i seirbhísí léarscáilithe agus faisnéise spásúla atá ar ardchaighdeáin a 
sholáthar chun freastal ar riachtanais na sochaí. 

 
 
 

Baintear an misean amach trí Luachanna Daoine atá 
bunaithe ar na gnéithe seo  a leanas: 

 
Freagrúlacht, Fiontraíocht, Nuálaíocht, Éifeachtúlacht, 

Torthaí. 
 
 
 
 

 Freagrúlacht – an cumas chun coinne a bheith le rud éigin, oiriúnú agus freastal go 
héifeachtach ar riachtanais athraitheacha ár gcustaiméirí 
 

 
 

 
 Fiontraíocht – forbairt leanúnach a dhéanamh ar na scileanna agus an saineolas 

chun riachtanais an mhargaidh a thuiscint, a mhúnlú agus a chomhlíonadh 
 
 

 
 Nuálaíocht – an méid a chuireann ár gcomhaltaí foirne le cúrsaí trí fheabhsúcháin a 

lorg go leanúnach ar a mbealach a fhorbraímid ár dtáirgí agus seirbhísí 
 
 

 
Éifeachtúlacht – táirgiúlacht agus éifeachtacht lenar n-inmharthanacht a chinntiú i 

dtimpeallacht iomaíoch 
 
 

 
 Torthaí – feidhmíocht eagraíochtúil chun tabhairt faoinár ngealltanais agus torthaí 

ardchaighdeáin a bhaint amach dár bpáirtithe leasmhara 
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Fís OSi 
 
“Leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, an Ghníomhaireacht 

Náisiúnta Léarscáilithe ón mbliain 1824 i leith, de bheith ag soláthar 

saineolas riachtanach chun taca a chur faoi Fhorbairt Shóisialta agus 

Gheilleagrach na hÉireann.” 
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Feidhmeanna OSi mar a gcuirtear síos orthu san Acht um 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 
 

Is í feidhm ghinearálta OSI chun seirbhísí náisiúnta léarscáilithe a sholáthar sa Stát. Ina leith 

seo, oibreoidh sé ar mhaithe le leas an phobail trí léarscáiliú críochnaitheach náisiúnta agus 

taifid ghaolmhara gheolaíochta an Stáit a chruthú agus a chothabháil. 

 
Áireofar le feidhmeanna OSI gach tasc a theastaíonn chun a fheidhm ghinearálta a 
chomhlíonadh: 

 
 

(a) An bun-bhonneagar fisiciúil a choimeád agus a fhorbairt a theastaíonn chun tacú le 

feidhmchláir léarscáilithe. 
 

(b) Bunachair shonraí léarscáilithe agus bunachair shonraí geolaíocha ghaolmhara a chruthú 
agus a chothabháil don Stát ina iomláine. 

 
 

(c) Léarscáiliú agus faisnéis gheolaíoch ghaolmhar a sholáthar don phobal agus 

d’earnálacha príobháideacha. 
 

Na sochair a spreagadh agus a chur chun cinn a bhaineann leis an úsáid a bhaintear as na bunachair 
náisiúnta léarscáilithe agus ghaolmhara. 

 

(d) An Rialtas, Aire an Rialtais, comhlachtaí a bunaíodh ag reacht nó faoi reacht agus 

eagraíochtaí earnála poiblí eile a chur ar an eolas ar cheisteanna a bhaineann le beartas 

agus cleachtas suirbhéireachta, léarscáilithe agus faisnéise geolaíche. 
 

(e) Ionadaíocht a dhéanamh don Stát ar leibhéal idirnáisiúnta ar cheisteanna a 

bhaineann le léarscáiliú agus faisnéis gheolaíoch. 
 

(f) An tacaíocht riachtanach theicniúil a sholáthar don Phríomh-Shuirbhéir Teorann i 

bhfeidhmiú a dhualgas eile. 
 

(g) Logainmneacha agus gnéithe ársa a léiriú i léarscáiliú náisiúnta agus i dtaifid agus 

bunachair shonraí ghaolmhara. 
 

(h) Cóipcheart an rialtais a chosaint. 
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Comhaltaí Reatha an Bhoird 

 
Ronan O’Reilly (Cathaoirleach) 

 

       

 

       

 

       

 Marian Coy Justin Gleeson Oliver Hickey 

Dr. Enda Howley 

owley 

Padraic Jordan An Dr Denis 

Kelliher 

Sandra Ryan Robin Simpson Noel Ward 
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Buaicphointí
OSi – Sracfhéachaint ar na torthaí: 

 D’éirigh go maith le OSi in 2014 i mbliain a 
bhí fíor-dhúshlánach. 

 

 B’ionann ioncam trádála na bliana dar 
críoch an 31 Nollaig 2014 agus €17.3 m, agus 
b’ionann an barrachas don bhliain a 
bhaineann leis na hOibríochtaí agus €0.5m. 

 

 Tháinig méadú 7% ar Chostais fhoriomlána 
Díolacháin agus Táirgthe i gcomparáid le 
2013 mar thoradh ar an infheistíocht a 
rinneamar i mBonneagar Sonraí Spásúla OSi 
a fhorbairt. 

Feabhsúcháin Éifeachtúlachta: 

 
 Soláthraíodh bunachar sonraí Prime2 

agus córais nua gheospásúla OSi. 
 

 Cuireadh forbairt Bonneagar Náisiúnta 
Sonraí Spásúla (Geohive) chun cinn. 

 

 Rinneadh dul chun cinn leanúnach ar 
ailíniú agus athstruchtúrú eagraíochtúil. 

 

 Bhí líon foirne 228 curtha i dtaifead ag 
deireadh na Nollag 2014, ar laghdú 4% é 
seo i gcomparáid le 2013. Is ionann seo 
agus laghdú 28% ar leibhéal fostaithe 
2008 (317 fostaí). 

 

 
Sonraí Prime2  

Cuir le forás ár ngnó: 

 

 Rinneadh comhaontú ar chonarthaí 
tábhachtacha nua/athnuachana, ina 
measc:    - Ervia, BSL, Eirgrid, E-Net, an 
Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus 
Gaeltachta agus an Roinn Cosanta. 

 Baineadh borradh tréan amach ar 
dhíolacháin tríd an siopa ar líne agus 
tháinig méadú suntasach 23% ar 
dhíolacháin trí shiopadóireacht ar líne 
i gcomparáid le díolacháin 2013. 

 

 D’úsáid OSi comhdhálacha agus 
ceardlanna go traidisiúnta chun luach 
sonraí údarásacha 
comhsheasmhacha OSi a chur chun 
cinn i leith na bonnlíne – lean an t-
idirchaidreamh custaiméara agus an 
ghníomhaíocht margaíochta seo in 
2014 agus bhí feasacht ar ár sonraí 
agus úsáid fheabhsaithe a bhaint as 
ár sonraí chun cinnteoireacht níos 
fearr a dhéanamh i measc ár 
gcustaiméirí/gcliant mar thoradh air 
seo. 

 Lean OSi leis an luach agus an 
tábhacht a bhaineann le sonraí OSi 
agus an méid a chuireann siad leis an 
tsochaí trí éagsúlacht de bhealaí (e.g. 
láithreáin ghréasáin) á n-úsáid, a chur 
chun cinn do na Saoránaigh, don 
Ghnó agus don Rialtas.  

 

 Faoin gclár um athchóiriú na hearnála 
poiblí, fógraíodh i nDeireadh Fómhair 
2012 go raibh Cumasc na hOifige 
Luachála, an Údaráis Chlárúcháin 
Maoine agus Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann le titim amach.  I 
rith 2013, bunaíodh Bord Tionscadail 
chun maoirsiú a dhéanamh ar an 
gcumasc agus leanann grúpaí oibre le 
dul chun cinn a dhéanamh, ina measc 
roinnt tionscadail chomhspéise a 
sainaithníodh.   D’fhaomh an tAire Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais na 
socruithe rialachais agus an tsamhail 
bhuiséadta don eagraíocht nua.  
Tabharfar Tailte Éireann ar an 
eagraíocht. 

 
 

Lógó na hEagraíochta Cumaiscthe  
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Ráiteas an Chathaoirligh 

 

 

Is rí-dheas liom tuairisciú a dhéanamh ar ghnóthaí 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann in 2014. Rinne 

an eagraíocht dul chun cinn suntasach agus 

tháinig forbairt shuntasach uirthi i gcaitheamh na 

bliana.  Díríodh i gcaitheamh go leor den bhliain ar 

chur i bhfeidhm ár straitéise a bhaint amach agus 

ba mhian liom iarrachtaí agus tiomantas Bhord 

OSi, na foirne bainistíochta faoi stiúir Colin Bray 

agus fhoireann uile OSi a mholadh as sár-

fheidhmíocht in 2014, a fhad le cruthú na 

heagraíochta cumaiscthe, Tailte Éireann. 

 

I rith 2014, thug an Bord faoina chinntiú gur 

cloíodh go hiomlán lena dhualgais rialachais agus 

mhuiníne, agus go dtacaímid le cur i bhfeidhm 

leanúnach éifeachtúlachtaí agus próisis 

fheabhsaithe, go háirithe i ndiaidh gur fhaomh an 

Bord infheistíocht agus forbairtí táirgí TF. 

 

Tá an Bord an-sásta go deo, den chuid is mó, leis 

an ollmhéid a baineadh amach i dtaobh 

Léarscáiliú den Chéad Ghlúin Eile de chuid OSi 

(Prime2) a sholáthar, ar bunachar sonraí 

tionscalchaighdeánach, gan uaim agus nach 

bhfuil spleách ar scála.  Cuireann bunachar sonraí 

Prime2 go mór le príomhchonarthaí cuntais agus 

cuireann sé ar chumas na heagraíochta, chomh 

maith leis sin, chun táirgí agus seirbhísí nua a 

chruthú.    

Cuireadh tús le hobair ar fhorbairt GeoHive, 

tairseach nua ghréasáin OSi, a leagfaidh an bonn 

faoi bhonneagar náisiúnta sonraí spásúla.  

Theastaigh tiomantas, dianseasmhacht agus 

dúthracht ó na cláir mhóra seo ó lucht 

bainistíochta agus ó fhoireann OSi agus rachaidh 

siad chun sochair an Rialtais, na Seirbhíse Poiblí 

agus mhuintir na hÉireann go ceann tamall fada 

de bhlianta amach romhainn. 

 

Tá go leor obair spreagúil ar bun faoi láthair a 

chuirfidh feabhas breise ar ár dtáirgí agus ár 

seirbhísí, fad a leanann OSi ag tabhairt faoinár 

spriocanna dúshlánacha agus sinn ar an 

ngannchuid i dtaobh acmhainní agus a chinntiú 

go gcothaítear an tsár-cháil atá ar OSi.  Bhí an 

Bord buíoch, chomh maith leis sin, de thacaíocht 

an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha agus de na hoifigigh laistigh dá Roinn i 

rith na bliana fad a lorgaíomar chun dearbhú a 

sholáthar dár bpáirtithe leasmhara i leith 

sócmhainne a bhaineann ‘luach ar airgead’ amach 

a sholáthar go leanúnach do mhuintir agus 

d’institiúidí na hÉireann. 

 

Ba mhaith liom an POF, Colin Bray agus a 

fhoireann a mholadh i ngeall ar an tsár-bhliain a 

bhaineamar amach. Anuas air sin, ba mhaith liom 

buíochas a chur in iúl do mo chuid 

comhghleacaithe ar an mBord a sholáthair a 

gcuid ama, a rinne tréaniarrachtaí agus a 

thaispeáin díocas go flaithiúil chun cabhrú leis an 

eagraíocht ar gach bealach ab fhéidir.  

Ronan O’Reilly 

Cathaoirleach 



 

7 
 

Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh 

 

 

In 2014, bhain OSi go leor garspriocanna agus 

éachtaí suntasacha amach, agus aird ar an 

timpeallacht dhúshlánach sheachtrach agus ar an 

ngá chun “níos mó a sholáthar le níos lú 

acmhainní” a bhí romhainn, i dteannta go leor 

daoine eile sa tseirbhís phoiblí, le roinnt blianta 

anuas.  Léiríonn an cumas leanúnach atá againn 

chun ioncaim leordhóthanacha agus barrachas a 

ghiniúint, faoi mar a bhaineamar amach, cáilíocht 

agus tiomantas ár bhfoirne agus mo 

chomhghleacaithe sa ghrúpa bainistíochta agus 

sa Bhord. 

 

Ba é buaicphointe na bliana, ó pheirspictíocht 

eagraíochtúil an bunachar sonraí léarscáilithe den 

chéad ghlúin eile, Prime2, a sholáthar. Bhain 

bunachar sonraí Prime2 tiomantas, tacaíocht agus 

dúthracht na foirne amach ar fud na 

heagraíochta, mar aon leis na foirne dearaidh 

agus tionscadail.  Cuirfidh an t-éacht seo ar 

chumas OSi chun ról fiú níos tábhachtaí a 

chomhlíonadh sna blianta amach romhainn trí 

ghnéithe feabhsaithe, cáilíocht fheabhsaithe 

sonraí agus an deis a sholáthar chun tacair 

shonraí Stáit a chumasc isteach inár sonraí reatha 

chun toradh fiú níos luachmhaire a bhaint amach 

do pháirtithe leasmhara i dtaobh cinnteoireachta 

agus forbairtí amach anseo a phleanáil.    

 

Tá OSi tiomanta i gcónaí do thacú le Tionscnamh 

Roinnte Sonraí an Rialtais agus in 2014, thug OSi 

faoi réimse tionscnamh chun feabhas a chur ar an 

gcuspóir seo.   Cruthaíonn seo cuid dár 

dtiomantas do chinntiú go leanann OSi, mar 

shócmhainn de chuid mhuintir na hÉireann, ag 

díriú ar fheabhas a chur ar chinnteoireacht agus 

buntáistí fíora agus intomhaiste a sholáthar dár 

bpáirtithe leasmhara.  

 

Is mian liom moladh a thabhairt d’fhoireann 

iomlán OSi, go háirithe roinnt comhghleacaithe a 

chuaigh ar scor ón tseirbhís le OSi tar éis dóibh go 

leor blianta de sheirbhís agus de rannchuidiú a 

thabhairt don eagraíocht, braithim go bhfuil sé 

tábhachtach a rannchuidiú agus a dtiomantas a 

aithint agus chun buíochas a ghlacadh leo sa 

tuarascáil bhliantúil seo. 

 

Go hachomair, i rith 2014, chuir OSi le cruthú 

Thailte Éireann, an t-ainm a tugadh ar an aonán 

cumaiscthe a chuimsíonn OSi san eagraíocht 

fhoriomlán chéanna leis an Údarás Clárúcháin 

Maoine agus an Oifig Luachála. Ba cheart go 

ndéanfadh seo sinéirgí agus coigiltí costais níos 

mó a bhaint amach agus OSi agus a fhoireann a 

thabhairt isteach i dtimpeallacht nua agus 

spreagúil náisiúnta, áit a mbronnfar luaíocht ar ár 

saineolas agus ár ndíocas.  

 

Mar fhocal scoir, ba mhian liom buíochas a 

ghabháil le Cathaoirleach agus le Bord 

Bainistíochta OSi as ucht a gcuid tacaíochta agus 

díocais i rith 2014. 

Colin Bray 

Príomhoifigeach 

Feidhmiúcháin 

 

 



 

8 
 

Foireann Bhainistíochta Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 
 

 



 

9 
 

An Fheidhm Ghnó agus Mhargaíochta 
 

Tá an Rannóg Gnó agus Margaíochta freagrach as 

a chinntiú go dtuigeann an eagraíocht riachtanais 

faisnéise sonraí spásúla ár gcuid custaiméirí agus 

an tionscail agus go bhfreastalaíonn sí orthu agus 

go bhfreastalaítear ar riachtanais seirbhíse 

custaiméirí ár gcuid gcustaiméirí agus páirtithe 

leasmhara.   Anuas air sin, ról tábhachtach inár 

ngníomhaíochtaí is ea a chinntiú go ndéantar 

idirbheartaíocht agus cur i bhfeidhm éifeachtach 

ar chonarthaí. 

 
Príomhéachtaí: 
 

 In 2014, bhain OSi díolacháin €17.3m amach i 

dtimpeallacht gheilleagrach a thaispeáin 

roinnt comharthaí i dtaobh borrtha ach atá 

dúshlánach go fóill i dtaobh chaitheamh airgid 

na hearnála poiblí, an tionscail tógála níos 

fairsinge agus na hearnála miondíola i dtaobh 

táirgí léarscáilithe páipéir.  

 

 Tháinig méadú suntasach de bhreis ar 

€900,000 i rith na bliana ar dhíolacháin inár 

Siopa ar Líne i gcaitheamh 2014, arb ionann sin 

agus borradh 23% i gcomparáid le 2013. 

 

 Le linn na bliana, d’éirigh linn ath-

idirbheartaíocht a dhéanamh ar na 

príomhchonarthaí a leanas: Iascaigh Intíre na 

hÉireann, an Roinn Cosanta, ÚFT Éireann, Port 

Bhaile Átha Cliath, an tÚdarás um Bóithre 

Náisiúnta, Fáilte Éireann, E-Net, BSL, Údarás 

Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, an Roinn 

Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an 

Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, 

an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród, Savills 

Ireland, an CBRE, Foras na Mara, Institiúid 

Teicneolaíochta Dhún Dealgan.  

 

 Anuas ar an méid thuas, d’éirigh linn deiseanna 

nua gnó a bhaint amach leo seo a leanas: 

Capita Ireland, Eirgrid agus Ervia. 

 

 Leanamar le ceangail thréana a chruthú le 

réimse de ghrúpaí leasmhara i rith na bliana, 

ina masc Fáilte Éireann (plé ina measc chun 

Léarscáil de Shlí an Atlantaigh Fhiáin a chur i 

dtoll a chéile) agus chun tacú le 3 léarscáil 

Lochthailte mar chuid de Shraith na 

Fionnachtana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Léarscáileanna Shraith na Fionnachtana 3  

  de Chill Mhantáin 

 

 Thug OSi Léarscáil Nua Shraith na 

Fionnachtana isteach agus scaoileadh 3 

léarscáil bhreise de Chill Mhantáin ag 

deireadh 2014/tús 2015. 

 

 I rith na bliana, thacaíomar lenár 

gcustaiméirí trí shraith ceardlann chun tacú 

le cur i bhfeidhm bhunachar sonraí nua 

PRIME2 OSi, go háirithe i measc na 

Deighleoige Fóntais, Údaráis Áitiúla agus 

Gníomhaireachtaí Rialtasacha.  

 
Tuarascáil an Tionscail Faisnéise Geospásúla  

 

Is é an tionscal faisnéise geospásúla (FG) an 

croíthionscal ina n-oibríonn OSi agus leanann sé le 

tabhairt faoi athrú suntasach. Tá aibiú agus 

forbairt tagtha air le 10 mbliana anuas, in Éirinn 

agus go hidirnáisiúnta araon.   Mar thoradh ar an 

athrú seo, tá roinnt dúshláin straitéiseacha roimh 

OSi, mar an ghníomhaireacht náisiúnta 

léarscáilithe, laistigh dá thimpeallacht 

oibríochtúil.  
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Dúshláin Mhargaidh OSi: 

 

Cuireann roinnt soláthraithe domhanda 

léarscáilithe atá bunaithe ar an idirlíon, go háirithe 

Google, Microsoft agus OpenStreetMap rochtain 

agus grianghrafadóireacht ón aer atá íseal i 

dtaobh costais de nó atá saor in aisce ar fáil trí 

bhrabhsálaí/APIanna gréasánbhunaithe ar fud 

teorainneacha náisiúnta.    Ar an gcuma chéanna, 

tá tionchar suntasach á imirt ag dul chun cinn i 

gcianbhrath agus i bpróiseáil sonraí ar an bhfáil 

atá ar shonraí níos ísle costais agus níos airde 

taifigh.  Soláthraítear feidhmchláir gheospásúla 

anois i measc réimse fairsing ardán, ina measc 

gutháin chliste agus córais oibriúcháin.   

 

Cabhraíonn na forbairtí uile seo chun toimhdí 

custaiméirí a dheimhniú i dtaobh a mhacasamhail 

de tháirgí agus de thairiscintí seirbhíse.  Tá branda 

láidir ag OSi agus aithnítear é dá tháirgí cruinne 

agus mionsonraithe.  Go huathúil, cuireann OSi 

léarscáiliú mórscála atá comhsheasmhach go 

náisiúnta as a shamhail sonraí Prime2 ar fáil dá 

chustaiméirí agus tacaíonn tairiscintí seirbhísí 

gréasáin OSi go rathúil le deimhniú agus le 

seoladh príomhsheirbhísí Stáit, an Cháin Mhaoine 

Áitiúil agus an Plean Náisiúnta Leathanbhanda ina 

measc.  Anuas air sin, tá ar chumas OSi táirgí agus 

seirbhísí a shaindearadh go n-oirfidh siad do 

chustaiméirí agus féadfaidh siad freagairt 

d’iarratais aonair ar tháirge/sheirbhís. 

 

Forbairtí Amach Anseo: 

 

Tionscnamh ríthábhachtach do OSi is ea 

Comhaontú Náisiúnta Léarscáilithe (CNL) a bhunú 

ag a bhfuil sé de chuspóir feabhas a chur ar 

rochtain ar fhaisnéis gheospásúil le haghaidh 

seirbhísí poiblí trí chomhaontú ceadúnais singil, a 

cheadúnaítear go lárnach. Sholáthródh an 

comhaontú sin creatlach le haghaidh comhoibriú 

agus roinnt sonraí breise. Chuirfeadh sé ar 

chumas úsáid níos mó a bhaint as sonraí 

láithreach i bpróisis déanta cinntí, tacú le 

cinnteoireacht fhianaisebhunaithe níos fearr don 

rialtas, do shaoránaigh agus do chúrsaí gnó. 

 
Tuarascáil ar Ioncam ó Dhíolacháin 

Ar bhonn laethúil, tá an Rannóg Gnó agus 

Margaíochta dírithe ar dhíol, soláthar agus 

margaíocht tháirgí agus sheirbhísí OSi, caidreamh 

a chruthú lenár bpríomhchustaiméirí, ár 

gcomhpháirtithe agus eagraíochtaí eile tionscail 

agus gaolmhara a éascú. 
 

Freastalaíonn OSi go príomha ar dhá shaghas ar 

leith custaiméirí: Custaiméirí Corparáideacha [Idir-

ghnólachtaí (‘B2B’) agus idir Gnólachtaí agus an 

Rialtas (‘B2G’)] a úsáideann faisnéis an-

mhionsonraithe agus an-chruinn gheolaíoch a 

chruthaíonn agus a choimeádann OSi; agus 

Custaiméirí Trasghníomhaíochta [(Idir Gnólachtaí 

agus Tomhaltóirí (‘B2C’)] a dteastaíonn léarscáil 

uathu chun tacú le hiarratas pleanála, aistriú talún 

nó ar mhaithe le gníomhaíocht fóillíochta do 

thurasóirí nó faoin spéir. 

 
Cé gur deighleoga custaiméirí iad atá an-éagsúil 

óna chéile, is mian leis an dá ghrúpáil níos minice i 

gcónaí léarscáiliú agus seirbhísí OSi a thomhailt trí 

thairiscintí seirbhísí ar líne, soghluaiste, 

ríomhthráchtála nó gréasáin.  
 
B’ionann an t-ioncam trádála don bhliain dar 

críoch an 31 Nollaig 2014 agus €17.3m, is ionann sin 

agus laghdú 4% ar ioncam trádála 2013 agus bhí sé 

go mór i gcomhréir leis na treochtaí geilleagracha 

níos leithne a raibh tionchar acu ar ár ndeighleoga 

custaiméirí.  

 
Anuas air sin, lean an Rannóg Gnó agus 

Margaíochta le luach a chur lena tairiscintí 

táirgí/seirbhísí trí tháirgí saincheaptha sonraí agus 

léarscáile, tairiscintí nua Seirbhísí Gréasáin agus 

réitigh nua chianbhraite.   

 
Margaíocht agus Cur chun Cinn   
 

Is é príomhchuspóir na straitéise margaíochta in 
OSi chun tacú leis na cuspóirí straitéiseacha 
bheith mar cheannasaí i bhFaisnéis agus beartas 
Náisiúnta Spásúlachta, mar eagraíocht atá dírithe 
ar chustaiméirí agus mar eagraíocht atá 
inoiriúnaithe i dtimpeallacht athraitheach.   

 
Cuireann an eagraíocht plean comhaontaithe 

margaíochta i bhfeidhm ar fud na bliana agus aird 

ar na cuspóirí seo, agus é ina aidhm an tacaíocht a 
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theastaíonn a sholáthar dár mbainisteoirí gnó 

chun cabhrú leo a bpleananna gnó a bhaint 

amach.   

 
Tá gach imeacht, fógra, urraíocht pleanáilte agus 

nasctha sa chás gur féidir chun ár nochtadh don 

mhargadh a uasmhéadú agus bainistíocht 

éifeachtúil ama agus acmhainní mar thoradh air. 
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Suirbhéireacht, Bailiú Sonraí agus Cartagrafaíocht 
 

 
 
Príomhéachtaí 2014 

 A chinntiú gur soláthraíodh léarscáiliú ar an 
gcáilíocht a bhí de dhíth chun freastal ar 
riachtanais ár gcustaiméirí i ngach limistéar 
seirbhíse. 

 

 Tugadh clár Athbhreithnithe ar Léarscáileanna 
Mórscála 2014 chun críche faoin 31 Nollaig 
2014. 

 

o 1,636 plean Uirbeach ar scála 1:1000 
(timthriall athbhreithnithe 1 bhliain) 

o 1,208 plean Fo-Uirbeach ar scála 1:2500 
(timthriall athbhreithnithe 1 bhliain) 

o 2,377 plean Peirea-Uirbeach ar scála 
1:2500 (timthriall athbhreithnithe 3 
bhliana) 

o 114 plean Tuaithe ar scála 1:5000 
(timthriall athbhreithnithe 5 bliana) 
 

 Comhlíonadh ár ngealltanais don Údarás 
Clárúcháin Maoine agus dár 
bpríomhchustaiméirí ar fad eile maidir le 
contaetha a bheith nuashonraithe go hiomlán 
agus go tráthúil agus baineadh amach ár gcuid 
spriocanna go léir. 

 

 Bhain sreabhlíne nuashonraithe 1:10,000 a cuid 
spriocanna amach, agus chuir an tÚdarás um 
Bóithre Náisiúnta etc. aitreabúideacht bhreise 
leis an mbunachar sonraí. 

 

 Tugadh go rathúil faoi riachtanais Ghnó agus 
Mhargaíochta OSi do chustaiméirí le haghaidh 
táirgí Sonraí Beagscála. 

 

 Rinneadh GeoDirectory a chothabháil agus a 
nuashonrú laistigh de dhá sheachtain tar éis 
sonraí athraithe a fháil ó An Post. 

 
Tá an Rannóg um Shuirbhéireacht, Bailiú Sonraí 
agus Cartagrafaíochta freagrach as a chinntiú go 
bhfuil an léarscáiliú a fhaigheann an custaiméir 

ina léarscáiliú reatha agus cruinn araon.  Tá 
foireann in OSi ag a bhfuil réimse fairsinge 
scileanna, idir scileanna suirbhéireachta agus 
cartagrafaíochta traidisiúnta agus iarchéimithe i 
gCóras Faisnéise Geografaí (GIS), TF agus 
Fótagraiméadracht.  Soláthraítear d’fhoireann 
allamuigh OSi an trealamh suirbhéireachta córais 
suite domhanda (GPS) agus na ríomhairí 
allamuigh is déanaí, a úsáidtear chun an léarscáiliú 
a nuashonrú ar an láthair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trealamh Suirbhéireachta agus GPS  

        Rover 
 

Bíonn an Rannóg um Shuirbhéireacht agus Bailiú 
Sonraí, i dteannta na Rannóige Sonraí Spásúla 
agus an Bhonneagair Shonraí Spásúla ag 
comhoibriú chun a chinntiú go n-úsáidtear na 
modhanna is éifeachtúla agus is éifeachtaí chun 
sonraí nua a bhailiú agus chun an léarscáiliú a 
nuashonrú.  Gabhann foireann eitilte OSi 
aeríomhánna, a phróiseáiltear ag baint úsáide as 
an triantánacht aerga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foireann Eitilte OSi 

 
Trí Prime2 a chur chun feidhme in 2014, cuireadh 
ar ár gcumas feabhas a chur ar an gcaoi ina 
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ngabhaimid sonraí, forbairt a dhéanamh uirthi, 
agus na sonraí sa bhunachar a fheabhsú agus a 
shaibhriú, rud a chuirfidh a thuilleadh le luach 
faisnéise na sonraí arna soláthar dár gcuid 
custaiméirí.   
 
Bliain eile rathúil i ngach limistéar dár dtimthriall 
athbhreithnithe a bhí in 2014.  Tá léarscáiliú 
Uirbeach (1:1,000) agus Fo-Uirbeach (scála 
léarscáile 1:2,500) na hÉireann á chothabháil anois 
laistigh de thimthriall athbhreithnithe bliain 
amháin; tá léarscáiliú Peirea-Uirbeach (scála 
léarscáile 1:2,500) á chothabháil anois laistigh de 
thimthriall athbhreithnithe trí bliana agus tá 
léarscáiliú Tuaithe (scála léarscáile 1:5,000) á 
chothabháil anois laistigh de thimthriall 
athbhreithnithe cúig bliana. Anuas air sin, leantar 
le nuashonrú agus feabhsú an bhunachair shonraí 
1:10,000 ar aon dul le riachtanais táirgthe agus 
chustaiméirí. 
 
GeoDirectory 
 
Is é GeoDirectory an bunachar sonraí cinntitheach 
maidir le foirgnimh i bPoblacht na hÉireann.  
Sainaithníonn GeoDirectory, a bhunaigh 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus An Post i 
dteannta a chéile, seoladh agus ionad beacht 
gach maoine cónaithe agus tráchtála sa Stát. 
 
Tá OSi freagrach as an ngé gheografach de gach 
seoladh.  Tá tuairim is 2 mhilliún foirgneamh agus 
44,000 seoladh bealaigh phoiblí sa bhunachar 
sonraí anois.  Chabhraigh sé leis na mílte 
cuideachta agus eagraíocht chun athrú bunúsach 
a dhéanamh ar an gcaoi a mbíonn siad i mbun 
gnó. 
 
Léarscáiliú Turasóireachta agus Fóillíochta  
 
Eascraíonn gné thábhachtach agus leanúnach de 
ghnó OSi i gcónaí as na táirgí digiteacha agus 
páipéir atá bunaithe ar dhá bhunachar sonraí 
topagrafaíochta mórscála – PRIME agus an 
bunachar sonraí náisiúnta 1:10,000.  Aicmítear na 
táirgí seo isteach sna sraitheanna seo a leanas: 
Sraith na hÉireann, Sraith na Fionnachtana, Sraith 
na gCathracha agus Sraith na mBailte.  Bíonn 
riachtanais éagsúla ag custaiméirí san earnáil seo 
agus áirítear leo réimse leathan táirgí páipéir agus 
táirgí digiteacha a ghiniúint ag léirithe éagsúla 
scála agus cartagrafaíochta.  Is iad na táirgí is mó 
a mbíonn tóir orthu ná Eolaire Oifigiúil 

Shráideanna Chathair agus Cheantar Bhaile Átha 
Cliath, Atlas Bóithre Oifigiúil na hÉireann agus 
Sraith na Fionnachtana, chomh maith le roinnt 
táirgí eile a chuirtear ar fáil i gcomhair earnálacha 
ar leith m.sh. Fáilte Éireann agus Coimisiún na 
Scrúduithe Stáit. 
Tá 75 léarscáil ar leith, lena gclúdaítear gach 
contae sa Stát, i Sraith na Fionnachtana. 
 
Táirgí nach bhfuil an cur amach céanna ag an 
bpobal orthu is ea na táirgí a sholáthraítear chun 
riachtanais shonracha custaiméirí áirithe a 
chomhlíonadh, mar shampla, léarscáileanna Euro 
Global agus Euro Regional le haghaidh 
EuroGeographics.  Braitheann an foilseachán 
bliantúil iomráiteach "Historic Town Atlas" de 
chuid Acadamh Ríoga na hÉireann ar léarscáiliú 
OSi.   Braitheann na scrúduithe Tíreolaíochta don 
Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht 
ar shonraí OSi le haghaidh na léarscáileanna a 
mbíonn uathu gach bliain, agus braitheann 
Railithe Idirnáisiúnta Chill Airne agus Dhún na 
nGall ar Léarscáilíocht OSi; bíonn 
tiománaithe/treoraithe agus cuairteoirí ar na 
himeachtaí sin ag brath ar chruinneas na 
léarscáileanna sin.  
 
In 2014, leanamar ag oibriú le Fáilte Éireann sa tríú 
bliain dá gconradh trí bliana do shaghsanna 
éagsúla de léarscáiliú lenar áiríodh táirgeadh a 
“Léarscáileanna siúlán lúbtha agus Léarscáileanna 
Cathracha agus Bailte” mar tháirge ceap 
léarscáile a bhí dírithe go sonrach ar a gcuid 
riachtanas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuid de Shraith na Fionnachtana, Léarscáil Chill 

Mhantáin – scála 1:25000 
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An ról atá ag OSi agus an Tionscal Faisnéise 
Geografaí (GI) 
 
Tharla éabhlóid orgánach sa tionscal Deartha 
Ríomhchuidithe GI ionas go n-úsáidtear Córais 
Faisnéise Geografaí (GIS) shofaisticiúla anois.  Ag 
eascairt as na forbairtí sin, tá athrú tábhachtach 
tagtha ar an timpeallacht ghnó oibriúcháin do 
ghnólachtaí faisnéise spásúla amhail OSi.   Áirítear 
iad seo a leanas leis na deiseanna atá ag OSi agus 
na héilimh atá uirthi a eascraíonn ón gcor seo sa 
tionscal: 
 

 Éagsúlacht i bpunann OSi de tháirgí 
spásúla 

 Caighdeán an táirge agus an tsoláthair 
sheirbhíse 

 Tacú le bonneagar 

 Muinín inár saineolas 

 Comhpháirtíocht le custaiméirí maidir 
le dul i ngleic lena gcuid riachtanais 
ghnó 
 

Lean OSi ar aghaidh ag sárú na ndúshlán sin le 
linn 2014 agus cinnteofar, trí thionscnaimh 
leanúnacha, go mbeidh sé ar a chumas cáilíocht 
na seirbhíse a bheidh ag teastáil ó Thionscal GI na 
hÉireann sa todhchaí a sholáthar dó. 
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Suirbhéireacht, Bonneagar agus Teicneolaíocht 
 
Tá ról ríthábhachtach ag an teicneolaíocht i ngach 
céim de chruthú, soláthar agus cothabháil na 
faisnéise geografaí in OSi. Is é ról na 
teicneolaíochta a chinntiú go bhféadann 
custaiméirí na heagraíochta leas a bhaint as táirgí 
agus seirbhísí léarscáilithe atá ar ardchaighdeán 
ar bhonn tráthúil agus costéifeachtúil. 
 
Príomhéachtaí 2014:  
 
Deimhniúchán ISO 
 

 Bhronn an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta 
na hÉireann (an NSAI) deimhniúchán ISO 
9001:2008 ar Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann maidir le sreabhlíne shonrach 
Chianbhraite. 

 
Oibríochtaí Eitilte 
 

 Gabhadh 6,500 plean léarscáile, ar an iomlán, 
mar chuid de chlár Ísealeitilte na Rannóige um 
Shuirbhéireacht, Bonneagar agus 
Teicneolaíochta a ndéantar an miondealú a 
leanas air;  

 
o Eitlíodh 5,800 plean le haghaidh an 

Tionscadail Ortafóta Ísealeitilte 
o Eitlíodh 140 plean le haghaidh 

Nuashonrú Léarscáil an SDCC 
o Eitlíodh 560 plean le haghaidh 

thionscadal Portach Ardaithe na Roinne 
Comhshaoil. 

 

 B’ionann eitilt LiDAR i rith 2014 agus gabháil 
sonraí lenar clúdaíodh thart ar 2,100 km². 
Conarthaí tráchtála do Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann, an Roinn 
Comhshaoil agus Bord Gáis ba mhó a bhí i 
gceist leis sin.  

 

 Rinneadh ceamara meánfhormáide, Leica 
RCD30, a chomhtháthú go hiomlán isteach sa 
tsreabhlíne Chianbhraite.  

 
 
 
 

 
Próiseáil Íomhánna Digiteacha 
 
• Táirgeadh 1,600 tíl ortafóta ísealeitilte. Bhain 

seo leis an Tionscadal Portach Ardaithe don 
Roinn Comhshaoil den chuid ba mhó.   

 
 
 
 

• Táirgeadh 4,000 plean léarscáile 
d’íomhánna ísealeitilte triantánaithe agus 
cuireadh ar fáil iad i gcomhair nuashonrú 
léarscáileanna agus táirgeadh ortafóta.  

 
• Rinneadh tuilleadh forbartha ar 

shamhaltú Cathrach 3D agus Léarscáil 
Bently á húsáid agus taispeánadh na 
torthaí do chomhaltaí foirne teicniúla ó 
fhóntais agus údaráis áitiúla. 

 
Próiseáil LiDAR  
 

• Rinneadh iarphróiseáil, aicmiú ar 
chonarthaí tráchtála, go príomha don 
Roinn Comhshaoil, GSI agus Bord Gáis, 
arb ionann a n-achar iomlán agus limistéar 
4,5000km², agus cuireadh ar fáil don 
Rannóg Gnó agus Margaíochta iad le 
haghaidh aschuir agus d’Íomhánna 
Digiteacha le haghaidh táirgeadh 
ortafóta. 

 

 Ullmhaíodh gach tionscadal Lidar le 
haghaidh lódála go dtí an Bunachar Sonraí 
Náisiúnta um Shamhail Airde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Íomhánna Lidar 
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Geodasaíocht 
 
• Rinneadh bainistiú ar ghné an Chórais 

Dhomhanda Loingseoireachta Satailíte (GNSS) 
de chuid chonradh cothabhála crua-
earraí/bogearraí Leica Geosystems. 

 
• Rinneadh bainistiú ar líonra GNSS OSi i 

gcomhar leis an gconraitheoir cothabhála agus 
le Rannóg TF OSi le sláine na sonraí agus a 
laghad iamh-aga a chinntiú. 

 
• Soláthraíodh an rialú allamuigh GNSS go léir a 

iarradh go tráthúil do gach custaiméir 
inmheánach. 

 
• Leanadh leis an bhfeachtas chun an Líonra 

Gníomhach GNSS a athchoigeartú.  
 

• Críochnaíodh ríomh Shamhail nua Geoid 
OSVRF10.   

 
• Corpraíodh stáisiún GNSS Met Éireann ag 

Dairbhre isteach sa Líonra Gníomhach.  
 
I ráithe 1 in 2014, iarradh ar OSi chun Tionscadal 
Bonnlíne na hÉireann a stiúradh a leagann an bonn 
faoi theorainneacha críche idirnáisiúnta na hÉireann a 
bhunú. Tá cúnamh á thabhairt ag an Aerchór agus an 
Cabhlach do OSi chun rochtain a bhaint amach ar na 
pointí ar muir.  Críochnaíodh an tionscadal seo 80% 
agus críochnófar an 20% eile i ráithe 1 in 2015.   

 
 
 

 

Tionscadal Bonnlíne (‘Baseline’)  
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Sonraí Spásúla agus Bonneagar 
 

Tá an Rannóg Sonraí Spásúla agus Bonneagair 
freagrach as bainistíocht, próisis agus córais 
sonraí spásúla ar mhaithe le OSi agus a 
chustaiméirí, saoránach agus an Stát. 
 
I measc na bpríomhéachtaí a baineadh amach in 
2014, tá an méid a leanas: 
 

 Soláthraíodh bunachar sonraí Prime2 agus 
córais nua gheospásúla OSi 

 Cuireadh forbairt Bonneagar náisiúnta Sonraí 
Spásúla (GeoHive) chun cinn go 
hinmheánach agus go seachtrach araon 

 Ionadaíocht a dhéanamh do OSi ar leibhéal 
náisiúnta agus idirnáisiúnta ar bheartais, 
treoracha agus tionscnaimh ghaolmhara 

 Na Príomhtháscairí fhoilsithe Feidhmíochta a 
bhaint amach agus a shárú go 
comhsheasmhach. 

 
Léarscáiliú den Chéad Ghlúin Eile (Prime2) 
 
Rinneadh tionscadal beo de thionscadal Prime2 
OSi chun bunachar sonraí tionscalchaighdeánach, 
gan uaim agus nach bhfuil spleách ar scála i rith 
2014. Soláthraíodh an tionscadal laistigh den 
scóip agus den bhuiséad i leith na riachtanais 
sainithe ghnó.  Aithnítear bunachar sonraí Prime2 
mar bhreisiú luachmhar le príomh-
idirbheartaíochtaí conradh cuntais a chosnaíonn 
sreafaí reatha ríthábhachtacha ioncaim agus a 
chuireann ar chumas na heagraíochta chun táirgí 
agus seirbhísí nua a chruthú.  
 
An Réiteach Bainistíochta Geospásúla (GMS) 
 
Rinne an fhoireann in Oifig Réigiúnach Shligigh de 
OSi tástáil iomlán ar bhogearraí agus ar an 
bhfeidhmchlár eagarthóireachta chun 
bainistíocht a dhéanamh ar shreafaí oibre Prime2 
sula ndeachaigh siad beo.  Lean na hullmhúcháin 
don tabhairt isteach i rith na bliana i dteannta na 
nuashonruithe leanúnacha ar stáisiún oibre 
Windows 8 sna hOifigí Réigiúnacha agus na 
hoiliúna gaolmhaire úsáideora don Ghrúpa 
Tacaíochta Táirgthe (PSG).  

 
Anuas air sin, soláthraíodh bogearraí nua 
ríomhaire phearsanta agus fearais táibléid don 
fhoireann allamuigh agus oifigbhunaithe mar 
chuid den tabhairt isteach.  
 
 
Nuashonrú Thairseach INSPIRE 
 
Cuireadh tús le forbairt GeoHive, a leagfaidh an 
bonn faoi bhonneagar náisiúnta sonraí spásúla.   
Áireofar leis an láithreán gréasáin catalóg shingil 
de thacair shonraí fhoilsithe agus éascóidh sí 
roinnt sonraí agus comhoibriú.   I measc na 
bhforbairtí amach anseo, beidh Geophróiseáil 
agus uirlisí anailíse spásúla. 
 
Ailtireacht Stórála agus Éifeachtúlachtaí Crua-
Earraí 
 
Choimisiúnaigh OSi 120TB de stóráil nua agus 
rinneadh breis dul chun cinn chun timpeallacht 
fhíorúil OSi a chur in oiriúint don todhchaí, lena n-
áirítear macasamhlú ar thacair shonraí 
thábhachtacha ón gCeanncheathrú i bPáirc an 
Fhionnuisce go dtí Oifig Réigiúnach Chill 
Chainnigh.  
 
Éifeachtúlachtaí an Líonra Cumarsáide  
 
Chuir OSi líon nuashonruithe tábhachtacha líonra i 
gcrích i gcaitheamh 2014. Ina measc seo bhí 
tionscadal chun an príomhnasc snáithín a 
Nuashonrú go dtí 1Gb agus cúltaca 100MB a 
sholáthar don chiorcad gan sreang. 
Lean obair ar siúl sa Cheanncheathrú agus sna 
hOifigí Réigiúnacha a rinne scóip na rochtana gan 
sreang d’aíonna a fhairsingiú sa Cheanncheathrú 
agus a rinne rochtain shreangaithe sna hOifigí 
Réigiúnacha a chumrú agus áiríodh leis seo 
athlonnú sheomra freastalaí oifig na hInse.  
 
Forbairt Láithreán Gréasáin agus 
Ríomhthráchtáil OSi 
 
Leanamar orainn leis an gcóras soláthair 
Ríomhthráchtála a chothabháil, a fhorbairt agus a 
chur in oiriúint don todhchaí. Áiríodh leis seo 
macasamhail den chóras beo a thógáil le 
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haghaidh fhíorú nuashonrú Windows 2003.  
Áiríodh le forbairtí láithreán gréasáin comórtas 
scoileanna agus fothaí agus stáisiúin bhreise 
sonraí GPS. 
 
Seirbhísí Gréasáin 
 
Chríochnaigh OSi breis forbairtí seirbhíse 
gréasáin, ina measc úsáid bhreise ar Néal Amazon 
le haghaidh ardfhála.    
 
 
 
 
 
 

Anuas air sin, chríochnaíomar nuashonrú mór ar 
an mbunailtireacht a chuir ar chumas OSi teacht i 
dtír ar ghnéithe nua a chuireann feabhas ar an 
tseirbhís.   Dearadh agus cuireadh seirbhísí nua 
léarscáilithe chun feidhme chun cabhrú leis an 
bhfeidhmiúlacht anailíseach i dtaobh riachtanais 
nua a bhí á mbreithniú.  
 
Teicneolaíocht Bhunachar Sonraí 
 
In 2014, bhain OSi Comhaontú Ceadúnais 
Neamhtheoranta (ULA) 3 bliana le Oracle amach 
le faomhadh Bhord OSi.  Áiríodh leis seo Oracle 
Exadata a chur chun feidhme a chuirfidh ar 
chumas OSi chun teacht i dtír ar chineálacha 
sonraí néalphointe chun sonraí 3-D a stóráil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailtireacht Stórála agus Éifeachtúlachtaí Crua-Earraí 

120TB de stóráil nua 
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Acmhainní Daonna 
 

Tá daoine ag croílár rath OSi go dtí seo agus in 

2014, sholáthair an Rannóg Acmhainní Daonna 

réimse fairsing d’idirghabháil chun cabhrú leis an 

mbainistíocht, an fhoireann agus a 

gceardchumainn lena chinntiú gurb iontach an áit 

OSi le hoibriú ann. 

 

Príomhghné in 2014 ba ea tacaíocht an Chórais 

Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta 

(PMDS) a sholáthar agus breis athruithe a 

thabhairt isteach a sholáthraíomar i gcaitheamh 

na bliana.  Cuid lárnach de bhainistíocht 

fhoriomlán Daoine in OSi is ea bainistíocht 

feidhmíochta.    Faoi na forálacha atá leagtha síos 

sa Chóras Bainistíochta agus Forbartha 

Feidhmíochta (PMDS), ní mór do chomhaltaí 

foirne bainistíochta agus maoirseachta a chinntiú 

go gcuirtear comhaltaí foirne ar an eolas mar 

gheall ar a gcuid dualgas agus go dtugtar aiseolas 

dóibh ar conas mar atá an fheidhmíocht oibre sin 

ag dul chun cinn. 

 

Tugadh isteach calabrú píolótach ar na rátálacha 

bliantúla athbhreithnithe go déanach in 2013 agus 

cuireadh faisnéis ar fáil faoin bpróiseas don lucht 

bainistíochta go léir a bhí páirteach ann.   In 2014, 

tugadh isteach an próiseas calabraithe lenar 

áiríodh bainisteoirí Sinsearacha, Bainisteoirí 

Leibhéal 2 agus Cinn Foirne.   Cuireadh tuarascáil 

ar na torthaí faoi bhráid na Roinne Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe agus iarradh ar OSi chun 

páirt a ghlacadh sa ghrúpa athbhreithnithe 

calabraithe.    

 

Sa ráithe dheiridh in 2013, rinne Acmhainní 

Daonna an dara scéim iomarcaíochta deonaí a 

bhainistiú chun cabhrú lenár líonta foriomlána 

foirne a laghdú – ba é an dáta imeachta don 

scéim seo an 31 Márta 2014 ach síneadh é a fhad 

leis an 31 Lúnasa 2014 mar gheall ar 

shaincheisteanna bainistíochta comharbais agus 

pleanála oibre.  Críochnaíodh an clár seo in 2014 

mar iarracht chun an Creat Rialaithe Fostaíochta a 

chomhlíonadh.   D’fhág cúigear daoine faoin gclár 

seo ó OSi. 

 

Tá bainistíocht na neamhláithreachta ina cuspóir 

straitéiseach de chuid OSi agus tá an réimse sin á 

bhainistiú ag an bhFoireann Acmhainní Daonna.  

Méadracht thábhachtach is ea an t-am a chailltear 

mar gheall ar shaoire bhreoiteachta.  B’ionann an 

ráta neamhláithreachta in 2014 agus 2.41% agus 

bhain 0.88% le breoiteacht fhadtéarmach, figiúr 

atá go maith faoi bhun mheán na Státseirbhíse 

agus na Seirbhíse Poiblí.  Tugadh athruithe 

isteach san Acht um Bainistíocht na Seirbhíse 

Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) ar shocruithe 

pá breoiteachta agus chuir Acmhainní Daonna 

tabhairt isteach na scéime nua saoire 

bhreoiteachta le haghaidh saoire dheimhnithe 

bhreoiteachta agus prótacail bhreoiteachta 

criticiúla.    

 

In 2014, tugadh isteach Lá struchtúrtha um 

Neartú na Foirniúlachta don eagraíocht.  Rinne an 

Foras Riaracháin (an IPA) é a thabhairt isteach i 

dtosach báire sna hOifigí Réigiúnacha agus beidh 

sé ar siúl i gCeanncheathrú OSi in 2015. Áiríodh 

leis na tionscnaimh oiliúna agus forbartha eile 

oiliúint Bonnleibhéil agus Cleachtóra Prince 2 a 

cuireadh ar bun ar an láthair.   

 

Chomh maith leis sin, in 2014 críochnaíodh an 

Oiliúint Gaeilge chun tacú le Foireann Seirbhísí 

Gaeilge do Chustaiméirí i gcomhlíonadh Acht na 

dTeangacha Oifigiúla. Lean an fhoireann 

Acmhainní Daonna le páirt ghníomhach a 

ghlacadh sna grúpaí oibre i dtaobh Chumasc 

Thailte Éireann, i.e. an cumasc leis an Údarás 

Clárúcháin Maoine agus an Oifig Luachála.  

Áirítear leo seo Oifig an Thionscadail Chumaisc, 

an Grúpa Oibre Bainistíochta Athraithe agus um 

Beartas Straitéiseach Acmhainní Daonna agus an 

Grúpa Oibre Seirbhísí Lárnacha Comhroinnte.  
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Airgeadas agus Seirbhísí Corparáideacha 
 

Athbhreithniú Airgeadais 

Ba iad na príomhéachtaí: 

• Feidhmíocht dhaingean airgeadais i mbliain an-
dúshlánach 

 
• B’ionann ioncam trádála na bliana dar críoch an 

31 Nollaig 2014 agus €17.3m 
 

• B’ionann an barrachas don bhliain a bhain leis 
na hOibríochtaí agus €0.5m 

 

• Tháinig méadú 7% ar Chostais Díolacháin agus 
Táirgthe i gcomparáid le 2013 

 

• Tháinig méadú 1% ar Chostais Riaracháin agus 
Dáilte i gcomparáid le 2013 

 

B’ionann ioncam trádála na bliana dar críoch an 31 
Nollaig 2014 agus €17.3m, arb ionann sin agus 
laghdú 4% i gcomparáid le 2013. 
 

• Idtimpeallacht gheilleagrach a bhí an-

dúshlánach, tugadh faoi roinnt tionscnamh 

chun cabhrú leis a mborradh a spreagadh. 

Ina measc bhí forbairt ár róil chomhairligh 

don rialtas, seimineáir do chustaiméirí a chur 

ar bun, an mórstaidéar ar Thionscal 

Geografach na hÉireann a scaoileadh agus 

feabhas a chur ar an réimse táirgí 

Turasóireachta agus Fóillíochta.  

 

• Tá tairiscint ár seirbhíse gréasáin (MapGenie) 

fós ina seirbhís lárnach do chustaiméirí. 

 

 

 

 

 

   Mapgenie 

 

• Tháinig borradh 15% ar dhíolacháin san 

earnáil tógála 2014 aníos go dtí €1.8m 

agus dáileadh díolacháin táirgí a  

 

bhaineann le cúrsaí pleanála ar fud ár 

líonra Gníomhairí, ó Shiopa ár gCeann-

Oifige agus ón Siopa Poiblí ar Líne. 

 

• Leanann ag éirí go han-mhaith leis an 

Siopa Poiblí ar Líne agus in 2014, chuir sé 

51% de na díolacháin iomlána i dtaifead 

laistigh den réimse táirgí 

trasghníomhaíochta a bhain le cúrsaí 

pleanála. 

 

• Rinneadh príomhchonarthaí custaiméara 

a athnuachan/ath-idirbheartaíocht orthu. 

 

• Is ionann ioncam ó cheadúnas cóipchirt 
laistigh den earnáil phríobháideach, agus 
breis agus 1,000 custaiméir.  In 2014, rinne 
an t-ioncam san earnáil feidhmíocht 
fheabhsaithe na bliana roimhe sin, mar 
gheall go n-aithníonn gairmithe agus 
muintir an phobail an luach a bhaineann le 
cóipeáil údaraithe a dhéanamh ar 
léarscáileanna laistigh den timpeallacht 
ghnó. 

 

• Leanann OSi a chinntiú go mbaineann an 

léarscáiliú agus na seirbhísí uile ar 

mhaithe le leas an phobail leibhéal 

ardchaighdeáin amach faoi mar a 

dtugtar cuntas air san Acht um 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 

agus tugtar breis sonraí air seo sa 

Chomhaontú Seirbhíse leis an Aire 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha.  
 

• B’ionann na brabúis a d’eascair as 

scairshealbhú leasa mionlaigh OSi in An 

Post GeoDirectory agus €150,000 in 

2014. 

 

 

 

 

 

 

http://www.osi.ie/services/mapgenie/
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Costais Oibriúcháin  
 

• B’ionann na Costais Táirgthe agus Díolacháin 

agus €14.1m, arb ionann sin agus méadú 7% i 

gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, a 

léiríonn infheistíocht bhreise i bhforbairt 

bhonneagar sonraí spásúla OSi agus 

bunachar Prime2 a sholáthar.  

 

• B’ionann Costais Dáilte agus Riaracháin agus 

€10.1m, arb ionann sin agus méadú 1% i 

gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.   

 

I measc na n-athruithe suntasacha, bhí an méid a 

leanas: 

 

 Íocaíochtaí pinsin (méadú €0.2m) a léiríonn 

líon méadaithe na bpinsinéirí le blianta beaga 

anuas agus pinsinéirí nua in 2014. 

 

 Tuarastail agus Pá (laghdú €0.2m) mar gheall 

ar an bhfoireann a chuaigh ar scor agus an 

tionchar a d’imir bliain iomlán de chiorrú pá a 

bhain le Comhaontú Bhóthar Haddington. 

 

 Cothabháil agus deisiú áitreabh oifige (méadú 

€0.13m) a léiríonn infheistíocht i gcóiríocht 

oifige agus feabhsúcháin riachtanacha. 

 

 Táillí Sainchomhairleoireachta, Dlí agus 
Gairmithe (laghdú €0.1m).   Léirigh na costais 
ní b’airde in 2013 táillí dlí a bhain le Postchóid, 
agus costas thuarascáil gheilleagrach an 
Tionscail GI. 

 
Comhaontú Seirbhíse/Deontas an Oireachtais 

 

• B’ionann an Comhaontú Seirbhíse / Deontas i 

gCabhair a fuarthas ón Roinn Cumarsáide, 

Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus 

€4.2m in 2014. Leanann seo an treocht de 

laghdú leanúnach le deich mbliana anuas. 

 

• Anuas air sin, soláthraíodh suim €3.1m in 2014 i 

dtreo costais aoisliúntais. 
 
An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
 

• B’ionann an barrachas iomlán a cuireadh i 
dtaifead sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais don bhliain 2014 agus €0.5m.   
Chuir an laghdú a tháinig ar ioncam, i 
dteannta dheontas laghdaithe an 
Oireachtais leis an laghdú seo ar leibhéil 
2013. 

 
Comhlíonann an Rannóg Airgeadais agus 
Seirbhísí Corparáideacha an príomhról i soláthar 
na bhfeidhmeanna a leanas: 
 

 Gach gníomhaíocht airgeadais de chuid OSi 
a bhainistiú, a chur i gcuntas agus a 
thuairisciú. 

 

 A chinntiú go gcomhlíontar dualgais uile na 
heagraíochta faoin gCód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit agus 
reachtaíocht ghaolmhar rialachais. 

 

 Tacaíocht  Rúnaíochta agus riaracháin a 
sholáthar don Bhord. 

 

 Comhordú a dhéanamh ar an bpróiseas 
Bainistíochta Riosca. 

 

 Gach cleachtas agus nós imeachta Sláinte 
agus Sábháilteachta a fhorbairt agus a 
bhainistiú. 

 

 Seirbhísí cóiríochta a bhainistiú.  
 
Rialachas Corparáideach 
 
Ceanglaíonn an Cód Leasaithe Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit ar eagraíochtaí ar nós 
OSi chun scrúdú a dhéanamh ar a nósanna 
imeachta rialachais chun comhlíonadh a chinntiú.   
Is deas linn a thabhairt le fios go leanann OSi le 
comhlíonadh an Chóid Leasaithe Chleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2009 a chinntiú.  
 
Anuas air sin, cinntíonn OSi go gcuirtear i 
bhfeidhm go haonfhoirmeach forálacha an Achta 
um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2002 agus an 
Achta um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2011, mar a 
bhaineann siad le Comhaltaí an Bhoird, le 
hoifigigh shinsearacha agus le haon phost 
sainithe san eagraíocht, agus go gcomhlíontar go 
hiomlán iad. 
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Bord OSi agus a chuid fochoistí 
 
Bord OSi 
 
Tá Bord OSi comhdhéanta de 10 gcomhalta arna 
gceapadh ag an Aire Airgeadais faoi fhorálacha an 
Achta um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001.  
Le linn 2014, reáchtáil an Bord seacht gcruinniú, 
lena n-áirítear cruinniú chun plé agus 
athbhreithniú sonrach a dhéanamh ar straitéis 
chorparáideach na heagraíochta. 
 
An Coiste Iniúchóireachta 
 
Cuimsítear ar Choiste Iniúchóireachta an Bhoird 
nua an tUasal Pádraic Jordan (Cathaoirleach), an 
tUasal Marion Coy agus an tUasal Robin Simpson. 
Chas an Coiste le chéile cúig huaire le linn 2014. 
 
Seoltar miontuairiscí na gcruinnithe go léir den 
Choiste Iniúchóireachta chuig gach comhalta den 
Bhord agus chuig an bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin.  Ina theannta sin, tugann 
Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta tuairiscí 
chun dáta don Bhord maidir le saincheisteanna ag 
gach Cruinniú Boird.  Tá rochtain ag an gCoiste 
Iniúchóireachta ar shaineolas seachtrach ar bith a 
theastaíonn chun comhlíonadh éifeachtach a 
chuid freagrachtaí a éascú.  Tar éis anailíse ar an 
bhFeidhm Iniúchóireachta ag Farrell Grant Sparks, 
ceapadh Ceann Iniúchóireachta Inmheánaí i mí 
Feabhra 2011 chun obair na hiniúchóireachta 
inmheánaí in OSi a threorú. 
 
An Coiste Caiteachas Caipitil 
 
Bunaíodh an Coiste Caiteachas Caipitil chun 
measúnú a dhéanamh ar thionscadal chaipitiúil ar 
bith arna bheartú áit a sáróidh nó ar cosúil go 
sáróidh an caiteachas €250,000. Reáchtáil sé aon 
chruinniú amháin in 2014. 

Bainistíocht Riosca 

An próiseas Bainistíochta Riosca 
 
Leanann OSi uirthi ag forbairt a cuid próiseas um 
Bainistíocht Rioscaí, lena n-áirítear Clár Rioscaí na 
heagraíochta.  Sa chlár sin, déantar taifeadadh 
agus cur síos ar an raon beart, idir bhearta 
leanúnacha agus bhearta aonuaire, atá 
riachtanach chun an raon éagsúil rioscaí atá i 

gceist a mhaolú. Tá Bainisteoirí Sinsearacha 
freagrach as monatóireacht agus bainistíocht a 
dhéanamh ar a gcuid rioscaí féin, agus 
ceanglaítear orthu tuairiscí rialta maidir le dul 
chun cinn a sholáthar a bhfuil bearta maolaithe 
beartaithe ag gabháil leo, agus tuairisc a thabhairt 
ar rioscaí breise de réir mar a thiocfaidh siad chun 
cinn. 
 
Faigheann Coiste Iniúchóireachta an Bhoird agus 
an Ceann Iniúchóireachta Inmheánaí, a thugann 
tuairisc dhíreach don Choiste Iniúchóireachta, an 
Clár Rioscaí sa ghnáthchúrsa agus déanann siad 
monatóireacht air.  Cuirtear comhairle ar an 
mBord faoi na príomhrioscaí atá i réim ag 
deireadh gach ráithe nó níos minice sa chás ina 
dtagann riosca tromchúiseach ar leith chun cinn 
nó ina bhfuil sé ar tí teacht chun cinn. 
 
Táillí na gComhaltaí Boird 
 
Tá an táille bhliantúil atá iníoctha le Comhaltaí an 
Bhoird le haghaidh 2014 ag teacht leis an ráta a 
d'fhaomh an tAire Airgeadais.  Laghdaíodh an 
táille sin de réir na mbeart um Éigeandáil 
Airgeadais a bhí cuimsithe san Acht um Leas an 
Phobail (Uimh. 2), 2009 le héifeacht ón 1 Eanáir 
2010. Is iad seo a leanas na rátaí athbhreithnithe. 
 
• Cathaoirleach:  €11,970 
• Comhaltaí Boird: €7,695 an duine 
 
Tá comhaltaí seo a leanas an bhoird fostaithe sa 
tseirbhís phoiblí agus dá bhrí sin níl siad i dteideal 
táillí Boird a fháil: 
An Dr Denis Kelliher, an tUasal Justin Gleeson, an 
tUasal Sandra Ryan agus an Dr Enda Howley. 
 
Seo a leanas na daoine atá i dteideal táillí Boird a 
fháil: 
An tUasal Ronan O’Reilly, an tUasal Marion Coy, 
an tUasal Oliver Hickey, an tUasal Robin Simpson, 
an tUasal Pádraic Jordan, agus an tUasal Noel 
Ward. Rinne an tUasal Noel Ward an cinneadh 
chun gach táille a bhí ag dul dó in 2014 a 
tharscaoileadh. 
 
Ina theannta sin, fuair Comhaltaí an Bhoird €3,070 
san iomlán le haghaidh costas maidir le freastal ar 
Chruinnithe an Bhoird.   Seo a leanas miondealú 
ar an gcaiteachas sin:
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 Míleáiste Cothabháil Iomlán 
Ronan O’Reilly €407 €0 €407 
Marion Coy €868 €0 €868 
Denis Kelliher €1,245 €0 €1,245 
Enda Howley €550 €0 €550 

Freastal ar Chruinnithe Boird 

 

Comhaltaí Boird Líon na gCruinnithe ar ar 
Freasalaíodh 

Ronan O’Reilly, 
(Cathaoirleach) 

6 

Robin Simpson 7 
Enda Howley 5 
Denis Kelliher 4 
Pádraic Jordan 7 
Justin Gleeson 4 
Sandra Ryan 3 
Marion Coy 4 
Oliver Hickey 4 
Noel Ward 5 

 
 
Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh 
 
Tá sonraí faoi luach saothair an 
Phríomhfheidhmeannaigh, an tUasal Colin Bray, 
cuimsithe i Ráitis Airgeadais 2014.  
 
Sláinte agus Sábháilteacht Chorparáideach 
 
Aithníonn OSi an fhreagracht atá air maidir le 
sábháilteacht, sláinte agus leas a chuid fostaithe 
go léir san ionad oibre, chomh maith le 
sábháilteacht, sláinte agus leas daoine den 
phobal a bhféadfadh go rachadh a chuid 
oibríochtaí i bhfeidhm orthu san ionad oibre.  
Tháinig comhaltaí an Choiste Sláinte agus 
Sábháilteachta, idir bhaill foirne agus ionadaithe 
an lucht bainistíochta, le chéile roinnt uaireanta, 
agus rinne siad athbhreithniú ar dhoiciméid, ar 
nósanna imeachta agus ar chleachtais agus é ina 
aidhm acu cur leis an bhfeasacht sábháilteachta 
laistigh den eagraíocht.  
 
Trí na struchtúir thuairiscithe mhíosúla Sláinte 
agus Sábháilteachta a cuireadh i bhfeidhm le 
haghaidh Cinn Foirne, pléitear Sláinte agus 
Sábháilteacht ag cruinnithe foirne ar bhonn rialta, 
cur chuige lena gcinntítear go bhfágtar faoi na 
foirne féin a bheith feasach maidir le Sláinte agus 
Sábháilteacht agus cloí leis na riachtanais ina 

leith. Tá dífhibrileoirí curtha ar fáil do gach oifig 
de chuid OSi agus leanadh ar aghaidh leis an 
oiliúint agus an monatóireacht maidir le húsáid an 
trealaimh sin in 2014. 
 
 
Bainistíocht Saoráidí agus Cóiríochta  
 
Cothabháil na Cóiríochta 
 
Tá dúshláin i gceist le bainistíocht na cóiríochta i 
gcoimpléasc Cheanncheathrú OSi i bPáirc an 
Fhionnuisce agus sna sé Oifig Réigiúnacha 
(Corcaigh, Inis, Cill Chainnigh, an Longfort, 
Sligeach agus Tuaim). 
 
Cuimsíonn coimpléasc na ceanncheathrún líon 
foirgnimh shuntasacha, ar tógadh cuid díobh sna 
1700idí agus atá lonnaithe ar bhreis agus 17 n-
acra.  Cruthaíonn seo dúshlán mór mar gheall 
nach mór breithniú domhain a dhéanamh fiú agus 
gnáthobair chothabhála le déanamh ionas nach 
mbeadh drochthionchar ag an obair sin ar na 
struchtúir liostaithe chosanta sin. 
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Ceanncheathrú OSi 
Páirc an Fhionnuisce  

 
In 2014, rinneadh foirgneamh neamhchosanta a 
athchóiriú go páirteach chun feabhas a chur ar a 
oiriúnacht don fhoireann, agus acmhainní an 
fhoirgnimh le haghaidh spás oifige a mhéadú.  
Chomh maith leis sin, le cúnamh Oifig na 
nOibreacha Poiblí (an OPW), tugadh faoi chláir 
chúraim agus chothabhála chun struchtúir 
foirgnimh eile i limistéar na Ceann-Oifige a 
dhaingniú. 
 
I gcomhthéacs na líonta laghdaitheacha foirne i 
ngach ionad, leanann OSi ag oibriú leis an OPW 
chun na háiteanna a shainaithint inar féidir 
athbhreithniú a dhéanamh ar leithdháiltí chun 
coigiltí costais a bhaint amach.  
 
Aithníonn OSi go mbaineann ríthábhacht le 
cabhair agus treoir ghairmiúil an OPW go mbeidh 
an rath ar na tionscadail feabhais seo. Is 
tábhachtach, in aon athbhreithniú bliantúil ar 
bith, go n-aithnítear agus go léirítear tuiscint don 
leibhéal acmhainní agus saineolais ghairmiúil a 
thug an OPW do OSi agus bainistíocht á déanamh 
ar a shaincheisteanna uathúla cóiríochta.  
 
OSi agus Freagracht Chorparáideach 
 
Lean OSi leis na bearta agus na tionscnaimh a 
chur i bhfeidhm a mheastar a imríonn tionchar 
dearfach ar “Lorg Coise Carbóin” na heagraíochta 
i dtaobh úsáid neamhéifeachtúil fuinnimh a 
laghdú. Leanann OSi le cláir ar nós Ríomhoibriú 

(eWorking) agus “an Scéim um rothaíocht chun 
oibre” chun aistir i ngluaisteáin a laghdú ar 
leibhéal aonair.  
 
Leanann OSi le monatóireacht a dhéanamh ar 
úsáid fuinnimh agus le feabhsúcháin a chur i 
bhfeidhm le cabhair ó Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (an SEAI).  
 
In 2014, d’úsáid OSi 2,654 MWh d’fhuinneamh, ar 
laghdú é seo anuas ó 2,739 in 2013 ina raibh an 
méid a leanas: 
1,403 MWh de leictreachas aníos ó 1,299 MWh in 
2013 
744 MWh de Bhreoslaí iontaise anuas ó 784 MWh 
in 2013 
507 MWh de bhreoslaí Feithicle anuas ó 656 MWh 
in 2013. 
 
In 2014, lean OSi le forbairt a dhéanamh ar 
thionscnaimh chun feabhas a chur ar 
fheidhmíocht fhoriomlán fuinnimh OSi. I measc 
na dtionscnamh seo, bhí an méid a leanas: 
 

• Leanúint le plean céimnithe cóiríochta a 
fhorbairt do Cheanncheathrú OSi 

 
• Córas ar líne a oibriú chun cabhrú le 

maolú riosca 
 
• Leanúint le díriú na heagraíochta a 

choimeád ar chláir chaomhnaithe 
fuinnimh/uisce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 

 

Ráitis Airgeadais 

 

Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2014 



Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
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COMHALTAÍ BOIRD AGUS FAISNÉIS EILE 

 

 
Comhaltaí Boird amhail an 31 Nollaig 2014    Aturnae 

 

An tUasal Ronan O’Reilly (Cathaoirleach)        

       Aturnaetha McCann Fitzgerald  

An tUasal Robin Simpson     Riverside One 

An Dr Enda Howley      Cé Sir John Rogerson 

An Dr Denis Kelliher      Baile Átha Cliath 2 

An tUasal Pádraic Jordan 

An tUasal Justin Gleeson     Aturnaetha Beauchamps 

An tUasal Sandra Ryan      Riverside Two 

An tUasal Marian Coy      Cé Sir John Rogerson 

An tUasal Oliver Hickey     Baile Átha Cliath 2 

An tUasal Noel Ward 

 

 

 

Iniúchóir       Baincéir 

 

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste    Banc na hÉireann 

Bloc an Státchiste      An Príomhshráid 

Caisleán Bhaile Átha Cliath     Baile Bhlainséir 

Baile Átha Cliath 2      Baile Átha Cliath 15 

 

Banc-Aontas Éireann 

Páirc Mhiondíola an Chinn Thiar 

Baile Bhlainséir 

Baile Átha Cliath  



 

 

SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 

RÁITEAS AN PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2014 

 

Ceanglaíonn an tAcht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin 

ráitis airgeadais a ullmhú le haghaidh gach bliana airgeadais ina dtugtar léargas fírinneach agus cothrom ar 

staid ghnóthaí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus ar a cuid ioncaim agus caiteachais don tréimhse sin. 

 

Agus na ráitis siúd airgeadais á réiteach, ceanglaítear an méid a leanas ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin: 

 

 Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ina dhiaidh 

sin 

 

 Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama 

 

 Aon imeacht ábhartha ó na caighdeáin infheidhme chuntasaíochta a nochtadh agus a mhíniú, agus 

 

 Na ráitis airgeadais a réiteach ar bhonn gnóthas leantach murach gur modh míchuí é. 

 

Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach as leabhair chuí chuntais a choimeád ina nochtar le cruinneas 

réasúnta, ag tráth ar bith, staid airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus a chuireann ar a chumas an 

Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais an tAcht agus na caighdeáin 

chuntasaíochta a leagann an tAire Airgeadais síos.  Anuas air sin, tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann freagrach 

as na sócmhainní a chosaint agus as bearta réasúnta a ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc 

agus a bhrath.  Coimeádtar leabhair chuntais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i gCeanncheathrú 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Colin Bray 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

Dáta 



 

 

SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 

AN RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2014 

Thar cheann Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, is mian liom ár bhfreagracht a aithint as a chinntiú go 

gcoimeádtar agus go n-oibrítear córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh airgeadais. 

Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta, seachas iomlán a thabhairt go gcosnaítear sócmhainní, go n-

údaraítear idirbhearta go cuí agus go gcuirtear iad i dtaifead i gceart agus go gcuirtear cosc ar earráidí nó 

neamhrialtachtaí ábhartha nó go mbraithfí iad go tráthúil. 

Ghlac an Bord bearta lena chinntiú go bhfuil timpeallacht chuí rialaithe i bhfeidhm, tríd an méid a leanas a 

dhéanamh: 

 Freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir 

 Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta 

agus sócmhainní na heagraíochta a chosaint 

 Cultúr freagrachta a fhorbairt ar fud gach leibhéil den eagraíocht 

 

Bhunaigh an Bord nósanna imeachta le rioscaí gnó a shainaithint agus le measúnú a dhéanamh orthu tríd an 

méid a leanas a dhéanamh: 

 Cineál, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí a shainaithint atá roimh an gcomhlacht, lena n-áirítear 

an méid agus na catagóirí a mheasann siad is inghlactha; 

 Measúnú a dhéanamh ar an gcosúlacht go dtarlódh na rioscaí a sainaithníodh; 

 Oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí éagsúla lena chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir 

ann ar spriocanna OSi agus tacú leis na straitéisí chun na spriocanna siúd a bhaint amach. 

 

Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar chreatlach faisnéis rialta bhainistíochta agus nósanna 

imeachta riaracháin, lena n-áirítear leithdheighilt dualgas agus córas tarmligin agus freagrachta.  Áirítear leis, 

go háirithe: 

 Córas cuimsitheach buiséadta ag a bhfuil buiséad bliantúil a ndéanann an Bord comhaontú agus 

athbhreithniú air; 

 Athbhreithnithe rialta ag an mBord ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla airgeadais a thugann 

feidhmíocht airgeadais le fios i leith na dtuartha; 

 Spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht eile a thomhas, agus 

 Disciplíní foirmiúla um bainistiú tionscadal. 

 

Oibrítear an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí i gcomhréir leis an gCreatchód Dea-Chleachtais atá leagtha 

amach sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.  Tá an obair iniúchóireachta inmheánaí bunaithe ar 

an eolas a fhaightear trí anailís a dhéanamh ar na rioscaí faoina nochtar OSi agus tá pleananna bliantúla 

iniúchóireachta inmheánaí bunaithe ar an anailís seo.  Déanann an Coiste Iniúchóireachta an anailís ar riosca 

agus na pleananna iniúchóireachta inmheánaí a fhormhuiniú.  Cuireann obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an 

Choiste Iniúchóireachta a dhéanann maoirsiú ar obair Iniúchóireachta Inmheánaí, na bainisteoirí feidhmiúcháin 

laistigh de OSi atá freagrach as forbairt agus cothabháil an chreata rialaithe airgeadais, agus tuairimí a 

nochtann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta eolas ar fáil do mhonatóireacht agus 

athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais.  

Deimhním gur thug an Bord faoi athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialuithe inmheánacha a bhí á oibriú i 

rith 2014. 

 

Sínithe thar cheann an Bhoird, 

 

Ronan O’Reilly 

Cathaoirleach. 

Dáta



 

 

 
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

 

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 
 

 
 
 

Suirbhéireacht Ordanáis 
Éireann 

 

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann don bhliain dar críoch an 

31 Nollaig 2014 faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 

Éireann, 2001. Cuimsítear sna ráitis airgeadais, a 

ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta a leagtar 

amach iontu, an ráiteas ar bheartais chuntasaíochta, an 

cuntas ioncaim agus caiteachais, an cuntas oibriúcháin, 

ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas aitheanta 

iomlán, an clár comhardaithe, an ráiteas ar shreabhadh 

airgid agus na nótaí gaolmhara.   Ullmhaíodh na ráitis 

airgeadais san fhoirm a forordaíodh faoi Alt 26 den Acht agus 

i gcomhréir le cleachtas cuntasaíochta lena bhfuil glacadh 

ginearálta in Éirinn. 

 

 
Freagrachtaí an Phríomhoifigigh 
Feidhmiúcháin 

 

Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach as ullmhú na 

ráiteas airgeadais, lena chinntiú go dtugtar léiriú fíor agus cóir 

ar staid ghnóthaí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus ar a 

hioncam agus a caiteachas, agus le rialtacht 

idirbheartaíochtaí a chinntiú. 

 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste 

 
Táimse freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis 

airgeadais agus tuairisciú a dhéanamh orthu de réir an dlí 

infheidhme. 
 

Tugaimse faoi m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do na 

breithniúcháin speisialta lena mbaineann comhlachtaí Stáit i 

ndáil lena mbainistiú agus lena n-oibriú. 
 

Tugaimse faoi m’iniúchadh de réir na gCaighdeán 

Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (an RA agus Éire) mar aon le 

Caighdeáin Eitice an Bhoird Chleachtais Iniúchóireachta 

d’Iniúchóirí a chomhlíonadh. 

 
Scóip Iniúchadh na Ráiteas Airgeadais 

 

Is éard atá i gceist le hiniúchadh fianaise a fháil faoi na 

suimeanna agus an nochtadh sna ráitis airgeadais ar leor iad 

le dearbhú réasúnta a thabhairt nach bhfuil aon mhí-ráiteas 

ábhartha sna ráitis airgeadais, bíodh calaois nó earráid is cúis 

leo.  Áirítear leis seo measúnú ar an méid a leanas: 
 

• cibé acu an cuí nach cuí do na beartais chuntasaíochta 

do chúinsí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, agus cibé 

acu ar cuireadh nó nár cuireadh i bhfeidhm go 

comhsheasmhach iad agus cibé acu ar nochtadh nó nár 

nochtadh iad go cuí  

• réasúntacht na mórmheastachán cuntasaíochta a rinneadh 

agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus 

•cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais. 

 

 
Ina theannta sin, tugaim faoi fhianaise a fháil faoi rialtacht na 

n-idirbheart airgeadais i gcúrsa an iniúchta. 

Sa mhullach air sin, déanaim tuarascáil bhliantúil 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann a léamh chun aon 

mhíréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais ar a 

ndearnadh iniúchadh a shainaithint. Déanaim breithniú ar na 

himpleachtaí dár dtuarascáil má thugaim faoi deara aon 

mhíráiteas nó aon neamh-chomhsheasmhacht ábhartha.  
 
Tuairim faoi na Ráitis Airgeadais 
 

I mo thuairim, tugtar sna ráitis airgeadais seasamh fíor agus 

cóir ar staid ghnóthaí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann amhail 

an 31 Nollaig 2014 agus ar a cuid ioncaim agus caiteachais 

don bhliain 2014, a ullmhaíodh i gceart de réir an chleachtais 

chuntasaíochta lena bhfuil glacadh ginearálta in Éirinn. 

 

Is í mo thuairim gur choimeád Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann leabhair chuí chuntasaíochta.  Tá na ráitis airgeadais 

i gcomhréir leis na leabhair chuntais. 

 
Ábhair ar a dTuairiscím trí Eisceacht 
 

Déanaim tuairisciú trí 
eisceacht sna cásanna 
a leanas: 
 

• Mura bhfuair mé an uile fhaisnéis agus mhíniúchán a 

theastaigh uaim chun m'iniúchadh a dhéanamh, nó 
 

•  thug mé aon chás ábhartha faoi deara i m’iniúchadh nár 

caitheadh airgead chun a gcríoch beartaithe nó sa chás 

nach raibh na hidirbheartaíochtaí i gcomhréir leis na 

húdaráis a bhí á rialú, nó 
 

• níl an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil bhliantúil 

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann comhsheasmhach leis 

na ráitis airgeadais ghaolmhara, nó 
 

• ní léiríonn an ráiteas ar rialú inmheánach airgeadais 

comhlíonadh Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann an Chóid 

Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó 
 

tugaim faoi deara gurb ann do cheisteanna ábhartha eile 

lena mbaineann an bealach a tugadh faoi ghnó poiblí. 
 

Níl aon rud le tuairisciú agam i ndáil leis na hábhair sin a 

dhéantar a thuairisciú trí eisceacht. 

 

 
 
 

,  

Patricia Sheehan 

Sínithe ag agus thar ceann  

An tArd-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste 

An XX Nollaig 2015 



 

 

BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA 

 

1. Ginearálta 
 

Bunaíodh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) faoi Ionstraim Reachtúil Uimh. 73 de 2002, an 4 Márta 

2002 faoi fhorálacha an Achta um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001. 

 

2. Bonn na Cuntasaíochta 
 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe, seachas sna cásanna thíosluaite, faoi choinbhinsiún 

an chostais stairiúil, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis go coitianta.   Glactar 

leis na caighdeáin tuairiscithe airgeadais arna moladh ag na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta, faoi mar 

a bhíonn siad infheidhme.  

 

3. Cúlchiste Bunaíochta 
 

Ar lá an Bhunaithe, an 4 Márta 2002, aistríodh sócmhainní agus dliteanas Shuirbhéireacht Ordanáis go dtí 

OSi ar bhonn na luachanna a bhí orthu ag an dáta sin agus cuireadh suim chomhionann leis na 

glansócmhainní do shochar na gCúlchistí. 

 

4. Ioncaim a Aithint 
 

Faigheann OSi Deontais Oireachtais ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.  

Taispeántar an tsuim seo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse ina bhfaightear í.  Rinneadh 

comhaontú ar Chonradh Seirbhíse do na seirbhísí atá le soláthar mar mhalairt ar Dheontas an Oireachtais 

leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

 

Féadtar rochtain a sholáthar do chustaiméirí digiteacha ar shonraí Shuirbhéireacht Ordanáis trí 

chomhaontuithe ceadúnaithe.  Tuilltear ioncam ó cheadúnais a dhíol go cothrom thar shaolré an 

cheadúnais.  

 

Anuas air sin, féadtar sonraí léarscáilithe a sholáthar do chustaiméirí digiteacha faoi chonarthaí bliantúla 

nó do thréimhsí níos faide ná bliain amháin.   Aithnítear ioncaim faoi na conarthaí seo mar ioncam i 

gcaitheamh thréimhse an chonartha.   Gearrtar costais maidir leis na conarthaí seo ar an gCuntas Ioncaim 

agus Caiteachais faoi mar a thabhaítear iad. 

 

Aithnítear díolacháin agus ioncaim eile nuair a rinneadh an táirge a sheoladh nó nuair a soláthraíodh an 

tseirbhís.  

 

Déantar soláthar do dhrochfhiacha agus d’fhiacha a bhfuil amhras fúthu ar bhonn athbhreithnithe ag 

deireadh gach bliana. 

 

5. Aoisliúntas 
 

Oibríonn OSi scéim pinsin le sochar sainithe a chistítear go bliantúil ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó 

dheontas a chuireann an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ar fáil.  Íoctar 

ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastail foirne leis an Roinn. 

 

Déantar dliteanais na scéime pinsin a thomhas ar bhonn achtúireach agus leas á bhaint as modh na n-

aonad réamh-mheasta.   Cuirtear dliteanais scéime i láthair ar leithligh ar an gclár comhardaithe. 

 

Tá an deontas curtha do shochar d’ioncam agus sochair phinsin a íocadh maidir leis an mbliain inar 

gearradh iad nuair a bhíonn an Barrachas/(Easnamh) don bhliain i ndiaidh cánachais á ríomh. 

 



 

 

Aithnítear muirear breise pinsin ina bhfuil an costas reatha seirbhíse, costas seirbhíse roimhe seo agus 

costas úis mar chostas pinsin sa Chuntas Oibriúcháin don bhliain.  Gearrtar suim chomhionann ar an 

gCúlchiste Pinsin.  

 

Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha a eascraíonn ó athruithe ar thoimhdí achtúireacha 

agus ó bharrachais agus easnaimh ó thaithí i ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas aitheanta iomlán 

don bhliain ina dtarlaíonn siad agus gearrtar iad ar an gCúlchiste Pinsin. 

 

6. An Bunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafaíochta  
 

Úsáidtear an Bunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafaíochta chun sonraí léarscáilíochta digití a chruthú agus 

a chothabháil.   Tá tábhacht lárnach ag an mbunachar sonraí maidir le gníomhaíochtaí agus giniúint 

ioncaim OSi. 

Cuimsítear dhá phríomhghné sa Bhunachar Sonraí Náisiúnta Topagrafaíochta – an córas bainistíochta 

bunachar sonraí agus na sonraí bunúsacha topagrafacha (an bunachar sonraí). 

Áirítear an córas bainistíochta bunachar sonraí sna cuntais mar Threalamh Ríomhaireachta agus 

Bogearraí faoi shócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe (féach nóta 7 a ghabhann leis na ráitis 

airgeadais). 

Cé go bhfuil rochtain ag OSi ar na sonraí topagrafacha agus cead aici iad a úsáid, tá na cearta maoine 

intleachtúla i leith na sonraí á gcoimeád ag Rialtas na hÉireann.   Dá réir sin, níl aon luach curtha ar na 

sonraí topagrafacha sna ráitis airgeadais seo. 

Tabhaíonn OSi caiteachas ar bhonn leanúnach agus an bunachar sonraí topagrafacha á chothabháil agus á 

fheabhsú aici.     Gearrtar an caiteachas sin ar an gCuntas Ioncam agus Caiteachais de réir mar a 

thabhaítear é. 

 

7. Sócmhainní Inláimhsithe agus Doláimhsithe 
 

Luaitear sócmhainní Inláimhsithe agus Doláimhsithe ar a gcostas lúide dímheas carnach.  

Déantar dímheas a ríomh d’fhonn costas sócmhainní seasta inláimhsithe agus doláimhsithe a dhíscríobh i 

dtráthchodanna cothroma bliantúla.  Is iad seo a leanas na saolréanna ionchais measta a ndearnadh an 

dímheas a ríomh ina leith: 

Daingneáin agus feistis       10 mbliana 

Mótarfheithiclí        5 bliana 

Trealamh ríomhaire agus bogearraí     Idir 4 agus 8 mbliana 

 

8. Stoic 
 

Cuimsíonn na stoic léarscáileanna clóbhuailte agus soláthairtí agus sonraítear a luach ar a gcostas nó ar a 

nglanluach inréadaithe, cibé acu is ísle. 

 

9. Airgeadraí coigríche 
 

Aistrítear airgeadraí atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha go euro ag an ráta malairte a bhí i bhfeidhm ag 

an dáta a rinneadh na hidirbhearta.   Déantar dliteanais agus sócmhainní airgeadaíochta arna n-ainmniú in 

airgeadraí coigríche a aistriú go euro de réir na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar dháta an chláir 

chomhardaithe agus áirítear na gnóthachain agus caillteanais a bhíonn ina dtoradh air sin sa Chuntas 

Ioncaim agus Caiteachais i gcomhair na tréimhse. 

 

10. Infheistíocht in GeoDirectory 
 

Tá an infheistíocht in An Post GeoDirectory Limited taifeadta sa chlár comhardaithe mar chostas iomlán 

na hinfheistíochta. Áirítear sciar Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann den bhrabús sa Chuntas Ioncaim agus 

Caiteachais maidir le brabúis iar-fhála agus tagann an tsuim sin ó na ráitis airgeadais iniúchta is deireanaí 

a ullmhaíodh a fhad le dáta an chláir chomhardaithe.  Tá taifead déanta ar mhéideanna is dlite ó 

GeoDirectory a bhaineann le sciar den bhrabús faoi “Sócmhainní Neamhreatha” sa Chlár Comhardaithe. 

 

 



 

 

 

AN CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH  

AN 31 NOLLAIG 2014 

 

 

 
    2014 2013 

    € € 

 Nótaí     

Díolacháin 1   17,261,550 17,905,734 

Deontas an Oireachtais faoi Vóta 29 Fhotheideal D8    7,315,000 7,515,000 

Ioncam Oibriúcháin Eile 2   37,640 60,093 

    24,614,190 25,480,827 

Costais Táirgthe agus Díolacháin  3   (14,140,676) (13,246,417) 

Costais Dáileacháin agus Riaracháin  4   (10,117,557) (10,013,572) 

Barrachas don bhliain roimh cháin    355,957 2,220,838 

Cáin ar Bharrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí  6   _______-__ _______-__ 

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh cánach    355,957 2,220,838 

Barrachas inchurtha i leith Sócmhainní Airgeadais 13   149,633 147,389 

Barrachas don bhliain tar éis cánach agus Sócmhainní 

Airgeadais 

   505,590 2,368,227 

      

Cuntas Oibriúcháin       

Barrachas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais    505,590 2,368,227 

Costas Pinsin don bhliain  11a   (8,275,000) (10,093,000) 

Easnamh Oibriúcháin don bhliain    (7,769,410) (7,724,773) 

      

      

      

      

Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanach 13-21 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais 

seo. 

 

Thar ceann an Bhoird 

 

 

   ______________   _________________ 

   Ronan O’Reilly   Colin Bray 

   Cathaoirleach   Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

   Dáta     Dáta



 

 

 

RÁITEAS NA NGNÓTHACHAN AGUS NA GCAILLTEANAS AITHEANTA 

IOMLÁNDON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2014  

 

 

 
    2014 2013 

  Nótaí  € € 

Barrachas    505,590 2,368,227 

Costas Pinsin a Gearradh ar an gCuntas 

Oibriúcháin 

   (8,275,000) (10,093,000) 

Gnóthachan Achtúireach  11b  1,275,000 28,093,000 

Gluaiseacht iomlán sna Chúlchistí     (6,494,410) 20,368,227 

 

Gluaiseacht sna Chúlchistí  

     

Cúlchiste Ioncaim      

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir    387,060 (1,981,167) 

Barrachas don bhliain    505,590 2,368,227 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig     892,650 387,060 

 

Cúlchiste Pinsin 

     

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir    (140,000,000) (158,000,000) 

Costas Pinsin a gearradh ar an gCuntas Oibriúcháin    (8,275,000) (10,093,000) 

Gnóthachan Achtúireach    1,275,000 28,093,000 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig     (147,000,000) (140,000,000) 

 

 

 
Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanach 13-21 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais 

seo. 

 

 

 
Thar ceann an Bhoird 

 

 

 

 

 

   ______________   _________________ 

   Ronan O’Reilly   Colin Bray 

   Cathaoirleach   Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

Dáta     Dáta



 

 

AN CLÁR COMHARDAITHE AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2014 
 

  2014 2013 

  € € 

 Nótaí   

Sócmhainní Neamhreatha     

Sócmhainní Inláimhsithe agus Doláimhsithe 7 5,270,221 5,218,431 

Sócmhainn Airgeadais 13 61   61 

Méid dlite ó Chomhlach 13 445,825                     296,192 

  5,716,107 5,514,684 

    

Sócmhainní Reatha    

Stoc 8 183,098 270,532 

Féichiúnaithe 9 2,222,236 3,146,660 

Airgead sa bhanc agus ar láimh  7,363,823 6,513,326 

  9,769,157 9,930,518 

    

Creidiúnaithe – suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin 10 (6,126,250) (6,591,778) 

    

Glansócmhainní Reatha gan dliteanas pinsin a áireamh  3,642,907 3,338,740 

    

Dliteanas Pinsin 11(c) (147,000,000) (140,000,000) 

    

Glandliteanais  (137,640,986) (131,146,576) 

    

Arna léiriú ag    

Cúlchiste Bunaíochta  8,466,364 8,466,364 

Cúlchiste Ioncaim  892,650 387,060 

Cúlchiste Pinsin  (147,000,000) (140,000,000) 

  (137,640,986) (131,146,576) 

Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8 agus na nótaí ar leathanach 13-21 ina gcuid de na Ráitis 

Airgeadais seo. 

Thar ceann an Bhoird 

 

 

  ____________________   ___________________ 

  Ronan O’ Reilly    Colin Bray 

  Cathaoirleach    Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

Dáta      Dáta



 

 

  AN RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID 

 
  2014 2013 

 Nótaí € € 

CISTÍ Ó OIBRÍOCHTAÍ    

Barrachas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais  505,590 2,368,227 

Dímheas  2,295,942 1,929,720 

Ús Éarlaise  (35,300) (42,684) 

Brabús ar shócmhainní seasta a dhíol  (2,310) (8,319) 

Laghdú/(Méadú) ar fhéichiúnaithe agus suimeanna dlite ó Chomhlach  763,056 (197,345) 

Laghdú ar chreidiúnaithe  (465,528) (923,524) 

Laghdú/(Méadú) ar stoic  87,434 (15,543) 

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin  3,148,884 3,110,532 

    

Torthaí ar infheistíochtaí agus ar sheirbhísiú airgeadais    

Ús a fuarthas  47,035 40,844 

    

Caiteachas Caipitil    

Sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe a cheannach  (2,347,732) (2,903,307) 

Fáltais ó dhiúscairt sócmhainní seasta  2,310 8,319 

Méadú ar airgead  850,497 256,388 

 

 

RÉITEACH AN GHLANSREAFA AIRGID DO GHLUAISEACHT 

SNA GLANCHISTÍ 

 

 

  

Glanchistí amhail an 31 Nollaig  7,363,823 6,513,326 

Glanchistí amhail an 1 Eanáir  (6,513,326) (6,256,938) 

Gluaiseacht sna Glanchistí  850,497 256,388 

 

Tá na Beartais Chuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-21 ina gcuid de na ráitis 

airgeadais seo. 

 

Thar ceann an Bhoird 

 

 

_______________    ___________________ 

Ronan O’ Reilly    Colin Bray 

Cathaoirleach    Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

Dáta      Dáta 



 

 

 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 

 2014 2013  

 € €  

1 Díolacháin    

Údaráis Áitiúla 3,065,087 3,068,159  

Comhlachtaí Rialtais agus Fóntais 9,306,148 9,985,672  

Eile 4,890,315 4,851,903  

 17,261,550 17,905,734  

    

 2014 2013  

2 Ioncam Oibriúcháin Eile € €  

Ús éarlaise 35,300 42,684  

Ioncam eile 2,340 17,409  

 37,640 60,093  

    

3 Costas Táirgthe agus Díolacháin  2014 2013  

 € €  

Costas táirgthe     

Tuarastail agus Pánna 8,032,080 8,234,756  

Costais TF 2,822,975 2,072,596  

Dímheas 2,075,959 1,729,049  

Gabháil Sonraí Aerbheirthe 457,228 463,311  

Taisteal agus Cothabháil 251,453 232,972  

Costais Reatha Feithiclí 149,969 206,781  

Costais na gconraitheoirí - 562  

Costais theagmhasacha 12,528 13,313  

Páipéarachas 29,222 24,950  

Trealamh allamuigh 10,223 3,903  

Costais bhreacaire 30,300 10,858  

 13,871,937 12,993,051  

Costas Díolacháin 

Stoc Tosaigh 

 

270,535 

 

254,991 

 

Costais um chlóbhuaileadh seachfhoinsithe 181,302 268,910  

Stoc deiridh amhail an 31 Nollaig (183,098) (270,535)  

 

Costas Iomlán Táirgthe agus Díolacháin  

 

14,140,676 

 

13,246,417 

 

 

 

 

 



 

 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – (Ar leanúint) 

 

4 Costais Dáileacháin agus Riaracháin  
 2014 2013 

 € € 

Tuarastail agus Pánna 5,025,506 5,009,466 

Íocaíochtaí pinsin 2,825,410 2,607,321 

Taisteal agus Cothabháil 77,068 95,952 

Oiliúint agus síntiúis 151,210 181,353 

Margaíocht agus Promóisin  150,183 183,679 

Costais theagmhasacha  59,379 72,405 

Táillí Bainc 45,685 40,106 

Cothabháil agus deisiú áitreabh oifige  676,759 545,036 

Árachas Ginearálta  76,808 83,323 

Solas agus teas 256,082 286,408 

Glantachán 90,008 93,393 

Postas agus Guthán  131,103 145,537 

Gluaiseacht sa soláthar do dhrochfhiacha 7,000 (67,000) 

Dímheas 219,983 200,671 

Sainchomhairliúchán  112,117 216,298 

Grianghrafadóireacht ar conradh  729 2,600 

Costais dlí agus ghairmithe 24,782 87,341 

Táillí na stiúrthóirí 42,750 42,750 

Seirbhísí párolla seachfhoinsithe  58,888 58,876 

Táillí iniúchóireachta 37,136 32,392 

Páipéarachas agus trealamh oifige 33,930 28,884 

Drochfhiacha 15,041 66,781 

 10,117,557 10,013,572 

Tá OSi lonnaithe in áitreabh atá saor ó chíos i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath, arna chur ar fáil ag Oifig 

na nOibreacha Poiblí. San áireamh thuas, tá suim €11,449 i leith caiteachas siamsaíochta lena n-áirítear 

ranníocaíochtaí foirne maidir le clubanna sóisialta, ócáidí bronnta do dhaoine a théann ar scor, imeachtaí gailf, 

agus tabhartais do charthanais. Áirítear sna costais taistil agus chothabhála €60,290 (€75,794 in 2013) a 

bhaineann le taisteal agus cothabháil thar lear. 

  

 

 

5 Costais foirne agus faisnéis faoi na fostaithe 2014 2013 

 € € 

Pánna agus tuarastail 12,380,200 12,623,623 

Costais árachais shóisialaigh 677,386 620,599 

 13,057,586 13,244,222 

Íocaíochtaí Pinsin                2,825,410           2,607,321 

              15,882,996       15,851,543 

   



 

 

 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – (Ar leanúint) 
 

Tá suimeanna i ndáil le pinsin agus aoisliúntais fostaithe €1,179,411 (2013: €1,266,221) asbhainte agus íoctha leis 

an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

B'ionann meánlíon na ndaoine a bhí fostaithe i rith na tréimhse agus 237 (2013: 245).  

 

 

In Aibreán 2012, fuarthas treoir athbhreithnithe 185 duine i gcomhair dheireadh na bliana 2014 faoin gCreat 

Rialaithe Fostaíochta. Amhail an 31 Nollaig 2014, bhí líon coibhéiseach na mball foirne lánaimseartha de chuid OSi 

cothrom le 227.85, atá os cionn na tairsí sin.  I bhFeabhra 2015, tugadh fógra do OSi i leith ceadú tarmligthe ag a 

raibh uasmhéid athbhreithnithe rialaithe fostaithe 230 duine. 

 

Réamh-Mhéaduithe Pá 
Íocadh liúntas dualgais ní b’airde le fostaí amháin in 2010. Íocadh incrimintí le triúr fostaithe in 2012 agus íocadh 

liúntas sealadach ard-dualgais le fostaí amháin in 2012 nach raibh de réir alt 5 den Acht um Bearta Airgeadais 

Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2), 2009.B'ionann costas na n-athruithe sin agus €97,005 sa 

tréimhse ó 2012 go 2014. Fuarthas ceadú siarghabhálach ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha maidir le gach ceann de na híocaíochtaí thuas i bhFeabhra 2015. 

 

 

6 Cáin ar bharrachas/(easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí   
Níl eascraíonn aon dliteanas cánach as gníomhaíocht trádála na bliana de bharr caillteanais chánach arna dtabhairt 

anonn.  

 

7 Sócmhainní 

Inláimhsithe agus 

Doláimhsithe 

Mótarfheithiclí 

  

 Trealamh 

Ríomhaireachta 

agus Tionscadail 

Chaipitil  

Daingneáin 

agus Feistis 

Iomlán 

 € € € € 

Costas nó luacháil     

Amhail an 1 Eanáir 2014 597,978 17,889,791 1,663,068 20,150,837 

Breisiúcháin 96,552 2,251,180 - 2,347,732 

Diúscairtí (48,969) (2,286,258) - (2,335,227) 

Amhail an 31 Nollaig 2014 645,561 17,854,713 1,663,068 20,163,342 

     

Dímheas carnach     

Amhail an 1 Eanáir 2014 447,799 13,237,902 1,246,705 14,932,406 

Muirear don tréimhse 65,833 2,075,959 154,150 2,295,942 

Diúscairtí (48,969) (2,286,258) - (2,335,227) 

Amhail an 31 Nollaig 2014 464,663 13,027,603 1,400,855 14,893,121 

     

Glanluach leabhar     

Amhail an 31 Nollaig 2014 180,898 4,827,110 262,213 5,270,221 

Amhail an 31 Nollaig 2013 150,179 4,651,889 416,363 5,218,431 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – (Ar leanúint) 
 

8 Stoic 2014 2013   

 € €   

Páipéarachas agus soláthairtí oifige  54,110 61,491     

Stoic Léarscáileanna 128,988   209,041   

 

 

183,098 270,532   

9 Féichiúnaithe 2014 2013   

 € €   

Suimeanna atá dlite:     

Féichiúnaithe trádála 

Ioncam fabhraithe 

812,489 

233,918 

1,605,886 

300,000 

  

Ús infhaighte 12,661 24,396   

Féichiúnaithe eile 20,008 4,166   

Réamhíocaíochtaí 524,489 740,250   

Méid inghnóthaithe ar chonarthaí  618,671 471,962   

 2,222,236 3,146,660   

Áirítear leis an tsuim a léirítear le haghaidh soláthar drochfhiachais €90,000 (2013: €83,000). 

 

 

 

10 Creidiúnaithe – suimeanna atá dlite laistigh de 

bhliain amháin 

2014 2013   

 € €   
     

Creidiúnaithe trádála 319,514 92,387   

CBL 785,424 692,522   

Cáin Ioncaim a asbhaineadh faoi ÍMAT 221,236 233,420   

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta 75,514 76,749   

Creidiúnaithe eile 88,743 77,646   

Fabhruithe 894,616 1,640,129   

Dualgais faoi chonarthaí  3,741,203 3,778,925   

 

 

 

 

6,126,250 6,591,778   

11 Costais Phinsin 

(a) Anailís ar chostais iomlána phinsin a gearradh chun an barrachas/(easnamh) oibriúcháin 

don bhliain a ríomh.  

 2014                       

€ 

2013                       

€ 

  

     

Gearrtha ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 2,825,000 2,607,000   

Gearrtha ar an gCuntas Oibriúcháin     

Costais reatha Seirbhíse 3,400,000 4,000,000   

Ús ar Dhliteanas Scéime  7,700,000 8,700,000   

Sochair a Íocadh (2,825,000) (2,607,000)   

Costas Pinsin a Gearradh ar an gCuntas Oibriúcháin 8,275,000 10,093,000   

Iomlán arna ghearradh chun an Barrachas/(Easnamh) Oibriúcháin 

a ríomh  

11,100,000 12,700,000   



 

 

 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – (Ar leanúint) 
 

(b) Anailís ar an tsuim atá aitheanta i ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas aitheanta 

iomlán  

         2014  2013 

            €     € 

Caillteanas/(gnóthachan) ó thaithí ar dhliteanais    (1,275,000) (28,093,000) 

Caillteanas ar athrú toimhdí (airgeadais agus déimeagrafacha)             neamhní      neamhní 

         __________ ________ 

Iomlán         (1,275,000) (28,093,000) 

 

 
c) Gluaiseacht i nGlandliteanas Pinsin le linn na bliana airgeadais 

         2014  2013 

            €     € 

Dliteanas Scéime ag tús na bliana      140,000,000       158,000,000 

Costas reatha seirbhíse         3,400,000   4,000,000 

Íocaíochtaí Pinsin          (2,825,000)        (2,607,000) 

Ús ar Dhliteanais Scéime           7,700,000   8,700,000 

(Gnóthachan)/Caillteanas Achtúireach a aithnítear i Ráiteas  

na ngnóthachan agus na gcaillteanas aitheanta iomlán    (1,275,000)       (28,093,000) 

Dliteanas Scéime ag deireadh na bliana     147,000,000       140,000,000 

 

d) Sócmhainn Chistithe Iarchurtha le haghaidh Pinsean  

Creideann an Bord go dtugann an cur i láthair seo cur síos níos cothroime ar fheidhmíocht airgeadais OSi, agus aird 

á tabhairt ar an bhfíric go bhfuil a chuid scéimeanna pinsin á n-oibriú ar bhonn ‘íoc mar a úsáidtear’ agus ar an 

bhfíric nach bhfuil sé i gceist  go gcuirfeadh an cistiú ón Stát ar chumas OSi réamhchistiú a dhéanamh.  

Níl aon fhianaise ag an mBord nach leanfaidh an beartas cistithe sin ag freastal ar an tsuim sin ar bhonn 

céimnitheach i gcomhréir leis an gcleachtas reatha. 

B’ionann an tsócmhainn iarchurtha chistithe le haghaidh pinsean amhail an 31 Nollaig 2014 agus €147m (2013: 

€140m). 

 

Glanchistiú iarchurtha le haghaidh Pinsean sa bhliain 

         2014  2013 

            €     € 

Costais reatha Seirbhíse       3,400,000 4,000,000 

Ús ar dhliteanais scéime        7,700,000 8,700,000 

Deontas Stáit a úsáideadh chun pinsin a íoc     (2,825,000)         (2,607,000) 

         8,275,000 10,093,000 

        



 

 

 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – (Ar leanúint) 
 

e) Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithí 

         2014  2013 

            €     € 

(Gnóthachain)/Caillteanais ó Thaithí ar mhéid dhliteanais na scéime   (1,275,000) (28,093,000) 

Céatadán de luach reatha na scéime            (1%)            20% 

An tsuim iomlán a aithnítear i méid STRGL     (1,275,000) (28,093,000) 

Céatadán de luach reatha na scéime         1%       20% 

 

 
f) Cur Síos ar an Scéim 

Feidhmíonn OSi Scéim Aoisliúntais sochair shainithe do na baill foirne agus Scéim Phinsin Ranníocach do Chéilí 

agus Leanaí.  Íoctar na teidlíochtaí aoisliúntais a eascraíonn as na scéimeanna sin as ioncam reatha OSi agus gearrtar 

iad chun teacht ar an mBarrachas/(Easnamh) ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa bhliain ina mbíonn siad 

iníoctha.  Ní dhéantar aon chiste ar leithligh a chothabháil agus ní choinnítear aon sócmhainní chun íocaíocht na 

bpinsean agus na n-aiscí a mhaoiniú.  I luacháil achtúireach a rinneadh an 31 Nollaig 2014, cinneadh gurb ionann 

luacháil ar dhliteanas pinsin i leith baill foirne reatha agus baill foirne ar scor agus €147m (€140m amhail an 31 

Nollaig 2013). Ar an dáta dílseacháin, b’ionann an dliteanas agus €62m.  Tá na torthaí bunaithe ar luacháil 

achtúireach na ndliteanas pinsean amhail an 31 Nollaig 2014. Rinneadh achtúire cáilithe neamhspleách an luacháil 

chun críche an chaighdeáin cuntasaíochta, Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais Uimh.17 – Sochair Scoir (FRS 

17). 

 

   

Ba iad na príomhthoimhdí airgeadais a úsáideadh: 

 An An An 

 31/12/14 31/12/13 31/12/12 

Ráta lascaine 5.5% 5.5% 5.5% 

Ráta an mhéadaithe ar thuarastail 4.0% 4.0% 4.0% 

Ráta an mhéadaithe ar phinsin 4.0% 4.0% 4.0% 

Boilsciú 2.0% 2.0% 2.0% 

 
Meánionchas saoil amach anseo de réir na dtáblaí mortlaíochta a úsáideadh chun na dliteanais phinsin a chinneadh 

 

           2014        2013           2012                    

Fear aois 65               22          22           22  

Bean aois 65           25          25            25 

   

 

 

(g) Imeacht ó chur i láthair FRS 17 
 

Nochtar sna ráitis airgeadais an barrachas/(easnamh) don bhliain tar éis na sochair phinsin a íocadh i leith na bliana 

a ghearradh, agus an barrachas/(easnamh) tar éis soláthar a dhéanamh do na costais phinsin go léir arna gcinneadh 

faoi FRS17.   
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12 Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird agus Luach 

Saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin  
 

  

 2014 2013 

 € € 
Luachanna Saothair le haghaidh seirbhíse mar Chomhaltaí Boird   

An tUasal Ronan O’Reilly – Cathaoirleach 11,970 11,970 

An tUasal Marian Coy 7,695 7,695 

An tUasal Oliver Hickey 7,695 7.695 

An tUasal Robin Simpson 7,695 7,695 

An tUasal Pádraic Jordan 7,695 7,695 

 42,750 42,750 

   

Níor íocadh táillí leis na Comhaltaí Boird a leanas in 2014: an tUasal Noel Ward, an tUasal Denis Kelliher, an 

tUasal Justin Gleeson, an tUasal Enda Howley agus an tUasal Sandra Ryan. Thabhaigh comhaltaí an Bhoird costais 

taistil €3,070 in 2014. 

 

Is ionann tuarastal bliantúil an POF agus €125,761. B’ionann ranníocaíochtaí aoisliúntais fostóra agus €neamhní sa 

bhliain 2014. B'ionann an tsuim a íocadh leis an POF i leith taistil agus cothabhála agus €4,908 (€3,406 don 

tréimhse ón 28 Márta 2013 go dtí an 31 Nollaig 2013). Ní sháraíonn teidlíochtaí pinsin an POF na teidlíochtaí 

caighdeánacha i scéim aoisliúntais le sochar sainithe na hearnála poiblí. 

 

 

 

 

13 Sócmhainn Airgeadais 
An 27 Meán Fómhair, 2011 cheannaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 49 gnáthscair in An Post GeoDirectory 

Limited ar €1.25 in aghaidh na scaire, a d’fhág go raibh infheistíocht iomlán dar luach €61 aici. Don bhliain dar 

chríoch an 31 Nollaig 2014, thaifead An Post GeoDirectory Limited brabús tar éis cánach de €305,373, a bhfuil leas 

mionlaigh de arb ionann é agus €149,633 inchurtha i leith Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. 

Corpraíodh An Post GeoDirectory Limited in Éirinn in 1995, agus ceadúnaíonn OSi agus An Post araon, ar bhonn 

neamh-eisiatach agus neamh-inaistrithe, cearta áirithe maoine intleachtúla don Chuideachta. Ansin déanann An Post 

GeoDirectory Limited Maoin Intleachtúil Chúlra gach páirtí a chumasc chun táirge a chur ar fáil a dhéantar a 

cheadúnú do thríú páirtithe ar a uain. 

 

          

Déantar an tSócmhainn Airgeadais a thaifeadadh mar seo a leanas   2014          2013 

sa Chlár Comhardaithe             €                € 

 

  Infheistíocht Tosaigh            61          61    

  Méid dlite ó Chomhlach   445,825        296,192 

   445,886   296,253  
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14 Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara 
 

Ní dhearnadh aon iasachtaí le Comhaltaí an Bhoird ná ní dhearnadh aon idirbhearta leo sa bhliain dar chríoch an 31 

Nollaig 2014. Ghlac an Bord le nósanna imeachta de réir treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais i ndáil le nochtadh 

leasanna chomhaltaí an Bhoird agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin le linn na bliana.  Ní raibh aon idirbhearta i 

gceist i ndáil le gníomhaíochtaí OSi a raibh aon leas tairbhiúil ag Comhaltaí an Bhoird iontu. 

 

I rith na bliana, bhí Suirbhéireacht Ordanáis Éireann i mbun roinnt idirbheart le An Post GeoDirectory Limited, dar 

luach €1,150,000 (€1,100,000 in 2013), gan CBL a áireamh, a bhaineann le conarthaí le haghaidh seirbhísí 

léarscáilithe. 
 

 

 

15 Imeachtaí iar-chláir chomhardaithe 
 

Ní ann d’aon imeachtaí a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo. 

 

 

 

16 Tá úsáid n-áitreabh oifige seo a leanas ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann: 
 
Ceann-Oifig Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 

Oifig Réigiúnach Chorcaí, an Phríomh-Oifig Staidrimh, Páirc Theicneolaíochta Loch Machan, Bóthar na Sceiche 

Airde, Corcaigh  

Oifig Réigiúnach na hInse, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Contae. an Chláir  

Oifig Réigiúnach Chill Chainnigh, Oifigí an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh  

Oifig Réigiúnach Longfoirt, Tithe an Rialtais, Bóthar Bhéal Átha na Lao, an Longfort  

Oifig Réigiúnach Shligigh, Ionad Baile Westward, Sráid an Droichid, Sligeach 

Oifig Réigiúnach Thuama, Teach Iar Cluana, Bóthar Bhéal Átha Gadaí, Tuaim, Contae na Gaillimhe  

 

 

 

17 Gnóthas Leantach 

 
Nochtar sa chlár comhardaithe easnamh suntasach ag eascairt as glacadh leantach FRS17. Toisc go ndéantar na 

scéimeanna pinsean a chistiú ar bhonn ‘íoc mar a úsáidtear’, faigheann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann deontas ón 

Oireachtas gach bliain chun íoc as costais phinsin agus tá dearbhú faighte aici go leanfar d’íoc an deontais sin sa 

todhchaí. Dá réir sin, creideann an Bord go mbeidh a dóthain acmhainní ar fáil ag OSi cuíosach luath amach anseo 

óna cuid gníomhaíochtaí tráchtála nó trí dheontas Stáit chun leanúint lena cuid oibríochtaí agus a sainordú reachtúil 

a chomhlíonadh.  Faoi na cúinsí sin, creideann an Bord gurb iomchuí go fóill na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn 

gnóthas leantach. 

 

 

 

18       Ceangaltais 
 
(a) Léasanna Oibriúcháin 
Tá léasanna oibriúcháin i bhfeidhm ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann maidir le trí fheithicil.  B’ionann an costas 

in 2014 agus €13,489. 

Níl aon léas ar aon mhaoin. 

 

(b) Ceangaltais Chaipitil 

Rinne OSi conrú le haghaidh caiteachas caipitil €1.6m amach anseo, a raibh €0.6m de íoctha faoi dheireadh na 

bliana 2014. 

 

 

 



 

 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – (Ar leanúint) 

 

 

19 Cumasc Beartaithe 

 

Faoin gclár um athchóiriú na hearnála poiblí, bunófar eagraíocht nua, Tailte Éireann, tríd an Údarás Clárúcháin 

Maoine, an Oifig Luachála agus Suirbhéireacht Ordanáis Éireann a chumasc.  Tá maoirsiú á dhéanamh ar an 

gcumasc ag bord tionscadail a bunaíodh in 2013. I rith 2014, lean grúpaí oibre chun dul chun cinn a dhéanamh agus 

a chinntiú go raibh próiseas éifeachtach i bhfeidhm i limistéir ar nós Rialachas Corparáideach, Reachtaíochta, 

Feidhmeanna agus Bonneagar Tacaíochta, Beartas Acmhainní Daonna (AD) agus Bainistíocht Athraithe, agus 

Airgeadais.  I ndiaidh Cinneadh Rialtais an 20 Eanáir 2015, d’fhoilsigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 

an tUasal Frances Fitzgerald, T.D. Teidil agus Scéim Ghinearálta an Bhille um Thailte Éireann. 
 

 

 

20 Costais Chomparáideacha 
 

Tá athghrúpáil déanta ar chostais chomparáideacha áirithe agus rinneadh iad a athshonrú ar an mbonn céanna leo 

siúd sa bhliain reatha. 

 

 

 

21 Faomhadh na ráiteas airgeadais 
 
D’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais an 26 Márta 2015. 
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