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Misean, Fís agus Luachanna

An Misean  
atá againn
Ina cháil mar phríomhúdarás 
na hÉireann do sheirbhísí 
caighdeánaithe, deimhniúcháin 
agus tomhais, cuidíonn NSAI 
leis an timpeallacht ghnó 
is fearr is féidir a chothú 
le haghaidh trádála agus 
nuálaíochta trí shármhaitheas 
agus saineolas maidir le seirbhísí 
ardchaighdeáin a sholáthar.

An Fhís  
atá againn
“A bheith inár 
bpríomhsholáthraí 
in Éirinn i ndáil le 
caighdeáin, deimhniúchán 
agus saineolas tomhais 
den scoth chun éascú 
don trádáil agus chun 
tacú le fás geilleagrach 
inbhuanaithe.”

Ár gCuid Luachanna
Saineolas
Aithnímid a thábhachtaí atá an 
saineolas teicniúil atá againn 
agus spreagaimid muid féin chun 
a bheith seasta á bheachtú lena 
chinntiú go gcoinneoimid suas le 
hathruithe

Rannpháirtíocht
Tá meas againn ar ár gcustaiméirí 
agus bímid rannpháirteach, 
measúil agus muid ag éisteacht 
le daoine eile agus ag tabhairt 
freagra orthu.

Tiomantas
Cinntímid go nglacaimid cur 
chuige atá comhsheasmhach, 
dearfach inár gcuid oibre trí 
dhúthracht agus díograis  
na foirne.

Bród as an Obair a 
Dhéanaimid
Táimid bródúil as ár gcuid 
oibre, rud a chothaíonn an 
tsármhaitheas agus a  
spreagann gach duine le bheith 
freagrach as ardchaighdeán 
oibre a dhéanamh.

Neamhchlaontacht
Cosnaímid neamhchlaontacht 
NSAI, lena ráthaítear nach 
mbeidh togracht ar bith i gceist 
inár gcuid oibre ná sa phlé 
eadrainn féin agus gnólachtaí nó 
an pobal.

Críochnúlacht
Is mór againn an 
chríochnúlacht inár gcuid 
oibre, agus ní mór don 
obair sin a bheith fónta san 
fhadtréimhse agus ní mór 
athruithe féideartha a chur 
san áireamh inti.



Forléargas ar NSAI

Bunaíodh NSAI faoin Acht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 
1996 agus tuairiscíonn sé don Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Is é NSAI 
an ghníomhaireacht stáit ar a bhfuil cúram i dtaobh caighdeánú, measúnú 
comhréireachta agus tomhais agus tá sé ina aidhm aige feidhmíocht ghnó 
na hÉireann a fheabhsú agus tomhaltóirí a chosaint trí chaighdeáin a ullmhú, 
cigireacht a dhéanamh ar uirlisí tomhais a úsáidtear sa trádáil, agus iniúchtaí a 
dhéanamh agus deimhnithe a eisiúint i ndáil le feidhmiú na gcaighdeán i leith 
earraí, seirbhísí agus tomhas.

Dá réir sin, soláthraíonn NSAI seirbhís deimhniúcháin lena gcuirtear ar a gcumas do ghnólachtaí a léiriú go 
gcloínn earraí agus seirbhísí Éireannacha leis na caighdeáin is airde.

Is mar seo a leanas a bhainimid amach ár gcuid spriocanna:

n	 Trína spreagadh go mbainfear úsáid as caighdeáin d’fhonn cabhrú le gnólachtaí ar fud na tíre

n	 Trí chaighdeáin, treoracha, moltaí agus cóid chleachtais a ullmhú i leith na dtionscal déantúsaíochta agus 
na dtionscal seirbhísí

n	 Trí earnáil na tionsclaíochta a spreagadh chun páirt a ghlacadh i bhforbairt caighdeán ar an leibhéal 
náisiúnta, leibhéal na hEorpa agus an leibhéal idirnáisiúnta, agus éascú dóibh chuige sin

n	 Trí dheimhniúchán a aithnítear go hidirnáisiúnta a sholáthar do ghnólachtaí maidir le táirgí, próisis a 
gus cleachtais

n	 Trína chinntiú go bhfuil fáil ag earnáil na tionsclaíochta ar chaighdeáin tomhais atá inrianaithe ar bhonn 
idirnáisiúnta, agus na caighdeáin sin a choinneáil cothrom le dáta

n	 Trí sheirbhísí calabrúcháin a sholáthar i dtaobh tomhas fíor-bheacht a dhéanamh

n	 Trí mhaoirseacht a dhéanamh ar thomhais agus uirlisí tomhais a úsáidtear i mbun trádála
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Ceapadh an straitéis i leith na tréimhse 2016–2020 chun tacú le gnólachtaí 
agus leis an téarnamh geilleagrach sa tír agus chun cuidiú le cothú na dálaí is 
gá le haghaidh fás inbhuanaithe fadtéarmach trí chur le cumas iomaíochta na 
ngnólachtaí atá bunaithe in Éirinn.

Tá sé ina phríomhaidhm ag an Údarás seirbhísí 
teicniúla riachtanacha a sholáthar i ndáil le 
Caighdeánú, Méadreolaíocht Dlí agus Measúnú 
Comhréireachta chun tacú le bonneagar teicniúil na 
hÉireann. Is iad an bonneagar cáilíochta teicniúla, mar 
aon le sármhaitheas ghnó agus an timpeallacht ghnó 
dhomhanda, trí phríomhthéama na straitéise atá le cur 
chun feidhme ar fud ár n-eagraíochta:

n	 Bonneagar Cáilíochta Teicniúla

Bonneagar cáilíochta teicniúla a sholáthar do 
ghnólachtaí Éireannacha i gcomhréir leis an 
gcomhthéacs gnó agus an comhthéacs rialála; 
agus

 Freagairt do na riachtanais atá ag lucht 
déanta beartais, rialtóirí, comhlachtaí 
forfheidhmiúcháin agus comhlachtaí a bhíonn 
ag faire ar an margadh, a bhfuil cuid de na 
cuspóirí beartais céanna ag NSAI agus atá acu 
féin, agus ionchur á sholáthar acu i dtaobh 
bhonneagar cáilíochta na hÉireann.

n	 Sármhaitheas Ghnó

A chinntiú go mbeidh na caighdeáin 
táirgí chuí ag gnólachtaí Éireannacha 
agus go ndéanfar deimhniúchán cuí ar a 
gcórais bhainistíochta, go háirithe i gcás 
cuideachtaí onnmhairíochta, chun cur lena 
n-éifeachtúlacht agus a gcumas iomaíochta 
agus chun a chinntiú go seasfaidh siad  
an aimsir.

n	An Timpeallacht Ghnó Dhomhanda

Leas a bhaint as an eolas agus an saineolas 
atá ag an Údarás de bharr na ballraíochta 
agus na n-oifigí idirnáisiúnta atá ag NSAI, ar 
mhaithe le bonneagar náisiúnta gnó agus 
trádála na hÉireann.

Léargas ar Fhoireann NSAI

138
Fostaí Lánaimseartha

Mná

44%
Fir 

56%

Ina gcuimsítear

Creat  
Straitéiseach
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Teachtaireacht  
ón gCathaoirleach

In 2016 foilsíodh an Plean Straitéiseach is nuaí de chuid NSAI, atá ar an gceann 
is uaillmhianaí fós. Faoi 2020, tá sé ina aidhm ag an eagraíocht beart seirbhísí a 
bheidh níos mó, ach níos spriocdhírithe, a thairiscint lena ndéanfar léiriú níos fearr 
ar riachtanais ghnólachtaí agus shochaí na hÉireann, agus a chabhróidh linn tacú le 
luas an fháis gheilleagraigh agus le cruthú post san fhadtréimhse.

Déanfar athbhreithniú agus athmheasúnú iomlán 
ar sheirbhísí agus feidhmeanna NSAI mar chuid den 
Phlean Straitéiseach, agus beidh eagraíocht níos 
sruthlínithe agus níos éifeachtúla againn dá bharr. Dá 
réir sin, cuirfear deireadh le roinnt gníomhaíochtaí 
neamhlárnacha nó gearrfar siar orthu, agus beimid 
ag déanamh leathnú ar réimsí tábhachtacha eile, lena 
n-áirítear comharthaí CE a bhronnadh chun feistí 
leighis a cheadú, taighde EMPIR, rannpháirtíocht 
i bhFís 2020, deimhniúchán um Scothsheirbhís 
ó Scothfhostaithe, agus ár ngníomhaíochtaí 
méadreolaíochta dlí.

Ar feadh 2016, lean NSAI ar aghaidh ag tacú le 
gníomhaíocht gheilleagrach na hÉireann trína chinntiú 
go bhfuil bonneagar trádála láidir slán ann do tháirgí 
agus seirbhísí atá bunaithe ar chaighdeáin náisiúnta 
agus idirnáisiúnta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 
Bhí rannpháirtíocht rialta leis an tionscal ina gné 
bhunúsach den chomhroinnt eolais agus fuair NSAI 
an-fhreagra go deo ar na himeachtaí tionscail a 
óstáladh le bliain anuas.

Ina measc siúd, cuireadh ar bun 16 sheó bóthair 
réigiúnacha a bhain le ISO 9001 agus ISO 14001, nár 
gearradh táille ar bith ar fhreastal orthu agus a spreag 
gnólachtaí atá deimhnithe i leith ardchaighdeáin an 
domhain do chórais bainistíochta cáilíochta agus 
comhshaoil chun na caighdeáin sin a uasghrádú ionas 
go mbeadh na leaganacha ba nuaí acu. D’fhreastail 
breis is 1,300 duine, ó ghnólachtaí agus eagraíochtaí 
éagsúla, ar na seimineáir i rith na bliana. In 2017, 
díreofar as an nua ar fhéachaint chuige go ndéanfar 
uasghrádú ar a thuilleadh gnólachtaí roimh an 
spriocdháta i mí Mheán Fómhair 2018.

I mí na Bealtaine 2017, beidh NSAI ina óstach ag 
Tionól Ginearálta IQNet. Is é sin an príomhimeacht 
bliantúil a reáchtálann an Líonra Deimhniúcháin 
Idirnáisiúnta, ina gcuimsítear 40 comhlacht 

deimhniúcháin comhpháirtíochta a bhfuil níos mó ná 
200 fochuideachta acu ar fud an domhain. Is mór an 
onóir do NSAI é fáilte a chur rompu go hÉirinn.

Tharla athrú suntasach ar leibhéal an lucht 
ardbhainistíochta in 2016, toisc gur tháinig deireadh 
le tréimhse oifige an Phríomhfheidhmeannaigh, 
Maurice Buckley, ag deireadh na bliana. Ba mhaith 
liom buíochas ó chroí a ghabháil le Maurice as an 
gcion mór luachmhar a rinne sé ar mhaithe leis an 
eagraíocht le deich mbliana anuas. Gabhaim mo 
bhuíochas freisin le foireann NSAI, ar cúis bhróid 
a gcuid iarrachtaí agus a gcuid éachtaí maidir le 
leibhéil seirbhíse ar ardchaighdeán a choinneáil ar 
bun tráth a bhfuil an eagraíocht ag teacht chun cinn i 
gcomhthéacs athrú tapa ar chúinsí eacnamaíochta.

Tá meon an chomhoibrithe láidir in NSAI agus mar 
sin ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair 
gan staonadh a rinne ár gcomhaltaí coiste, na 
comhpháirtithe ón earnáil na tionsclaíochta agus gach 
ceann de na heagraíochtaí eile a rabhamar ag obair 
leo i rith na bliana.

Ina theannta sin, ba mhaith liom buíochas na 
heagraíochta a chur in iúl don Aire Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta, Mary Mitchell O’Connor T.D., don Aire 
um Fhostaíocht agus Gnólachtaí Beaga, Pat Breen T.D. 
agus dá gcomhghleacaithe sa Roinn as an tacaíocht a 
thug siad do NSAI le linn 2016.

Mar fhocal scoir, i gcomhréir le forálacha an Achta fán 
Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI), 
1996, thar ceann an Bhoird agus an Údaráis, cuirim 
faoi bhur mbráid an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 
dar chríoch an 31 Nollaig 2016.

Julie O’Neill Cathaoirleach
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Ba bhliain í 2016 inar cuireadh dúshlán lucht gnó na hÉireann. Ar lámh amháin, 
spreagadh neamhchinnteacht de bharr chinneadh na Ríochta Aontaithe imeacht 
as an Aontas Eorpach agus de bharr athruithe a d’fhéadfadh a theacht ar 
chúrsaí trádála ar domhan tar éis an toghcháin Uachtaránachta i Stáit Aontaithe 
Mheiriceá, agus ar an lámh eile coinníodh leis an bhfás geilleagrach láidir sa bhaile, 
a raibh a rian le feiceáil sa mhéadú ar líon na n-eagraíochtaí a bheartaigh dul i 
gcomhairle le NSAI.

Tá sé á aithint ag níos mó agus níos mó gnólachtaí 
gur féidir le caighdeáin buntáiste iomaíoch a thabhairt 
dóibh agus an ceann is fearr a fháil ar bhacainní a 
d’fhéadfadh a bheith ar chúrsaí trádála, agus tháinig 
méadú 20% ar líon na gcaighdeán a cheannaigh 
eagraíochtaí Éireannacha i gcomparáid le 2015. 
D’fhoilsigh NSAI 1,391 caighdeán i rith na bliana, 
agus ina measc bhí cúig chaighdeán nua Éireannacha 
i réimsí na foirgníochta agus na déantúsaíochta. 
Fágann sé sin go bhfuil breis is 24,000 caighdeán san 
iomlán sa chatalóg againn anois. Chláraigh líon níos 
mó úsáideoirí ná mar a raibh súil againn leis a gcuid 
sonraí ar an tairseach ‘Your Standards, Your Say’ agus 
ghlac 1,089 Éireannach páirt i gceapadh chaighdeáin 
na todhchaí dá gcuid earnálacha féin, trí bheith ina 
mbaill de choistí deonacha in Éirinn, san Eoraip agus 
níos faide ó bhaile.

Is ríléir go raibh tionchar dearfach ag na caighdeáin 
ar gheilleagar na hÉireann. De réir tuarascáil de 
chuid CEBR, a choimisiúnaigh NSAI, d’éascaigh na 
caighdeáin do sciar 17% d’fhás san OTI idir 2006 
agus 2013, agus chuir siad thart ar €335 milliún le 
geilleagar na hÉireann le linn na tréimhse céanna. 
Measann CEBR gur leor é sin le tacú le cruthú coibhéis 
900 post breise buan lánaimseartha. Seasann an 
tuarascáil leis an méid a chreideann NSAI: is é sin 
go dtacaíonn na caighdeáin go mór le gnólachtaí trí 
chur le cáilíocht a gcuid táirgí agus le héifeachtúlacht 
a gcuid próiseas, agus go bhfuil siad ina gcúis le 
laghdú nach beag ar chostas freisin. Ina theannta sin, 
sonraítear sa tuarascáil ó CEBR freisin go raibh ról ag 
na caighdeáin i mbeagnach an ceathrú chuid den fhás 
go léir a tháinig ar an trádáil idir 1996 agus 2013.

Tá sé ina aidhm leis na caighdeáin muinín agus 
soiléireacht a thabhairt do lucht gnó agus do lucht 
gairme. Mar shampla, tá an caighdeán a úsáidtear 
faoi láthair chun measúnú a dhéanamh ar fhoirgnimh 
a bhfuil fadhb Phírite iontu á nuashonrú agus á 
athbhreithniú ionas go gcuirfear san áireamh ann na 
heispéiris ar an láthair agus an fhianaise atá bailithe 
ag na saineolaithe teicniúla a bhí á úsáid le trí bliana 
anuas. Fuair NSAI 202 barúil le linn thréimhse an 
chomhairliúcháin phoiblí ó Dheireadh Fómhair go 
Nollaig, rud a léiríonn an leibhéal suime sa cheist sin. 
Táthar ag súil go bhfoilseofar an leagan deiridh den 
chaighdeán athbhreithnithe i lár na bliana 2017.

In 2016, is beag nár dhúbail líon na ngnólachtaí a 
bhfuil deimhniúchán acu i leith an chaighdeáin EN 
1090, ina leagtar síos nach mór an comhartha CE 
a bheith ar chruach thógála agus alúmanam atá á 
monarú in Éirinn, nó á n-iompórtáil isteach sa tír 
seo. Is é sin an t-ardú aonair is mó ó cuireadh san 
áireamh é sa Rialachán ón Aontas Eorpach um Tháirgí 
Foirgníochta i mí Iúil 2014.

Chaitheamar bliain an-ghnóthach eile in 2016 sa 
Rannóg Méadreolaíochta Dlí: tugadh 4,439 cuairt ar 
láithreacha gnó agus rinneadh cigireacht ar 14,227 
uirlis. Is airde cuid mhaith an leibhéal comhlíonta 
ná leibhéal na bliana 2015, agus i bhformhór na 
n-earnálacha baineadh amach ráta comhlíonta 
93% ar a laghad i ndiaidh ath-iniúchtaí. Mar sin 
féin, tá dúshláin nach beag le sárú againn go fóill. 
D’fhéadfadh sé a bheith ina thoradh ar thabhairt 
isteach córais dramhaíola le híocaíocht de réir 
meáchain, mar atá beartaithe, go mbeidh freagracht 
níos mó i gceist i dtaobh cigireacht a dhéanamh ar 
thart ar 750 córas lena ndéantar araidí a mheá. Beimid 

Teachtaireacht  
ón  
bPríomhfheidhmeannach
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ag obair i gcomhar leis an Roinn Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta chun tabhairt faoi na dúshláin atá ag 
teacht chun cinn i dtaobh seirbhís a sholáthar lena 
chinntiú gur féidir coinneáil le luas na gníomhaíochta 
ríthábhachtaí sin, a bhfuil ag éirí go geal léi, ar 
mhaithe le leas an phobail.

Tá na hamanna slánúcháin i dtaobh ceaduithe 
gluaisteán a phróiseáil fós ag sárú na spriocanna a 
leagadh amach ag tús na bliana 2016. Tógann sé 14 
lá ceaduithe feithicle aonair do thiománaithe faoi 
mhíchumas a phróiseáil, 20 lá a thógann na catagóirí 
eile agus 22 lá ar an meán a thógann sé ceaduithe 
AE/NA a dhéanamh ar fheithiclí, ar chórais agus ar 
chomhpháirteanna. Ag an am céanna, tá méadú ag 
teacht ar líon na bhfeithiclí, na gcomhpháirteanna 
agus na gcóras atá á bpróiseáil – ceadaíodh níos mó 
ná 8,000 díobh in 2016.

Ar an leibhéal idirnáisiúnta, choinnigh an tSaotharlann 
Náisiúnta Mhéadreolaíochta leis an gcomhpháirtíocht 
thábhachtach atá idir í féin agus comhghleacaithe 
Eorpacha lena rannpháirtíocht i gceithre thionscadal 
taighde faoin gClár Méadreolaíochta Eorpach um 
Thaighde agus Nuálaíocht (EMPIR). Dá réir sin, tá 
méadú aon chúigiú tagtha ar líon na laethanta taighde 
i gcomparáid leis an mbliain 2015, agus is 560 lá atá i 
gceist i mbliana.

Ag féachaint chun cinn go dtí 2017, agus mo 
chéad bhliain sa phost seo, is iomaí dúshlán eile 
atá le sárú ag NSAI agus is iomaí deis atá le tapú 
againn. Is tábhachtach an tionscal í earnáil na 
bhFeistí Leighis d’Éirinn cheana féin agus is dócha 
go dtiocfaidh forbairt eile fós uirthi le bunú an Chláir 
um Iniúchadh Aonair ar Fheistí Leighis (MDSAP), 
cur chuige caighdeánaithe, domhanda i dtaobh 
na hiniúchóireachta agus an deimhniúcháin i leith 
déantúsaíocht feistí leighis. Tá treoirchlár trí bliana 
MDSAP á chur i gcrích ag cúig Údarás Rialála san 
Astráil, sa Bhrasaíl, i gCeanada, sa tSeapáin agus sna 
Stáit Aontaithe sula dtabharfar faoin gclár foirmiúil 
in 2017. Táthar ag súil go nglacfaidh an tAontas 
Eorpach páirt sa chlár i rith 2017; chomh maith leis 
in, ón 1 Eanáir 2019, tá sé fógartha ag córas sláinte 
Cheanada (Health Canada) nach mbeidh sé ag 
glacadh ach le deimhnithe MDSAP. Beidh NSAI, trí 
NSAI Inc., fochuideachta dá chuid, ag coinneáil leis 
an dlúthmhonatóireacht ar na ceanglais atá ag teacht 
chun cinn i dtaobh comhlachtaí dá dtugtar fógra  
agus ar cheanglais an tionscail ar mhaithe leis na 
leasanna náisiúnta.

Idir an dá linn, tá NSAI tar éis dlús a chur lena 
chaidreamh leis an bpobal agus iarracht ar bun aige 
míniú níos fearr a thabhairt ar an obair theicniúil 
thábhachtach a dhéanaimid. Chuireamar le líon an 
lucht leanúna dár gcuid ar Twitter (117%) agus ar 
LinkedIn (99%) le linn 2016. Ainmníodh feachtas 

NSAI um insliú mar an bhFeachtas Caidrimh Phoiblí 
ab fhearr de chuid na hEarnála Poiblí in 2016 ag na 
Gradaim um Fheabhas sa Chaidreamh Poiblí, agus is é 
NSAI a bhuaigh an gradam ‘Comhlacht Stáit na Bliana 
2016’ ag na Gradaim Aitheantais InBusiness de chuid 
Chambers Ireland.

Beimid ar ár ndícheall ag coinneáil leis an dul chun 
cinn sin in 2017, agus NSAI ag ullmhú i gcomhair 
ceiliúradh a dhéanamh ar a bheith 20 bliain ar an 
bhfód sa riocht ina bhfuil sé anois. Ar ndóigh, is 
ann don chlár náisiúnta um chaighdeánú ó 1948. 
Ó bunaíodh é mar chomhlacht reachtúil, tá leathnú 
déanta ar an ról atá ag NSAI le fiche bliain anuas ionas 
go gcuimsítear ann seirbhísí méadreolaíochta agus 
soláthar seirbhísí cuimsitheacha deimhniúcháin mar 
phríomhghnéithe den bhonneagar trádála náisiúnta. 
Fágann sé sin go bhfuil athrú ó bhonn tagtha ar an 
eagraíocht, ar foras nua-aimseartha, ildisciplíneach, 
nuálach anois é a bhíonn seasta ag breathnú roimhe.

Ní bheadh aon cheann de na héachtaí sin le 20 bliain 
anuas bainte amach againn murach ár bhfoireann 
ard-oilte, thiomanta, a bhíonn ag obair gach lá lena 
chinntiú go gcomhlíonann NSAI an sainchúram 
seirbhíse atá air agus go mbaineann daoine tairbhe 
as an teagmháil idir iad féin agus NSAI agus gur 
dea-eispéaras a bhíonn acu a thagann lenár gcuid 
luachanna sonraithe. Táim ag tnúth le bheith i mbun 
rannpháirtíochta leo ar feadh thréimhse na straitéise 
atá ann faoi láthair. Is mian linn aitheantas a thabhairt 
don chion leanúnach sin a dhéanann siad, ní hamháin 
ar mhaithe le cuspóirí na heagraíochta, ach ar mhaithe 
le tacú le bonneagar trádála éifeachtach na tíre seo.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl freisin 
dár gcomhpháirtithe tionsclaíochta agus dár 
gcomhpháirtithe sa Roinn Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta as an tacaíocht uathu, agus buíochas a 
ghabháil le Bord NSAI agus a lucht bainistíochta as an 
obair chrua a rinne siad i rith na bliana.

Geraldine Larkin 
Príomhfheidhmeannach
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Caighdeáin  
in 2016

Bíonn feidhm ag caighdeáin gach lá ar fud an gheilleagair inár ngnáthaimh ghnó 
agus ár ngnáthaimh laethúla. Baineann scoileanna, ionaid oibre, gormchlónna, 
saotharlanna agus línte táirgthe leas as na treoirlínte agus na ceanglais sin atá 
leagtha síos go cúramach agus a chuidíonn le gnólachtaí agus eagraíochtaí 
a bheith i mbun leathnaithe, nuálaíochta agus iomaíochta ar an margadh 
domhanda. Éascaíonn NSAI don ionchur i leith forbairt agus foilsiú caighdeán 
nua trína líonra coistí comhairleacha agus trí ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn 
ar choistí caighdeán idirnáisiúnta. Feidhmíonn siadsan ar bhealach oscailte 
follasach chun féachaint chuige go mbeidh béim ar cháilíocht, sábháilteacht agus 
comhsheasmhacht in aon chaighdeán nua.

Is féidir le gnólachtaí caighdeán a ghlacadh ar bhonn 
deonach mura bhfuil sé éigeantach faoin reachtaíocht, 
agus is éard atá i gceist le caighdeán ná doiciméad atá 
comhaontaithe ar bhonn comhthola, ina soláthraítear 
ceangaltais, sonraíochtaí, treoirlínte nó saintréithe is 
féidir a úsáid go comhsheasmhach lena chinntiú go 
bhfuil ábhair, táirgí, próisis agus seirbhísí oiriúnach 
dá gcuspóir beartaithe. Féadfaidh forais rialtais agus 
forais stáit tagairt a dhéanamh do chaighdeáin agus 
píosaí reachtaíochta á 

n-ullmhú acu, agus, cé go soláthraíonn NSAI seirbhís 
deimhniúcháin i leith réimse caighdeán ar iarratas ó 
pháirtithe leasmhara, níl sé de chumhacht aige seiceáil 
agus póilíniú a dhéanamh ar gach éileamh ná ceanglas 
i dtaobh comhlíonadh caighdeáin. Is iondúil go leagtar 
an cúram sin ar an bhFeidhm um Chosaint Tomhaltóirí, 
ar an bhFeidhm Shláinte agus Sábháilteachta, ar 
Údaráis Áitiúla nó ar chomhlachtaí eile a bhíonn 
ag brath ar chomhlíonadh na gcaighdeán i mbun 
dualgais dóibh.

>24,000
Líon iomlán na 
gCaighdeán i 
gCatalóg NSAI

1,391
Caighdeán 
Foilsithe nó 
Athbhreithnithe

Ina gcuimsítear

790
Caighdeán Nua

601
Caighdeán 
Athbhreithnithe

1,238
Caighdeán  
Tarraingthe Siar

Torthaí 
Lárnacha:
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5
ó Éirinn  
(NSAI)

321
ó CENELEC

1,062 
ó CEN

3
ó Eagraíocht 
Idirnáisiúnta na 
gCaighdeán (ISO)

1,089
Comhalta 
Gníomhach de 
chuid na gCoistí

>60
Coiste 
Caighdeán 
(Iarscríbhinn)

84
Comhalta 
Nua

15
Chruinniú 
Idirnáisiúnta 
in Éirinn

Caighdeáin na Cruinne – Iomlán na bhFoilseachán ó CEN/CENELEC de réir Earnála

Bunús
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Caighdeáin a Díoladh ar 
fud an Domhain

11,207
Caighdeáin a Díoladh 
in Éirinn

5,756

Úsáideoirí Cláraithe 
ar an Tairseach ‘Your 
Standards Your Say’ 

2,134  21%

Tá catalóg na gcaighdeán de chuid NSAI ar fáil in 8 n-institiúid tríú 
leibhéal in Éirinn

Na 5 Chaighdeán ar Díoladh an líon ba mhó Díobh in Éirinn in 2016

1. ISO 9001:2015 Córais Bainistíochta Cáilíochta

2. I.S. 3217:2013 Soilsiú Éigeandála

3. I.S. 340:2007 Sláinteachas san Earnáil Lónadóireachta

4. I.S. 813:2014 Suiteálacha Gáis Tí 

5. I.S. 3218:2013 Córais braite dóiteáin agus córais aláraim d'fhoirgnimh – Dearadh, suiteáil, coimisiúnú, seirbhísiú 
agus cothabháil córais

96.0% 96.5% 97.0% 97.5% 98.0% 98.5% 99.0% 99.5% 100.0%

Éire

An Ríocht Aontaithe

An Ghearmáin

An Spáinn

An Fhrainc

Cur chun Feidhme na gCaighdeán
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Caighdeáin Bhia
De réir an dlí, ní mór do gach duine atá i mbun 
gnólacht bia cloí le reachtaíocht na hÉireann agus 
reachtaíocht an Aontais Eorpaigh lena rialaítear 
sláinteachas bia. Tá na ceanglais dlí a bhaineann 
le gnólachtaí lónadóireachta agus gnólachtaí 
miondíola bia leagtha amach in dhá chaighdeán 
Éireannacha arna ndeimhniú ag NSAI. Tugtar treoir 
sa dá chaighdeán dheonacha sin maidir le conas an 
reachtaíocht ábhartha a chomhlíonadh

Caighdeán
An líon a 
díoladh

I.S. 340:2007 Sláinteachas sa Lónadóireacht 526

I.S. 341:2007 Sláinteachas i dtaobh 
Miondíol agus Mórdíol Bia.

45

Cuid de na Caighdeáin Nua ó 2016

EAN FEB MAR AIB BEAL MEIT IÚIL LÚN MF DF SAMH NOL

	 	

	

	

	

	

I.S. EN 14508 
Seirbhísí poist – Am 
iompair a thomhas

I.S. EN 13451-2 
Trealamh linne 
snámha

I.S. EN ISO 4254-14 
Sábháilteacht maidir 
le clúdaigh burla

I.S. EN ISO 22649 
Coisbheart – 

Modhanna tástála i 
ndáil le boinn istigh 

agus stocaí istigh

I.S. EN ISO 11243 
Iompráin rothair

I.S. EN 16603-32-08 
Innealtóireacht Spáis – 
Ábhair

I.S. EN ISO 23537 
Ceanglais maidir le 
málaí codlata

I.S. EN 62952-2 
Foinsí cumhachta 
i gcomhair gléas 
cumarsáide gan 
sreang
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Sármhaitheas Ghnó
Tá sé léirithe ag an taighde go mbíonn an-tairbhe le baint ag gnólachtaí as an 
dea-chleachtas a ghlacadh agus deimhniúchán a bhaint amach ina leith, mar atá 
leagtha amach i gcaighdeáin a bhfuil aitheantas idirnáisiúnta tugtha dóibh. Is ceann 
feadhna é NSAI i dtaobh deimhniúchán creidiúnaithe, agus é ag féachaint chuige go 
mbeidh eagraíochtaí in Éirinn ag feidhmiú ar an leibhéal is airde is féidir. I gcás níos 
mó agus níos mó gnólachtaí a bhfuil deiseanna forásacha nua á lorg acu, ní mór 
dóibh a léiriú go bhfuil caighdeáin á gcomhlíonadh acu ionas go mbeidh rochtain 
acu ar mhargaí náisiúnta agus ar mhargaí idirnáisiúnta. Feidhmíonn Rannóg 
Deimhniúcháin NSAI ar feadh na bliana chun eagraíochtaí a dheimhniú agus iad 
a chur ar an eolas faoi na buntáistí a bhaineann lena léiriú go bhfuil caighdeáin á 
gcomhlíonadh acu, d’fhonn cabhrú leo a gcuid spriocanna a bhaint amach.

16
Sheó Bóthair saor in 
aisce maidir le ISO 
9001 agus ISO 14001

>1,300
Duine tar éis 
freastal orthu

201
Deimhniú nua 
eisíthe do 113 
eagraíocht in 2016

1,405
Iniúchadh 
déanta 

1,012
Líon iomlán na 
nEagraíochtaí a 
Deimhníodh

23
Ball Deimhnithe de ‘Business 
in the Community’

Torthaí 
Lárnacha:

Deimhniúchán  
in 2016
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Inbhuaine agus an Timpeallacht Thógtha
Lean an borradh mór faoi earnáil na foirgníochta 
arís i mbliana, rud a léiríonn fás nach beag ar 
iarratais ar sheirbhísí deimhniúcháin i leith earraí 
a bhaineann le táirgí foirgníochta, fás a meastar a 
leanfaidh ar aghaidh in 2017. Tá Rannóg NSAI um an 
Inbhuaine agus an Timpeallacht Thógtha freagrach as 
deimhnithe a eisiúint lena léirítear go bhfuil táirgí agus 
córais foirgníochta ag cloí le ceanglais na Rialachán 
um Tháirgí Foirgníochta agus go bhfuil siad oiriúnach 
dá bhfeidhm bheartaithe, ach iad a shuiteáil de réir 
na gceanglas atá sonraithe. Is ríthábhachtach an 

rud é go dtuigfeadh úsáideoirí deiridh go bhfuil an 
deimhniúchán táirgí agus próisis a sholáthraíonn NSAI 
ina chomhchuid amháin den phróiseas dearbhaithe 
iomlán, atá ag brath go príomha ar rialú foirgníochta 
agus ar mhaoirseacht arna bhfeidhmiú ag na 
gairmeacha tógála agus ag údaráis áitiúla. É sin ráite, 
bainfidh tábhacht níos mó fós le feidhmeanna NSAI 
i gcás tomhaltóirí agus trádálaithe araon, atá fós faoi 
thionchar na tógála faoi bhun caighdeáin a rinneadh 
tráth a bhí borradh sa gheilleagar.

Iniúchadh ar 
Shuiteálaithe 
Inslithe

Líon na nGnólachtaí atá deimhnithe 
i leith ISO 50001 (Caighdeán um 
Bainistíocht Fuinnimh)

Gnólacht deimhnithe 
i leith EN 1090 
(Cruach Thógála)

179

11
69

140
Suiteálaí inslithe do 
bhallaí seachtracha 
cláraithe le NSAI

127
Suiteálaí inslithe 
lanlíonta do chuasbhallaí 
cláraithe le NSAI

347
Iniúchadh i gcomhair 
Comhartha CE ar 
Tháirgí Foirgníochta

Torthaí 
Lárnacha:
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Ceaduithe Gluaisteáin
Is é NSAI Údarás Cineálcheadúcháin na hÉireann agus tá seirbhísí teicniúla éagsúla agus Ionaid Tástála Ceadaithe 
ceaptha aige chun na tástálacha agus na cigireachtaí cuí a chur i gcrích. Tá NSAI freagrach as scéimeanna éagsúla 
lena bhfeabhsaítear gnéithe sábháilteachta agus gnéithe comhshaoil de na feithiclí atá ar an mbóthar in Éirinn 
agus san Eoraip. Eisíonn an Rannóg Mótarfheithiclí dár gcuid ceaduithe gluaisteáin náisiúnta agus ceaduithe 
gluaisteáin Eorpacha i leith feithiclí, a gcomhpháirteanna agus a gcóras, agus dírítear ar réimsí ar nós astaíochtaí, 
cumhacht innill, bonn agus criosanna sábhála. Faoin scéim sin, is féidir le monaróir ceadú a fháil i leith cineál 
feithicle i dtír amháin san Aontas Eorpach agus an fheithicil sin a chur ar an margadh ar fud an Aontais Eorpaigh 
gan tuilleadh tástálacha a fháil déanta uirthi. Eisíodh 8232 ceadú san iomlán in 2016.

14 Days
Tréimhse Eisiúna

20 Lá Tréimhse Eisiúna 22 Lá Tréimhse Eisiúna

2,047
Ceadú Feithicle 
Aonair i 
gcatagóirí eile

2,571
Ceadú AE/NA i leith 
Feithiclí, Córas agus 
Comhpháirteanna

250
Líon na 
gCineálcheaduithe 
i leith Sraitheanna 
Beaga Náisiúnta

3,614
Ceadú Feithicle 
Aonair do 
Thiománaithe 
faoi Mhíchumas

Ceaduithe Feithicle Aonair

Torthaí 
Lárnacha:

Feistí Leighis
Tá earnáil na teicneolaíochta leighis in Éirinn aitheanta mar cheann de na cúig mhol dhomhanda atá ag 
teacht chun cinn agus is príomhthosaíocht de chuid an Rialtais í. Tá an earnáil sin sa dara háit i dtaobh líon na 
ngairmithe i réimse na teicneolaíochta leighis atá fostaithe san Eoraip agus tá sí ar cheann de na honnmhaireoirí 
is mó i leith táirgí míochaine san Eoraip. Sa chomhthéacs sin, is é Rannóg Feistí Leighis NSAI an t-aon eagraíocht 
in Éirinn a sholáthraíonn seirbhís Comharthaí CE don tionscal leighis, agus mar chuid den chúram sin 
soláthraíonn sí seirbhísí treorach i dtaobh rialála chun cabhrú le cliaint a thuiscint conas a fheidhmíonn Treoir an 
Aontais Eorpaigh um Fheistí Leighis i dtaobh a gcuid táirgí féin. Leis an bpróiseas deimhniúcháin, tugtar rochtain 
láithreach bonn do chuideachtaí dúchasacha agus cuideachtaí ilnáisiúnta in Éirinn ar mhargaí na hEorpa agus ar 
mhargaí an domhain, rud a chruthaíonn deiseanna fostaíochta breise agus lena bhféachtar chuige go bhfuil an 
timpeallacht sábháilteachta is fearr is féidir i bhfeidhm do thomhaltóirí.

65
Líon na nIarratas i 
dtaobh Feistí Leighis

257
Líon iomlán na nDeimhnithe 

CE a eisíodh i leith Táirgí

52

15
Chustaiméir nua 
a bhíonn ag plé 
le Feistí Leighis 
in Éirinn

Líon na nDeimhnithe CE 
a eisíodh in 2016

Torthaí 
Lárnacha:
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Méadreolaíocht Dlí
Leis an tseirbhís Méadreolaíochta Dlí atá ag NSAI, tugtar cosaint do thomhaltóirí 
agus gnólachtaí araon agus féachtar chuige go bhfaighidh daoine an tomhas 
cheart earraí nó seirbhísí a chaitheann siad agus a n-íocann siad astu. Tugann ár 
gcigirí cuairt ar na mílte áitreabh in aghaidh na bliana, déanann siad cigireacht ar 
uirlisí tomhais a úsáidtear i mbun trádála agus tá sé de chumhacht acu imscrúdú a 
dhéanamh orthu siúd nach gcomhlíonann an reachtaíocht chuí agus an dlí a chur 
orthu. I measc na n-earnálacha a chumhdaítear leis an tseirbhís leasa phoiblí sin 
tá táirgeadh bia, fiontair onnmhairíochta agus miondíoltóirí áitiúla. Trí chur chuige 
cigireacht ar bhonn riosca a ghlacadh, leagann an Rannóg Méadreolaíochta Dlí 
amach clár cigireachta bliantúil chun comhlíonadh a chinntiú san earnáil. Tá an 
obair a dhéanann NSAI sa réimse sin á comhlánú ag líonra fíoraitheoirí údaraithe, 
a thacaíonn leis an ngá atá ag an lucht gnó le seirbhís ghairmiúil fíoraithe chun 
déileáil le suiteálacha nua, caitheamh agus cuimilt, deisiúchán agus riachtanais 
chothabhála thar shaolré na n-uirlisí tomhais. Tá tionchar an chórais cigireachta le 
sonrú sna rátaí comhlíonta a baineadh amach tar éis na chéad chigireachta.

7,693
An líon a 
ndearnadh 
cigireacht orthu

289
Líon na 
dteipeanna sa 
chéad chigireacht

97%
An ráta 
comhlíonta

15
Líon na gcásanna 
inar theastaigh 
cigireacht bhreise

4,439
Líon na 
gCuairteanna ar 
Láithreacha Gnó

14,227
Líon na gCigireachtaí ar Uirlisí

27,200
Uirlis Fíoraithe ag Cuideachtaí 
Príobháideacha

Dáileoirí Breosla Leachtaigh

Torthaí 
Lárnacha:

An Mhéadreolaíocht  
in 2016
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1,376
An líon a 
ndearnadh 
cigireacht orthu

66
Líon na  
dteipeanna sa  
chéad chigireacht

99.9%
An ráta 
comhlíonta

1
Líon na gcásanna 
inar theastaigh 
cigireacht bhreise

3,205
An líon a 
ndearnadh 
cigireacht orthu

202
Líon na  
dteipeanna sa  
chéad chigireacht

99.9%
An ráta 
comhlíonta

4
Líon na gcásanna 
inar theastaigh 
cigireacht bhreise

30
An líon a 
ndearnadh 
cigireacht orthu

7
Líon na  
dteipeanna sa  
chéad chigireacht

100%
An ráta 
comhlíonta

0
Líon na gcásanna 
inar theastaigh 
cigireacht bhreise

369
An líon a 
ndearnadh 
cigireacht orthu

68
Líon na  
dteipeanna sa  
chéad chigireacht

99%
An ráta 
comhlíonta

3
Líon na gcásanna 
inar theastaigh 
cigireacht bhreise

72
An líon a 
ndearnadh 
cigireacht orthu

2
Líon na  
dteipeanna sa  
chéad chigireacht

100%
An ráta 
comhlíonta

0
Líon na gcásanna 
inar theastaigh 
cigireacht bhreise

84
An líon a 
ndearnadh 
cigireacht orthu

7
Líon na  
dteipeanna sa  
chéad chigireacht

100%
An ráta 
comhlíonta

0
Líon na gcásanna 
inar theastaigh 
cigireacht bhreise

98
An líon a 
ndearnadh 
cigireacht orthu

7
Líon na  
dteipeanna sa  
chéad chigireacht

100%
An ráta 
comhlíonta

0
Líon na gcásanna 
inar theastaigh 
cigireacht bhreise

Tacsaiméadair

Meá Mhiondíola

Droichead meáite – Ainmhithe (e.g. i marglanna)

Méadar Bainne

Meá Dhramhaíola

Méadair Ola ar Leoraithe (e.g. Seachadadh Ola Téimh Baile)

Droichead Meáite – Feithiclí

16 NSAI Tuarascáil Bhliantúil 2016



An tSaotharlann Náisiúnta 
Mhéadreolaíochta
Is é an tSaotharlann Náisiúnta Mhéadreolaíochta 
lárionad tomhais na hÉireann. Is é an tSaotharlann 
institiúid méadreolaíochta náisiúnta na hÉireann, 
agus leagann an Stát de chúram ar a cuid ball foirne 
a bheith freagrach as bunú agus cothabháil na 
gcaighdeán tomhais náisiúnta i leith cainníochtaí 
fisiceacha cosúil le mais, fad, teocht, brú, voltas, 
friotaíocht, leibhéal fuaime agus eatramh ama, agus 
as a scaipeadh ar úsáideoirí in Éirinn. Soláthraíonn 
an tSaotharlann méadreolaíocht thionsclaíoch agus 
méadreolaíocht eolaíochta don lucht tionsclaíochta, 
tugann sí cosaint do thomhaltóirí trína chinntiú 
go mbeidh tomhais cruinn agus oibríonn sí i 
ndlúthpháirt le hinstitiúidí tríú leibhéal agus iad i mbun 
comhghníomhaíochtaí taighde.

19 gcúrsa oiliúna curtha ar fáil do

90 Rannpháirtí i

50 Cuideachta

Líon na Laethanta 
Taighde

560

18 
Scéim Tástála Inniúlachta  
á mBainistiú

2 
Pháipéar eolaíochta foilsithe 
faoi Thaighde agus Forbairt 
na Saotharlainne

4,300
Uirlis 
Calabraithe

Torthaí 
Lárnacha:
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Bunaíodh NSAI Inc. i 1997, agus is fochuideachta de chuid an Údaráis um 
Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann é a bhfuil oifigí aige in Nashua, New 
Hampshire, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Soláthraíonn NSAI Inc. córais bhainistíochta 
phríomhshrutha agus deimhniúchán ar fheistí leighis, agus is gné lárnach é den 
iomrá idirnáisiúnta atá ar NSAI ina iomláine, dá ioncam dílis, agus dá réimse taithí.

Is léir go raibh tionchar dearfach ag an neartú ar dhollar na Stát Aontaithe le linn na bliana ar oibríochtaí 
airgeadais NSAI.

104
Deimhniú nua i leith Córais Bainistíochta Cáilíochta in 2016

NSAI Inc.  
in 2016
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Ráiteas um  
Rialachas  
Corparáideach

An Bord
Tá Bord NSAI comhdhéanta de Chomhaltaí an Údaráis. De réir fhorálacha an 
Achta fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996, is é an tAire 
a cheapann na Comhaltaí ó na leasanna sin atá páirteach sa phróiseas um 
thráchtearraí, próisis agus cleachtais a chaighdeánú agus a dheimhniú, gan aon 
leas ar leith a bheith i réim.

Bíonn an Bord comhdhéanta de thrí chomhalta déag: 
Cathaoirleach amháin agus 12 Chomhalta, lena 
n-áirítear an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a bhíonn 
ina chomhalta nó ina comhalta de bhrí oifige. Tráth 
lá cinn bliana bhunú an Údaráis, cuireann an triúr 
Comhaltaí is faide seirbhís iad féin i láthair chun dul ar 
scor ón mBord.

Feidhmíonn an Bord agus a Choistí de réir threoirlínte 
an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a 
Rialú 2009, atá eisithe ag an Roinn Airgeadais. Tá 
an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 
2016 glactha go foirmiúil ag an mBord i ndáil leis an 
tuairisciú i Ráitis Airgeadais na bliana 2017.

Tá an Bord ina iomláine freagrach as gníomhaíochtaí 
NSAI a threorú agus a stiúradh. Áirítear lena chuid 
príomhfheidhmeanna athbhreithniú a dhéanamh 
ar an treoir straitéiseach agus ar mórphleananna 
gníomhaíochta, ar bheartais agus nósanna imeachta 
maidir le bainistiú riosca agus ar bhuiséid bhliantúla 
agus pleananna gnó, treoir a thabhairt ina leith 
siúd go léir, cuspóirí feidhmíochta a leagan síos, 
monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme 
agus ar fheidhmíocht, maoirseacht a dhéanamh 
ar mórchinntí maidir le caiteachas caipitil agus 
infheistíocht agus féachaint chuige go bhfuil 
timpeallacht rialaithe inmheánaigh chuí i bhfeidhm 
i leith a chuid oibríochtaí. Comhlíonann sé na 
feidhmeanna sin ar bhonn díreach agus trí fheidhmiú 
Coistí Boird spriocdhírithe. Is ar an lucht bainistíochta 
feidhmiúcháin atá an fhreagracht as an mbeartas a 
chur chun feidhme.

De réir an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a 
Rialú, cloíonn NSAI go hiomlán le beartas an Rialtais 
maidir le pá Príomhfheidhmeannach agus fostaithe 
Comhlachtaí Stáit agus le treoirlínte an Rialtais maidir 
le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.
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Roger 
Blackburn

Aidan 
O’Boyle

Kieran 
Cox

Julie O’Neill 
Chairman

Terry 
Landers

Valerie 
Bowens

Deirdre 
O’Hara

Kevin 
Earley

Nina 
Brennan

Kieran 
Ryan

Maurice 
Buckley

Aideen 
Goggin

Deirdre 
Smith

Thionóil an Bord sé chruinniú in 2016.

Comhaltaí Boird Ceapacháin/Ar Scor 2016

Cruinnithe 
a rabhthas 
i dteideal 

freastal orthu

Cruinnithe ar 
freastalaíodh 

orthu

J. O’Neill Uasal – Cathaoirleach 6 6

An tUasal R. Blackburn Ceaptha i mí an Mheithimh 2016 3 2

V. Bowens Uasal 6 6

N. Brennan Uasal Ceaptha i mí an Mheithimh 2016 4 4

An tUasal E. Forde Ar scor i mí an Mheithimh 2016 2 2

A. Goggin Uasal Athcheaptha i mí an Mheithimh 2016 5 5

An tUasal T. Landers 6 6

An Dr A. O'Boyle 6 6

D. O’Hara Uasal Athcheaptha i mí an Mheithimh 2016 5 4

An tUasal K. Ryan Athcheaptha i mí an Mheithimh 2016 5 5

D. Smith Uasal 6 5

An tUasal M. Buckley (POF de bhrí oifige) D’éirigh as oifig i mí na Nollag 2016 5 5

Baill Foirne

An tUasal K. Cox 6 4

An tUasal K Early 6 6

Príomhfheidhmeannach 
atá ag dul as oifig
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Coistí an Bhoird

An Coiste Iniúchóireachta
Tá an Coiste Iniúchóireachta ina chomhpháirt lárnach 
den rialachas agus de chuid na gcóras rialaithe 
inmheánaigh airgeadais arna gcur chun feidhme ag 
an mBord. Cuimsíonn raon feidhme an Choiste an 
timpeallacht rialaithe inmheánaigh, Bainistíocht Riosca 
agus forálacha um nochtadh cosanta. Feidhmíonn 
an Coiste faoi théarmaí tagartha atá ceadaithe ag an 
mBord agus thionóil sé cúig chruinniú in 2016.

Comhalta

Cruinnithe 
a rabhthas 
i dteideal 

freastal orthu

Cruinnithe ar 
freastalaíodh 

orthu

An tUasal K. Ryan 5 4

An tUasal E. Forde 2 2

An Dr A O'Boyle – 
Cathaoirleach

5 5

An tUasal T. Landers 1 1

V. Bowens Uasal 1 0

An tUasal R. 
Blackburn

2 2

N. Brennan Uasal 2 2

D. Smith Uasal 2 1

An Coiste Rialachais
Cuimsítear i raon feidhme an Choiste Rialachais 
struchtúir fhoriomlána rialachais chorparáidigh NSAI 
a shainiú agus a chur in iúl lena chinntiú go gcloífidh 
sé leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit 
a Rialú, agus forbraíonn sé treoirlínte rialachais 
chorparáidigh is infheidhme maidir le NSAI agus 
cuireann faoi bhráid an Bhoird iad lena gceadú. 
Feidhmíonn an Coiste faoi théarmaí tagartha atá 
ceadaithe ag an mBord. Agus é ag feitheamh ar chur 
chun feidhme moltaí de chuid an choiste rialachais 
agus ar cheapacháin chuig an mBord, níor thionóil an 
Coiste aon chruinniú in 2016.

An Coiste Ainmniúcháin
Déanann an Coiste Ainmniúcháin athbhreithniú ar 
chomhdhéanamh an Bhoird agus tugann sé moltaí 
don Bhord maidir le ceapacháin agus riachtanais 
inniúlachta. Ina theannta sin, breithníonn sé 
pleanáil chomharbais do chomhaltaí agus do phoist 
feidhmiúcháin shinsearacha eile a mbaineann 
tábhacht lárnach leo mar a chomhaontaítear leis an 
mBord. Feidhmíonn an Coiste faoi théarmaí tagartha 
atá ceadaithe ag an mBord agus thionóil sé deich 
gcruinniú in 2016 mar gheall ar an bpróiseas faoinar 
ceapadh an Príomhfheidhmeannach.

Comhalta

Cruinnithe 
a rabhthas 
i dteideal 

freastal orthu

Cruinnithe ar 
freastalaíodh 

orthu

J. O’Neill Uasal – 
Cathaoirleach

10 10

An tUasal M. 
Buckley – POF

1 1

An tUasal T. Landers 10 10

D. Smith Uasal 10 10

Dearbhuithe um Rialachas 
Corparáideach
Bunaíodh NSAI faoi fhorálacha an Achta fán Údarás 
um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996. Ina 
cháil mar chomhlacht reachtúil, tá sé de chumhacht 
aige talamh agus maoin eile, lena n-áirítear maoin 
intleachtúil, a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt, dul i 
gconarthaí, agra a dhéanamh agus a bheith inagartha 
faoina ainm féin.

Feidhmíonn an tÚdarás de réir fhorálacha an Achta 
fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 
1996; an Achta Méadreolaíochta, 1996; an Achta 
um Earraí Pacáistithe (Cainníochtaí a Rialú), 1980, na 
nAchtanna um Fhorbairt Tionscail 1998–2009 agus 
faoi choimirce an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta 
ag a bhfuil an chumhacht chun cistí a chur ar fáil 
don Údarás lena chur ar a chumas a chuid dualgas 
a chomhlíonadh; treoracha beartais ghinearálta a 
eisiúint; agus faisnéis a lorg faoi ghníomhaíochtaí an 
Údaráis. Chomh maith lena reachtaíocht rialaithe féin, 
ceanglaítear ar an Údarás freisin cloí le raon ceanglas 
reachtúil (náisiúnta agus AE) agus ceanglas riaracháin 
eile. Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm aige 
chun féachaint chuige go gcomhlíonfar na ceanglais 
shonracha seo a leanas:
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Rialachán Uimh. 1025/2012 ón Aontas Eorpach 
maidir le Caighdeánú Eorpach

Tá NSAI ainmnithe ag an Roinn Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta mar an comhlacht náisiúnta caighdeán 
i gcomhair CEN, CENELEC agus ETSI faoi Rialachán 
ón Aontas Eorpach maidir le Caighdeánú agus 
ceanglaítear air tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú i ndáil le 
gníomhaíochtaí caighdeánaithe.

An Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a 
Rialú 2009 (an Cód)

Ghlac an Bord an Cód agus chuir sé nósanna imeachta 
agus athbhreithnithe chun feidhme lena chinntiú 
go ndéanfar a chuid forálacha a chomhlíonadh. 
Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird, i dtuarascáil 
ar leithligh a thugtar don Aire Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta gach bliain, go bhfuil ceanglais aonair an 
Chóid á gcomhlíonadh.

An Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a 
Rialú 2016 (an Cód)

Tá an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 
2016 glactha go foirmiúil ag an mBord agus, de réir 
na bhforálacha aistrithe, leanfaidh sé ar aghaidh ag 
cur i bhfeidhm leagan na bliana 2009 den Chód i leith 
Ráitis Airgeadais 2016. Leagtar amach i dtuarascáil 
an Chathaoirligh don Aire na céimeanna atá á 
nglacadh chun comhlíonadh a chinntiú maidir le Ráitis 
Airgeadais 2017.

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus an 
tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, 
agus rialacháin atá bunaithe orthu

De réir fhorálacha na nAchtanna, ní mór do gach 
Comhalta agus do gach ball foirne a bhfuil poist 
ainmnithe acu ráitis iomlána leasa a chomhlánú i 
gcomhlíonadh fhorálacha na nAchtanna.

Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 
1998 agus 2011 agus na hAchtanna um Stádas 
Comhionann, 2000-2012

Tá NSAI tiomanta do bheartas comhdheiseanna 
agus glacann sé cur chuige dearfach i leith an 
chomhionannais san eagraíocht. Tá scéimeanna 
éagsúla á soláthar ag NSAI, cosúil le forbairt foirne, 
sosanna gairme agus socruithe oibre solúbtha, a 
chuidíonn le cothromaíocht idir obair agus saol a 
bhaint amach don fhoireann ar fad.

Tá beartas maidir le Dínit san Ionad Oibre i bhfeidhm 
agus cuireadh in iúl é don fhoireann ar fad.

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas 
ag an Obair, 2005

Leanann NSAI ar aghaidh ag glacadh bearta iomchuí 
chun sábháilteacht, sláinte agus leas na bhfostaithe 
agus na gcuairteoirí go léir a chosaint agus forálacha 
an achta seo a chomhlíonadh.

Na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre 
(Fiontair Stáit), 1998

Ní comhlacht ainmnithe é NSAI chun críche an 
Achta. De réir fhorálacha an Achta fán Údarás um 
Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996, áfach, chuir 
an tÚdarás nósanna imeachta i bhfeidhm le haghaidh 
ionadaíocht foirne ar an mBord.

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014

Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta do NSAI in 2016.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014

Comhlíonann NSAI forálacha an Achta seo. Bunaítear 
leis an Acht na cearta reachtúla seo a leanas:

n Rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh 
comhlachtaí poiblí;

n Go ndéanfar faisnéis oifigiúil atá i seilbh comhlacht 
poiblí maidir le duine aonair a leasú sa chás ina 
bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó 
míthreorach; agus

n Rochtain a fháil ar thaifid i ndáil le cinntí a théann 
i bhfeidhm ar an duine féin arna ndéanamh ag an 
gcomhlacht poiblí sin.

Ba cheart iarratais ar fhaisnéis a sheoladh chuig an 
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, NSAI, 1 Cearnóg 
Swift, An Choill Thuaidh, Seantrabh, Baile Átha Cliath 
9.

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 
2003

Tá NSAI cláraithe mar rialaitheoir sonraí agus 
comhlíonann sé forálacha na nAchtanna sin.

Treoirlínte maidir le Tograí Caiteachais Chaipitiúil 
a Mheasúnú agus a Bhainistiú

Tá nósanna imeachta bunaithe ag NSAI atá ag  
teacht leis na prionsabail atá leagtha amach sna 
treoirlínte sin.
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An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997

Rinneadh an tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 a leasú 
le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí 
Déanacha in Idirbhearta Tráchtála), 2002. Tá an lucht 
bainistíochta sásta gur chomhlíon NSAI forálacha an 
Achta sna poncanna ábhartha uile..

Íoc Pras Soláthraithe

Tá NSAI tiomanta d’áirithiú go ndéantar gach sonrasc 
bailí ó sholáthraithe a íoc go pras faoin Riail um Íoc 
Pras laistigh de 15 lá, a tháinig i bhfeidhm ar an 1  
Iúil 2011.

Tugann NSAI tuairisc ráithiúil faoin riail sin sa rannán 
‘About NSAI – Publications’ ar an láithreán gréasáin.

Éifeachtúlacht Fuinnimh

Tá NSAI tiomanta dá dhícheall a dhéanamh a bheith 
tíosach ar fhuinneamh. Le linn 2016, d’úsáid an 
tÚdarás an fuinneamh seo a leanas ar fud naoi gcinn 
de shaoráidí:

2016

kWh leictreachais 1,211,938

kWh gáis nádúrtha 1,320,897

Glacann an tÚdarás páirt i gcomhaontuithe creata  
le haghaidh an tsoláthair leictreachais agus gáis,  
arna soláthar ar bhonn lárnach ag an tSeirbhís 
Náisiúnta Soláthair.

An Chairt Chustaiméirí

Leagtar amach i gCairt Chustaiméirí NSAI an rún 
daingean atá againn seirbhís ardchaighdeáin a 
sholáthar dár gcustaiméirí. Tá an Chairt ar fáil i 
nGaeilge agus i mBéarla sa rannán ‘About NSAI – 
Organisation – Customer Service’ ar an láithreán 
gréasáin. Áirítear sa Chairt faisnéis maidir le 
comhlíonadh an Achta Ombudsman, 1980, agus an 
Achta um Ombudsman do Leanaí, 2002.

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

De réir Alt 10 den Acht, foilsíodh leagan Béarla agus 
leagan Gaeilge den Tuarascáil Bhliantúil seo.

An Rialachán um Athúsáid Faisnéise na hEarnála 
Poiblí (I.R. 279 de 2005)

Comhlíonann NSAI ceanglais an rialacháin maidir le 
ceadúnú faisnéise lena hathúsáid.
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Ráiteas ar na Freagrachtaí atá ar 
Chomhaltaí an Bhoird

Ceanglaítear in alt 8(2) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht fán Údarás 
um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996 go gcoimeádfaidh an tÚdarás, i 
cibé foirm a cheadóidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta le toiliú an Aire 
Airgeadais, gach cuntas is cuí agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh 
sé agus a chaithfidh sé agus, go háirithe, go gcoimeádfaidh sé san fhoirm sin 
a dúradh na cuntais speisialta sin go léir a ordóidh an tAire Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta ó am go ham. Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú aige, ceanglaítear 
ar an Údarás na nithe seo a leanas a dhéanamh:

n beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus 
iad a fheidhmiú go comhsheasmhach;

n breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá 
réasúnta agus stuama;

n aon imeachtaí ábhartha ó na caighdeáin 
chuntasaíochta is infheidhme a nochtadh agus a 
mhíniú;

n na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas 
leantach ach amháin mura cuí glacadh leis go 
leanfaidh an tÚdarás i mbun gnó.

Tá an Bord freagrach as taifid leordhóthanacha 
chuntasaíochta a choinneáil, ina nochtar le cruinneas 
réasúnta ag am ar bith staid airgeadais an ghrúpa lena 
n-áirítear a fhochuideachta NSAI Inc. ar lánúinéireacht, 
agus lena gcuirtear ar a chumas a chinntiú go gcloíonn 
na Ráitis Airgeadais le hAlt 8 den Chéad Sceideal a 
ghabhann leis an Acht fán Údarás um Chaighdeáin 
Náisiúnta na hÉireann, 1996. Tá an Bord freagrach 
freisin as a shócmhainní a chosaint agus bearta 
réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí 
eile a chosc agus a bhrath.

Thar ceann an Bhoird:

Aidan O’Boyle Geraldine Larkin 
Comhalta Boird Príomhoifigeach  
 Feidhmiúcháin

14 Meitheamh 2017 14 Meitheamh 2017
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Thar ceann Bhord NSAI, admhaím an fhreagracht atá orainn as a áirithiú go 
ndéanann an tÚdarás, lena n-áirítear a fhochuideachta NSAI Inc. ar lánúinéireacht, 
córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus a fheidhmiú.

Ní féidir leis an gcóras ach cinnteacht réasúnach, 
agus ní cinnteacht iomlán, a thabhairt go gcosnaítear 
sócmhainní, go ndéantar idirbhearta a údarú agus 
a thaifead go cuí agus go seachnaítear earráidí nó 
mírialtachtaí ábhartha nó go n-aimseofaí iad laistigh 
de thréimhse thráthúil.

Is iad seo a leanas na bearta atá déanta ag an  
mBord lena áirithiú go bhfuil timpeallacht chuí 
rialaithe i bhfeidhm:

n Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun 
faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
na heagraíochta agus chun sócmhainní na 
heagraíochta a chosaint;

n Freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a 
shainiú go soiléir;

n Cultúr freagrachta a chothú ar fud leibhéil uile na 
heagraíochta.

Tá próisis bunaithe ag an mBord chun rioscaí gnó a 
aithint agus a mheasúnú trí na nithe seo a leanas:

n Próiseas foirmiúil um bainistíocht riosca a 
fheidhmiú. Faoin bpróiseas sin, déantar breithniú 
ar na príomhrioscaí atá le sárú ag an Údarás 
maidir lena fheidhm a chomhlíonadh agus a 
chuid cuspóirí foriomlána a bhaint amach.

n Tá an lucht bainistíochta freagrach as rioscaí 
suntasacha a aithint agus a mheasúnú agus as 
rialuithe inmheánacha cuí a cheapadh agus a 
chur chun feidhme.

n Tuairiscíonn an lucht bainistíochta don Bhord 
maidir le hathruithe suntasacha in oibríochtaí  
an Údaráis agus maidir leis na rioscaí a  
ghabhann leo.

Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe 
ar chreat faisnéise bainistíochta rialta, ar nósanna 
imeachta riaracháin lena n-áirítear leithscaradh na 
ndualgas, agus ar chóras tarmligin agus cuntasachta. 
Áirítear leis an gcóras sin go háirithe:

n Teorainneacha údaraithe atá sainithe go soiléir, 
leithscaradh na ndualgas agus na rialuithe atá ar 
fáil óna chórais airgeadais. Déanann an Coiste 
Iniúchóireachta maoirseacht ar an gcóras sin agus 
fostaíonn sé gníomhaireachtaí seachtracha cuí 
chun an córas sin a scrúdú agus a thástáil.

n Feidhmiú córais rialaithe buiséid, a gcuirtear an 
fheidhmíocht iarbhír i gcomparáid leis le linn na 
bliana. Tuairiscítear torthaí airgeadais don Bhord 
agus déantar fiosrú faoi na difríochtaí idir na 
torthaí airgeadais agus an buiséad.

n Ní mór cead a fháil ón mBord le haghaidh 
na bpríomhúdarás íocaíochta ar fad agus 
le haghaidh na bpríomhshainorduithe 
baincéireachta ar fad.

n Ceadaíonn an Coiste Iniúchóireachta, ar fochoiste 
de chuid an Bhoird é, pleananna iniúchóireachta 
inmheánaí agus déileálann sé le saincheisteanna 
rialaithe suntasacha arna n-ardú ag na hiniúchóirí 
inmheánacha nó na hiniúchóirí seachtracha. 
Áirithíonn an Coiste sin go ndírítear obair na 
feidhme iniúchóireachta inmheánaí ar na réimsí is 
mó riosca nó nochtadh.

Ráiteas faoi Rialú Inmheánach 
Airgeadais
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Tá feidhm iniúchóireachta inmheánaí atá 
seachfhoinsithe ag NSAI, a feidhmítear de réir 
Chreat-Chód an Dea-Chleachtais atá leagtha amach 
sa Chód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí 
Stáit agus a thuairiscíonn go díreach don Choiste 
Iniúchóireachta. Tugtar treoir d’obair na 
hiniúchóireachta inmheánaí trí anailís ar an riosca dá 
bhfuil an comhlacht nochta, agus bíonn na pleananna 
bliantúla maidir le hiniúchóireacht inmheánach 
bunaithe ar an anailís sin. Formhuiníonn an Coiste 
Iniúchóireachta an anailís ar riosca agus na pleananna 
iniúchóireachta inmheánaí. Tagann an Coiste 
Iniúchóireachta le chéile ar bhonn rialta le linn na 
bliana chun leorgacht agus éifeachtacht leanúnach an 
chórais Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais a 
athbhreithniú agus a dhearbhú.

Faigheann monatóireacht agus athbhreithniú 
an Bhoird ar éifeachtacht an chórais rialaithe 
inmheánaigh airgeadais treoir ó obair an Iniúchóra 
Inmheánaigh, ón gCoiste Iniúchóireachta a 
mhaoirsíonn obair an Iniúchóra Inmheánaigh 
agus ó na bainisteoirí feidhmiúcháin in NSAI atá 
freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais a fhorbairt 
agus a chothabháil sa ghrúpa, lena n-áirítear a 
fhochuideachta NSAI Inc. ar lánúinéireacht.

Dearbhaím, maidir leis an mbliain go dtí an  
31 Nollaig 2016, go ndearna an Bord  
athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais um rialú 
inmheánach airgeadais.

Thar ceann an Bhoird:

Aidan O’Boyle Geraldine Larkin 
Comhalta Boird Príomhoifigeach  
 Feidhmiúcháin

14 Meitheamh 2017 14 Meitheamh 2017
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An tÚdarás um Chaighdeáin 
Náisiúnta na hÉireann
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais an 
Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann don 
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016 faoin Acht 
fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 
1996. Cuimsítear sna ráitis airgeadais an ráiteas 
comhdhlúite ar ioncam agus caiteachas agus cúlchistí 
ioncaim choinnithe, an ráiteas comhdhlúite ar ioncam 
cuimsitheach, an ráiteas comhdhlúite ar staid an 
airgeadais, ráiteas na cuideachta ar staid an airgeadais, 
an ráiteas comhdhlúite ar shreabhadh airgid agus na 
nótaí a ghabhann leo. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais 
faoi alt 8 den chéad sceideal a ghabhann leis an Acht, 
agus de réir an chleachtais cuntasaíochta a bhfuil 
glacadh coitianta leis.

Na Freagrachtaí atá ar Chomhaltaí 
an Údaráis
Tá an tÚdarás freagrach as na ráitis airgeadais a 
ullmhú, as a chinntiú go dtugtar léargas fíorcheart 
iontu agus as rialtacht na n-idirbheart a áirithiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste
Is é an fhreagracht atá ormsa na ráitis  
airgeadais a iniúchadh agus tuairisciú orthu de réir  
an dlí is infheidhme.

Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe 
speisialta a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena 
mbainistiú agus lena bhfeidhmiú.

Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta um Iniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe 
agus Éire) agus i gcomhréir leis na Caighdeáin  
Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird um  
Chleachtais Iniúchóireachta.

Raon Feidhme an Iniúchta ar na 
Ráitis Airgeadais
Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil 
faoi na méideanna agus faoin nochtadh sna ráitis 
airgeadais, a mhéid is gá chun dearbhú réasúnach 
a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó 
mhíráiteas ábhartha ar bith, cibé acu trí chalaois nó trí 
earráid. Áirítear leis sin measúnú a dhéanamh ar:

n cibé acu is cuí iad na beartais chuntasaíochta 
maidir le cúinsí an Údaráis nó nach ea, agus arb 
amhlaidh nó nach ea gur cuireadh i bhfeidhm go 
comhsheasmhach iad agus gur nochtadh go  
cuí iad

n réasúntacht na meastachán suntasach 
cuntasaíochta a rinneadh agus na ráitis airgeadais 
á n-ullmhú, agus

n cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Déanaim iarracht freisin fianaise a fháil ar rialtacht na 
n-idirbheart airgeadais le linn an iniúchta.

Ina theannta sin, léim tuarascáil bhliantúil an Údaráis 
chun neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a shainaithint agus chun faisnéis 
ar bith a shainaithint ar cosúil go bhfuil sí mícheart go 
hábhartha ar bhonn an eolais a fuair mé le linn dom 
a bheith i mbun an iniúchta seo, nó nach dtagann go 
hábhartha leis an eolas sin. Má thagaim ar an eolas 
faoi mhíráiteas nó neamhréireacht ábhartha fhollasach 
ar bith, breathnaím ar na himpleachtaí a bheidh i 
gceist do mo thuarascáil.

Cistiú Iarchurtha um Shochar Scoir
Gan mo thuairim a cháiliú, dírím aird ar nóta 12 (c) leis 
na ráitis airgeadais. Aithníonn an tÚdarás sócmhainn i 
leith cistiú iarchurtha um shochar scoir – luach reatha 
an chistithe a mheasann sé a chuirfidh an Stát ar fáil 
amach anseo chun freastal ar dhliteanais i ndáil le 
sochar scoir de réir mar a bheidh siad dlite. Gné dhílis 
den chur chuige cuntasaíochta sin is ea an toimhde 
go gcuirfear aon ioncam a ghinfidh an tÚdarás i 
bhfeidhm ar an gcéad ásc chun costais reatha a 
chomhlíonadh agus go bhfreastalóidh cistiú Stáit ar 
aon easnamh reatha nó ar aon easnamh amach anseo 
in acmhainní, lena n-áirítear dliteanais i ndáil le sochair 
scoir amach anseo.

Tuarascáil an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste
Lena cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais

28 NSAI Tuarascáil Bhliantúil 2016



Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Is é mo thuairim, maidir leis na ráitis airgeadais:

n go dtugtar léargas fíorcheart iontu ar 
shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais an 
Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann 
amhail an 31 Nollaig 2016 agus ar a ioncam agus 
a chaiteachas don bhliain 2016; agus

n gur ullmhaíodh go cuí iad de réir an chleachtais 
cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis.

Is é mo thuairim go raibh taifid chuntasaíochta an 
Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann 
leordhóthanach ionas go bhféadfaí iniúchadh furasta, 
cuí a dhéanamh ar na ráitis airgeadais. Tá na ráitis 
airgeadais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta.

Ábhair ar a dtuairiscím ar bhonn 
eisceachta
Tuairiscím ar bhonn eisceachta mura bhfuair mé an 
fhaisnéis agus na mínithe go léir a theastaigh uaim i 
gcomhair m’iniúchta, nó

n má thug mé cás ábhartha ar bith faoi deara  
inar úsáideadh airgead do chuspóir eile seachas 
don cheann a bhí beartaithe dó, nó nach 
ndearnadh na hidirbhearta de réir na n-údarás  
a bhí á rialú, nó

n mura bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil 
bhliantúil an Údaráis ag teacht leis na ráitis 
airgeadais a ghabhann léi ná leis an eolas a fuair 
mise agus mé i mbun an iniúchta, nó

n nach léirítear sa ráiteas faoi rialú inmheánach 
airgeadais gur chomhlíon an tÚdarás an Cód 
Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, nó

n más rud é gurb ann do nithe ábhartha eile a 
bhaineann leis an tslí inar cuireadh gnó poiblí  
i gcrích.

Níl aon rud le tuairisciú agam maidir leis na hábhair 
siúd ar a dtuairiscítear ar bhonn eisceachta.

Patricia Sheehan

Thar ceann an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

19 Meitheamh 2017
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Bord NSAI
Is iad seo a leanas Comhaltaí Boird NSAI, atá ceaptha 
ag an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta:

Comhaltaí Boird
J. O’Neill Uasal – Cathaoirleach

An tUasal M. Buckley – Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin. D’éirigh as oifig ar an 9 Nollaig 2016

An tUasal R. Blackburn – Ceaptha ar an 20  
Meitheamh 2016

V. Bowens Uasal – Ceaptha ina Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin eatramhach ar an 28 Samhain 2016

N. Brennan Uasal – Ceaptha ar an 20  
Meitheamh 2016

An tUasal K. Cox

An tUasal K. Early

An tUasal E. Forde – Ar scor ar an 19  
Meitheamh 2016

A. Goggin Uasal – Athcheaptha ar an 20  
Meitheamh 2016

An tUasal T. Landers

An Dr A. O’Boyle

D. O’Hara Uasal – Athcheaptha ar an 20  
Meitheamh 2016

An tUasal K. Ryan – Athcheaptha ar an 20  
Meitheamh 2016

D. Smith Uasal

An tUasal P. Bracken – Rúnaí an Bhoird

Faisnéis ghinearálta

An Cheannoifig

1 Cearnóg Swift,  
An Choill Thuaidh,  
Seantrabh,  
Baile Átha Cliath 9.

Iniúchóirí

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
3A Sráid an Mhéara Uachtarach,  
Baile Átha Cliath 1.

Baincéirí

Bainc-Aontas Éireann, cpt

Aturnaetha

McCann Fitzgerald

Comhaltaí Boird agus Faisnéis 
Ghinearálta
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Nótaí
2016 

€
2015 

€

Ioncam 2 22,607,211 22,877,712

Caiteachas

Costais riaracháin agus costais ghinearálta 3 23,906,383 23,217,555

Costais i ndáil le sochar scoir 12(a) 3,941,286 4,577,305

27,847,669 27,794,860

Easnamh roimh an deontas Oireachtais (5,240,458) (4,917,148)

Deontas Oireachtais 4 5,063,154 5,527,211

(Easnamh)/barrachas oibriúcháin don bhliain (177,304) 610,063

Lagú maoine, gléasra agus trealaimh 6 – (687,455)

Aistriú ón gcuntas caipitiúil 5 208,276 506,217

Coigeartú aistrithe 90,450 222,509

Barrachas don bhliain 121,422 651,334

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 4,788,231 4,136,897

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 4,909,653 4,788,231

Is cuid de na ráitis airgeadais chomhdhlúite iad an ráiteas comhdhlúite ar shreabhadh airgid agus Nótaí 1 go dtí 20.

Thar ceann an Bhoird:

Aidan O’Boyle Geraldine Larkin 
Comhalta Boird Príomhoifigeach  
 Feidhmiúcháin

14 Meitheamh 2017 14 Meitheamh 2017

Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam agus Caiteachas agus 
Cúlchistí Ioncaim Choinnithe
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016
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Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016

Nótaí
2016 

€
2015 

€

Barrachas don bhliain tar éis leithreasaí 121,422 651,334

Gnóthachan ó thaithí ar oibleagáidí sochair scoir 12(d) 3,079,000 2,424,000

Athruithe ar na toimhdí is bonn le luach reatha na ndliteanas 
scéime sochair scoir

12 (8,067,000) (18,915,000)

Caillteanas achtúireach iomlán sa bhliain (4,988,000) (16,491,000)

Coigeartú ar an gcistiú iarchurtha um shochar scoir 12(b) 4,988,000 16,491,000

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain 121,422 651,334

Is cuid de na ráitis airgeadais chomhdhlúite iad an ráiteas comhdhlúite ar shreabhadh airgid agus Nótaí 1 go  
dtí 20.

Thar ceann an Bhoird:

Aidan O’Boyle Geraldine Larkin 
Comhalta Boird Príomhoifigeach  
 Feidhmiúcháin

14 Meitheamh 2017 14 Meitheamh 2017
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Nótaí
2016 

€
2015 

€

Sócmhainní nach sócmhainní reatha iad

Maoin, gléasra agus trealamh 6 3,610,074 3,816,575

Sócmhainní reatha

Méideanna infhála 8 4,737,397 4,915,813

Airgead tirim agus cóibhéisí airgid 1,677,081 1,159,372

6,414,478 6,075,185

Dliteanais reatha (a bheidh dlite < 1 bhliain amháin)

Méideanna iníoctha 9 1,504,825 1,286,954

Glansócmhainní reatha 4,909,653 4,788,231

Sócmhainní Iomlána lúide dliteanais reatha roimh Phinsin 8,519,727 8,604,806

Sochair scoir

Sócmhainn an chistithe iarchurtha um shochar scoir 12(c) 82,188,000 73,600,000

Oibleagáid um shochar scoir 12(b) (82,188,000) (73,600,000)

– –

Glansócmhainní 8,519,727 8,604,806

Lena léirítear

Cuntas caipitil 5 3,610,074 3,816,575

Cúlchistí ioncaim choinnithe 4,909,653 4,788,231

8,519,727 8,604,806

Is cuid de na ráitis airgeadais chomhdhlúite iad an ráiteas comhdhlúite ar shreabhadh airgid agus Nótaí 1 go  
dtí 20.

Thar ceann an Bhoird:

Aidan O’Boyle Geraldine Larkin 
Comhalta Boird Príomhoifigeach  
 Feidhmiúcháin

14 Meitheamh 2017 14 Meitheamh 2017

Ráiteas Comhdhlúite ar Staid an Airgeadais
Amhail an 31 Nollaig 2016
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Ráiteas na Cuideachta ar Staid an Airgeadais
Amhail an 31 Nollaig 2016

Nótaí
2016 

€
2015 

€

Sócmhainní nach sócmhainní reatha iad

Maoin, gléasra agus trealamh 6 3,491,268 3,681,249

Sócmhainní reatha

Méideanna infhála 8 3,127,767 2,973,952

Airgead tirim agus cóibhéisí airgid 718,508 683,763

3,846,275 3,657,715

Dliteanais reatha (a bheidh dlite < 1 bhliain amháin)

Méideanna iníoctha 9 4,095,234 3,265,560

Glansócmhainní reatha (248,959) 392,155

Sócmhainní Iomlána lúide dliteanais reatha roimh Phinsin 3,242,309 4,073,404

Sochair scoir

Sócmhainn an chistithe iarchurtha um shochar scoir 12(c) 82,188,000 73,600,000

Oibleagáid um shochar scoir 12(b) (82,188,000) (73,600,000)

– –

Glansócmhainní 3,242,309 4,073,404

Lena léirítear

Cuntas caipitil 5 3,491,268 3,681,249

Cúlchistí ioncaim choinnithe (248,959) 392,155

3,242,309 4,073,404

Is cuid de na ráitis airgeadais chomhdhlúite iad an ráiteas comhdhlúite ar shreabhadh airgid agus Nótaí 1 go  
dtí 20.

Thar ceann an Bhoird:

Aidan O’Boyle Geraldine Larkin 
Comhalta Boird Príomhoifigeach  
 Feidhmiúcháin

14 Meitheamh 2017 14 Meitheamh 2017
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Nótaí
2016 

€
2015 

€

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

(Easnamh)/barrachas oibriúcháin don bhliain (177,304) 610,063

Ús bainc (492) (517)

Muirear dímheasa 6 742,499 677,940

Brabús ar dhiúscairt maoine, gléasra agus trealaimh (1,758) (18,546)

Laghdú/(méadú) ar mhéideanna infhála 178,416 (1,095,417)

Méadú/(laghdú) ar mhéideanna iníoctha 217,871 (762,254)

Coigeartú um aistriú airgeadra 90,450 222,509

Glan-insreabhadh/(glan-eis-sreabhadh) ó  
ghníomhaíochtaí oibriúcháin 1,049,682 (366,222)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a cheannach 6 (534,315) (869,418)

Fáltais ó dhíol maoine, gléasra agus trealaimh 1,850 28,786

Glan-eis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta (532,465) (840,632)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe

Ús bainc 492 517

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

492 517

Méadú/(laghdú) glan ar airgead tirim agus coibhéisí airgid 517,709 (1,206,337)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 1 Eanáir 1,159,372 2,365,709

Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 31 Nollaig 1,677,081 1,159,372

Ráiteas Comhdhlúite ar Shreabhadh Airgid
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
Chomhdhlúite
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016

1. Beartais Chuntasaíochta
Leagtar amach thíos bunús na cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha chuntasaíochta a ghlac an tÚdarás 
um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann agus na ráitis airgeadais chomhdhlúite seo á n-ullmhú. Cuireadh i 
bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach iad go léir ar feadh na bliana agus i leith na bliana roimhe sin.

Faisnéis ghinearálta

Bunaíodh an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI) ar an 14 Aibreán, 1997 faoi Alt 6 den Acht 
fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996.

Tá feidhmeanna reachtúla NSAI sainithe sna hAchtanna seo a leanas:

n An tAcht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996;

n An tAcht Méadreolaíochta, 1996;

n An tAcht um Earraí Pacáistithe (Cainníochtaí a Rialú), 1980.

Soláthraíonn NSAI an bonneagar sin trí na cláir lárnacha méadreolaíochta, caighdeánaithe agus méadreolaíochta 
dlí maidir le tomhais agus uirlisí tomhais a úsáidtear sa trádáil agus sa mheasúnú comhréireachta.

Is Eintiteas Leasa Phoiblí é an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann.

Cuireadh na ráitis airgeadais i láthair in euro (€), arb é airgeadra feidhmeach an Údaráis é freisin.

Ráiteas maidir le comhlíonadh

Ullmhaíodh ráitis airgeadais an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann don bhliain dar chríoch an 31 
Nollaig 2016 i gcomhréir le FRS 102, an caighdeán tuairiscithe airgid a bhfuil feidhm aige sa Ríocht Aontaithe 
agus in Éirinn, arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais agus arna fhógairt ag Institiúid na 
gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

Bunús an chomhdhlúthaithe

Cuimsítear sna ráitis airgeadais chomhdhlúite torthaí an Údaráis agus a fhochuideachta ar lánúinéireacht, 
NSAI Inc. Bunaíodh NSAI Inc. in New Hampshire, i Stáit Aontaithe Mheiriceá ar an 1 Iúil 1997 mar chorparáid 
neamhbhrabúis. Féach Nóta 13 le haghaidh tuilleadh sonraí. Níl beartais chuntasaíochta na fochuideachta 
éagsúil leo siúd de chuid an Údaráis.

Bunús an ullmhúcháin

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, cé is moite de shócmhainní agus dliteanais 
áirithe a rinneadh a thomhas ar a luach cóir mar a mhínítear sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis 
airgeadais san fhoirm a cheadaigh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta le comhthoiliú an Aire Airgeadais faoin 
Acht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996.

Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach i leith nithe a mheastar 
atá ábhartha i ndáil le ráitis airgeadais chomhdhlúite NSAI.
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Ioncam

Tugtar cuntas i leith an ioncaim ar fad, seachas an Deontas Oireachtais, sa tréimhse ina dtuilltear é. Déileáiltear 
le táillí arna n-íoc roimh ré mar ioncam iarchurtha agus tuairiscítear iad mar dhliteanas reatha. Scaoiltear an 
t-ioncam sin chuig an gCuntas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe tráth sholáthar  
na seirbhíse.

Deontas Oireachtais

Aithnítear deontais Oireachtais ar an tsamhail feidhmíochta. I gcás deontais nach bhforchuirtear coinníollacha 
feidhmíochta sonraithe sa todhchaí ar an bhfaighteoir faoi, aithnítear mar ioncam é an tráth a fhaightear luach 
an deontais. I gcás deontais a bhforchuirtear coinníollacha feidhmíochta sonraithe sa todhchaí ar an bhfaighteoir 
faoi, ní aithnítear mar ioncam é go dtí go gcomhlíonfar na coinníollacha feidhmíochta sin.

Aistriú airgeadraí eachtracha

(a) Idirbhearta in airgeadra eachtrach

Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha a aistriú de réir na rátaí 
malairte a bhí i bhfeidhm ar an dáta Tuairiscithe. Aistrítear ioncam agus speansais atá ainmnithe in airgeadraí 
eachtracha de réir na rátaí malairte a bhí i bhfeidhm ar dháta na mbun-idirbheart. Déileáiltear sa Ráiteas ar 
Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe le brabús agus le caillteanais a eascraíonn ó aistrithe 
airgeadra eachtraigh tráth ghlanadh na méideanna infhála agus na méideanna iníoctha in airgeadra eachtrach.

(b) Oibríochtaí eachtracha

Nuair atá torthaí na hoibríochta eachtraí á n-aistriú lena gcuimsiú sna ráitis airgeadais, aistrítear sócmhainní 
agus dliteanais de réir an ráta malairte a bhí i bhfeidhm ar an dáta Tuairiscithe. Is sa chúlchiste a aithnítear an 
difríocht aistrithe airgeadra a eascraíonn ó athshonrú na n-oibríochtaí eachtracha in euro – arb é an t-airgeadra 
feidhmiúil é – de bharr athruithe ar na rátaí malairte (sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim 
Choinnithe faoin gceannteideal ‘coigeartú aistrithe’ i leith míreanna airgeadaíochta agus sa Chuntas Caipitil i 
leith difríochtaí ath-aistrithe i ndáil le sócmhainní seasta.) Aistrítear ioncam agus costais de réir meánrátaí malairte 
ar bhonn tréimhsí míosúla. Is i gcúlchiste na hoibríochta freisin a aithnítear aon difríocht a eascraíonn ón aistriú 
airgeadra i gcomparáid leis an ráta atá sa Ráiteas ar Staid An Airgeadais.

Maoin, gléasra agus trealamh

Tá maoin, gléasra agus trealamh ar le NSAI iad luaite ar a gcostas lúide dímheas carntha, agus an luach 
coigeartaithe i leith soláthar ar bith i ndáil le lagú. Déantar an dímheas a ríomh chun díscríobh a dhéanamh ar an 
gcostas lúide luach iarmharach measta gach sócmhainne ar bhonn an mhéid chothroim, mar seo a leanas:

i. Trealamh, Daingneáin agus Feisteas 5 bliana

ii. Ríomhairí   3 bliana

iii. Talamh agus Foirgnimh   50 bliain

iv. Mótarfheithiclí   5 bliana

Is ionann an luach iarmharach agus an méid measta a gheofaí ar dhiúscairt sócmhainne, tar éis costais mheasta 
na diúscartha a asbhaint, dá mbeadh an tsócmhainn d’aois agus sa riocht cheana féin a bheifí ag súil leis ag 
deireadh a saoil úsáidigh.

Más ann d’fhianaise oibiachtúil ar lagú ar luach sócmhainne, aithnítear caillteanas i ndáil le lagú sa Ráiteas ar 
Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe i leith na bliana.

Cuntas caipitil

Léiríonn an cuntas caipitil ioncam deontais a úsáidtear chun maoin, gléasra agus trealamh a fháil agus déantar é 
a dhíscríobh i gcomhréir leis na beartais dímheasa agus athluachála i leith na sócmhainní gaolmhara.
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Méideanna infhála

Aithnítear méideanna infhála ar a luach cóir, lúide soláthar i gcoinne fiacha amhrasacha. Déantar an soláthar i 
gcoinne fiacha amhrasacha i ndáil le féichiúnaithe amhrasacha sonraithe agus déantar soláthar breise i gcoinne 
fiacha trádála eile, nuair is ann d’fhianaise oibiachtúil nach mbeidh NSAI ná NSAI Inc. in ann gach méid atá dlite 
dóibh a bhailiú. Aithnítear gach gluaiseacht sa soláthar i gcoinne fiacha amhrasacha sa Ráiteas ar Ioncam agus 
Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe.

Léasanna oibriúcháin

Aithnítear caiteachas miondíola faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí 
Ioncaim Choinnithe thar shaol an léasa. Aithnítear an caiteachas ar bhonn an mhéid chothroim thar thréimhse 
an léasa, ach amháin nuair a bhíonn arduithe cíosa i gceist atá nasctha leis an ráta boilscithe a bhfuiltear ag súil 
leis, agus sa chás sin aithnítear na harduithe sin tráth a dtabhaithe. Aithnítear aon dreasachtaí léasa a fhaightear 
thar shaol an léasa.

Sochair fostaithe

(a) Sochair Ghearrthéarmacha

Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar chaiteachas sa bhliain, agus áirítear sochair arna 
bhfabhrú ag deireadh na bliana i bhfigiúr na Méideanna Iníoctha sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais.

(b) Sochair Scoir

Aithnítear idirbhearta, gluaiseachtaí agus iarmhéideanna pinsin sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus 
Cúlchistí Ioncaim Choinnithe, sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach agus sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais i 
gcomhréir le ceanglais Alt 28 de FRS 102: Sochair Fostaithe.

Scéim NSAI

Feidhmíonn NSAI scéim pinsin le sochar sainithe, arna cistiú go bliantúil ar bhonn ‘íoc mar a úsáidtear’ ón 
airgead atá ar fáil dó, lena n-áirítear airgead a chuireann an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar fáil dó agus 
ranníocaíochtaí a bhaintear as tuarastail foirne.

Léiríonn na costais sochair scoir na sochair phinsin a thuill fostaithe, agus cuirtear i láthair iad glan ar 
ranníocaíochtaí pinsin foirne a gcoinníonn NSAI iad. Is mar ioncam a aithnítear suim arb ionann í agus an 
muirear scoir sa mhéid agus go bhfuil sí inghnóthaithe, agus fritháirithe ag deontais a fuarthas sa bhliain d’fhonn 
íocaíochtaí pinsin a dhéanamh.

Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha a eascraíonn as athruithe ar na toimhdí achtúireacha agus 
ar bharrachais agus easnaimh ó thaithí sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach i leith na bliana ina dtarlaíonn siad 
agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid atá inghnóthaithe ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Léiríonn na dliteanais sochair scoir luach reatha na n-íocaíochtaí pinsin sa todhchaí atá tuillte ag an bhfoireann 
go dtí seo. Léiríonn cistiú iarchurtha um shochar scoir an tsócmhainn chomhfhreagrach a bheidh le gnóthú i 
dtréimhsí amach anseo ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí

Ina theannta sin, feidhmíonn NSAI Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí (‘an Scéim Aonair’), ar scéim le sochar 
sainithe í d’fhostaithe inphinsin sa tseirbhís phoiblí a ceapadh ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar 
ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA).

Asbhaint a bhaineann le Pinsean

Faoin Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2009, tugadh isteach asbhaint a 
bhaineann le pinsean i gcás na mball foirne go léir atá ina mbaill de scéim pinsin seirbhíse poiblí, lena n-áirítear 
baill foirne de chuid an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann. Bailíodh an asbhaint agus cuireadh í 

chuig an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta (féach Nóta 3).
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Breithiúnais agus meastacháin shuntasacha i leith na cuntasaíochta

Chun na ráitis airgeadais a ullmhú, ní mór don lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a 
dhéanamh a théann i bhfeidhm ar na méideanna arna dtuairisciú i leith sócmhainní agus dliteanas amhail 
deireadh na bliana agus ar na méideanna arna dtuairisciú i leith ioncaim agus caiteachais i rith na bliana. Mar 
sin féin, toisc gur meastachán atá i gceist, d’fhéadfadh na torthaí iarbhír a bheith difriúil ó na meastacháin sin. 
Is iad seo a leanas na breithiúnais a raibh an tionchar ba shuntasaí acu ar na méideanna atá aitheanta sna ráitis 
airgeadais.

(a)  Lagú maoine, gléasra agus trealaimh

Déantar sócmhainní atá faoi réir dímheasa a athbhreithniú i ndáil le lagú nuair a léiríonn tarlúintí nó athruithe 
ar chúinsí go mb’fhéidir nach mbeadh an suim ghlanluacha inghnóthaithe. Aithnítear caillteanas i ndáil le lagú 
mar an difríocht idir méid inghnóthaithe na sócmhainne agus a suim ghlanluacha. Is ionann méid inghnóthaithe 
na sócmhainne agus a luach cóir lúide an costas díolacháin nó an luach úsáide, cibé acu is mó. Chun measúnú 
a dhéanamh ar an lagú, déantar sócmhainní a ghrúpáil de réir na leibhéal is ísle dá bhfuil sreafaí airgid is féidir a 
aithint ar leithligh (aonaid giniúna airgid). Déantar athbhreithniú ar shócmhainní neamhairgeadais atá lagaithe le 
haghaidh aisiompú féideartha ar an lagú ar gach dáta tuairiscithe.

(b) Oibleagáid um shochar scoir

Déantar nuashonrú bliantúil ar na toimhdí is bonn leis na meastacháin achtúireacha dá gcinntear na méideanna 
arna n-aithint sna ráitis airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí ardaithe ar leibhéil chúitimh amach 
anseo, rátaí mortlaíochta agus treochtaí um chostas cúraim sláinte) ar bhonn na ndálaí geilleagracha atá i réim 
faoi láthair, agus i leith athrú ábhartha ar bith ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus na 
bpleananna iarscoir.

D’fhéadfadh tionchar a bheith ag an méid seo a leanas ar na toimhdí:

i. an ráta lascaine, athruithe ar an ráta toraidh ar bhannaí corparáideacha ardcháilíochta

ii. leibhéil chúitimh amach anseo, dálaí sa mhargadh saothair amach anseo

iii. treochtaí um chostas cúraim sláinte, ráta an bhoilscithe i dtaobh costas leighis sna réigiúin ábhartha.

2. Ioncam

2016 
€

2015  
€

Táillí deimhniúcháin 17,910,902 17,551,014

Díol caighdeán 947,642 854,279

Ioncam eile 148,175 162,902

Ús bainc 492 517

19,007,211 18,568,712

Glanchistiú iarchurtha um shochar scoir Nóta 12(c) 3,600,000 4,309,000

22,607,211 22,877,712
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3. Costais riaracháin agus costais ghinearálta
2016  

€
2015  

€

Pá Nóta 3(a) 10,820,478 10,784,305

Luach saothair agus speansais na gcomhaltaí boird Nóta 14 57,037 60,097

Speansais taistil 1,223,742 1,279,032

Fochonraitheoirí Nóta 3(b) 5,771,408 5,184,843

Soláthar Seirbhíse Seachtrach agus Seirbhísí Gairmiúla 764,071 570,258

Cíosanna, rátaí, obair dheisithe agus chothabhála 1,883,967 1,861,081

Costais oibriúcháin eile Nóta 3(c) 2,012,295 2,095,412

Brabús ar dhiúscairt maoine, gléasra agus trealaimh (1,758) (18,546)

Síntiúis d'eagraíochtaí 632,643 723,133

Dímheas Nóta 6 742,500 677,940

23,906,383 23,217,555

(a) Pá

2016  
€

2015  
€

Pá agus tuarastail 10,106,162 10,087,096

Costais leasa shóisialta 714,180 696,956

Costais aoisliúntais 136 253

10,820,478 10,784,305

Bhí 138 duine fostaithe (coibhéis lánaimseartha) amhail an 31 Nollaig 2016. (2015: 137).

(b) Fochonraitheoirí

Baineann costais fochonraitheoirí le húsáid saineolaithe speisialaithe a bhíonn ag gabháil do sholáthar 
gníomhaíochtaí a ghineann ioncam do NSAI.

(c) Costais Oibriúcháin Eile

2016  
€

2015  
€

Fógraíocht, Margaíocht agus Caidreamh Poiblí 407,071 511,935

Costais TFC 439,096 441,571

Cumarsáid, Clóbhuaileadh & Foilseacháin 389,679 423,004

Costais Airgeadais 136,900 177,660

Árachas 220,571 160,964

Forbairt Foirne 235,397 180,090

Táille Iniúchóireachta – An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 22,000 22,000

Táille Iniúchóireachta – Táillí Iniúchóireachta Inmheánaí 20,100 30,321

Costais Oibriúcháin Eile 141,481 147,867

2,012,295 2,095,412

Áirítear leis na Costais Oibriúcháin Eile suim €10,469 a bhaineann le rannpháirtíocht le fostaithe/leas foirne 
(2015: €7,281). Áirítear leis na costais sin ranníocaíocht ar mhaithe le hócáidí a reáchtáil club shóisialta na foirne 
agus le cleachtaí maidir le neartú na foirniúlachta.
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(d) Miondealú ar na sochair foirne

Réimse na sochar iomlán 
d’fhostaithe Líon na bhfostaithe in 2016 Líon na bhfostaithe in 2015

€60,000-€69,999 27 27

€70,000-€79,999 20 16

€80,000-€89,999 23 32

€90,000-€99,999 5 4

€100,000-€109,999 3 3

€110,000-€119,999 1

€120,000-€129,999

€130,000-€139,999

€140,000-€149,999

€150,000-€159,999 1 1

Ní áirítear sna figiúirí sonraí i dtaobh NSAI Inc. toisc gurb é NSAI Inc. a fhostaíonn na daoine sin, seachas NSAI.

4. Deontas Oireachtais
2016  

€
2015  

€

Deontas le haghaidh costais riaracháin agus costais ghinearálta 5,063,154 5,527,211

Is í an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta a eisíonn an Deontas Oireachtais agus áirítear leis an deontas sin 
suim €436,521 (2015: €500,000) i leith ceannacháin chaipitil i rith na bliana. Is ó Vóta 32, Fo-mhírcheann A.6 a 
thagann an cistiú.

5. Cuntas caipitil
2016 Grúpa  

€
2016 Cuideachta 

€
2015 Grúpa 

€
2015 Cuideachta 

€

Amhail an 1 Eanáir 3,816,575 3,681,249 4,318,454 4,315,644

Gluaiseachtaí i leith maoine, gléasra 
agus trealaimh (208,276) (189,980) (506,217) (634,395)

Aistriú chuig Ioncam agus Caiteachas 
agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe

(208,276) (189,980) (506,217) (634,395)

Coigeartú um aistriú airgeadra 1,775 – 4,338 –

Amhail an 31 Nollaig 3,610,074 3,491,269 3,816,575 3,681,249
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6. Maoin, gléasra agus trealamh

Grúpa:

Trealamh, 
Daingneáin 

agus feisteas 
€

Trealamh 
ríomhaireachta 

€

Talamh agus 
foirgnimh 

€
Mótarfheithiclí 

 €
An tIomlán 

€

Costas:

Amhail an 1 Eanáir 2016 4,832,852 3,842,133 4,370,295 356,958 13,402,238

Breiseanna 232,802 279,354 – 22,159 534,315

Diúscairtí (41,233) (17,902) – (16,277) (75,412)

Coigeartú aistrithe 814 6,267 2,639 – 9,720

Amhail an 31 Nollaig 2016 5,025,235 4,109,852 4,372,934 362,840 13,870,861

Dímheas:

Amhail an 1 Eanáir 2016 4,354,623 3,165,739 1,805,648 259,653 9,585,663

Muirear don bhliain 193,373 409,443 83,323 56,360 742,499

Diúscairtí (41,141) (17,902) – (16,277) (75,320)

Coigeartú aistrithe 553 6,362 1,030 – 7,945

Amhail an 31 Nollaig 2016 4,507,408 3,563,642 1,890,001 299,736 10,260,787

Glanluach de réir  
na leabhar

Amhail an 1 Eanáir 2016 478,229 676,394 2,564,647 97,305 3,816,575

Glanghluaiseacht  
don bhliain

39,337 (130,089) (83,323) (34,201) (208,276)

Coigeartú aistrithe 261 (95) 1,609 – 1,775

Amhail an 31 Nollaig 2016 517,827 546,210 2,482,933 63,104 3,610,074
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Cuideachta:

Trealamh, 
Daingneáin 

agus feisteas 
€

Trealamh 
ríomhaireachta 

€

Talamh 
agus 

foirgnimh 
€

Mótarfheithiclí 
€

An tIomlán 
€

Costas:

Amhail an 1 Eanáir 2016 4,809,093 3,662,852 4,291,329 356,958 13,120,232

Breiseanna 232,802 245,401 – 22,159 500,362

Diúscairtí (41,233) (17,902) – (16,277) (75,412)

Amhail an 31 Nollaig 2016 5,000,662 3,890,351 4,291,329 362,840 13,545,182

Dímheas:

Amhail an 1 Eanáir 2016 4,346,038 3,034,003 1,799,289 259,653 9,438,983

Muirear don bhliain 189,573 376,539 67,778 56,360 690,250

Diúscairtí (41,141) (17,902) – (16,277) (75,320)

Amhail an 31 Nollaig 2016 4,494,470 3,392,640 1,867,067 299,736 10,053,913

Glanluach de réir na 
leabhar

Amhail an 1 Eanáir 2016 463,055 628,849 2,492,040 97,305 3,681,249

Glanghluaiseacht don bhliain 43,137 (131,138) (67,778) (34,201) (189,980)

Amhail an 31 Nollaig 2016 506,192 497,711 2,424,262 63,104 3,491,269

7. Maoin
Tá NSAI in áitribh i roinnt áiteanna éagsúla. Is ag 1 Cearnóg Swift, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9 atá an 
cheannoifig. Is ar léas atá an t-áitreabh sin agus chuathas ina bhun i mí Eanáir 2008 ar feadh tréimhse 20 bliain. 
Tá sé beartaithe an chéad athbhreithniú cíosa 5 bliana eile a dhéanamh i ní Eanáir 2018, ag clúdach na tréimhse 
dar tús an 1 Eanáir 2018. Beidh rogha clásail scoir ar fáil i mí na Nollag 2017.

Tá Oifigí Réigiúnacha ag NSAI i Luimneach agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Tá an oifig i Luimneach ar Bhóthar 
Pháirc Plassey, An Pháirc Náisiúnta Teicneolaíochta, Caladh an Treoigh, Co. Luimnigh agus is le NSAI an t-áitreabh 
sin. Tá an oifig réigiúnach i Stáit Aontaithe Mheiriceá lonnaithe ag 20 Trafalgar Square, Nashua, NH 03063, SAM, 
agus tá an t-áitreabh sin á ghlacadh ar léas. Chuathas i mbun an léasa i mí Mheán Fómhair 2015 agus rachaidh 
sé in éag i gceann 5 bliana.

Tá Saotharlann Náisiúnta Méadreolaíochta NSAI lonnaithe i nGlas Naíon, Baile Átha Cliath 9, agus tá an 
t-áitreabh sin faoi úinéireacht ag NSAI. Tá roinnt Ionad Réigiúnach um Sheirbhís Méadreolaíochta Dlí ag NSAI. 
Tá na hionaid sin i gCorcaigh, i Luimneach, i mBaile Átha Cliath, i Sligeach, i nDún Dealgan, i bPort Láirge agus i 
nGaillimh. Tá gach ceann de na háitribh sin faoi úinéireacht ag NSAI.
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8. Méideanna infhála
2016 Grúpa 

€
2016 Cuideachta  

€
2015 Grúpa 

€
2015 Cuideachta 

€

Trade receivables 3,114,274 1,811,496 3,491,886 1,821,308

Accrued income 874,000 668,786 684,400 587,869

Prepayments 749,123 647,485 739,527 564,775

4,737,397 3,127,767 4,915,813 2,973,952

Tá gach méid infhála dlite laistigh d’aon bhliain amháin. Tá gach méid trádála infhála dlite laistigh de ghnáth-
théarmaí an Údaráis. Léirítear na méideanna trádála infhála glan ar lagú i ndáil le fiacha amhrasacha. Is mar seo a 
leanas atá an ghluaiseacht sa lagú i ndáil le fiacha amhrasacha:

2016 Grúpa 
€

2016 Cuideachta  
€

2015 Grúpa 
€

2015 Cuideachta 
€

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 463,126 380,976 455,171 391,596

Úsáidte i rith na bliana (1,413) (1,413) (30,731) (30,731)

Coigeartú ar an soláthar breise 14,089 (9,154) 38,686 20,111

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 475,802 370,409 463,126 380,976

9. Méideanna iníoctha (a bheidh dlite < 1 bhliain amháin)
2016 Grúpa 

€
2016 Cuideachta  

€
2015 Grúpa 

€
2015 Cuideachta 

€

Méideanna trádála iníoctha 94,707 59,639 108,188 65,871

Méideanna iníoctha eile agus 
fabhruithe 911,169 724,499

827,351 638,774

Ioncam iarchurtha 462,741 462,741 330,026 330,026

Cáin, árachas sóisialta agus CBL 36,208 36,208 21,389 21,389

Idirchuideachta – 2,812,146 – 2,209,500

1,504,825 4,095,234 1,286,954 3,265,560

10. Ceangaltais i dtaobh léasanna oibriúcháin
B’ionann na híocaíochtaí a rinneadh faoi Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh arna muirearú sna ráitis airgeadais 
agus €949,024 (2015: €924,399). Is iad seo a leanas iomlán na n-íocaíochtaí léasa íosta sa todhchaí faoi léasanna 
oibriúcháin nach féidir a chealú:

2016 Grúpa 
€

2016 Cuideachta  
€

2015 Grúpa 
€

2015 Cuideachta 
€

Laistigh d'aon bhliain amháin 953,446 891,951 952,285 891,951

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 898,715 728,604 1,852,160 1,620,554

Tar éis cúig bliana – – – –

1,852,161 1,620,555 2,804,445 2,512,505
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11. Cáin
Tá an tÚdarás díolmhaithe ó cháin ar a ioncam.

12. Costais i ndáil le sochar scoir

(a)  Anailís ar na costais iomlána sochair scoir a cuireadh de mhuirear ar an Ráiteas Comhdhlúite ar 
Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe

2016  
€

2015  
€

Costais seirbhíse reatha 2,644,000 2,000,000

Ús ar dhliteanais na scéime sochair scoir 1,721,000 3,000,000

Ranníocaíochtaí na bhfostaithe (423,714) (422,695)

3,941,286 4,577,305

(b) Gluaiseacht i nglanoibleagáidí sochair scoir i rith na bliana airgeadais

2016  
€

2015  
€

Glanoibleagáid sochair scoir amhail an 1 Eanáir 73,600,000 52,800,000

Costais seirbhíse reatha 2,644,000 2,000,000

Costais úis 1,721,000 3,000,000

Caillteanas achtúireach 4,988,000 16,491,000

Pinsin a íocadh sa bhliain (765,000) (691,000)

Glanoibleagáid sochair scoir amhail an 31 Nollaig 82,188,000 73,600,000

(c) Cistiú iarchurtha i leith sochair scoir

Aithníonn NSAI na suimeanna sin mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn don dliteanas iarchurtha 
neamhchistithe le haghaidh pinsean bunaithe ar shraith toimhdí agus ar roinnt teagmhas roimhe seo. I measc na 
dteagmhas sin, tá an bonn reachtúil do bhunú na scéime aoisliúntais agus don bheartas agus an cleachtas atá 
i bhfeidhm faoi láthair maidir le pinsin san earnáil phoiblí a chistiú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ó fhostaithe 
agus próiseas na meastachán bliantúil. Níl aon fhianaise ag NSAI nach leanfar ar aghaidh, faoin mbeartas dá 
dtagraítear thuas, ag freastal ar shuimeanna den sórt sin i gcomhréir leis an gcleachtas reatha.

Seo a leanas an glanchistiú iarchurtha i leith sochair scoir a aithnítear sa Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam agus 
Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe:

2016  
€

2015  
€

Cistiú atá inghnóthaithe maidir le costais sochair scoir na bliana reatha 4,365,000 5,000,000

Deontas stáit a cuireadh i bhfeidhm le sochair scoir a íoc (765,000) (691,000)

3,600,000 4,309,000

Amhail an 31 Nollaig 2016, b’fhiú €82.2m (2015: €73.6m) an tsócmhainn um chistiú iarchurtha i leith  
sochair scoir.
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(d) History of defined benefit obligation

2016  
€

2015  
€

Oibleagáidí sochair shainithe 82,188,000 73,600,000

Caillteanas/(gnóthachan) ó thaithí ar dhliteanais na scéime le sochar sainithe (3,079,000) (2,424,000)

Céatadán de dhliteanais na scéime (4%) (3%)

Amhail an 15 Iúil 2014 bhí 39 ball foirne de chuid Fhorfás ag obair in NSAI. Faoi Alt 3 den Dara Sceideal a 
ghabhann leis an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, is é Forfás a bhí freagrach as teidlíochtaí pinsin fostaithe na 
mball foirne sin. Le feidhm ón 16 Iúil 2014, faoi chuid 5 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh) 
2014, tháinig na baill foirne sin chun bheith ina mbaill d’fhoireann NSAI agus, dá réir sin, tá an fhreagracht as 
teidlíochtaí pinsin uile na mball foirne atá ag fónamh aistrithe ó Fhorfás go NSAI.

(e) Tuairisc ghinearálta ar an scéim

Is éard atá sa scéim sochair scoir ná socrú pinsin le sochar sainithe atá bunaithe ar thuarastal deiridh agus ina 
ndéantar sochair agus ranníocaíochtaí a shainiú trí thagairt do rialacháin shamhailscéim reatha na hearnála poiblí. 
Faoin scéim, soláthraítear pinsean (ochtóduithe in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (trí ochtódú 
in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin do chéilí agus do leanaí. Is é an lá ar a slánóidh an ball 65 bliana 
d’aois an ghnáthaois scoir, agus tá daoine ar bhaill iad ó roimh an mbliain 2004 i dteideal dul ar scor gan laghdú 
achtúireach ón uair a shlánóidh siad 60 bliain d’aois. Téann pinsin atá á n-íoc (agus atá á n-iarchur) i méid de 
ghnáth i gcomhréir le boilsciú ginearálta na dtuarastal san earnáil phoiblí.

Bunaíodh an luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtadh faoi FRS 102 ar luacháil achtúireach iomlán a rinne 
achtúire neamhspleách cáilithe ar an 7 Aibreán 2017, agus tugadh aird ar cheanglais FRS d’fhonn dliteanais na 
scéime amhail an 31 Nollaig 2016 a mheasúnú.

Ba iad seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh:

2016 2015 

Ráta méadaithe na dtuarastal 2.81% 2.5%

Ráta méadaithe na sochar scoir atá á n-íoc 2.31% 2.5%

Ráta lascaine 1.83% 2.35%

Ráta boilscithe 1.81% 1.75%

(f) Mortlaíocht

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

2016 2015 

Fear in aois 65 21.1 22

Bean in aois 65 23.6 25
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13. NSAI Inc.
Bunaíodh NSAI Inc. in New Hampshire, SAM, ar an 1 Iúil 1997 mar chorparáid neamhbhrabúis faoi lánúinéireacht 
ag NSAI chun faisnéis a dháileadh agus a scaipeadh maidir le caighdeáin na hÉireann agus caighdeáin an Aontais 
Eorpaigh, idir chinn atá ann faoi láthair agus chinn atá beartaithe, chun léirmheasanna teicniúla a sholáthar agus 
chun measúnacht a dhéanamh ar tháirgí, ar phróisis agus ar chleachtais agus chun dul i mbun deimhniúcháin i 
leith chomhlíonadh chaighdeáin an Aontais Eorpaigh, chaighdeáin na hÉireann agus caighdeán idirnáisiúnta. Tá 
iarmhéideanna agus idirbhearta NSAI Inc. curtha san áireamh sna ráitis airgeadais seo.

Áirítear leis an mbarrachas comhdhlúite don bhliain barrachas €582,045 ó oibríochtaí NSAI Inc. (2015: 
€573,617). Féach Nóta 13(a) chun breac-chuntas a léamh i dtaobh na sonraí airgeadais.

(a) Seo a leanas breac-chuntas ar shonraí airgeadais NSAI Inc:

Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais

2016  
€

2015  
€

Ioncam

Táillí deimhniúcháin 6,495,479 6,349,271

Caiteachas

Pá agus costais aoisliúntais 1,423,492 1,498,344

Speansais taistil 232,643 251,959

Fochonraitheoirí 3,613,715 3,246,279

Soláthar Seirbhíse Seachtrach agus Seirbhísí Gairmiúla 8,675 5,791

Cíosanna, rátaí, obair dheisithe agus chothabhála 96,729 84,151

Costais oibriúcháin eile 357,192 398,742

Síntiúis d'eagraíochtaí 105,982 185,184

Dímheas 52,249 41,970

Glanmhuirear idirchuideachta 22,757 63,234

5,913,434 5,775,654

Barrachas oibriúcháin don bhliain 582,045 573,617
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Ráiteas ar Staid an Airgeadais

2016  
€

2015  
€

Sócmhainní nach sócmhainní reatha iad

Maoin, gléasra agus trealamh 118,806 135,326

Sócmhainní reatha

Méideanna infhála 1,609,630 1,941,861

Airgead tirim agus cóibhéisí airgid 958,572 475,609

Idirchuideachta 2,812,146 2,209,500

5,380,348 4,626,970

Dliteanais reatha (a bheidh dlite < 1 bhliain amháin)

Méideanna iníoctha 221,735 230,894

Glansócmhainní reatha 5,158,613 4,396,076

Glansócmhainní 5,277,419 4,531,402

Arna léiriú le:

Cuntas caipitil 118,806 135,326

Cúlchistí ioncaim choinnithe 5,158,613 4,396,076

5,277,419 4,531,402

48 NSAI Tuarascáil Bhliantúil 2016



14. Comhaltaí an bhoird – nochtadh idirbheart
I ngnáthchúrsaí gnó, féadfaidh NSAI dul i mbun socruithe conartha le gnóthais ina bhfuil Comhaltaí Boird NSAI 
fostaithe nó a bhfuil leas acu iontu ar shlí eile. Ghlac NSAI nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d’eisigh 
an Roinn Airgeadais i ndáil le nochtadh leasanna ag Comhaltaí an Bhoird agus chloígh NSAI leis na nósanna 
imeachta sin le linn na bliana.

(a) An luach saothair a íocadh leis na Stiúrthóirí in 2016

Nóta 2016 
€

J. O’Neill Uasal Cathaoirleach 11,929

An tUasal R. 
Blackburn

Ceaptha ar an 20 Meitheamh 2016
4,129

V. Bowens Uasal (ii) 6,931

N. Brennan Uasal Ionadaí de chuid RPFN, Ceaptha ar an 20  
Meitheamh 2016 0

An tUasal K. Cox (i) 0

An tUasal K. Early (i) 0

An tUasal E. Forde Ionadaí de chuid RPFN, Ar scor ar an 19  
Meitheamh 2016 0

A. Goggin Uasal Athcheaptha ar an 20 Meitheamh 2016 (i) 0

An tUasal T. Landers 5,132

An Dr A. O'Boyle 7,668

D. O’Hara Uasal Athcheaptha ar an 20 Meitheamh 2016 6,312

An tUasal K. Ryan Athcheaptha ar an 20 Meitheamh 2016 6,312

D. Smith Uasal 7,668

An tUasal M. Buckley Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin. D'éirigh as ar an  
9 Nollaig 2016 0

V. Bowens Uasal IPOF Eatramhach, Ceaptha ar an 28 Samhain 2016 0

B’ionann luach saothair iomlán na Stiúrthóirí do 2016 agus €56,081 (2015: €57,039)

i. Ní raibh luach saothair iníoctha de réir an phrionsabail ‘duine amháin, tuarastal amháin’.

ii. Ní raibh luach saothair iníoctha de réir an phrionsabail ‘duine amháin, tuarastal amháin’ – i ndáil le cuid 
den bhliain.

(b) Speansais na Stiúrthóirí

B’ionann speansais iomlána na Stiúrthóirí do 2016 agus €956 (2015: €3,058)

(c) Tuarastal an Phríomhfheidhmeannaigh

D’éirigh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, an tUasal M. Buckley, as oifig ar an 9 Nollaig 2016. B’ionann 
an tuarastal bliantúil bunúsach a íocadh leis an Uasal M. Buckley in 2016 agus €143,311 (2015: €148,823). 
B’ionann costas foriomlán phacáiste luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh, ina gcuimsítear soláthar 
aoisliúntais, gluaisteán cuideachta agus aon sochair eile (faoi réir sochar comhchineáil) in 2016 agus €152,993 
(2015: €159,166). Tá an Príomhfheidhmeannach ina bhall de scéim aoisliúntais foirne NSAI agus ní théann a 
theidlíochtaí pinsin níos faide ná teidlíochtaí caighdeánacha shamhailscéim na hearnála poiblí. Ní bhfuair an 
tUasal M. Buckley aon íocaíochtaí i leith feidhmíochta in 2016 ná in 2015.

Ceapadh V. Bowens Uasal ina POF eatramhach ar an 28 Samhain 2016. Ba é an luach saothair iomlán a íocadh le 
V. Bowens Uasal in 2016 ná €11,024. Tá an POF eatramhach ina ball de scéim pinsin aonair na seirbhíse poiblí. Ní 
bhfuair V. Bowens Uasal íocaíochtaí de réir feidhmíochta.
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(d)  Luach saothair príomhdhaoine den lucht bainistíochta

Meastar gur príomhdhaoine den lucht bainistíochta is ea na stiúrthóirí ar fad, na comhaltaí boird, an POF 
agus fostaithe sinsearacha áirithe a bhfuil údarás agus freagracht acu i ndáil le pleanáil, stiúradh agus rialú a 
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an Údaráis. Is ionann an luach saothair iomlán ina leith siúd agus €978,365 
(2015: €882,318)

15. Nochtadh Páirtithe Gaolmhara
Níl aon idirbheart páirtithe gaolmhara eile i gceist seachas na cinn atá nochta i Nóta 14.

16. Ionstraimí Airgeadais
Seo a leanas an anailís ar shuimeanna glanluacha ionstraimí airgeadais na cuideachta a cheanglaítear faoi alt 11 
de FRS 102:

2016 Grúpa 
€

2016 Cuideachta 
€

2015 Grúpa 
€

2015 Cuideachta 
€

Sócmhainní airgeadais ar ionstraimí 
fiachais iad arna dtomhas ar a 
gcostas amúchta

Méideanna trádála infhála 3,114,274 1,811,496 3,491,886 1,821,308

Réamhíocaíochtaí 763,378 661,740 739,527 564,775

Airgead tirim agus coibhéisí airgid 1,677,081 718,508 1,159,372 683,763

Dliteanais airgeadais arna dtomhas 
ar a gcostas amúchta

Méideanna trádála iníoctha 94,707 59,639 108,188 65,871

Fabhruithe agus méideanna 
iníoctha eile

911,169 724,499 827,351 638,774

17. Iar-theagmhais
Ní dheachaigh aon teagmhais shuntasacha i bhfeidhm ar an Údarás tar éis dheireadh na bliana.

18. Ceangaltais chaipitil
Bhí ceangaltais chaipitil €20,852 ar an eagraíocht ag deireadh na bliana.

19. Dliteanas teagmhasach
Níl aon dliteanais theagmhasacha ag deireadh na bliana a d’fhéadfadh éifeacht dhíobhálach ábhartha a bheith 
acu ar staid airgeadais an Údaráis.

20. Ceadú na ráiteas airgeadais
Cheadaigh an Bord na ráitis airgeadais ar an 5 Bealtaine 2017.
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Iarscríbhinn

Liosta de Choistí Gníomhacha NSAI 
um Chaighdeáin

Tagairt Teideal

NSAI/ETC/TC 2 Suiteálacha Leictreach

NSAI/TC 1 Gás

NSAI/TC 2 TFC

NSAI/TC 3 Coiste Coincréite

NSAI/TC 4 Nithe Comhshaoil

NSAI/TC 5 Cúram Sláinte

NSAI/TC 7 Bainistíocht Cáilíochta

NSAI/TC 8 Adhmad

NSAI/TC 10 Soláthar Uisce

NSAI/TC 11 Innealtóireacht Fuíolluisce

NSAI/TC 12 Sclátaí agus Tíliú

NSAI/TC 13 An Tionscal Bia

NSAI/TC 15 Eorachóid Náisiúnta

NSAI/TC 16 Sábháilteacht Dóiteán

NSAI/TC 17 Caighdeáin Bhóithre

NSAI/TC 18 Freagracht Chorparáideach

NSAI/TC 19 Feidhmíocht Fuinnimh i gcás 
Foirgneamh

NSAI/TC 21 Faisnéisíocht Sláinte

NSAI/TC 23 Coiste Comhairliúcháin um 
Chaighdeáin Dearaidh Uilíocha

NSAI/TC 24 Sábháilteacht Chuaillí

NSAI/TC 25 Iománaíochta agus Camógaíocht

NSAI/TC 28 Córais bainistíochta um shláinte agus 
sábháilteacht cheirde

NSAI/TC 30 Bainistíocht Riosca

NSAI/TC 31 An Coiste um Sheirbhísí Foirgníochta

NSAI/TC 33 Craenacha

NSAI/TC 40 Iarfheistiú teaghaisí atá ann cheana

NSAI/TC 42 Comhairle faoi Chosmaidí

NSAI/TC 43 Comhairle CASCO

NSAI/TC 45 Bainistíocht Nuálaíochta

NSAI/TC 46 Táirgí Foirgníochta

NSAI/TC 47 NSAI CEN

NSAI/TC 48 NSAI ISO

NSAI/TC 49 Ardteicneolaíochtaí Déantúsaíochta

NSAI/TC 50 Taiscéaladh agus Astarraingt Peitriliam

NSAI/TC 52 Seirbhísí Sciamhlainne

Tagairt Teideal

NSAI/TC 53 Bailíochtú Swift 7 ar ghual i malaí

NSAI/TC 58 Pirít imoibríoch in ábhar truncála  
fo-urláir

NSAI/TC 59 Fuinneamh

NSAI/TC 61 Simléir Adhoc

NSAI/TC 62 An Bhith-theicneolaíocht

Coistí a nDéanann Baill Foirne de 
chuid NSAI Fónamh orthu

Tagairt Teideal

ETCI/IPC IPC

ETCI/RCDTF An Tascfhórsa um Ghairis  
Srutha Iarmharaigh

ETCI/TC 1 Sábháilteacht fearas leictreach tí agus 
fearas leictreach dá samhail

ETCI/TC 6 Trealamh le haghaidh  
atmaisféir inphléasctha

ETCI/TC 10 Trealamh leictreach sa  
chleachtas míochaine

ETCI/TC 11 Sábháilteacht Trealaimh Leictreonaigh 
i réimse na Fuaime/Físe, na 
Teicneolaíochta Faisnéise agus na 
Teicneolaíochta Cumarsáide

ETCI/TC 12 Córais um Chumarsáid Leictreonach

ETCI/TC 13 Córais aláraim

ETCI/TC 14 Cáblaí leictreachais

ETCI/TC 15 Nochtadh an duine do réimsí 
leictreamaighnéadacha

ETCI/TC 16 Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach

ETCI/TC 18 Fuinneamh muirí – Tonn, uisce taoide 
agus tiontairí eile srutha uisce

ETCI/TC 19 Inslitheoirí agus Fearais um Borradh  
a Stopadh

ETCI/TC 20 Greillí Cliste, Fuinneamh In-athnuaite, 
Feithiclí Leictreacha agus  
Éifeachtúlacht Fuinnimh

ETCI/TC 21 Leictreastataic

ETCI/TMC An Coiste Bainistíochta Teicniúla
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Coistí/Meithle Oibre Gníomhacha 
Idirnáisiúnta a bhFónann Baill  
foirne de chuid NSAI (Rúnaíocht 
NSAI) dóibh

Tagairt Teideal

CEN/TC 122/
WG 1

Antrapaiméadracht

CEN/TC 158/
WG 5

Clogaid i gcomhair marcach

CEN/TC 158/
WG 14

Clogaid i gcomhair spóirt pháirce

CEN/TC 234/
WG 10

Bonneagar gáis – Línte Seirbhíse

CEN/TC 243/
WG 5

Rialú bithéillithe

CEN/TC 266/
WG 4

Umair theirmeaplaisteacha arna 
ndéanamh le próiseas múnlála séidte 
agus/nó próiseas múnlála rothlaí, chun 
ola a stóráil ag a bhfuil splancphointe 
os cionn 55 °C nó 60 °C

CEN/TC 286 Trealamh agus gabhálais i gcomhair 
gás peitriliam leachtaithe

CEN/TC 286/
WG 2

Dearadh agus monarú gabhálas 
(comhlaí, tomhsairí, feistis) i leith árthaí 
brú GPL arna ndearadh in WG1

CEN/TC 286/
WG 8

Píbobair GPL

CEN/TC 286/
WG 10

Trealamh agus gabhálais GPL  
– Comhshaol

CEN/TC 286/
WG 11

Trealamh agus gabhálais GPL  
– Téarmaíocht

CEN/TC 389/
WG 4

Smaointeoireacht i leith na 
Dearthóireachta

CEN/TC 409 Seirbhísí Sciamhlainne

CLC/TC 216/
WG 09

Brathadóirí gáis – EN 50291-1:201X

CEN/WS BDA Olltiomsú Sonraí

ISO/TC 58/SC 
2/WG 12

Sonraíocht agus tástáil i gcomhair 
comhlaí sorcóra GPL

ISO/TC 37/SC 
5/WG 1

Aistriúchán

ISO/TC 121/SC 
2/WG 5

Cataitéir shúchán lena n-úsáid sa 
chonair riospráide
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