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RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ronan O’Reilly 

 
Is cúis áthais dom an tuarascáil bhliantúil seo maidir le hobair Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann in 2018 a chur i láthair. 

Garsprioc shuntasach is í an tuarascáil bhliantúil seo, ós rud é gurb í 2018 an 
bhliain dheireanach í de Ráiteas Straitéise 2016-2018 an OSi, inar éirigh go 
maith le OSi a fís trí bliana a bhaint amach maidir le bheith mar ‘Sholáthraí 
náisiúnta sonraí agus ardáin gheospásúla iontaofa atá faoi chothabháil chun a 
chinntiú go bhfuil sé furasta sonraí suímh a aimsiú, a roinnt agus a úsáid’. 

Le linn 2018 lean OSi ag glacadh le ról ceannaireachta i ndáil le cúrsaí 
geospásúla náisiúnta, ag forbairt a mhol sonraí geospásúla náisiúnta 
(GeoHive) a thuilleadh chun tacú le straitéis na seirbhíse poiblí. I measc na 
bhforbairtí suntasacha a bhí ann áirítear comhtháthú roinnt ardán sonraí 
údarásach eile, lena n-áirítear tairseach phleanála na Roinne Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil MyPlan.ie agus Réadlann Tithíochta Bhaile Átha 
Cliath (DHO) Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhar le 
Réadlann Taighde Uile-Éireann (AIRO) ó Ollscoil Mhá Nuad. 

Go deimhin, admhaíodh go foirmiúil ag deireadh 2018, nuair a d'fhoilsigh an 
Rialtas a Straitéis um Sonraí don tSeirbhís Phoiblí, gur dhírigh OSi ar 
nuálaíocht córais chun a chinntiú go bhfuil sé furasta sonraí an Stáit a aimsiú, 
a roinnt agus a úsáid ar mhaithe le saoránaigh. Straitéis Sonraí 2019-2023 a 
shonraigh GeoHive OSi mar 'mhol sonraí geospásúla an Stáit'. 

Le linn na bliana, tugadh breis aitheantais d’OSi i dtuarascáil idirnáisiúnta 
tionscail, GeoBuiz, arna táirgeadh ag Geospatial Media and Communications 
a rinne measúnú ar 75 tír ar conas atá siad ullamh ar bhonn gheospáis. 
Rangaíodh Éire sa 4ú háit is airde ar domhan maidir le Bonneagar Sonraí mar 
gheall ar an fhorbairt a rinneadh ar GeoHive OSi agus rangaíodh an tír sa 14ú 
háit móriomlán ar an innéacs ullmhachta geospásúla domhanda. 

Ba bhliain shuntasach í 2018 don ghníomhaireacht mapála náisiúnta maidir 
leis an sainordú atá aige chun ‘ionadaíocht a dhéanamh ar an Stát ar leibhéal 
idirnáisiúnta maidir le hábhair a bhaineann le mapáil agus leis an fhaisnéis 
gheografach’. Rinne comhghleacaithe Eorpacha POF an OSi é a thoghadh mar 
Uachtarán ar EuroGeographics, comhaltas na n-údarás Mapála Náisiúnta, 
Cadastral agus na húdaráis Cláruithe Talún agus ghlac OSi Uachtaránacht 
EuroSDR, an comhaltas Eorpach um an Taighde Spásúlachta. 

In 2018 leanadh ar aghaidh leis an gcomhoibriú idir OSi agus an Phríomh-
Oifig Staidrimh (CSO) chun seirbhísí údarásacha geo-staidrimh sonraí a 
fhorbairt agus a sholáthar, agus thug na Náisiúin Aontaithe aitheantas orthu 
mar eiseamláirí ina réimsí saineolais faoi seach. 

Agus an bhéim dírithe, ar feadh tréimhse na tuarascála bliantúla seo, ar an 
gcomhoibriú chun tacú le forbairt an bhonneagair sonraí náisiúnta agus ar 
cheannaireacht gheilleagrach, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta aroan, 
molaim tiomantas an POF, tiomantas an Uasail Colin Bray, agus a fhoireann 
díograiseach go léir as bliain rathúil eile a bhaint amach don OSi. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe 
ar an mBord as an am, an tiomantas agus an díograis a léirigh siad agus iad i 
mbun tacaíocht a thabhairt d’eagraíocht agus d’fhoireann ar fad OSi i rith 
bliana iontaí eile. 
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ATHBHREITHNIÚ AN 
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colin Bray 

Ba í 2018 an tríú bliain dár Ráiteas Straitéise trí bliana reatha, agus an bhliain 
dheireanach leis, agus bliain rathúil eile a bhí ann don chóras mapála 
náisiúnta. Go háirithe bhí sé ina cheann ina ndearna OSi dul chun cinn 
suntasach chun an fhís atá aige a bhaint amach chun a bheith ina ‘Sholáthraí 
náisiúnta sonraí agus ardáin gheospásúla iontaofa atá faoi chothabháil chun a 
chinntiú go bhfuil sé furasta sonraí suímh a aimsiú, a roinnt agus a úsáid’. 

Mar gheall ar chumas OSi nuálaíocht a dhéanamh agus a fhorbairt go 
comhleanúnach ar bhealach solúbtha, is féidir leis táirgí agus seirbhísí 
geospásúla d'ardchaighdeán a sholáthar ar bhonn leanúnach ar mhaithe le 
saoránaigh, le gnólachtaí agus leis an lucht déanta beartas. In 2018 rinne an 
OSi ioncam de €19.1 milliún atá ina theist ar obair agus ar thiomantas na 
foirne, na bainistíochta agus an Bhoird ar fad. 

Le linn na bliana, nuashonraigh OSi 19,673,884 gné dhomhanda sa bhunachar 
sonraí údarásach náisiúnta mapála, ardán tagartha sonraí náisiúnta ina raibh 
níos mó ná 55 milliún gné gheografach dhomhanda, gach ceann acu ag a bhfuil 
tagairt uathúil ar a dtugtar Aitheantóirí Geografacha Uathúla (UGI). 

Agus ról ceannaireachta geospásúil náisiúnta á glacadh aige, lean OSi ag obair 
i gcomhar leis an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) agus thacaigh sí go 
gníomhach le hOifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais (OGCIO) forbairt 
bhreise a dhéanamh ar Infrastruchtúr Sonraí Náisiúnta a chuimsigh an 
feabhsú de mhol sonraí GeoHive OSi le faisnéis údarásach geospásúil tríú 
páirtí eile. 

Aithníodh go foirmiúil luach OSi agus tábhacht a sonraí tagartha tagairtí i 
Straitéis Sonraí na Seirbhíse Poiblí 2019- 2023 a foilsíodh ag deireadh 2018. I 
bhfís na straitéise “Chun éiceachóras sonraí a bhunú a fheabhsóidh an chaoi 
dhéanaimid sonraí a rialú, a bhainistiú agus a athúsáid ar bhealach atá slán, 
éifeachtach agus trédhearcach, ar mhaithe le leas an tsaoránaigh, gnólachtaí 
agus an lucht déanta beartais”, tugtar aitheantas do 'Aitheantóirí Iontaofa' 
agus d’eolas 'geospásúil' mar phríomhthéamaí straitéiseacha. 

Sa bhreis ar Aitheantóirí Iontaofa d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí 
(UPSP), Aitheantóir Sláinte Aonair (IHI), Eircode agus Aitheantóir Gnó 
Uathúil (UBI), sainaithníonn an straitéis Comharthaí uathúil Geografacha 
(UGIs) OSi mar aitheantóirí geospásúla iontaofa náisiúnta a dhéanfaidh cumas 
a sholáthar chun tacair shonraí náisiúnta éagsúla a chur le chéile chun tacú le 
beartais agus cinntí bunaithe ar fhianaise. Chun tacú le fís OSi a chinntiú go 
bhfuil sé furasta sonraí suímh an Stáit a aimsiú, a roinnt agus a úsáid, 
aithníonn Straitéis Sonraí na Seirbhíse Poiblí GeoHive OSi mar mhol 
geospásúil an Stáit. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár ngeallsealbhóirí agus lenár 
gcustaiméirí as an tacaíocht leanúnach atá tugtha acu agus, go háirithe, ba 
mhaith liom foireann iomlán OSi agus go háirithe na comhghleacaithe sin a 
chuaigh ar scor i rith na bliana a chomhlánú. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil leis an gCathaosirleach agus le Bord Bainistíochta OSi as 
a dtacaíocht, a dtiomantas agus a dtreoir leanúnach i rith 2018. 
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ÁR MISEAN 
Seirbhísí mapála cinntitheacha agus faisnéise geospásúla an Stáit a chruthú, a chothabháil agus a sholáthar chun 
tacú le saoránaigh, leis an ngnó agus leis an rialtas. 

 
 
 
 
 

ÁR BHFÍS 
Soláthraithe náisiúnta sonraí agus ardáin gheospásúla iontaofa atá faoi chothabháil chun a chinntiú go bhfuil sé 
furasta sonraí suímh a aimsiú, a roinnt agus a úsáid. 

 
 
 
 
 

ÁR LUACHANNA 
 
 

AN MACÁNTACHT & AN IONTAOFACHT 
léirithe ag na baill foirne i gcónaí sna 
hidirghníomhaíochtaí a bhíonn eatarthu féin agus a 
bhíonn acu leis na custaiméirí chomh maith 

AN FHREAGRACHT & AN CHUNTASACHT 
cultúr ina bhfuil cuntasacht, éifeachtúlacht agus luach ar 
airgead 

 
 

AN TIOMANTAS & AN SAINEOLAS 
TEICNIÚIL 
sármhaitheas pearsanta agus eagraíochtúil chun 
caighdeáin ghairmiúlachta, cheannasaíochta agus chruinnis 
a chomhlíonadh 

AN FHIONTRAÍOCHT 
féachaint i gcónaí le riachtanais saoránach, ghnó agus 
rialtais a léirmhíniú, a chruthú, a mhúnlú agus a 
chomhlíonadh ar bhonn tráthúil 

 



 

01 
 

Ceannasaíocht sa Straitéis Geospásúla Náisiúnta 
Cuspóirí 
• Go mbainfear úsáid as sonraí OSi mar chroí-shonraí réamhshocraithe tagartha 

geospásúla ar fud na Státseirbhíse agus na Státseirbhíse. 
• Obair a dhéanamh i ndlúthpháirtíocht leis an tSeirbhís Phoiblí agus leis an Státseirbhís 

chun an oiread leasa agus is féidir a bhaint as sonraí geospásúla údaraithe an Stáit. 
• A bheith mar sholáthraí rogha le haghaidh mapála cinntitheach agus seirbhísí faisnéise 

geospásúla chun tacú le saoránaigh, leis an ngnó agus leis an rialtas. 

02 
 

Ardáin Gheospásúla iontaofa agus cothabháilte a sholáthar 
Cuspóirí 
• Coimeádfar sonraí agus seirbhísí OSi chun freastal ar riachtanais saoránach, gnó agus 

rialtais. 
• Beidh sonraí agus seirbhísí OSi éasca a aimsiú, a úsáid agus a chomhtháthú. 
• Cloífidh sonraí agus seirbhísí OSi leis an reachtaíocht Náisiúnta agus Eorpach agus 

comhlíonfaidh siad le sonraí ábhartha tionscail agus le caighdeáin an chórais. 

03 
 

Nuálaíocht chun freastal ar riachtanais athraitheacha saoránach, 
gnólachtaí agus rialtais 
Cuspóirí 
• An réimse táirgí agus seirbhísí a fheabhsú agus a leathnú chun freastal ar riachtanais na 

saoránach, an ghnó agus an rialtais. 
• Tionscnaimh chomhoibrithe fhoirmiúla a bhunú le hinstitiúidí taighde chun taighde 

feidhmeac sonraithe a chumasú. 
• Reachtaíocht a leasú chun Teorainneacha Reachtúla a chothú go héifeachtach agus go 

héifeachtúil ar mhapáil chomhaimseartha thopagrafach OSi. 

04 
 

An Pearsanra agus Sármhaitheas na hEagraíochta 
Cuspóirí 
• A chinntiú go leantar leis go mbíonn na daoine cearta sna háiteanna cearta ag an am 

ceart trí phleanáil a dhéanamh maidir leis an fhórsa oibre agus fhorbairt gairme a 
dhéanamh. 

• Leibhéal creidiúnú agus aitheantas gairmiúil a ardú i ngach réimse den eagraíocht. 
• Cultúr trédhearcachta, cuntasachta, atá dírithe ar an luach ar airgead a fheabhsú níos mó. 

Tuarascáil Bhliantúil 2018 | 7 
 
 
 

ÁR SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



8 | Tuarascáil Bhliantúil 2018  

 
 
 
 

Ár SAINORDÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 An bonneagar fisiceach bunúsach a chothabháil agus 
a fhorbairt a theastaíonn chun tacú le hiarratais mhapála, 
lena n-áirítear greille náisiúnta agus na creataí geodasaí 
agus airde náisiúnta a chothabháil agus iad a nascadh le 
córais idirnáisiúnta, 

 
 

 Na bunachair sonraí léarscáilíochta Stáit agus 
geografacha ghaolmhara a chruthú agus a 
chothabháil a bhfuil comhsheasmhacht náisiúnta iontu 
maidir le hábhar, airgeadra, stíl agus modh lena n-áirítear 
do na limistéir sin nach soláthraíonn toradh tráchtála ar an 
ngníomhaíocht, 

 
 Mapáil agus faisnéis gheografach ábhartha a 

sholáthar d'earnálacha poiblí agus príobháideacha mar 
thaca le feidhmeanna agus riachtanais sóisialta, 
eacnamaíochta, reachtúla, oideachais, slándála, gnó agus 
riaracháin, 

 
 
 

 Na buntáistí a bhaineann le húsáid na mapála 
náisiúnta agus na mbunachar sonraí gaolmhar a 
spreagadh agus a chur chun cinn agus táirgí, seirbhísí 
agus margaí a fhorbairt chun freastal ar riachtanais 
náisiúnta agus úsáideoirí, 

 
 
 
 
 

Tá ár bhfeidhmeanna mar atá sainordaithe ag 
an Rialtas leagtha síos san Acht um 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 
(arna leasú ag Acht na dTeangacha Oifigiúla 
2003) mar seo a leanas atá siad: 

 
Is í feidhm ghinearálta OSi seirbhís náisiúnta 
mapála a sholáthar sa Stát. I ndáil leis an 
méid sin, oibreoidh sé ar mhaithe le leas an 
phobail trí thaifid dheifnídeacha náisiúnta 
léarscáilíochta agus taifid gheografacha 
ghaolmhara an Stáit a chruthú agus a 
chothabháil. 

 
Áireoidh feidhmeanna OSi gach uile thasc is 
gá chun a fheidhm ghinearálta a 
chomhlíonadh, lena n-áirítear, ach gan dochar 
don mhéid roimhe seo, na nithe seo a leanas: 
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 Comhairle a chur ar fáil don an Rialtas, Aire den 
Rialtas, comhlacht arna bhunú le reacht nó le heagraíochtaí 
eile san earnáil phoiblí maidir le hábhair a bhaineann le 
beartas agus cleachtas suirbhéireachta, mapála agus 
faisnéise geografaí agus maidir le forbairt bhonneagar 
náisiúnta bunachar sonraí spásúlachta, 

 
 Ionadaíocht a dhéanamh ar an Stát ar leibhéal 

idirnáisiúnta maidir le cúrsaí a bhaineann le faisnéis 
mapála agus geografach, 

 
 An tacaíocht theicniúil riachtanach a sholáthar don 

Phríomh-Shuirbhéir Teorann agus a dhualgais  

á gcomhlíonadh aige maidir le teorainneacha reachtúla a theorannú 
agus na teorainneacha sin a mhapáil ar léarscáileanna, 

 

 Chun logainmneacha agus gnéithe ársa a 
thaispeáint sna taifid léarscáilíochta náisiúnta agus i dtaifid 
agus i mbunachair shonraí ghaolmhara i nGaeilge nó i 
mBéarla agus i nGaeilge, 

 
 

 Cosaint a thabhairt do Chóipcheart an Rialtais ar 
thaifid, bunachair shonraí, táirgí agus ábhar foilsithe OSi a 
chosaint, lena n-áirítear cóipcheart ar thaifid, bunachair 
shonraí, táirgí agus ábhar foilsithe OSi a rinneadh roimh an 
lá bunaithe. 
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BUAICPHOINTÍ 
SEACHADTA 
STRAITÉISÍ OSi 
2018 
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AN FHEIDHMÍOCHT AIRGEADAIS 
 

 
 
 
 
 

In 2018, ghin an OSi 
ioncam tráchtála de  

€19.1  
milliún. 

In 2018, tháinig méadú 
ar dhíolacháin ar líne de  

15%  
i gcoinne 2017. 

In 2018 tháinig méadú ar ioncam 
idirbheartaíochta OSi de 

3%  
i gcomparáid le 2017. 
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CEANNASAÍOCHT SA STRAITÉIS 
GEOSPÁSÚLA NÁISIÚNTA 

 

 
 
 
 

AN COMHAONTÚ UM MAPÁLA NÁISIÚNTA 
Leis an gComhaontú Mapála Náisiúnta déantar gach comhlacht agus institiúid acadúil Rialtais a 
chumasú chun rochtain a fháil ar shonraí agus ar sheirbhísí geospásúla OSi chun cabhrú leis an 
mapáil, leis an bpleanáil, an anailísíocht sonraí, an samhaltú cásanna agus leis an gcinnteoireacht. 
Déantar cinnte de, leis an gcomhaontú láraithe, go bhfuil an leibhéal seirbhíse céanna ar fáil do 
líon custaiméirí seirbhíse poiblí atá i bhfad níos mó ná mar a bhí roimhe gan aon chostas breise 
a chruthú don cháiníocóir agus cuireann sé ar chumas na n-úsáideoirí uile seirbhísí poiblí níos 
éifeachtaí agus níos costasaí a sheachadadh tríd an gcomhoibriú agus an chomhroinnt sonraí a 
spreagadh. Tá an Comhaontú Mapála Náisiúnta ag teacht le Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí de 
chuid an Rialtais chun tacú le cuspóir straitéiseach Oifig Sonraí an Rialtais (OGCIO) “Sonraí 
mar Chumasóir”. 

 
 
 

SONRAÍ NASC AGUS AIBÍOCHT SONRAÍ OSCAILTE 
Lean an OSi ag comhoibriú leis an Lárionad ADAPT, Coláiste na Tríonóide agus leis an 
bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO), i rith 2018, ag cur le caighdeáin Sonraí Nasctha na hÉireann 
agus ag cur tacair shonraí bhreise ar fáil mar shonraí oscailte nasctha. Faoi dheireadh 2018 
d'fhoilsigh OSi 20+ coiteann tacair shonraí náisiúnta mar Sonraí Oscailte Nasctha. Don dara 
bliain as a chéile, bhain Éire an chéad áit amach i Suirbhé Aibíochta Sonraí Oscailte na hEorpa. 
Rinneadh tagairt do OSi mar phríomh-rannpháirtí chun an dámhachtain seo a bhaint amach. 

 
 
 
 

STRAITÉIS NA SEIRBHÍSE POIBLÍ UM SHONRAÍ 
I mí na Nollag 2018, sheol an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Straitéis Sonraí na 
Seirbhíse Poiblí 2019-2023 go foirmiúil tar éis comhairliúcháin agus aiseolais leathan ó 
phríomhpháirtithe leasmhara. Leagtar amach go soiléir sa Straitéis go bhfuil na sonraí i gcroílár 
an rialtais, go gcuireann siad leis an mbeartas poiblí, agus go bhfuil sé lárnach i seachadadh gach 
seirbhíse poiblí. Sainaithníodh sonraí geospásúla mar phríomhthéama straitéiseach agus bainfear 
leas astu dá réir chun a chinntiú go ndéantar na sonraí a bhainistiú de réir na bprionsabal 
comhaontaithe. 

 
 
 

CEANNAIREACHT IDIRNÁISIÚNTA 
Le linn 2018, ghlac OSi uachtaránacht EuroGeographics, an tÚdarás um Mapáil Náisiúnta, 
Cadastral agus Chlárlann na Talún, agus EuroSDR, eagraíocht neamhbhrabúis a nascann 
Gníomhaireachtaí Mapála agus Cadastral le hInstitiúidí Taighde agus Ollscoileanna san Eoraip 
chun críocha na taighde feidhmí maidir le soláthar, bainistíochta agus seachadta sonraí spásúla. 
Lean OSi ar aghaidh chomh maith a bheith mar ionadaí do Choiste Feidhmiúcháin na hEorpa de 
Choiste Saineolaithe na Náisiún Aontaithe ar Bhainistíocht na Faisnéise Geospásúla Domhanda 
(UN-GGIM), agus chuir sé i láthair ag Comhdháil Faisnéise Geospásúla Domhanda na Náisiún 
Aontaithe (UMWGIC) sa tSín. 
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ARDÁIN GHEOSPÁSÚLA IONTAOFA AGUS 
COTHABHÁILTE A SHOLÁTHAR 

 

 
 
 
 

ATHRÚ A MHAPÁIL 
Ina cháil mar ghníomhaireacht mapála náisiúnta, 
bainistíonn OSi bunachar sonraí údarásach mapála an 
Stáit, rud a chuimsíonn breis agus 55 milliún gné 
fíorshaoil. Le linn 2018: 

• Rinne OSi nuashonrú ar 19,673,884 rang réad réada le 
fócas ar leith ar fhoirgnimh agus ar bhóithre 

• Ghabh OSi íomhánna ón aer ardtaifigh le haghaidh 
32,000 Km2, c. 43% den tír 

• Chruthaigh OSi mionsamhlacha ardtaifigh digiteacha 
den tírdreach ar 30,000 Km2, nó timpeall ar 40% den 
tír 

• Tháirg an OSi Ortafótagrafaíocht ardtaifigh ar 41,000 
Km2, nó thart ar 55% den tír 

• Soláthraíodh tacair shonraí nuashonraithe 
teorainneacha de théamaí Dealbh agus Teorann 
Riaracháin le hóstáil ar GeoHive agus Data.Gov.ie 

• Tacaíocht theicniúil curtha ar fáil don Phríomh-
Shuirbhéir Teorann de réir mar is gá i Suirbhé Chuan 
Shligigh, Suirbhé na nOileán Donn, Suirbhé Bhaile 
Brigín agus an Inbhir Mhóir 

 

SEIRBHÍSÍ TAIRSIGH GHRÉASÁIN BHREISE 
Forbraíodh teicneolaíocht tairsí gréasáin ‘GeoHive ’ de 
chuid an OSi chun bealaí nua a sheachadadh chun sonraí 
údarásacha a chomhroinnt, rud a cheadaíonn don 
fhaisnéis chéanna a bheith curtha i láthair lucht féachana 
éagsúla, le tuairimí difriúla, i roinnt fo-thairseach ar a 
dtugtar Micrea-Thionscnaimh’. In 2018 áiríodh le 
forbairtí seirbhísí ón Réadlann Taighde Uile-Oileáin 
(AIRO) in Ollscoil Mhaigh Nuad, ó thairseach phleanála 
na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
(MyPlan.ie), agus ó Réadlann Tithíochta Bhaile Átha 
Cliath (DHO) Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

 
 

NA BAILTE FEARAINN NÁISIÚNTA 
D'fhorbair agus d'úsáid OSi Breathnóir Mapaí Bailte 
Fearainn & Stairiúla, acmhainn GeoHive saor in aisce a 
ligeann do dhuine ar bith cuardach a dhéanamh go 
héasca ar bhailte fearainn, féachaint ar ghnéithe stairiúla 
agus taighde agus seanléarscáileanna a chur i gcomparáid 
leis an tírdhreach atá ann sa na laethanta seo. Tá an 
tseirbhís údarásach dhigiteach gheospáis seo ina ábhar 
spéise ar leith do ghinealaithe, do chomhshaolaithe agus 
ag do staraithe, nó d’aon duine ar bith a bhfuil spéis aige 
breathnú ar na léarscáileanna cartagrafacha bunaidh den 
stát ón tSuirbhéireacht Ordanáis. 
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NUÁLAÍOCHT CHUN FREASTAL AR RIACHTANAIS 
ATHRAITHEACHA SAORÁNACH, GNÓLACHTAÍ AGUS 
RIALTAIS 

 

 
 

GRADAM TAIGHDE 
In 2018, arís eile, reáchtáil OSi an clár dá chuid ‘Gradam Máistreachta Larcom’ don phobal 
acadúil. Éilíonn an clár seo ar iarrthóirí aighneacht tráchtais a sholáthar atá dírithe ar réimsí 
taighde ábhartha don OSi agus don tionscal geospásúil. Is é cuspóir an chláir seo tacú le 
forbairt leanúnach ar an taighde geospásúil agus gníomhaíocht forbartha in Éirinn agus úsáid 
faisnéise geospásúla a chur chun cinn i gcinnteoireacht bunaithe ar fhianaise. 

 
 
 

SOLÁTHAR DON CHÉAD GHLÚIN EILE 
In 2018, rinne OSi tuilleadh forbartha ar a Ardán nua Ríomhthráchtála agus Ríomhsholáthair 
lena ligtear do chustaiméirí dul i mbun réimse idirbhearta agus seirbhísí féinseirbhíse a 
bhfuiltear ag cur leo de réir a chéile lena mbaintear úsáid as sonraí Léarscáil Náisiúnta 
(Prime2) is déanaí de chuid OSi mar fhoinse aonair. Chonaiceamar athrú suntasach ar an 
margadh go ceannacháin ar líne ag baint úsáide as ár seirbhís nua do ghnó idirbheartaíochta. 
Ghnóthaigh an tseirbhís ioncam de thart ar €1.5m agus fuarthas os cionn 46,000 ordú aonair 
go dtí seo. 

 
 
 

SAMHAIL CHOINCHEAPÚIL DE SHONRAÍ 
Le comhcheangal pleanáilte an Údaráis Clárúcháin Maoine (PRA), an Oifig Luachála (VO), agus 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) chun Tailte Éireann a fhoirmiú, tá deis anois ann an 
croí-mhúnla tagartha údarásach a chruthú le haghaidh córas nua Náisiúnta Riaracháin Talún. Le 
linn 2017/2018, d'oibrigh na trí eagraíocht (PRA, VO, OSi) i gcomhar le chéile chun samhail 
choincheapúil de shonraí (CDM) a fhorbairt agus cuireadh an tuarascáil deiridh le chéile go 
foirmiúil i mí na Nollag 2018. Is é an aidhm atá leis an CDM seo ná a bheith mar bhonn le leas 
iomlán a bhaint as próisis agus córais ghnó amach anseo ar fud Tailte Éireann, agus luach a 
sholáthar ar fud an rialtais, na hearnála poiblí agus an gheilleagair níos leithne in Éirinn. 

 
 
 

API EIRCÓID NA SEIRBHÍSE POIBLÍ 
Chun tacú le Grúpa Seaimpíní an Bhonneagair Sonraí Náisiúnta (NDI), d'fhorbair OSi API 
(Comhéadan Prótacal Iarratais) na hearnála poiblí, arb é an aidhm atá leis ná úsáid Eircód a 
spreagadh, a thacú agus a chur ar fás ar fud an Rialtais. Creideann OSi gurb é an t-eolas 
údarásach is fearr atá ar fáil mar chabhair leis an gcinnteoireacht agus le ról na n-aitheantóirí 
iontaofa maidir le feabhas a chur ar an gcaoi a rialaímid, a ndéanaimid bainistíocht agus 
athúsáid ar shonraí ar bhealach slán, éifeachtach agus trédhearcach, ar mhaithe le saoránaigh, 
gnólachtaí agus an lucht déanta beartas. 
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AN PEARSANRA AGUS 
SÁRMHAITHEAS NA HEAGRAÍOCHTA 

 

 
 
 

Rinne an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI) iniúchadh ar phróiseas Earcaíochta & 
Roghnaithe OSI agus baineadh amach deimhniú ISO dá bharr. Leathnaíodh an clár oibre ISO chuig 
sruthanna breise oibríochtaí Cianbhraiteach agus uasghrádaíodh go caighdeán ISO 9001: 2015 é. 

 
 
 
 
 

95.4% - ráta comhlíonta 
na bhfostaithe le Córas 
Bainistíochta 
agus Forbartha Feidhmíochta 
(CBFF) na Seirbhíse Poiblí in 
2018. 

 
 
 
 
 

Ráta íseal neamhláithreachta 
saoire breoiteachta de 2.6% 
coinnithe, gur ráta é atá faoi 
bhun Staitisticí Saoire 
Breoiteachta na Seirbhíse Poiblí 
do 2017 a léiríonn ráta 4.0% 
agus ráta na Státseirbhíse de 
4.4%. 

 

36% d'fhostaithe ailínithe le 
heagraíochtaí gairmiúla faoi 
dheireadh 2018. 

 
 
 
 
 
 

Fuair 78% de na fostaithe 
cláir éagsúla oiliúna lena 
n-áirítear cúrsaí teicniúla, 
an fhorbairt 
bhainistíochta, an tSláinte 
& an Sábháilteacht agus 
RGCS. 

 

 

 
95.4% 

36% 

78% 

 
2.6% 
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COMHALTAÍ AN BHOIRD AGUS FAISNÉIS EILE 
 
 

Comhaltaí an Bhoird amhail an 31 Nollaig 2018 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

INIÚCHÓIR An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 3A Sráid an Mhéara Uachtarach, Baile Átha Cliath 2 
 

ATURNAE Beauchamps Solicitors, Riverside Two, Cé Sir John Rogerson, Baile Áth Cliath 2 

 
BAINCÉIR Banc na hÉireann, An tSráid Mhór, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 

Banc AIB Páirc Miondíola West End, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 
 

 
 
 
 
 
 

Ronan O’Reilly 
(Cathaoirleach) 

 
 
 
 
 
 

Marian Coy 

 
 
 
 
 
 

Justin Gleeson 

 
 
 
 
 
 
 

Padraic Jordan 

 
 
 
 
 
 
 

An Dr Denis 
Kelliher 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Ryan 

 
 
 
 
 
 
 

Oliver Hickey 

 
 
 
 
 
 
 

An Dr Enda 
Howley 

 
 
 
 
 
 
 

Noel Ward 
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AN RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL 
CHOMHALTAÍ AN BHOIRD 

 

 
 
 
 

AN RIALACHAS 
Is comhlacht reachtúil é Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) 
a bunaíodh ar bhonn reachtúil an 4 Márta 2002, de bhun an 
Achta um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001 (an tAcht). 
Bhí OSi faoi choimirce na Roinne Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil i 2018 agus rinneadh Comhaontú Maoirseachta a 
chur i gcrích idir an dá chomhalta. Sainítear go soiléir sa 
Chomhaontú sin téarmaí chaidreamh OSi leis an Roinn, lena n-
áirítear ionchais feidhmíochta agus socruithe le haghaidh 
maoirseacht, faireachán agus tuairisciú a dhéanamh. Chomh 
maith leis sin, tugtar sainordú ann i dtaca le comhlíonadh 
leanúnach na gceanglas ábhartha sa Chód Cleachtais do 
Rialachas Comhlachtaí 

 
Róil agus Dualgais 

 
PRÍOMHOIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN 
Tháinig OSi faoi shainchúram Vóta na Roinne Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Vóta 34) don tréimhse an 1 Eanáir 
2018 go dtí an 31 Nollaig 2018. Tá sé de cheangal ar OSi ráitis 
airgeadais bhliantúla a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus cuirtear na ráitis 
deimhnithe faoi bhráid Thithe an Oireachtais. Tá 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin OSi freagrach faoin Acht as a 
fheidhmeanna a chomhlíonadh agus as beartais an Bhoird a 
chur chun feidhme. 
De réir alt 14(13) agus alt 14(15) den Acht, ceanglaítear ar 
Phríomhfheidhmeannach OSi, nuair a iarrtar air, cuntas a 
thabhairt do Choiste ábhartha de chuid Thithe an Oireachtais, 
inter alia, maidir le cuntais airgeadais na heagraíochta, an leas a 
bhaintear as acmhainní agus mar a comhlíonadh a chuid 
feidhmeanna. 
I gcomhréir le hAlt 14 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann, 2001, is é an Bord a cheapann an 
Príomhfheidhmeannach, faoi réir cheadú an Aire. Ag tuairisciú 
dó don Bhord, tá an Príomhfheidhmeannach freagrach as 
bainistiú agus riar laethúil ghnó agus acmhainní (airgeadais agus 
neamhairgeadais) OSi.  Tá sé freagrach as caighdeáin arda a 
bhunú agus a choinneáil ar bun maidir le feidhmeanna OSi a 
chur chun feidhme agus as clú a choinneáil ar bun i leith 
neamhchlaontachta, leasanna a thagann salach ar a chéile a 
bhainistiú (má thagann siad aníos) agus seasamh le leas an 
phobail i gcónaí. 
Ní mór don POF agus don fhoireann ardbhainistíochta an 
treorú straitéiseach leathan arna leagan amach ag an mBord a 
leanúint, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir 
ag na comhaltaí Boird uile ar na príomhghníomhaíochtaí agus 
príomhchinntí a bhaineann le OSi agus ar aon riosca suntasach 
is dócha a eascróidh. Feidhmíonn an POF mar nasc díreach idir 
an mBord agus an mbainiseoireacht sa OSi. 
Cuireann Alt 26 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis, 2001 
de cheangal ar an POF na cuntais agus na taifid go léir is cuí 
agus is gnách a choinneáil ar bhonn leanúnach maidir le 
hairgead a gheobhaidh nó a chaithfidh OSi. 
Cuireann Alt 26 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis de 
cheangal ar an OSi na cuntais agus na taifid go léir is cuí agus is 
gnách maidir le hairgead a gheobhaidh nó a chaithfidh 

 
 OSi, i cibé foirm a cheadóidh an Aire Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais le ceadú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
Ceanglaítear ar an Bord na nithe a leanas a dhéanamh agus na 
ráitis airgeadais sin á n-ullmhú: 

• Beartais chuntasaíochta atá oiriúnach a roghnú agus iad sin a 
chur i bhfeidhm i gcónaí, 

• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus 
stuama; 

• Ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn atá ar siúl, ach amháin 
más rud é go mbeadh sé neamhoiriúnach go gceapfaí go 
leanfaidh sé ar aghaidh ag feidhmiú, agus 

• A lua cibé acu ar cloíodh nó nár cloíodh leis na caighdeáin 
chuntasaíochta infheidhme, faoi réir aon imeachtaí ábhartha 
a nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais. 

Tá an OSi freagrach as taifid chuntas leordhóthanacha a 
choimeád ina nochtar le cruinneas réasúnta, ag tráth ar bith, 
staid airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a gcumas a 
chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 26 d’Acht 
OSi. 

 
FREAGRACHTAÍ BHORD OSi 
Bunaíodh Bord OSi faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann 2001 (an tAcht OSi). Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha 
amach sna hailt ábhartha den Acht seo. Tá an Bord freagrach 
don Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, le héifeacht 
ón 1 Eanáir 2018, agus tá sé freagrach as treoir straitéiseach 
OSi a leagan amach agus a chinntiú go ndéantar bainistiú 
éifeachtach agus éifeachtúlach ar an eagraíocht. Tá sceideal 
foirmiúil buanorduithe ag an mBord a thugann creat do 
ghnóthaí an Bhoird. Tarmligeann an Bord cúrsaí áirithe don 
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, a fhéadfaidh iad a fho-
tharmligean chuig a Fhoireann Feidhmiúcháin faoi réir a rialú nó 
a mhaoirseacht iomlán. 
Leagtar amach obair agus freagrachtaí an Bhoird sna Téarmaí 
Tagartha agus Sceideal Ábhair a choimeádtar don Bhoird. 
Áirítear leis na buanmhíreanna a chuireann an Bord san 
áireamh: 
• Fógairt leasa 
• Tuarascálacha ó na coistí 
• Tuarascálacha airgeadais agus cuntais bhainistíochta 
• Tuarascálacha ar an fheidhmíocht, agus 
• Cúrsaí forchoimeádta 
Tá an Bord freagrach as faisnéis chorparáideach agus airgeadais 
a chothabháil agus a chinntiú mar fhaisnéis iontaofa ar shuíomh 
gréasáin OSi. 
Tá an Bord freagrach as Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis 
Airgeadais 2018 a ullmhú agus tar éis athbhreithniú 
mionsonraithe agus aird chuí curtha ar mholtaí an Choiste 
Iniúchóireachta & Riosca, measann an Bord go dtugann na 
Ráitis Airgeadais léargas fírinneach cóir ar fheidhmíocht agus ar 
sheasamh airgeadais OSi ag deireadh na bliana 2018. 



20 | Tuarascáil Bhliantúil 2018 
 

 
 
 

Ghlac an Bord le Ráiteas Straitéise le haghaidh na bliana 2016-
2018 agus déanann sé monatóireacht ar nuashonruithe agus 
forbairtí maidir le feidhmiú an phlean. Tá plean gnó bliantúil 
agus buiséad ann chun tacú leis seo, agus déanann an Bord iad 
siúd a fhaomhadh. Rinneadh meastóireacht ar fheidhmíocht 
OSi trí thagairt a dhéanamh don phlean bliantúil agus don 
bhuiséad an 13 Nollaig 2018. Faomhadh an Buiséad agus Plean 
Gnó 2019 ar an dáta sin freisin. 
Tugtar tacaíocht don bhord a chuid oibre a dhéanamh le 
Coiste éagsúla: 
• An Coiste Iniúchta agus Riosca 
• An Coiste Caiteachais Chaipitiúil 
• An Coiste Luach Saothair 
Tá an Bord freagrach freisin as a shócmhainní a chosaint agus, 
dá bhrí sin, as bearta réasúnta a dhéanamh chun calaois agus 
mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. Déanann an Bord 
measúnú tréimhsiúil ar éifeachtúlacht agus éifeacht a choistí. 

 
 

 
STRUCHTÚR AN BHOIRD 
Ceanglaítear ar Bhord OSi le halt 11 den Acht um 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann cathaoirleach agus 
gnáthchomhaltaí nach lú ná ceathrar comhaltaí agus nach mó 
ná naonúr comhaltaí a bheith aige. Ní rachaidh téarma 
ballraíochta aon chomhalta Boird thar chúig bliana agus ní 
fhónfaidh aon chomhalta níos mó ná dhá théarma. Is é an tAire 
a cheapfaidh gach comhalta agus ainmneofar duine amháin 
díobh sin mar chathaoirleach. Tá 9 mball neamhfheidhmiúcháin 
ar Bhord OSi, agus tá folúntas amháin le líonadh. Le linn 2018, 
tháinig an Bord le chéile seacht n-uaire. Sonraítear sa tábla 
thíos an tréimhse cheapacháin do chomhaltaí reatha: 

 
 

Comhalta de chuid an Bhoird Dáta Ceaptha Téarma 

An tUasal Ronan O’Reilly (Cathaoirleach) 22 Bealtaine 2017 Dara 

An tUasal Padraic Jordan 22 Bealtaine 2017 Dara 

Marion Coy, Uasal 22 Bealtaine 2017 Dara 

An tUasal Justin Gleeson 22 Bealtaine 2017 Dara 

An Dr Enda Howley 22 Bealtaine 2017 Dara 

An Dr Denis Kelliher 22 Bealtaine 2017 Dara 

Sandra Ryan, Uasal 22 Bealtaine 2017 Dara 

An tUasal Oliver Hickey 19 Meitheamh 2017 Dara 

An tUasal Noel Ward 21 Nollaig 2017 Dara 
 

Rinne an Bord athbhreithniú ar a éifeachtúlacht féin an 13 Nollaig 2018. 
 
 

 
CATHAOIRLEACH AN BHOIRD 
Tá an Cathaoirleach freagrach as ceannaireacht Bhord OSi 
agus as a éifeachtúlacht a chinntiú i ngach uile ghné dá ról. 
Oibríonn an Cathaoirleach leis an bPríomhfheidhmeannach 
chun a chinntiú go mbainistítear clár oibre an Bhoird go 
héifeachtach agus soláthraíonn sé treoir do Rúnaí an Bhoird. 
Thug an Cathaoirleach Tuarascáil Chuimsitheach don Aire Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais (“an tAire”) i gcomhar le 
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais OSi de réir an 
Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016). 
Tugtar aghaidh léi sin go háirithe ar cheanglais mhír 1.9 den 
Iarscríbhinn ‘Ceanglais Ghnó & Tuairiscithe Airgeadais’ a 
ghabhann leis an gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí 
Stáit, 2016. 

 

 
AN COISTE INIÚCHÓIREACHTA AGUS RIOSCA 
Is é an ról atá ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) 
ná chun tacaíocht a thabhairt don Bhord i dtaca lena gcuid 
freagrachtaí d’ábhair a bhaineann le riosca, le rialú agus le 
rialachas, agus an dearbhú a bhaineann leis sin uile. 

Tá an CIR neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na 
heagraíochta. Go sonrach, áirithíonn an Coiste go ndéantar 
monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na gcórais 
rialaithe inmhéanacha, lena n-áirítear gníomhartha iniúchta. 
Tuairiscíonn an CIR don Bhord tar éis gach uile chruinniú, agus 
i scríbhinn go hoifigiúil uair sa bhliain. 
Tá ceathrar comhalta ar an gCoiste mar atá liostaithe thíos 
agus tá an Bord sásta go gcuimsítear ar an gCoiste an meascán 
cuí scileanna agus saineolais, lena n-áirítear bainistíocht 
airgeadais, iniúchóireachta agus riosca. Tá rochtain ag an 
gCoiste ar aon saineolas seachtrach a theastaíonn chun 
comhlíonadh éifeachtach a chuid freagrachtaí a éascú. 

 
Comhaltaí: 
An tUasal Padraic Jordan (Cathaoirleach) 
Marion Coy, Uasal 
An Dr Enda Howley  
An tUasal Justin Gleeson 

 
Bhí 4 chruinniú ag an gCoiste le linn 2018. 
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AN COISTE CAITEACHAIS CHAIPITIL 
Bunaíodh an Coiste Caiteachais Chaipitil chun meastóireacht a 
dhéanamh ar aon tionscadail chaipitil bheartaithe ina mbeadh 
an caiteachas os cionn €250,000 nó inar dhóigh go mbeadh an 
caiteachas os cionn na suime sin. Bhí aon chruinniú amháin ag 
an gCoiste in 2018.Tá triúir comhalta ar an gcoiste mar atá 
liostaithe thíos agus tá an Bord sásta go gcuimsítear ar an 
gCoiste an meascán cuí scileanna agus saineolais. 

 
Comhaltaí: 
An Dr. Denis Kelleher (Cathaoirleach)  
Sandra Ryan, Uasal 
An tUasal Padraic Jordan 

 
AN COISTE UM LUACH SAOTHAIR 
Déanann an Coiste Luach Saothair athbhreithniú ar 
fheidhmíocht an Phríomhfheidhmeannaigh. Tá triúir comhalta 
ar an gcoiste mar atá liostaithe thíos agus tá an Bord sásta go 
gcuimsítear ar an gCoiste an meascán cuí scileanna agus 
saineolais. 

 
Comhaltaí: 
An tUasal Oliver Hickey  
An Dr Enda Howley 
An tUasal Ronan O’Reilly 

 
 

CUMASC THAILTE ÉIREANN 
Mar chuid de Chlár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí, chinn an 
Rialtas an 31 Deireadh Fómhair 2012 leanúint ar aghaidh le 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, an Oifig Luachála agus an 
tÚdarás Clárúcháin Maoine a chumasc. Déanfaidh an t-aonán 
nua, Tailte Éireann, na feidhmeanna atá de chúram anois ar an 
gCoimisinéir Luachála, ar an Suirbhéir Teorainneacha, 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus an tÚdarás Clárúcháin 
Maoine. Beidh Tailte Éireann 

 
 freagrach as an gcóras clárúcháin maoine, an t- infreastruchtúr 
mapála agus suirbhéireachta náisiúnta agus an tseirbhís luachala 
maoine údarásacha a sholáthar don Stát. Dá bhrí sin, is é an 
phríomhfhoinse náisiúnta faisnéise maoine agus sonraí geo-
spásúlachta é agus beidh sé ina cheannaire ar fhorbairt agus ar 
sheachadadh seirbhísí faisnéise talún. Le héifeacht ón 1 Eanáir 
2018, tháinig OSi faoi shainchúram na Roinne Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil, chomh maith leis na 
comhpháirtithe cumaisc, agus táthar ag súil, nuair a bheidh an 
próiseas cumaisc curtha i gcrích, go bhfanfaidh Tailte Éireann 
faoi choimirce na Roinne sin. 

 
CÓD UM CHAITEACHAS POIBLÍ 
Chloígh OSi go hiomlán le gach oibleagáid rialachais ábhartha 
den Chód Caiteachais Phoiblí. 

 
AN tACHT UM EITIC IN OIFIGÍ POIBLÍ, 1995 AGUS 
AN tACHT UM CHAIGHDEÁIN IN OIFIGÍ POIBLÍ, 
2001 
Cinntíonn OSi go gcuirtear forálacha na nAchtanna thuasluaite, 
mar a bhaineann siad le Comhaltaí Boird agus aon phoist 
fostaíochta ainmnithe san eagraíocht i bhfeidhm go 
haonfhoirmeach agus go gcomhlíontar go hiomlán iad. 

 
AN DLÍ CÁNACH 
Tá OSi ag cloí go huile is go hiomlán lena riachtanais faoi dhlí 
cánach na hÉireann. 

 
TINREAMH AGUS TÁILLÍ AN BHOIRD: 
Tá an táille bhliantúil atá iníoctha le Comhaltaí an Bhoird don 
bhliain 2018 ar aon dul leis an ráta atá ceadaithe ag an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Laghdaíodh an táille sin i 
gcomhréir leis an Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar 
Mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2) 2009 le héifeacht ón 1 
Eanáir 2010. 

 
 

Comhalta Boird Bord CIR Caipiteal Luach Saothair Táille 2018 Taisteal 

 
Líon cruinnithe 

 
7 

 
4 

Coiste 

1 

Coiste 

0 

 Costais 

 
An tUas. Ronan 
O’Reilly 

 
6 

    
€11,970 

 
Nialas 

Marion Coy, Uasal 5 4   €7,695 €956 

An tUas. Padraic 
Jordan 

7 4 1  €7,695 Nialas 

An tUas. Oliver 
Hickey 

7    €7,695 Nialas 

An tUas. Noel Ward 7    Nialas €48 

An Dr Denis Kelliher 2  1  Nialas €307 

An tUas. Justin 
Gleeson 

5 3   Nialas €866 

An Dr Enda Howley 3 3   Nialas Nialas 

Sandra Ryan, Uasal 4    Nialas Nialas 
      

€35,055 
 

€2,177 
 

Ní bhfuair na comhaltaí de chuid an Bhoird an tUasal Noel Ward, an Dr. Denis Kelliher, an tUasal Justin Gleeson, an Dr. Edna Howley ná an 
Sandra Ryan, Uasal, táille Boird de réir an phrionsabail ‘Duine Amháin, Tuarastal Amháin’ (OPOS). 
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LUACH SAOTHAIR AN 
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH 
Tá sonraí faoin luach saothair a fuair an tUasal Colin Bray, an 
Príomhfheidhmeannach, le fáil i nóta 13 leis na Ráitis 
Airgeadais 2018. Tá an pá ag teacht le treoirlínte an Rialtais. 

 
ATHRUITHE TÁBHACHTA SAN FHOIREANN 
D'éirigh an Bainisteoir Ginearálta Suirbhéireachta agus 
Cianbhraitheachta, an tUasal Andy McGill, ar scor ar an 28 
Meitheamh 2018. Ceapadh an tUasal Paul Kane mar 
Bhainisteoir Ginearálta na Suirbhéireachta agus na 
Cianbhraiteachta le héifeacht ón 29 Meitheamh 2018. Ceapadh 
an tUasal Éamonn Clinton ar phost nua na gCóras Ginearálta 
Geospásúil, Rialachas Sonraí agus Cáilíochta le héifeacht ón 29 
Meitheamh 2018. 

NOCHTADH ATÁ DE DHÍTH FAOIN GCÓD 
CLEACHTAIS CHUN COMHLACHTAÍ STÁIT A 
RIALÚ (2016) 
Tá an Bord freagrach as go ndéanfar cinnte de go 
gcomhlíonann an OSi le ceangaltais an Chóid Cleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú (“An Cód”), mar atá foilsithe ag an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i Lúnasa 
2016.Ceanglaítear leis an gCód an t-ábhar seo a leanas a bheith 
nochta: 

 
BRISEADH SÍOS AR NA SOCHAIR 
GHEARRTHÉARMA D’FHOSTAITHE 
Tugtar miondealú ar shochair ghearrthéarma fostaithe in nóta 6(b) 
sna nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais. 

 

COSTAIS SAINCHOMHAIRLEORA 
Áirítear leis na costais sainchomhairleoireachta costas comhairleachta seachtraí don bhainistíocht agus ní cuimsítear leo feidhmeanna 
seachfhoinsithe gur gnáthghnó na heagraíochta iad. 

 

2018 
€ 

2017 
€ 

Comhairle dlí 13,298 48,533 

Comhairle cánach 6,678 12,432 

Caidreamh poiblí agus margaíocht 16,253 16,753 

Comhairle rialachais 56,643 60,227 

Pinsin agus Acmhainní Daonna 18,184 15,529 

An Iniúchóireacht Inmheánach 29,520 7,705 

An Leanúnachas gnó 13,099 6,935 

Costais sainchomhairleoireachta iomlán 153,675 168,114 

 
COSTAIS DLÍ AGUS SOCRUITHE DLÍ 

 

Ní raibh ann do chomhshocruithe dlíthiúla ná costais ghaolmhara in 2018.  

CAITEACHAS AR THAISTEAL AGUS COTHABHÁIL 
 

2018 2017 
€ € 

Intíre  

An Bord 2,177 3,922 
Fostaithe 378,282 313,239 

Idirnáisiúnta  

An Bord 0 0 
Fostaithe 92,570 93,154 

IOMLÁN 473,029 410,315 

 
 

CAITEACHAS AR FHÁILTEACHAS 
Áirítear leis an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais na speansais ar fháilteachas seo a leanas: 
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 2018 
€ 

2017 
€ 

Fáilteachas an Bhoird agus na Foirne 3,411 1,853 

Iomlán 3,411 1,853 
 

 
SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT 
CHORPARÁIDEACH 
Faoin Acht um Shábháilteacht & Sláinte ag an Obair, 2005, a 
mhéid is féidir go réasúnta agus go praiticiúil, tá dualgas ar OSi 
sábháilteacht, sláinte agus leas a fhostaithe ag an obair a 
chinntiú, chomh maith le baill den phobail a bhféadfadh go 
rachadh oibríochtaí na heagraíochta i bhfeidhm orthu. Tá 
freagracht ar an bhfoireann uile ag gach leibhéal den eagraíocht 
maidir le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta. 

Is éard atá i Ráiteas Sábháilteachta OSi ná achoimre ar ár 
gCóras Bainistíochta um Shláinte & Sábháilteachta. Tugtar cur 
síos sa doiciméad seo ar threoirlínte sonracha a bhaineann leis 
na príomhréimsí laistigh den Chóras Bainistíochta um Shláinte 
& Sábháilteacht. Tacaíonn nósanna imeachta oibríochta, cláir 
cothabhála coiscthí agus cláir bhainistíochta um Shláinte & 
Sábháilteacht leis an beartas a leagtar amach sa lámhleabhar 
seo agus tá siad ar fáil dár bhfoireann go léir trí inlíon OSi. 

Cuimsíonn an Coiste Sláinte & Sábháilteachta ionadaithe don 
fhoireann agus ionadaithe don lucht bainistíochta araon. 
Tháinig siad le chéile uair sa ráithe chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar an dhoiciméadú, ar nósanna imeachta agus ar 
chleachtais d'fhonn feasacht sábháilteachta a ardú laistigh den 
eagraíocht. 

Le bileoga cigireachta riosca a úsáid chomh maith le nósanna 
imeachta oibríochta caighdeánacha ó thaobh sreabhadh oibre 
laethúla, cinntítear feasacht leanúnach den ghá a bhaineann le 
Sláinte agus Sábháilteacht ag leibhéal na foirne. 

Ar ghníomhaíochtaí 2018, áirítear: 

• Rinneadh athbhreithniú agus leasú ar Ráiteas Sábháilteachta 
OSi 

• Tugadh comhairle agus moltaí ar fáil do gach uile pháirtí 
leasmhar 

• Cuireadh seisiúin cur i láthair faisnéise ar siúl le haghaidh 
bainisteoirí agus le haghaidh na mball foirne 

• Cuireadh oiliúint ar ionadaithe sábháilteachta nua chun a 
ról a dhéanamh go héifeachtach 

• Rinneadh cigireacht sábháilteachta ar oifigí agus veaineanna 
réigiúnacha 

• Rinneadh athbhreithniú agus monatóireacht ar 
shábháilteacht ó dhóiteán 

• Rinneadh measúnuithe eirgeanamacha agus riosca de réir 
mar ar iarradh orthu 

• PPE curtha ar fáil de réir mar ar iarradh air 

• Maitrís Scileanna Sláinte agus Sábháilteachta agus foinsí 
eolais eile a uasdátú 

• Monatóireacht déanta ar Thimpistí / Teagmhais agus gach 
cleachtas sábháilteachta 

FREAGRACHT CHORPARÁIDEACH 
Lean OSi ar aghaidh le bearta agus tionscnaimh a chur i 
bhfeidhm a mheastar a bhfuil tionchar dearfach acu ar lorg 
carbóin na heagraíochta trí úsáid neamhéifeachtúil fuinnimh a 
laghdú. Leanann OSi le cláir amhail ríomhObair agus an “scéim 
um rothaíocht chun na hoibre” a reáchtáil ar mhaithe le haistir 
chairr a laghdú ar leibhéal an duine aonair. Áirítear i measc 
tionscnamh coigilte fuinnimh 2018: 

• An fhlít feithiclí a uasghrádú agus feithiclí níos tíosaí a fháil 

• Tugadh mórthionscadal chun críche chun séalú seoidire 
agus maisiú na mbunfhuinneog adhmaid agus cruach ar na 
struchtúir chosanta a chaomhnú agus a athchóiriú ar 
mhaithe le coigiltí fuinnimh a bhaint amach, mar aon le 
deisiúcháin sláinte agus sábháilteachta a dhéanamh. 

• Suiteáladh inslithe áiléir feabhsaithe 

• Suiteáladh inslithe áiléir feabhsaithe 

 
Leanann OSi le faireachán a dhéanamh ar úsáid fuinnimh agus 
le feabhsuithe a chur chun feidhme ina leith sin le cúnamh ó 
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉreann (SEAI). In 2018, 
d’úsáid OSi 2,642 Mwh d’fhuinneamh, lena náirítear 

• 1,225 MWh de Leictreachas 

• 768 MWh de Bhreoslaí Iontaise 

• 649 MWh de Bhreoslaí Feithicle 

 
RÁITEAS FAOIN gCOMHLÍONADH 
Tá an Bord tar éis glacadh leis an gCód Cleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus gnásanna a chur in áit 
chun géilliúlacht leis an gCód sin a chinntiú. Ghlac OSi go 
hiomlán leis an gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit 
do 2018. 
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RÁITEAS AR AN RIALÚ INMHEÁNACH 
An bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 

 
 
 

RAON FREAGRACHTA 
Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, aithním 
an fhreagracht atá orainne as a chinntiú go ndéantar córas 
éifeachtach rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus 
a fheidhmiú laistigh den eagraíocht. Cuirtear san áireamh leis 
an bhfreagracht seo an Cód Cleachtais do Rialachas 
Comhlachtaí Stáit (2016). 

 
 

CUSPÓIR AN CHÓRAIS RIALAITHE 
INMHEÁNAIGH 
Áirítear sa chóras um rialú inmheánach airgeadais rialuithe 
airgeadais, oibríochta agus comhlíonta agus córais bainistíochta 
riosca a thacaíonn le tosaíochtaí straitéiseacha OSi a bhaint 
amach, agus cistí an phobail agus cistí agus sócmhainní eile as a 
bhfuil OSi freagrach a chosaint. Tá an córas rialaithe 
inmheánaigh deartha chun bainisteoireacht a dhéanamh ar 
riosca go leibhéal infhulaingthe seachas chun déanamh réidh de 
ar fad. Ní féidir leis an gcóras ach a dhearbhú go réasúnta, 
seachas go hiomlán, go gcosnaítear sócmhainní, go n-údaraítear 
idirbhearta agus go gcuirtear i dtaifead iad i gceart, agus go 
gcoisctear earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha nó go 
mbraithfí iad ar bhealach tráthúil. Tá an córas rialaithe 
inmheánaigh, atá ar aon dul leis an treoir a d’eisigh an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i bhfeidhm san OSi don 
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 agus a fhad le dáta faofa 
na ráiteas airgeadais. 

 
 

CUMAS CHUN AN RIOSCA A LÁIMHSEÁIL 
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) san OSi a bhfuil 
ceathrar comhaltaí Boird a bhfuil saineolas airgeadais agus 
iniúchóireachta acu, agus duine amháin díobh ina 
Chathaoirleach air. Tháinig an CIR le chéile 4 huaire in 2018. 
Tá feidhm Iniúchta Inmheánaigh seachfhoinsithe ag OSi, a bhfuil 
dóthain acmhainní aici, agus tá anailís ar shaincheisteanna riosca 
agus rialaithe laistigh den OSi bunaithe ar a chlár oibre.  
Déanann an CIR an plean iniúchta inmheánaigh a fhaomhadh. 

Tá creat agus próiseas bainistíochta riosca foriomlán ag OSi a 
chuimsíonn beartas bainistíochta riosca ina leagtar amach 
acmhainn riosca OSi, an próiseas bainistíochta riosca atá i 
bhfeidhm ann agus róil agus freagrachtaí na foirne maidir le 
riosca. Eisíodh an polasaí bainistíochta riosca don fhoireann go 
léir a bhfuiltear ag súil leis go n-oibreoidh siad laistigh de 
bheartais bhainistíochta riosca OSi, chun an lucht bainistíochta 
a chur ar an airdeall maidir le rioscaí atá ag teacht chun cinn 
agus laigí a rialú agus chun glacadh le freagracht maidir le 
rioscaí agus rialuithe laistigh dá réimse oibre féin. 

CREAT RIOSCA AGUS RIALAITHE 
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag OSi lena n-
athnaítear agus lena dtuarascaítear príomhrioscaí agus na 
socruithe bainistíochta atá á nglacadh chun aghaidh a thabhairt 
ar na rioscaí sin agus, a oiread is gur féidir, a mhaolú. 
Cuimsítear ról an Phríomhoifigigh Riosca le ról an POF. Tá clár 
rioscaí ann ina n-aithnítear na príomhrioscaí atá ann don OSi 
agus tá na rioscaí sin aitheanta, tá measúnacht déanta orthu 
agus tá siad grádaithe de réir ord suntasachta. Déanann Bord 
an OSi athbhreithniú ar an gclár riosca corparáideach ag gach 
cruinniú Boird. Úsáidtear torthaí na measúnaithe seo chun 
pleanáil a dhéanamh agus chun acmhainní a leithdháileadh ar 
shlí ina ndeimhnítear go ndéantar dóthain bainistíocht orthu. 

Sa chlár rioscaí cuirtear síos sonraí ar na rialaithe agus ar na 
gníomhartha atá de dhíth chun rioscaí a mhaolú agus sanntar 
dualgais maidir le feidhmiú rialaithe do bhaill foirne ar leith. 
Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm a bhfuil na 
gnéithe seo a leanas curtha i bhfeidhm: 

• Cód Iompair Ghnó a éilíonn ar chomhaltaí an Bhoird, ar an 
mbainistíocht agus ar an bhfoireann na caighdeáin eiticiúla is 
airde a choinneáil, ag cinntiú go gcomhlíontar ceanglais na 
nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 

• beartais agus nósanna imeachta chun bainistíocht 
feidhmíochta a dhéanamh ar an bhfoireann agus le haghaidh 
forbairt ghairmiúil leanúnach, 

• athbhreithnithe córasacha ag Iniúchóireacht Inmheánach ar 
rialuithe inmheánacha agus ar saincheisteanna riosca, 

• nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó a dhoiciméadú, 

• cláir oiliúna agus feasachta ar leith atá in ainm is rioscaí a 
sainaithníodh a mhaolú a bhaineann le bagairtí reatha agus 
atá ag teacht chun cinn agus saincheisteanna suntasacha 
comhlíonta, 

• freagrachtaí airgeadais agus cuntasacht chomhfhreagrach ar 
leibhéal bainistíochta a shannadh, 

• córas buiséadaithe cuimsitheach ina n-áirítear plean agus 
buiséad bliantúil atá faoi réir cheadú an Bhoird agus ar a 
ndéanann an bhainistíocht sinsearach athbhreithniú rialta, 

• córais agus nósanna imeachta i bhfeidhm atá dírithe ar 
shlándáil na gcóras teicneolaíocht faisnéise a chinntiú, 

• córais rialaithe airgeadais i bhfeidhm le maoirseacht na n-
acmhainní airgeadais agus cosaint sócmhainní a chinntiú, 

• nósanna imeachta chun teipeanna suntasacha rialaithe a 
dheimhniú agus a thuairisciú agus chun gníomh 
ceartaitheach cuí a chinntiú. 
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BAINISTÍOCHT RIOSCA 
Rinne Bord OSi beartas agus creat bainistíochta riosca OSi a 
cheadú. Coimeádann lucht bainistíochta OSi clár ar gach riosca 
sainaitheanta, áit a léirítear an raon beart, bíodh siad ina 
mbearta leanúnacha nó ina mbearta aonuaire, a theastaíonn 
chun gach ceann díobh a mhaolú. Tá na Bainisteoirí Sinsearacha 
freagrach as faireachán agus as bainistiú a dhéanamh ar na 
rioscaí ina réimsí féin. Ceanglaítear orthu eolas rialta a chur ar 
fáil ar na bearta maolaithe atá beartaithe agus tuairisc a 
thabhairt ar aon rioscaí eile de réir mar a thagann siad chun 
cinn. Déanann Coiste Iniúchóireachta agus Riosca OSi 
faireachán agus athbhreithniú ar éifeachtacht an phróisis 
bhainistíochta riosca. Tugann an Bord tuairisc ar na 
príomhrioscaí agus ar na bearta maolaithe ag gach cruinniú 
Boird agus déanann sé measúnú orthu lena linn. 

 
 

MONATÓIREACHT AGUS ATHBHREITHNIÚ 
LEANÚNACH 
Tá nósanna imeachta foirmiúla bunaithe chun monatóireacht a 
dhéanamh ar phróisis rialaithe. Sa chás go sainaithnítear easpaí 
rialaithe, cuirtear in iúl iad dóibhsean atá freagrach as 
gníomhaíocht ceartaitheach a ghlacadh agus don lucht 
bainistíochta agus don Bhord, nuair is iomchuí, ar bhonn 
tráthúil. Comhaontaítear na feabhsuithe is gá leo siúd atá 
freagrach as gníomhaíochta ceartaithe a ghlacadh agus déantar 
an dul chun cinn maidir le feabhsuithe a chur i bhfeidhm a 
thuairisciú go hiomchuí don bhainistíocht, don CIR agus don 
Bhord. 

Tá an córas um rialú inmheánach bunaithe ar chreat um 
thuairisciú rialta don bhainistíocht, nósanna imeachta 
riaracháin lena n-áirítear leithscaradh dualgas, agus córas 
tarmligin agus cuntasachta. Deimhním go bhfuil na córais 
monatóireachta leanúnacha i bhfeidhm de réir mar seo a 
leanas; 

• go bhfuil na príomhrioscaí agus na rialaithe a baineann leo 
aitheanta agus go bhfuil próisis curtha i bhfeidhm chun 
monatóireacht a dhéanamh ar oibriúchán na 
príomhrialaithe sin agus chun aon lagaithe ar tugadh faoi 
deara iad a thuairisciú, 

• tá socruithe tuairiscithe bunaithe ag na leibhéil uile ar bhfuil 
freagracht as bainistíocht airgeadais sannta, 

• déanann an Bord monatóireacht leanúnach ar an bplean 
bliantúil agus buiséad ceadaithe lena n-áirítear 
Eochairtháscairí Feidhmíochta, agus 

• déanann an bhainistíocht sinsearach athbhreithniú ar bhonn 
rialta ar fheidhmíocht thréimhsiúil agus bhliantúil na 
dtuarascálacha airgeadais agus neamhairgeadais a léiríonn 
feidhmíocht i gcoinne buiséad agus caighdeánacha ábhartha 
eile. 

 
 

SOLÁTHAR 

Tá feidhm thiomanta d'Oifigeach Soláthair / soláthair ag OSi. 

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag OSi chun 
comhlíonadh le rialacha agus treoirlínte soláthair reatha a 
chinntiú agus gur chloígh OSi leis na nósanna imeachta sin tríd 
is tríd le linn 2018. 

 

ATHBHREITHNIÚ AR AN ÉIFEACHTACHT 
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag OSi chun 
monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht a nósanna 
imeachta um bainistíocht riosca agus rialaithe: cuireann an t-
athbhreithniú agus an breithniú a dhéantar ar chlár oibre an 
Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí agus an breithniú a 
dhéantar ar a thuarascálacha agus torthaí bonn eolas leis an 
monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanann OSi ar 
éifeachtúlach an chórais um rialú inmheánach; déantar 
athbhreithniú ar an tuairisciú rialta a dhéanann an Coiste 
Iniúchóireachta Inmheánaí maidir le stádas na timpeallachta 
rialaithe inmheánaí agus an stádas a bhaineann le 
saincheisteanna a d’eascair as a dtuarascálacha féin; an CIR a 
dhéanann maoirseacht ar an obair Iniúchóireachta Inmheánaí; 
an Fhoireann Bainistíochta Sinsearach a bhfuil sé de freagracht 
orthu an creat um rialú inmheánach a fhorbairt agus a 
chothabháil; agus tuairimí seachtracha maidir le hiniúchóireacht 
nó athbhreithnithe agus tuarascálacha arna ndéanamh ag tríú 
páirtithe maidir le saincheisteanna riosca ábhartha agus 
rialaithe. 

Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar 
éifeachtacht na rialuithe inmheánacha do 2018 ag cruinniú an 
Bhoird an 12 Márta 2019. 

 
 

SAINCHEISTEANNA RIALAITHE INMHEÁNAIGH 
Níor tugadh aon laigí sa rialú inmheánach i faoi deara ndáil le 
2018 a éilíonn nochtadh sna ráitis airgeadais. 
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TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS 
CISTE 

 
 

An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste 
 
 
 
 
 

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 

 
 

Tuairim ar na ráitis airgeadais 

Táimse tar éis iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2018 de réir mar a cheanglaítear faoi forálacha alt 
26 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, 2001. 

 Is éard a chuimsítear leis na ráitis airgeadais ná 

•  an ráiteas ar ioncam agus caiteachas 

•  an ráiteas ar ioncam cuimsitheach 

•  ráiteas ar athruithe sa chúlchiste 

•  an ráiteas ar staid an airgeadais 

•  an ráiteas ar an sreabhadh airgid agus 

•  na nótaí gaolmhara leo siúd, lena n-áirítear achoimre ar 
pholasaithe suntasacha cuntasaíochta. 

Is í mo thuairim ná go bhfuil léiriú fíor agus cothrom curtha ar 
fáil sna ráitis airgeadais ar shócmhainní, dliteanais agus staid 
airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann amhail an 31 
Nollaig 2018 agus ar a ioncam agus caiteachas don bhliain 2018 
i gcomhréir le Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 
– An Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais atá infheidhme sa 
Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann. 

 
 

Béim an ábhair - cistiú pinsin iarchurtha 

Gan mo thuairim a mhíniú, tarraingím aird ar nóta 12(c) de na 
ráitis airgeadais. Aithníonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
sócmhainn i leith cistiú iarchurtha sochair scoir – luach reatha 
an chistithe a measann sé go gcuirfidh an Stát é ar fáil sa 
todhchaí chun dliteanais sochair scoir a ghlanadh de réir mar 
atá siad dlite. Gné bhunúsach den chur chuige cuntasaíochta sin 
is ea toimhde gurb amhlaidh ar an gcéad dul síos go gcuirfear 
aon ioncam a ghineann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann i 
bhfeidhm maidir le speansais reatha agus gur le cistiú Stáit a 
ghlanfar aon easnamh acmhainní atá ann cheana nó a bheidh 
ann sa todhchaí, lena n-áirítear dliteanais sochair scoir amach 
anseo. 

 
Bonn na tuairime 

Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais ar aon dul le 
Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (ISAanna) de 
réir mar atá fógartha ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras 
Iniúchóireachta. Tugtar tuairisc ar mo fhreagrachtaí faoi na 
caighdeáin sin san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo. 
Táim neamhspleách ar Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus 
tá mo fhreagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam i gcomhréir 
leis na caighdeáin. 

Measaim go bhfuil an fhianaise iniúchta atá bailithe agam 
leordhóthanach iomchuí chun bonn a chur le mo thuairim. 

 
 

Tuairisc ar eolas nach mbaineann leis na ráitis 
airgeadais, agus ar ábhair eile 

Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann tar éis roinnt eolais eile a 
chur i láthair in éineacht leis na ráitis airgeadais. Cuimsítear leis 
sin an tuarascáil bhliantúil, an ráiteas rialuithe agus tuarascáil 
chomhaltaí an Bhoird, chomh maith leis an ráiteas ar rialú 
inmheánach. Tá cur síos ar fáil san aguisín a ghabhann leis an 
tuarascáil seo ar na freagrachtaí atá agam chun tuairisciú maidir 
le heolas dá leithéid, chomh maith le ar ábhair eile ar a 
dtuairiscím trí eisceacht. 

 
 

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin. 
 

Andrew Harkness 
Don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 
agus thar a cheann, an 30 Iúil 2019 
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Aguisín a ghabhann leis an tuarascáil 
 

Freagrachtaí an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin 
De réir mar atá sonraithe sa ráiteas rialachais agus i dtuarascáil 
na mBord, tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach as 
• na ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm a fhorordaítear faoi 

alt 26 den Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 2001 
• a chinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis 

airgeadais i gcomhréir le FRS 102 
• rialtacht na n-idirbhearta a chinntiú 
• meastóireacht a dhéanamh ar oiriúnacht an bhoinn 

leanúnaigh leis an gcuntasaíocht, agus 
• cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go bhféadfar 

ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, 
cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún. 

 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Ceanglaítear orm de réir alt 26 den Acht um Shuirbhéireacht 
Ordanáis, 2001, iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus tuairisc a thabhairt 
maidir leo faoi bhráid Thithe an Oireachtais. 
Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na 
ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar 
gheall ar chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta 
agus leibhéal ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht 
go n-aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna 
mí-ráiteas ábhartha i gcónaí. Féadtar míráiteas teacht as calaois 
nó earráid agus meastar go bhfuil siad ábhartha más rud é go 
bhféadtar a mheas go réasúnta go mbeadh tionchar acu ar 
chinntí eacnamaíocha na n-úsáideoirí a ghlactar ar bhonn na 
ráiteas airgeadais seo, ina n-aonar nó ina n-iomláine. 
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an 
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam, 
• Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 

airgeadais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; 
déanaim nósanna imeachta iniúchóireachta a dhearadh agus 
a chur i bhfeidhm a fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus 
faighim fianaise iniúchóireachta atá leordhóthanach agus 
iomchuí le mo thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-
aimseofar míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos 
airde ná an riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, 
mar go bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, 
brionnú, easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise 
ar an rialú inmheánach i gceist leis. 

• Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach 
chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na 
rialuithe inmheánacha. 

• Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na meastachán 
cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar. 

• Críochnaím ar oiriúnacht úsáid an bhonn cuntasaíochta 
gnóthais leantaigh agus, bunaithe ar fhianaise an iniúchta a 
fuarthas, an bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann maidir le 
himeachtaí nó coinníollacha a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis 
le hamhras mór ar chumas Shuirbhéireacht Ordanáis 
Éireann leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. 

  Má thagaim ar an tátal go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, 
éilítear orm aird a tharraingt i mo thuarascáil ar an 
nochtadh bainteach sna ráitis airgeadais nó, mura leor an 
nochtadh sin, mo thuairim a mhodhnú. Tá mo thátail 
bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas suas go 
dáta mo thuarascála. D’fhéadfadh go mbeadh imeachtaí nó 
coinníollacha amach anseo mar chúis leis, áfach, go gcuirfear 
deireadh le Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann leanúint mar 
ghnóthas leantach. 

• Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar 
foriomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear an nochtadh, 
agus cibé acu an léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta 
agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach lena mbaintear cur i 
láthair cóir amach. 

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc 
nithe eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus 
tátail shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a 
aimsím le linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach. 

 
Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an t-
eolas eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim 
aon chineál tátail maidir le dearbhú ina leith. 
I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi 
na ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le 
linn dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 
neamhchomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí 
eile go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 
mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go 
bhfuil míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, 
éilítear orm é sin a thuairisciú. 

 
Tuairisciú ar cheisteanna eile 
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe 
speisialta a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena 
mbainistíocht agus lena bhfeidhmiú. Déanaim tuairisc má 
sainaithním nithe ábhartha ann a bhaineann leis an mbealach 
ina bhfuil gnó poiblí déanta. 
Féachaim le fianaise a fháil ar an rialtacht idirbhearta airgeadais 
le linn an iniúchta. Tugaim tuairisc má éiríonn liom a nochtadh 
aon chás ábhartha nár cuireadh airgead poiblí i bhfeidhm chun 
na críocha dá raibh siad ceaptha nó nár chloí idirbhearta leis na 
húdaráis a rialaíonn iad. 

 
Tuairiscím freisin trí eisceacht más rud é, i mo thuairim, 
• nach bhfuair mé an t-eolas agus na mínithe ar fad a 

theastaigh uaim le haghaidh m’iniúchta, nó 
• nach raibh na taifead cuntasaíochta dóthanach le iniúchadh 

na ráitis airgeadais a cheadú go fonnmhar agus i gceart, nó 
• nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifead 

cuntasaíochta. 
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An RÁITEAS AR IONCAM AGUS CAITEACHAS 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 

 
 
 

 Nótaí 2018 

€ 

2017 

€ 
    

Ioncam 
   

Díolacháin 2 19,077,815 19,319,968 

Deontas Oireachtais Vóta 34 Fotheideal D11 
 

7,414,988 - 

Deontas Oireachtais Vóta 24 Fotheideal A12 
 

- 7,415,000 

Glanchistiu iarchurtha sochar scoir 12(c) 4,220,622 4,785,247 

Ranníocaíochtaí Pinsin curtha ar aghaidh 12(a) (415,519) (396,354) 

Ioncam oibriúcháin eile 3 (4,127) 7,385 

  
30,293,779 31,131,246 

    

Caiteachas 
   

Costais táirgthe agus díolachán 4 (15,988,247) (15,329,261) 

Costais dáilte agus riaracháin 5 (6,835,694) (6,869,747) 

Costais sochair scoir 12(a) (7,684,481) (7,703,646) 

  
(30,508,422) (29,902,654) 

(Easnamh) / Barrachas don bhliain roimh cháin 
 

(214,643) 1,228,592 

Cáin 7 - - 

(Easnamh) / Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí i ndiaidh 
cánach 

 
(214,643) 1,228,592 

Barrachas inchurtha i leith sócmhainne airgeadais 14 236,450 344,662 
    

Barrachas don bhliain 
 

21,807 1,573,254 

Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid agus nótaí 1 - 21 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 
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RÁITEAS AR AN IONCAM CUIMSITHEACH 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 

 
 
 

 Nótaí 2018 

€ 

2017 

€ 
    

Barrachas don bhliain  21,807 1,573,254 

 
(Caillteanais)/gnóthachain achtúireacha iomlán don bhliain 

 
12(b) 

 
(279,000) 

 
1,285,000 

 
Coigeartú ar mhaoiniú sochair scoir iarchurtha 

 
12(c) 

 
279,000 

 
(1,285,000) 

    

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain  21,807 1,573,254 

 

Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid agus nótaí 1 - 21 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 
 
 
 
 
 
 

RÁITEAS AR ATHRUITHE SA CHÚLCHISTE 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 

 
 
 

 Cúlchiste Bunaithe Cúlchiste Ioncaim 
Reatha 

Iomlán 

€ € € 

 
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2017 

 
8,466,364 

 
3,460,376 

 
11,926,740 

 
Farasbarr don bhliain 

 
- 

 
1,573,254 

 
1,573,254 

 
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain 

 
- 

 
1,573,254 

 
1,573,254 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2017 8,466,364 5,033,630 13,499,994 

 
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2018 

 
8,466,364 

 
5,033,630 

 
13,499,994 

 
Farasbarr don bhliain 

 
- 

 
21,807 

 
21,807 

 
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain 

 
- 

 
21,807 

 
21,807 

 
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2018 

 
8,466,364 

 
5,055,437 

 
13,521,801 

 

Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid agus nótaí 1 - 21 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 
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RÁITEAS AR STAID AN AIRGEADAIS 
Amhail an 31 Nollaig 2018 

 
 Nótaí 2018 

€ 

2017 

€ 
    

Sócmhainní neamh-reatha 
   

Maoin, gléasra & trealamh 8 6,518,661 6,703,765 

Sócmhainn airgeadais 14 61 61 

Suim dlite ó chomhlach 14 1,464,885 1,228,435 

  
7,983,607 7,932,261 

    

Sócmhainní reatha 
   

Fardal 9 225,431 230,740 

Infháltais 10 4,043,460 2,800,868 

Airgead tirim nó a choibhéis 
 

3,951,457 6,206,157 

  
8,220,348 9,237,765 

    

Dliteanais reatha (suimeanna dlite laistigh d’aon bhliain 
amháin) 

   

Suimeanna Iníoctha 11 (2,682,154) (3,670,032) 

    

Glansócmhainní reatha 
 

5,538,194 5,567,733 
    

Sochair Scoir 
   

Sócmhainn maoinithe um shochair scoir iarchurtha 12c 219,000,000 214,500,000 

Comaoin um shocair scoir 12b (219,000,000) (214,500,000) 

    

Glansócmhainní 
 

13,521,801 13,499,994 
    

Arna léiriú ag 
   

Cúlchiste Bunaithe 
 

8,466,364 8,466,364 

Cúlchiste ioncaim choinnithe 
 

5,055,437 5,033,630 

  
13,521,801 13,499,994 

 
Áirítear an ráiteas ar shreafaí airgid chomh maith leis na nótaí ar nótaí 1 - 21 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 
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RÁITEAS AR AN SREABHADH AIRGID  

Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 

 2018 

€ 

2017 

€ 
   

Sreafaí airgid ó oibriúcháin ghníomhartha 
  

(Easnamh)/Barrachas don bhliain 21,807 1,573,254 

Dímheas 3,012,278 3,065,248 

Ús ar thaiscí 4,871 962 

Brabús ar dhíolacháin mhaoine, ghléasra agus threalamh (744) (8,347) 

Barrachas inchurtha i leith sócmhainne airgeadais (236,450) (194,662) 

(Méadú)/laghdú ar infháltais (1,242,592) (279,370) 

(Méadú)/laghdú i suimeanna iníoctha (987,878) 496,226 

Laghdú /(méadú) ar an bhfardal 5,309 16,555 
   

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 576,601 4,669,866 

   

Sreafaí airgid ó oibriúcháin infheistithe 
  

Íocaíochtaí chun maoin, gléasra & innealra a shealbhú (2,827,174) (2,730,084) 

Fáltais ón diúscairt mhaoine, ghléasra & threalaimh 744 8,347 

   

Glan-eis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta (2,826,430) (2,721,737) 

   

Sreafaí airgid ó oibriúcháin maoinithe 
  

Ús (iníoctha) / faighte (4,871) (962) 

   

Glan (-eis-sreabhadh) / insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí 
maoinithe 

(4,871) (962) 

   

Glanmhéadú/(glanlaghdú) san airgead tirim nó ina choibhéis sin (2,254,700) 1,947,167 

 
Airgead tirim nó a chomhluach amhail an 1 Eanáir 

 
6,206,157 

 
4,258,990 

   

Airgead tirim nó a chomhluach amhail an 31 Nollaig 3,951,457 6,206,157 
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS 
AIRGEADAIS 
1. BEARTAS CUNTASAÍOCHTA 
Tá bonn na bpolasaithe cuntasaíochta suntasacha a bhfuil Suirbhéireacht Ordanáis Éireann tar éis a ghlacadh leo leagtha amach 
thíos. Táthar tar éis iad go léir a chur i bhfeidhm go seasta ar fad na bliana agus ar fad na bliana a tháinig roimhe sin. 

 
 
 
 

EOLAS GINEARÁLTA 

Bunaíodh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 
2001. Tá a ceannoifig lonnaithe i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8. Tá príomhchuspóirí 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann leagtha amach in alt 4(2) den Acht sin. Aonán Sochair Phoiblí (“PBE”) 
is é OSi. 

 
 
 
 

RÁITEAS FAOIN gCOMHLÍONADH 
Tá ráitis airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann (“OSI”) don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018 
ullmhaithe i gcomhréir le FRS 102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais is infheidhme sa Ríocht 
Aontaithe agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna fhógairt 
ag Cuntasóirí Cairte Éireann. 

 
 
 

BONN AN ULLMHÚCHÁIN 
Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, seachas i gcás sócmhainní agus 
dliteanais áirithe a thomhaistear ar a luachanna córa, faoi mar a mhínítear sna beartais chuntasaíochta 
thíos. Tá na ráitis airgeadais san fhoirm a cheadaigh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis 2001.Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i 
bhfeidhm go comhsheasmhach nuair a bhíothas ag déileáil le hearraí a mheastar atá ábhartha maidir le 
ráitis airgeadais Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. 

 
 

 

IONCAM 

Deontais Oireachtais 
Déantar an t-ioncam reatha a thuairisciú ar bhonn fabhraithe, go hiondúil, cé is moite de Dheontais ón 
Oireachtas a tuairiscítear iad ar bhonn admhála airgid tirim. 

 
Custaiméirí Digiteacha 
Is féidir rochtain ar shonraí Suirbhéireacht Ordanáis a sholáthar do chustaiméirí digiteacha trí 
chomhaontuithe ceadúnaithe. Tuilltear ioncam ó dhíol ceadúnas go cothrom thar shaolré an 
cheadúnais. 

Is féidir sonraí léarscáilíochta a sholáthar do chustaiméirí digiteacha faoi chonarthaí bliantúla nó ar 
feadh tréimhsí is faide ná bliain amháin freisin. Aithnítear ioncam faoi na conarthaí sin mar ioncam thar 
thréimhse an chonartha. Muirearaítear costais i dtaca leis na conarthaí sin chuig an ráiteas faoi ioncam 
agus caiteachas de réir mar a thabhaítear iad. Aithnítear díolacháin agus ioncaim eile ag an tráth a 
sheoltar amach an táirge nó ag an tráth a chuirtear an tseirbhís ar fáil. 

 
Ioncam Eile 
Tuairiscítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe. 
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MAOIN, GLÉASRA AGUS TREALAMH 

Is ar a gcostas lúide an dímheas carnach atá maoin, gléasra agus trealamh léirithe, oiriúnaithe d’aon 
soláthar le bearnúchán. Soláthraítear dímheas ar an maoin, gléasra agus trealamh go léir ag rátaí a 
mheastar chun an costas a dhíscríobh lúide luach iarmharach measta gach sócmhainne ar bhonn líne 
dírí thar a saol úsáideach measta, mar seo a leanas: 

 
Daingneáin agus Feistis 10% sa bhliain 
Mótarfheithiclí 20% sa bhliain Trealamh agus 
Bogearraí ríomhaireachta 12.5% go 25% sa bhliain 

 
Is éard atá i gceist leis an luach iarmharach ná an luach measta a bhainfear amach ó dhiúscairt 
sócmhainne faoi láthair, tar éis do na costais measta diúscairte a bheith bainte de, de réir mar a bheadh 
an sócmhainn roimhe seo ar an aois lena mbeifear ag súil leis a bheith mar dheireadh a shaol úsáide, 
agus an baill sin air. 
Más rud é go bhfuil aon fhianaise ann de lagú ar luach sócmhainne, tuairiscítear an caillteanas lagaithe sa 
Ráiteas faoi ioncam agus caiteachas agus cúlchiste ioncaim coinnithe sa bhliain. 

 
 

AN BUNACHAR SONRAÍ TOPAGRAFACH NÁISIÚNTA 

Úsáidtear an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta chun sonraí mapála digití a chruthú agus a 
chothabháil. Tá an bunachar sonraí an-tábhachtach do ghníomhaíochtaí agus do ghiniúint ioncaim OSi. 
Tá dhá phríomhghné sa Bhunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta - an córas bainistíochta bunachar 
sonraí agus na sonraí topagrafacha bunúsacha (an bunachar sonraí). 
Tugtar cuntas ar chóras bainistíochta an bhunachair sonraí mar Threalamh Ríomhaireachta agus 
Bogearraí faoi réadmhaoin, gléasra agus trealamh (féach nóta 8 leis na ráitis airgeadais). 
Cé go bhfuil rochtain ag OSi ar shonraí topagrafacha agus go n-úsáideann siad iad, coimeádann Rialtas 
na hÉireann na cearta maoine intleachtúla ar na sonraí. Dá réir sin, níor tugadh aon luach do shonraí 
topagrafacha sna ráitis airgeadais seo. 
Caitheann OSi caiteachas ar bhonn leanúnach ag cothabháil an bhunachair sonraí topagrafaíochta. 
Gearrtar an caiteachas sin ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear é. 

 
 

FARDAL 
Is éard atá i bhfardal ná léarscáileanna agus soláthairtí clóite, agus aithnítear é sna ráitis airgeadais ag an 
gCostas agus ag an Glanluach Inréadaithe (NRV) níos ísle. Ríomhtar an costas ar bhonn an chéad-
amach-amach (FIFO) agus áirítear ann gach costas ceannaigh. Is é NRV an praghas díola (iarbhír nó 
measta) lúide gach costas críochnaithe riachtanach. 

 
 

INFHÁLTAIS 
Tuairiscítear infháltais ar a luach cóir, lúide soláthar i leith fiacha amhrasacha.Foráil ar leith is ea an 
soláthar le fiachas amhrasach, agus cruthófar é nuair atá fianaise oibiachtúil ann nach mbeidh 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann in ann na suimeanna uile atá amach aige a bhailiú. Tuairiscítear na 
gluaiseachtaí go léir sa soláthar d’fhiachais amhrasacha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais. 
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AIRGEADRAÍ EACHTRACHA 

Aistrítear idirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha go euro ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm 
ar dhátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid atá ainmnithe in airgeadraí 
eachtracha go euro ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar an dáta tuairiscithe agus áirítear gnóthachain 
agus caillteanais mar thoradh air sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais don tréimhse. 

 
 
 
 

INFHEISTÍOCHT SA CHUIDEACHTA GEODIRECTORY 
Déantar infheistíocht in An Post GeoDirectory Limited a thaifeadadh sa ráiteas ar an staid airgeadais 
mar chostas iomlán na hinfheistíochta. Cuirtear sciar Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann den bhrabús ar 
áireamh sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas maidir le brabús iarfhála agus tagann an tsuim sin ó na 
ráitis airgeadais iniúchta is déanaí a ullmhaíodh a fhad le dáta an chláir chomhardaithe. Tuairiscítear na 
suimeanna atá dlite ón sciar den bhrabús agus a bhaineann le GeoDirectory mar “Shócmhainní 
Neamhreatha” sa Ráiteas faoin Staid Airgeadais. 

 
 
 

SOCHAIR FOSTAÍ 

Sochair Ghearrthéarmacha 
Áirítear sochair ghearrthéarmacha, dála an phá saoire, mar chaiteachas a tharla sa bhliain, agus áirítear 
sochair a fhabhraítear ag deireadh bliana sna suimeanna iníoctha sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais. 

 
Sochair Scoir 
Bhunaigh OSi a scéim pinsin sochair shainithe féin a maoiníodh go bliantúil ar bhonn íoc mar a 
úsáidtear ó airgead a fuarthas ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Cuirtear ranníocaíochtaí 
a asbhaintear ó thuarastail foirne ar ais chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

 
Chomh maithe leis sin, déanann OSi an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (‘An Scéim Aonair’) a 
fheidhmiú, gur scéim shochair shainithe í do sheirbhísigh phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013 nó i 
ndiaidh an dáta sin. Is leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a íochtar ranníocaíochtaí de 
chuid bhaill na Scéime Aonair. 

 
Léirítear i gcostais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe agus léirítear iad glan ó 
ranníocaíochtaí pinsin ó bhaill foirne. Aithnítear suim atá cothrom leis an táille um phinsean mar 
ioncam sa mhéid is go bhfuil sé in-aisghabhála, agus seach-churtha ag deontais a fuarthas sa bhliain 
d'fhonn íocaíochtaí pinsin a scaoileadh. 

 
Léirítear sa Ráiteas faoin Ioncam Cuimsitheach na gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn 
as dliteanais scéime. Aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa tsuim is féidir a aisghabháil ón Roinn Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais. 

 
Léirítear sna ráitis airgeadais ag luach cóir na dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus aithnítear iontu na costais a bhaineann le sochair phinsin a chur 
ar fáil sna tréimhsí cuntasaíochta a dtuilleann fostaithe iad lena linn. Is ar bhonn cuntasaíochta a 
dhéantar dliteanais sochair scoir a thomhas de réir mhodh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa. 
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CÚLCHISTE BUNAITHE 

Ar lá an Bhunaithe, mar a bhí an 4 Márta 2002, aistríodh sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta 
Ordanáis chuig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ar bhonn a luachanna ar an dáta sin agus cuireadh 
suim a bhí comhionann leis na glansócmhainní do shochar na gcúlchistí. 

 
 
 
 
 
 

BREITHIÚNAIS AGUS MEASTACHÁIN CHUNTASAÍOCHTA CRITICIÚLA 

Is gá bainistíocht a dhéanamh ar ullmhú na ráiteas airgeadais chun breithiúnais, meastacháin agus 
toimhdí a dhéanamh a dhéanann difear do na suimeanna a tugadh le fios le haghaidh sócmhainní agus 
dliteanas amhail an dáta tuairiscithe agus na suimeanna a tugadh le fios le haghaidh ioncam agus costas i 
rith na bliana. Fágann cineál an mheastacháin, áfach, go bhféadfadh torthaí iarbhír bheith difriúil leis na 
meastacháin sin. Is iad na breithiúnais seo a leanas a d’imir an tionchar ba shuntasaí ar shuimeanna atá 
tuairiscithe sna ráitis airgeadais: 

 
Sócmhainní Airgeadais Neamhthrádáilte 
Is trí theicnící luachála a úsáid a shocraítear luach na sócmhainní airgeadais nach dtrádáiltear i margaí 
gníomhacha. Baineann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann úsáid as a breithiúnas agus í ag roghnú 
modhanna éagsúla agus déanann sí toimhdí atá bunaithe go príomha ar shonraí agus coinníollacha 
inbhraite atá ann ar gach dáta tuairiscithe. 

 
Bearnúchán maoine, gléasra agus trealaimh 
Déantar athbhreithniú maidir leis an dímheas ar shócmhainní a dhéantar amúchtadh orthu aon uair a 
léirítear nach bhfuil an suim ghlanluacha in-aisghabhála in athruithe a thagann ar na dálaí. Aithnítear 
caillteanas bearnaithe de réir na difríochta idir suim ghlanluacha na sócmhainne agus suim in-
aisghabhála na sócmhainne, fad is mó an tsuim ghlanluacha ná an tsuim in-aisghabhála.Is ionann an méid 
atá in-aisghabhála agus an méid is airde nuair a bhaintear luach cóir sócmhainne an costas díol Chun 
críocha measúnú a dhéanamh ar lagú, déantar sócmhainní a aicmiú de réir an leibhéil is ísle dá bhfuil 
sreafaí airgid ar leith inaitheanta leo (aonaid giniúna airgid). Déantar athbhreithniú ar sócmhainní 
airgeadais a tharla laige dóibh go dtaga malartú féidearthach ar an laige ag gach uile dháta tuairiscithe. 

 
An dímheas agus luachanna iarmharacha 
Tá athbhreithniú déanta ag comhaltaí an Bhoird ar shaoltréimhsí na sócmhainní agus ar na luacha 
iarmharacha atá gaolmhar le gach aon aicme de shócmhainn sheasta daingneáin agus feistis agus tháinig 
an Bord ar an tuairim go raibh soaltréimhsí na sócmhainní agus na luacha iarmharacha iomchuí. 

 
Forálacha 
Déanann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann forálacha le haghaidh oibleagáidí dlíthiúla agus cuiditheacha is 
eol di a bheith amuigh ag dáta deiridh na tréimhse. Déantar na forálacha seo, go ginearálta, bunaithe ar 
fhaisnéis stairiúil nó ábhartha eile, agus déantar iad a choigeartú i dtaobh treochtaí a sonraíodh le 
déanaí. Mar sin féin, meastacháin is iad de chostais airgeadais eachtraí nach gá go dtarlódh siad ar feadh 
na mblianta. Mar thoradh air seo agus ar an leibhéal éiginnteachta a bhaineann leis na torthaí deiridh, 
d’fhéadfadh an toradh féin a bheith an-éagsúil ón toradh sin a rinneadh a mheas. 

 
Comaoin um shochair scoir 
Déantar na toimhdí taobh thiar de na luachálacha achtúireacha lena áirítear na suimeanna a 
thuairiscítear sna ráitis airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe sna leibhéil phá 
todhchaíoch, sna rátaí báis agus sna rátaí treochta i gcostais cúram sláinte) a uasdátú uair sa bhliain de 
réir an staid eacnamaíochta a bhíonn i réim ag an am, agus de réir aon athruithe ábhartha a thagann ar 
théarmaí agus coinníollacha na bpleananna um pinsin agus iar-scoir. 
Is féidir leis an méid seo a leanas tionchar a imirt ar na toimhdí: 
• An ráta lascaine, athruithe ar ráta an toraidh ar bhannaí corparáideacha ardchaighdeáin 
• Leibhéil chúitimh amach anseo, coinníollacha margadh saothair amach anseo 
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2. DÍOLACHÁIN  

 2018 

€ 

2017 

€ 

 
Údaráis Áitiúla 

 
2,825,000 

 
2,836,478 

Comhlachtaí agus Fóntais Rialtais 9,639,486 9,940,021 

Eile 6,613,329 6,543,469 

 19,077,815 19,319,968 

 
 

 
3. IONCAM OIBRIÚCHÁIN EILE  

 2018 

€ 

2017 

€ 

Ús ar thaiscí (4,871) (962) 

Ioncam Eile 744 8,347 

 (4,127) 7,385 

 
 
 
 

4. COSTAIS TÁIRGTHE AGUS DÍOLACHÁIN 

  Costais táirgthe  
 

Tuarastail & pá 7,974,517 7,912,197 

Costais TF 3,845,377 3,210,312 

Dímheas 2,885,343 2,919,417 

Sonraí a ghabhtar ón aer 490,848 473,174 

Taisteal & cothabháil 371,127 314,042 

Costais reatha feithiclí 177,809 165,208 

Costais theagmhasacha 3,304 7,165 

Stáiseanóireacht 23,835 23,969 

Trealamh allamuigh 2,504 3,907 

Costais bhreacairí 1,472 2,181 

 15,776,136 15,031,572 

  Costas Díolachán  

Fardal tosaigh 230,740 247,295 

Costais phriontála agus íomháineachais sheachfhoinsithe 206,802 281,134 

Fardal deiridh (225,431) (230,740) 
   

Costas iomlán an táirgthe agus na ndíolachán 15,988,247 15,329,261 

201
7 

 

201
8 
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5. COSTAIS DÁILTE AGUS RIARACHÁIN  

 2018 

€ 

2017 

€ 

Tuarastail & pá 4,683,447 4,623,354 

Taisteal & cothabháil 101,902 96,273 

Oiliúint & síntiúis 273,183 315,346 

Margaíocht & bolscaireacht 194,141 199,692 

Costais theagmhasacha 102,626 46,549 

Táillí bainc 54,194 52,228 

Caillteanais in airgeadra eachtrach 3,383 40,830 

Cothabháil agus deisiúcháin áitreabh oifige 415,951 465,386 

Árachas ginearálta 74,127 70,536 

Soilsiú & teas 216,544 232,215 

Glantachán 114,623 95,498 

Postas & teileafón 123,832 109,689 

Gluaiseacht sa soláthar le drochfhiacha (19,697) - 

Dímheas 126,935 145,831 

Táillí gairmiúla 140,377 119,581 

Táillí dlí 13,298 48,533 

Táillí na Stiúrthóirí 35,055 35,055 

Seirbhísí párolla agus comhroinnte seachfhoinsithe 91,868 106,926 

Táillí iniúchóireachta 34,000 38,000 

Stáiseanóireacht agus trealamh oifige 31,158 28,225 

Drochfhiacha 24,747 - 

 6,835,694 6,869,747 

Áitíonn OSi áitribh i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath a atá saor ó chíos atá curtha ar fáil ag Oifig na nOibreacha Poiblí. Sa 
mhéid thuas áirítear suim de €3,411 (2017: €1,853) maidir le caiteachas siamsaíochta lena n-áirítear fáilteachas an Bhoird, 
ranníocaíochtaí le cumann gailf an OSi, agus le carthanais. 
I measc na gcostas taistil agus cothabhála áirítear €92,570 (2017: €71,678) a bhaineann leis an taisteal agus cothabháil eachtrach. 

 
 

Anailís ar tháillí gairmiúla agus dlíthiúla 2018 2017 

 € € 

Táillí dlí 13,298 48,533 

Comhairle chánach 6,678 12,432 

Caidreamh Poiblí agus Margaíocht 16,253 16,753 

Comhairle rialachais 56,643 60,227 

Pinsin agus Acmhainní Daonna 18,184 15,529 

An Iniúchóireacht Inmheánach 29,520 7,705 

Comhairle um an Leanúnachas Gnó 13,099 6,935 

 153,675 168,114 



38 | Tuarascáil Bhliantúil 2018 
 

Raon 
Líon na bhFostaithe 

 

6. COSTAIS FOIRNE AGUS FAISNÉIS FAOI NA FOSTAITHE 

a) Luach saothair agus costais phá eile 
 

 2018 
€ 

2017 
€ 

Pá agus tuarastail 11,758,599 11,674,196 

Ragobair 81,515 88,626 

Liúntais 42,879 49,825 

Costais Árachais Shóisialaigh: 774,971 722,904 
 12,657,964 12,535,551 

Íocaíochtaí sochair scoir 7,684,481 7,703,646 
 20,342,445 20,239,197 

Asbhaineadh suimeanna airgid a bhain le pinsin de €548,597 (2017: €516,472) agus aoisliúntas fostaithe de €380,298 (2017: €367,506) agus íocadh 
leis an Roinn Pleanála Tithíochta agus Rialtais Áitiúil iad. B'ionann asbhaintí fostaithe do bhaill SPSPS a íocadh leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe agus €35,221 (2017: €14,424). 

Ba é an meánlíon daoine a fostaíodh le linn na tréimhse ná 230 (2017: 222). B'ionann an coibhéis lánaimseartha ag deireadh na bliana agus 224. I mí 

Dheireadh Fómhair 2017, fuair OSi deimhniú chun leanúint le smachtbhanna tarmligthe le huasmhéid rialaithe fostaí de 230. 

b) Briseadh síos sochar fostaithe 
Déantar sochair ghearrthéarmacha na bhfostaithe atá níos mó ná €60,000 a aicmiú i mbandaí mar seo a leanas. 

 

 
 2018 2017 

€60,000 - €69,999 14 13 
€70,000 - €79,999 7 15 
€80,000 - €89,999 8 2 
€90,000 - €99,999 3 3 
€100,000 - €109,999 0 0 
€110,000 - €119,999 0 0 
€120,000 - €129,999 0 0 
€130,000 - €139,999 0 1 
€140,000 - €149,999 1 0 

Nóta: Chun críocha an nochta seo, áirítear mar shochair gearrthéarmacha maidir le seirbhísí a cuireadh ar fáil le linn na tréimhse tuairiscithe, 
tuarastal, liúntais, agus aon íocaíochtaí eile a dhéantar in ainm an fhostaithe, ach ní áirítear leo ASPC an fhostóra. 

7. CÁIN 
Níl aon dliteanas cánach ann a tharlaíonn mar gheall ar ghníomhaíocht trádála na bliana de bharr caillteanais chánach a tugadh ar aghaidh. 

8. MAOIN, GLÉASRA & TREALAMH 
 

Costas  
Amhail an 1 Eanáir 2018 586,377 20,413,849 1,995,451 22,995,677 
Breiseanna 30,921 2,647,343 148,910 2,827,174 
Diúscairtí - (278,631) - (278,631) 
Amhail an 31 Nollaig 2018 617,298 22,782,561 2,144,361 25,544,220 

Dímheas carntha  
Amhail an 1 Eanáir 2018 436,338 14,185,808 1,669,766 16,291,912 
Muirear don tréimhse 72,082 2,885,343 54,853 3,012,278 
Diúscairtí - (278,631) - (278,631) 
Amhail an 31 Nollaig 2018 508,420 16,792,520 1,724,619 19,025,559 

Glanluach de réir na leabhar  
Amhail an 31 Nollaig 2018 108,878 5,990,041 419,742 6,518,661 
Amhail an 31 Nollaig 2017 150,039 6,228,041 325,685 6,703,765 

Iomlán 
  

Daingn
eáin & 

   

Trealamh 
Ríomhaireachta 

   
 

Mótarfheithic
lí 
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9. FARDAL  

 2018 2017 

 € € 

Stáiseanóireacht agus trealamh oifige 66,285 74,658 

Fardal léarscáileanna 159,146 156,082 

 225,431 230,740 

 
 
10. INFHÁLTAIS 

  

 2018 2017 

 € € 

Infháltais trádála 1,078,307 971,713 

Ioncam fabhraithe 267,050 225,645 

Infháltais eile 33,054 29,306 

Réamhíocaíochtaí 1,572,868 1,141,392 

Suim in-aisghabhála ar chonarthaí 1,092,181 432,812 

 4,043,460 2,800,868 

Tá suimeanna infhaighte trádála glan ó sholáthar €35,303 le haghaidh drochfhiach (2017: 
€55,000) 

  

 
11. SUIMEANNA INÍOCTHA - SUIMEANNA ATÁ DLITE 
LAISTIGH D’AON BHLIAIN AMHÁIN 

  

 2018 2017 

 € € 

Suimeanna iníoctha trádála 344,784 39,701 

CBL 71,525 604,003 

ÍMAT 211,048 193,748 

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa 83,551 80,235 

Suimeanna iníoctha eile 103,596 38,814 

Fabhruithe 901,059 1,096,737 

Oibleagáidí a tharlaíonn mar gheall ar íocaíochtaí a fuarthas roimh ré ar chonarthaí 966,591 1,616,794 
 2,682,154 3,670,032 

 
 
12. COSTAIS SOCHAIR SCOIR 

  

 
a) Anailís ar na sochair scoir iomlán a ghearrtar leis an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas 

 2018 
€ 

2017 
€ 

Costais seirbhíse reatha 4,100,000 4,100,000 

Costais úis 4,000,000 4,000,000 

Ranníocaíochtaí fostaithe (415,519) (396,354) 

Méid iomlán gearrtha ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 7,684,481 7,703,646 
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b) Gluaiseacht sa chomaoin um shochair scoir  

 2018 
€ 

2019 
€ 

Glanluacháil chomaoin um shochair scoir amhail an 1 Eanáir 214,500,000 211,000,000 
Costas seirbhíse reatha 4,100,000 4,100,000 
Costais úis 4,000,000 4,000,000 
Caillteanas / (gnóthachan) achtúireach 279,000 (1,285,000) 
Sochair íoctha (3,879,000) (3,315,000) 
Glanluacháil chomaoin um shochair scoir amhail an 31 Nollaig 219,000,000 214,500,000 

 
 

c) Sócmhainn maoiniúcháin iarchurtha le haghaidh sochair scoir 
 

Áiríonn an Bord na suimeanna seo mar sócmhainn a fhreagraíonn don dliteanas maoiniúcháin iarchurtha le haghaidh sochair scoir de 
réir an tuairim atá mínithe thuas agus de réir roinnt cásanna a tharla roimhe seo. Áirítear leis na hócáidí seo an bonn reachtúil 
faoinar mbunaíodh an scéim sochair scoir, agus an beartas agus an cleachtas atá ann faoi láthair chun pinsin na seirbhíse poiblí a 
mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ón fhostaí agus an próiseas meastacháin bliantúil. Níl aon fhianaise ag an mBord nach 
leanfaidh an beartas cistithe seo chun íoc as na suimeanna siúd i gcomhréir leis an gcleachtas reatha. 

B'ionann an tsócmhainn mhaoinithe iarchurtha le haghaidh sochar scoir amhail an 31 Nollaig 2018 agus €219m (2017: €214.5m). 
 

Is mar seo a leanas an glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir atá aitheanta sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais: 

 
 2018 

€ 

2017 

€ 

Costas seirbhíse reatha 4,100,000 4,100,000 
Costais úis 4,000,000 4,000,000 
Deontas Stáit feidhmithe chun sochair scoir a íoc (3,879,378) (3,314,753) 
Glanmhaoiniú iarchurtha le haghaidh sochar scoir 4,220,622 4,785,247 

 
 

d) Stair gnóthachan agus caillteanas taithí 
 

 2018 

€ 

2017 

€ 

Comaoin sochar sainithe 219,000,000 214,500,000 
(Gnóthachain) agus caillteanais taithí 279,000 (1,285,000) 
Céatadán na ndliteanas scéime 0.1% 0.6% 

 
e) Cur síos ar an scéim 

 
Socrú pinsin tuarastail deiridh shochair shainithe atá sa scéim sochair scoir ag a bhfuil sochair agus ranníocaíochtaí a shainítear trí 
thagairt a dhéanamh do rialacháin na scéime reatha poiblí ‘samhlaí’.Soláthraíonn an scéim pinsean (gurb ionann agus 1/80 cuid in 
aghaidh gach aon bhliain seirbhíse), aisce nó cnapshuim (gurb ionann agus 3/80 cuid in aghaidh gach aon bhliain seirbhíse) chomh 
maith le pinsin chéile agus leanaí. Is é an gnáth-aois scoir ná 65ú breithlá an chomhalta, agus tá sé de cheart ag baill roimh 2004 dul 
ar scor ag 60. Tagann méadú ar phinsin atá á n-íoc (agus á n-iarchur) ar aon dul le boilsciú tuarastail ginearálta na hearnála poiblí. 

Is í an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“An Scéim Aonair”) an scéim shochair shainithe do sheirbhísigh phoiblí ar ceapadh iad 
ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh ar aon dul leis an Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 
2012.Forálann an scéim do chnapshuim pinsin agus scoir bunaithe ar luach saothair inphinsin ar an meán gairme, agus pinsin chéile 
agus leanaí.Is é an aois phinsin íosta ná 66 bliana (ag ardú de réir athruithe ar aois pinsin an Stáit). Cuimsítear leis saoráid luathscoir 
laghdaithe go hachtúireach ó aois 55. Téann pinsin atá á n-íoc i méid i gcomhréir leis an innéacs praghsanna do thomhaltóirí. 
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Bunaíodh an luacháil a úsáideadh do nochtadh FRS102 ar luacháil achtúireach iomlán a rinne achtúire neamhspleách cáilithe an 29 
Aibreán 2019, agus aird ar riachtanais an FRS chun measúnú a dhéanamh ar dhliteanais na scéime an 31 Nollaig 2018. 

 
 

Ba iad na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh ná:   

 2018 2017 

Ráta lascaine 1.85% 1.85% 

Ráta an mhéadaithe sna tuarastail 2.50% 2.50% 

An ráta méadaithe ar shochair scoir atá á n-íoc 2.50% 2.50% 

Boilsciú 1.75% 1.75% 

 
An meánionchas saoil amach anseo de réir na dtáblaí mortlaíochta a úsáidtear chun an chomaoin um shochair scoir a dhéanamh 
amach. Cuirtear san áireamh go sainráite sa bhonn mortlaíochta feabhsúcháin ar an ionchas saoil le himeacht aimsire, ionas go 
mbeidh an t-ionchas saoil tráth a rachaidh ball foirne ar scor faoi réir na bliana a mbainfidh an ball an aois scoir amach.Sa tábla thíos, 
tá an t-ionchas saoil le haghaidh comhaltaí atá 65 bliain d’aois in 2017 agus 2018 léirithe. 

 
 

 2017 2018 

Pinsinéirí reatha - fireann 65 bliain d'aois 21 21 

Pinsinéirí reatha - baineann 65 bliain d'aois 24 24 

Pinsinéirí sa todhchaí - fireann 65 bliain d'aois 24 24 

Pinsinéirí sa todhchaí - baineann 65 bliain d'aois 26 26 

 
 
 

13. SOCHAIR OIFIGE CHOMHALTAÍ AN BHOIRD AGUS LUACH SAOTHAIR AN 
PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN 

 
 2018 

Táille / 
€ 

2017 

Costais Taistil / € 

An tUasal Ronan O’Reilly - Cathaoirleach 11,970 Nialas 

Marion Coy, Uasal 7,695 956 

An tUasal Padraic Jordan 7,695 Nialas 

An tUasal Oliver Hickey 7,695 Nialas 

An tUasal Noel Ward Nialas 48 

An Dr Denis Kelliher Nialas 307 

An tUasal Justin Gleeson Nialas 866 

An Dr Enda Howley Nialas Nialas 

Sandra Ryan, Uasal Nialas Nialas 
 35,055 2,177 

 
Is éard a bhí mar thuarastal ag an bPOF ná €146,961 (2017: € 128,960). Ní raibh an POF ag fáil BIK in 2018 ná in 2017 ach oiread. Is 
ionann an taisteal agus an chothaithe a thabhaigh an POF agus €6,276 in 2018 (2017: €7,158). Fuair an bhainistíocht ghinearálta 
tuarastal de €690,550 san iomlán (2017: €439,135) agus BIK de €8,080 (2017: €8,080). 
 Ní sáraíonnd teidlíochtaí aoisliúntais an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus lucht na bainistíochta ginearálta teidlíochtaí 
caighdeánacha scéim aoisliúntais sochair shainithe na seirbhíse poiblí. Níor íocadh aon ranníocaíochtaí aoisliúntais fostóra don 
bhliain 2018. 
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14. SÓCMHAINN AIRGEADAIS 
 

Ar an 27 Meán Fómhair 2011 cheannaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 49 gnáthscair i gCuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe 
(DAC) An Post GeoDirectory ar €1.25 in aghaidh na scaire, gurbh ionann agus infheistíocht iomlán de €61. 

Thuairiscigh An Post GeoDirectory DAC brabús de €482,550 tar éis na cánach don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018, arbh é leas 
mionlaigh (49%) de €236,450 (2017: € 194,662) inchurtha i leith Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. 

Corpraíodh An Post GeoDirectory Limited in Éirinn sa bhliain 1995. Tríd an socrú sin, déanann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
agus An Post cearta áirithe maoine intleachtúla a cheadúnú don Chuideachta ar bhonn neamheisiatach neamh-inaistrithe.Déanann 
GeoDirectory an Phoist DAC leis sin Maoin Intleachtúil Chúlra gach páirtí a chumasc chun táirge a fhoirmiú a bhfuil sé ar a sheal 
ceadúnaithe do thríú páirtithe. 

Déantar an tsócmhainn airgeadais a thaifeadadh mar seo a leanas sa ráiteas ar an staid airgeadais: 

 
 2018 

€ 
2017 

€ 

Infheistíocht tosaigh 
 

61 

Suim dlite ó chomhlach 2017 1,228,435  

Scair an Bhrabúis 2018 236,450  

Suim dlite ó chomhlach 2018  1,464,885 

  1,464,946 

 

15. IDIRBHEARTA Ó PHÁIRTITHE GAOLMHARA 

I measc an phríomhphearsanra bainistíochta i Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, na comhaltaí 
Boird agus an lucht bainistíochta ginearálta. B'ionann an cúiteamh iomlán a íocadh leis na príomhphearsanra bainistíochta agus 
€690,550 (2017: €611,231). Chun teacht ar mhiondealú ar an luach saothair agus ar na sochair a íocadh leis na príomhphearsanra 
bainistíochta, féach Nóta 13 le do thoil. 

 
Ní raibh aon iasachtaí, ná idirbhearta le comhaltaí de chuid an Bhoird sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018. Ghlac an Bord 
nósanna imeachta de réir treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais maidir leis an nochtadh leasanna ag comhaltaí Boird agus cloíodh 
leis na nósanna imeachta sin sa bhliain. Ní raibh aon idirbhearta ann maidir le gníomhaíochtaí Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann ina 
raibh aon leas tairbhiúil ag aon chomhaltaí de chuid an Bhoird. 

 
Le linn na bliana, chuaigh an tSuirbhéireacht Ordanáis isteach i roinnt idirbheart i bpáirtíocht le DAC GeoDirectory An Post ar 
luach de €1.5m (2017: € 1.5m), gan CBL san áireamh, a bhain le conarthaí do sheirbhísí mapála. 
 

 
 

16. IAR-IMEACHTAÍ 

Níl aon tarluithe suntasacha le tuairisciú. 
 
 

17. TÁ ÚSÁID NA nÁITREABH OIFIGE SEO A LEANAS AG SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS 
ÉIREANN: 

Príomhoifig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, Bóthar na Suirbhéireachta Ordanáis, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 
Oifig Réigiúnach Chorcaí, An Phríomh-Oifig Staidrimh, Páirc Teicneolaíochta Loch Machan, Bóthar Skehard, Corcaigh  
Oifig Réigiúnach na hInse, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois Inis, Co. an Chláir 
Oifig Réigiúnach Chill Chainnigh, Oifigí an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh  
Oifig Réigiúnach an Longfoirt, Tithe an Rialtais, Bóthar Bhéal Átha na Lao, An Longfort 
Oifig Réigiúnach Shligigh, Lár an Bhaile Thiar, Sráid an Droichid, Sligeach 
Oifig Réigiúnach Thuama, Teach Iar Cluana, Bóthar Bhéal Átha Gadaí, Tuaim, Gaillimh 

 
Cuireann Oifig na n-Oibreacha Poiblí na foirgnimh go léir a n-áitíonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ar fáil saor in aisce. 
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18. GEALLTANAIS 

a) Ceangaltais Chaipitil 
 

Tá gealltanais chaipitil todhchaíoch ag OSi de €175k a rinneadh i ndáil le conarthaí a bhfuil luach iomlán de €254k acu agus íocadh 
€75k díobh faoin 31 Nollaig 2018 

 
 

b) Léasanna Oibriúcháin 
 

Chuaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann isteach i léasanna oibriúcháin le haghaidh dhá fheithicil. B’ionann agus €16,005 an 
costas ar na léasanna sin sa bhliain 2018. Níl léasanna ar bith ar aon aonad réadmhaoine. 

 
Amhail an 31 Nollaig 2018, bhí Suirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi dhliteanas i leith na n-íosíocaíochtaí léasa amach anseo seo a 
leanas faoi léasanna dochealaithe oibriúcháin i ndáil leis na tréimhsí seo a leanas: 

 
 2018 

€ 
2017 

€ 

Iníoctha laistigh d’aon bhliain amháin 3,363 6,014 

Iníoctha idir dhá agus cúig bliana - - 

Iníoctha i ndiaidh cúig bliana - - 

 3,363 6,014 

 
 

19. AN CUMASC ATÁ BEARTAITHE 

Faoin gclár um athchóiriú na hearnála poiblí, cuirfear eagraíocht nua darb ainm Tailte Éireann ar bun tríd an Údarás Clárúcháin 
Maoine, an Oifig Luachála agus Suirbhéireacht Ordanáis Éireann a chumasc. Tá an cumasc á mhaoirsiú ag bord tionscadail a bunaíodh 
sa bhliain 2013. Le linn 2018, lean grúpaí oibre ar aghaidh le dul chun cinn a dhéanamh ar phróiseas éifeachtach a áirithiú i réimsí 
amhail an Rialachas Corparáideach, an Reachtaíocht, Feidhmeanna Tacaíochta agus Bonneagair, an Beartas um Acmhainní Daonna 
agus an Bainistíocht Athraithe, agus an tAirgeadas. Ag teacht sna sála ar Chinneadh Rialtais an 20 Eanáir 2015, d’fhoilsigh Frances 
Fitzgerald TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Teidil agus Scéim Ghinearálta an Bhille um Thailte Éireann. Le héifeacht 
ón 1 Eanáir 2018, tháinig Suirbhéireacht Ordanáis Éireann faoi shainchúram na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 

 
 
 

20. MÍREANNA COMPARÁIDEACHA 2017 

Tá figiúirí na bliana roimhe seo athluaite i gcásanna áirithe chun críocha comparáid a dhéanamh eatarthu. 
 
 
 

21. FAOMHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS 

Rinne na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a fhaomhadh an 23 Iúil 2019. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
Páirc an Fhionnuisce,  
Baile Átha Cliath 8 

 
FÓN 
+353-1-802-5300 

 
GRÉASÁN 
www.osi.ie 

 

http://www.osi.ie/
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