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Ráiteas an Chathaoirligh

Is fiú €700 milliún an tionscal bia mara in
Éirinn agus táirgtear níos mó ná 270,000
tona bia mara in aghaidh na bliana. Tá
beagnach 12,000 duine ag obair san
earnáil agus is í an tábhacht réadach a
bhaineann leis na poist seo ná go bhfuil
siad lonnaithe go príomha sna pobail
chósta is iargúlta – déanann bia mara na
hÉireann mórán de na pobail sin a chothú
d’éagmais malairtí eacnamaíocha.
Tá sé de chumas ag an earnáil bia mara a
chinntiú go soláthrófar cúnamh suntasach
agus fadtéarmach do théarnamh
eacnamaíoch na hÉireann amach anseo.
Tháinig méadú €8 milliún i 2010 ar luach
na hacmhainne dúchasaí seo, d’ainneoin
go raibh 2010 ar cheann de na blianta
airgeadais ba dheacra riamh ar domhan.
Mar ghníomhaireacht forbartha bia mara,
tá BIM tiomanta d’earnáil a chruthú inar
féidir leas a bhaint as na deiseanna móra
a thiocfaidh chun cinn mar a thagann
méadú ollmhór ar éileamh domhanda bia
mara.
Tá líon suntasach cuideachtaí ag dul chun
cainte lenár saineolaithe chun táirgí nua
bia mara a fhorbairt, chun pleananna
gnó a leathnú agus chun sochar a bhaint
as margaí nua, rudaí a chuireann béim
ar an mbuanseasmhacht agus ar an
soirbhíochas atá ann laistigh den tionscal.

Rinneadh forbairt leanúnach ar BIM i
gcúrsa 2010. Mionchoigeartaíodh ár
seirbhísí chun a chinntiú go leanfaimid
de riachtanais ábhartha ár gcustaiméirí a
chomhlíonadh.
Ar son Bhord, Lucht Bainistíochta agus
Bhaill Foirne BIM, ba mhaith liom an deis
seo a thapú chun buíochas a ghabháil
leis an iar-Aire, an tUasal Breandán Mac
Gabhann, T.D. agus leis an iar-Aire Stáit,
Seán Mac Conmhaic, T.D. Ba mhaith
liom buíochas a ghabháil chomh maith
le hoifigigh na Roinne Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia as a gcuid tacaíochta
leanúnaí. Tá aird againn, chomh maith, ar
thacaíocht leanúnach agus ar chabhair
airgeadais an Aontais Eorpaigh, lena
mbaineann Bearta Dobharshaothraithe
agus Iascaigh an Phlean Forbartha
Náisiúnta (PFN) go príomha.
Mar chríoch, ba mhaith liom buíochas
a ghabháil leis an bPríomhoifigeach
Feidhmiúcháin (POF), le Lucht
Bainistíochta agus le Baill Foirne BIM as
a gcuid oibre crua agus as a dtiomantas
d’fhorbairt an tionscail bhia mara amach
anseo.

Rose McHugh
An Cathaoirleach
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“Mar ghníomhaireacht
forbartha bia mara, tá
BIM tiomanta d’earnáil
a chruthú inar féidir
leas a bhaint as na
deiseanna móra a
thiocfaidh chun cinn.”
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Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh

Tháinig méadú i 2010 go dtí luach
measta €712 milliún ar dhíolacháin
bia mara Éireannacha, d’ainneoin
coinníollacha trádála deacra agus tionchar
leanúnach an chúlú eacnamaíochta,
sin méadú €8 milliún ar fhigiúirí na
bliana 2009. Chonacthas tionchar na ré
dúshlánaí fós sa mhargadh intíre nuair a
tháinig laghdú 11.6% go dtí €333 milliún
ar an méid díolachán. Rinneadh é seo a
chothromú buíochas le méadú breise ar
earraí easpórtála bia mara a raibh luach
€379 milliún orthu, méadú iomlán 15%
ar 2009.
Baineann deis iontach i gcónaí leis an
earnáil bia mara intíre chun rachmas agus
poist a chruthú in Éirinn. Is acmhainn
fhíorluachmhar é bia mara na hÉireann
atá mórthimpeall orainn go léir, agus
ceaptar go gcruthófar 3,000 post breise
agus díolacháin €1 bhilliún san earnáil
faoi 2020 (Fómhar Bia 2020).
D’fhoilsigh BIM a straitéis trí bliana i
2010, ‘Sochar a Bhaint as Cumas Bia Mara
na hÉireann 2010 – 2012’, a dréachtaíodh
i gcomhairle le tionscal. Leagtar amach
sa phlean uaillmhianach seo 70 gníomh
mionsonraithe a bhfuil mar chuspóir
acu feabhas a chur ar fheidhmíocht
na hearnála, agus na deacrachtaí
eacnamaíochta atá ann faoi láthair á
gcur san áireamh. Seoladh an Straitéis
go hoifigiúil ag an iar-Aire Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia, an tUasal Breandán
Mac Gabhann, T.D. agus ag an iar-Aire
Stáit, an tUasal Seán Mac Conmhaic, T.D.
Measann Eagraíocht Bhia agus
Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT)
go mbeidh 40 milliún tona breise de bhia
mara ag teastáil, in aghaidh na bliana,
faoi 2030 chun an t-éileamh ar bhia mara
atá ag dul i méid a chomhlíonadh agus
tá sé mar chuspóir ag mórchuid de na
gníomhartha sa straitéis sochar a bhaint
as an éileamh seo trí bhealaí níos soiléire
agus níos tíosaí chuig an margadh a
bhunú, trí bhia mara na hÉireann a aithint
i mbealach níos fearr agus trí bhéim
shuntasach a chur ar luach breise ár gcuid
bia mara.
Leagtar amach go soiléir sa straitéis na
spriocanna ar gá a chomhlíonadh roimh
dheireadh 2012, 600 post breise ar fud
na hearnála san áireamh, chomh maith le
6

BIM Tuarascáil Bhliantúil 2010

díolacháin bia mara bhreise de luach €50
milliún agus úsáid lipéad chun 40,000
tona de bhia mara Éireannach (de luach
€120 milliún) a aithint.
Bhí sé mar chomhchuid ríthábhachtach
den straitéis trí bliana roinnt Grúpaí
Comhairleacha Tionscail (GCTanna) a
bhunú chun cur i bhfeidhm na Straitéise
go dtí deireadh 2012 a threorú agus
chun athbhreithniú agus machnamh a
dhéanamh ar an bpróiseas forfheidhmithe
sin. Bunaíodh na Grúpaí Comhairleacha i
2010 agus is príomhionadaithe tionscail
sna réimsí seo a leanas atá iontu; iascaigh,
dobharshaothrú agus próiseáil/díolacháin.
Is modh iontach é an caidreamh
leanúnach le GCTanna chun teacht ar
eolas go leanúnach ionas gur féidir linn
cinntí straitéiseacha a dhéanamh agus
chun a chinntiú go bhfuil ár spreagthaí
agus gníomhartha forbartha ar eolas ag
cliaint tionscail.
I gcúrsa na bliana 2010, d’fhormheas an
Roinn Forbartha Iascaigh 720 deontas
d’ainneoin srianta eacnamaíochta
agus buiséad oibriúcháin laghdaithe.
Infheistíodh beagnach €4.8 mhilliún
ar an iomlán sa chabhlach iascaigh
i mbliana. As an méid sin, fuarthas
cúnamh deontais €3.3 mhilliún ó BIM.
Tá scóip agus cineál na dtionscadal i
mbliana difriúil ó na blianta roimhe seo;
ghlac BIM le cur chuige níos fócasaithe
chun tionscadail inmharthana a roghnú
le cúnamh a sholáthar dóibh agus tá
saineolaithe neamhspleácha seachtracha
á n-úsáid aige chun comhairle a sholáthar
maidir leis an bpróiseas roghnaithe. Cé go
bhfuair árthaí níos lú cúnaimh ar an meán
ná mar a bhfuair siad sna blianta roimhe
seo, fuair beagnach 100% níos mó árthaí
cineál áirithe cúnamh deontais i 2010, i
gcomparáid le 2009, buíochas leis an gcur
chuige leasaithe.
Agus béim á cur againn ar an tábhacht
a bhaineann le sábháilteacht ar muir,
rinne BIM feachtas raidió dhá sheachtain
a reáchtáil, i mí Dheireadh Fómhair, dar
teideal ‘Fan Slán ar Muir’.
Chuir an feachtas béim ar chúrsaí
oiliúint sábháilteachta agus leagadh
béim air chomh maith gur gá do bhaill
foirne árthaí iascaireachta Bunoiliúint
Sábháilteachta a dhéanamh, agus gur

gá dóibh Gairis Snámhachta Pearsanta
(GSPanna) a chaitheamh nuair a bhíonn
siad ar bord árthaigh. Eisíodh iomlán de
450 Cárta Bunoiliúint Sábháilteachta BIM
i 2010.

Forbairt Iascach
Forbairt Cladaigh –
Na príomhthorthaí
n Tugadh faoi uasghrádú sábháilteachta
ar 165 árthach ar chostas breise
infheistíochta €2 mhilliún.
n Soláthraíodh cúnamh deontais i leith
20 árthach chun feabhas a chur ar
cháilíochtaí ar bord, ar chostas breise
infheistíochta €473,042.
n Fuair 70 duine íocaíochtaí arbh ionann
iad agus €1,198,386 ar an iomlán faoin
Scéim Cruatain Bhradán.
n Fuair ocht n-árthach turasóireachta
muirí deontais sábháilteachta arbh
ionann iad agus €58,922, ar chostas
gaolmhar infheistíochta €147,305.
n Ghlac 251 iascaire cladaigh páirt sa
scéim náisiúnta um v-eangú gliomaigh.
Fuair na hiascairí seo cúnamh deontais
arbh ionann é agus €85,322 chun íoc
i bpáirt as na costais a bhain le níos
mó ná 10 dtona (timpeall is 15,000)
gliomach baineann v-eangaithe a
chur ar ais san fharraige, agus iad fós
beo, gliomaigh a raibh luach margaidh
€155,193 orthu.
n Fuair ocht ngrúpa, a bhí ag feidhmiú
ar son 195 úinéir árthaigh, cúnamh
deontais arbh ionann é agus €166,632
ar an iomlán, bunaithe ar infheistíocht
iomlán €353,643, chun Córais
Bainistíochta Comhshaoil Bia Mara
(CBC) a fhorbairt dá gcuid árthaí. Chuir
baill foirne ar 140 árthach oiliúint CBC
i gcrích i rith na bliana agus bronnadh
deimhniú bia mara ar 45 árthach eile.
n Eisíodh trí sheic chothromaíochta arbh
ionann iad agus €6,527 ar an iomlán,
tar éis iniúchadh a dhéanamh ar an
Scéim Díchoimisiúnaithe 2008.

Achoimre ar chúnamh deontais ar
bord i leith cabhlach
I 2010, íocadh cúnamh deontais iomlán
€995,737 leis an gcabhlach, a chlúdaigh
188 árthach. Bhí sé seo mar thacaíocht le
hinfheistíocht iomlán €2.5 mhilliún.

Rinneadh uasghrádú sábháilteachta ar 165
árthach faoin scéim um shábháilteacht
árthaí iascaireachta. Fuarthas cúnamh
deontais iomlán €806,834 a thacaigh
le hinfheistíocht i dtrealamh nua
sábháilteachta, a chosnaigh€2,050,807.
Fuair 20 úinéir árthaigh eile deontais faoin
Scéim um Bainistíocht Comhshaoil Bia
Mara agus Chúnamh Deontais Deimhnithe
(Ais 1) chun feabhas a chur ar cháilíochtaí
ar bord. Soláthraíonn an scéim seo
40% nó níos lú de chúnamh deontais
le haghaidh infheistíochta caipitiúla ar
bord, i réimse cháilíocht agus láimhsiú
na n-iasc, ar an gcoinníoll go bhfuil córas
bainistíochta comhshaoil bia mara (CBC)
curtha i bhfeidhm ag an árthach, go bhfuil
caighdeán aitheanta á chomhlíonadh aige
(nó, i gcásanna áirithe, ag iascach) agus
go bhfuil an deimhniú cuí faighte aige.
B’ionann na 20 deontas a íocadh agus
€182,376 ar an iomlán agus b’ionann an
infheistíocht iomlán agus €473,041.

Scéim Cruatain Bhradán
Íocadh iomlán de 70 íocaíocht, arb ionann
iad sin agus €1,198,386 milliún, mar
chuid den Scéim Cruatain Bhradán. Tugadh
an scéim isteach de bhun Thuarascáil
an Ghrúpa Neamhspleách Bradán agus
chinneadh an Rialtais dul i ngleic leis
an gcruatan ar ann dó i measc iascairí
tráchtála bradán ar a raibh tionchar ag
an gcinneadh go ndéanfaí iascach bradán
fiáin de réir na comhairle eolaíochta ó
Bhuanchoiste Eolaíochta an Choimisiúin
Náisiúnta Bradán le haghaidh 2007 agus
ina dhiaidh.

Beart um Chosaint an
Chomhshaoil Mhuirí
Tá sé mar chuspóir ag an mBeart seo
feasacht ar bheartais chomhshaoil
agus an fhreagairt dóibh a mhéadú,
deimhniú bia mara a chur chun cinn agus
cúnamh a thabhairt don nuálaíocht agus
inbhuanaitheacht san earnáil ghabhála.
Tá fáil ar chúnamh deontais idir 40%
agus 100% faoin mbeart seo anois. Is ón
gCiste Eorpach Iascaigh (CEI) a fhaightear
50% den mhaoiniú don bheart seo. Tá
sé mar chuspóir ag an mbeart chomh
maith spriocanna na dtreoracha Natura
2000 a chomhlíonadh. I 2010, fuair ocht
dtionscadal cúnamh deontais iomlán arbh

ionann é agus €324,825, bunaithe ar
infheistíocht €376,851.

Scéim um Bainistíocht Comhshaoil
Bia Mara agus Chúnamh Deontais
Deimhnithe
Fuair ocht gcomharghnó cúnamh deontais
iomlán arbh ionann é agus €166,632 faoin
Scéim um Bainistíocht Comhshaoil Bia
Mara agus Chúnamh Daontais Deimhnithe
(Ais 3), sin infheistíocht iomlán €353,643
i bhforbairt na gcóras bainistíochta
comhshaoil bia mara agus deimhniú táirgí
bia mara. D’éirigh le 140 úinéir árthaigh,
a bhí ag glacadh páirte sa scéim, CBC a
fhorbairt dá gcuid árthaí agus fuair 45
de na húinéirí sin deimhniú iomlán bia
mara mar mhalartú ar chuid dá ngabháil
bhliantúil.

V-Eangú Gliomaigh, Sliogéisc
Aischurtha a Laghdú agus an Cur
Ar Ais Beo a Chur Chun Cinn
Faoin Scéim seo, soláthraítear cúnamh
deontais do ghrúpaí formheasta (agus i
gcásanna eisceachtúla do dhaoine aonair)
chun cláir áitiúla um v-eangú gliomaigh
a chur i bhfeidhm. Cuireann comhchuid
v-eangaithe na scéime go leanúnach le
rathúnas na gclár um v-eangú gliomaigh
roimhe seo agus tá sé beartaithe go
gcuirfidh an v-eangú feabhas breise ar
bhainistíocht agus ar inbhuanaitheacht
iomlán na stoc gliomaigh in Éirinn. Tá sé
mar chuspóir ag an dara chomhchuid den
scéim (atá ar oscailt d’úinéirí árthaigh
aonair a ghlacann páirt i gclár aitheanta um
v-eangú) sliogéisc aischurtha a laghdú agus
cur ar ais beo na sliogiasc a chur chun cinn.
Tá sé beartaithe úsáid bearnaí éalaithe agus
gléasanna eile atá neamhdhíobhálach don
chomhshaoil a spreagadh, a laghdaíonn an
méid sliogéisc faoi mhéid a ghabhtar air
agus an tseachghabháil neamhiarrtha eile
in iascaigh potaí sliogéisc na hÉireann. I rith
na bliana, ghlac 251 árthach páirt sa scéim
agus fuair na hiascairí sin cúnamh deontais
€85,322 chun íoc i bpáirt as na costais a
bhain le níos mó ná 10 dtona (timpeall is
15,000) gliomach baineann v-eangaithe
a chur ar ais san fharraige, agus iad fós
beo, gliomaigh a raibh luach margaidh
€155,193 orthu.
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Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh
Clár Éagsúlaithe agus Sábháilteachta Cladaigh
Íocadh cúnamh deontais €58,922 le deichniúr iarratasóir chun íoc i bpáirt as an gcostas a bhain le trealamh reachtúil sábháilteachta a
cheannach, faoi choinne árthaí turasóireachta muirí, trealamh a chosnaigh €147,305.
Achoimre ar Íocaíochtaí na Rannóige um Fhorbairt Iascach i 2010

Cineál Deontais

Líon

Infheistíocht
Iomlán

Infheistíocht
Incháilithe

Deontas AE

Deontas BIM

Deontas
Iomlán

Sábháilteacht

165

€2,050,807.39

€2,017,053.39

€0.00

€806,834.00

€806,834.00

Scéim um Bainistíocht Comhshaoil
Bia Mara agus Chúnamh Deontais
Deimhnithe - Cáilíocht ar Bord

20

€473,041.68

€473,041.68

€0.00

€182,376.00

€182,376.00

Díchoimisiúnú - Íocaíochtaí
cothromaíochta

3

€6,527.00

€6,527.00

€4,895.25

€1,631.75

€6,527.00

Scéim Cruatain Bhradán

70

€1,198,386.00

€1,198,386.00

€0.00

€1,198,386.00

€1,198,386.00

Scéim um Chosaint an Chomhshaoil
Mhuirí

8

€376,851.00

€376,851.00

€152,671.00

€172,164.00

€324,835.00

Scéim um Bainistíocht Comhshaoil
Bia Mara agus Chúnamh Deontais
Deimhnithe

195

€353,643.00

€353,643.00

€78,316.00

€88,316.00

€166,632.00

V-Eangú Gliomaigh

251

€155,193.00

€155,193.00

€40,101.00

€45,221.00

€85,322.00

8

€147,305.00

€147,305.00

€0.00

€58,922.00

€58,922.00

Éagsúlú Cladaigh (Deontais
Sábháilteachta)
Iomlán

Teicneolaíocht Mhuirí
Bearta i leith Laghdú Ábhar Muirí
Aischurtha, Athbhunú Trosc agus
Caomhnú Teicniúil
I mí an Mhárta 2010, tar éis trialacha
teicniúla agus obair fhorleathan
bhreathnadóireachta a dhéanamh in
iascach cloicheáin (Nephrops) Mhuir
Éireann (Limistéar ICES VIIa), chuir BIM,
i gcomhar leis an Institiúid Mhuirí agus
leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus
Bia, iarratas faoi bhráid an Choimisiúin
Eorpaigh ar dhíolúine ‘laethanta-ar-muir’
le haghaidh 3 árthaí a úsáideann greillí
éalaithe trosc ina gcuid tráil cloicheáin.
Tar éis do scrúdú a bheith déanta ar an
gcás ag an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil
agus Eacnamaíoch um Iascaigh agus ag
an gCoimisiún Eorpach, glacadh leis an
iarratas agus tá cead ag na hárthaí seo
anois níos mó ama a chaitheamh ag
iascaireacht gach mí.
Leanadh ar aghaidh i rith na bliana ag
féachaint ar chineálacha difriúla greillí
dochta agus rinneadh iniúchadh ar
réimse méideanna difriúla, ábhar difriúil,

8
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€4,761,754.07 €4,728,000.07 €275,983.25 €2,553,850.75 €2,829,834.00

méideanna bearna difriúla, srl. Bhí sé mar
phríomhchuspóir ag an obair seo greillí
a dhéanamh atá níos furasta le húsáid
gan cumas na ngreillí sin a laghdú maidir
le huasmhéid trosc a scaoileadh saor
i limistéar ina bhfuil stoic trosc ag an
leibhéal is ísle riamh.
Tugadh faoi thrialacha chomh maith in
iascach éisc ghil an iarthuaiscirt (Limistéar
ICES VIa) chun féachaint ar an tionchar a
bhaineann le hathruithe ar pharaiméadair
reatha an trealamh iascaireachta (méid
an mhogaill ag féachaint ar an líon agus
ar an bpainéal mogaill chearnógach).
Rinneadh an obair seo go príomha chun
a thaispeáint nach raibh ach tionchar
nach fiú trácht air ag na hathruithe sin
ar stádas na stoc trosc san iascach. Mar
chuid den obair seo, tugadh faoi chlár
breathnóireachta feabhsaithe, i ndeireadh
na bliana, i gcomhpháirtíocht leis an
Institiúid Mhuirí. Nuair a chríochnófar
an obair seo sa chéad leath de 2011,
úsáidfear í mar bhunús do ‘cás díolúine’,
a chuirfear faoi bhráid an Choimisiúin
Eorpaigh, do na hárthaí atá ag feidhmiú
san iascach seo nach ndéanann siad
iarracht de ghnáth troisc a ghabháil.

De rogha ar thrálaeireacht éisc ghil a
dhéanamh in iascach éisc ghil an iarthuaiscirt (Limistéar ICES VIa), tugadh
faoi thrialacha chomh maith inar
úsáideadh meaisíní díreoige chun an
tionchar a bheadh ag a leithéid d’iascach
ar throisc a shocrú. Taispeánann an obair
thosaigh go bhféadfadh éirí go maith le
hiascach mangaigh (dubh agus bán) toisc
nár gabhadh ar aon speiceas eile mar
sheachghabháil.
Tugadh faoi dhá thriail sa Mhuir
Cheilteach (Limistéar ICES VIIj-k) chomh
maith inar breathnaíodh ar bhearta
malartacha teicniúla do na cabhlaigh
éisc ghil atá ag feidhmiú san iascach
tábhachtach seo.

Córais Bainistíochta Comhshaoil
(CBC)
Faoi dheireadh 2010, buíochas le
hiarracht chomhbheartaithe tríd an Scéim
um Bainistíocht Comhshaoil Bia Mara
agus Chúnamh Deontais Deimhnithe ag
BIM, bhí Córais Bainistíochta Comhshaoil
(CBC) á chur i bhfeidhm ar bord 195
árthach chun ullmhúcháin a dhéanamh le

haghaidh deimhniú tríú páirtí, deimhniú i
leith Chaighdeán Maoirseachta BIM mar
shampla nó an Chomhairle Maoirseachta
Muirí (CMM). Chomh maith leis an
gcabhlach ronnaigh, bhain an cabhlach
scadáin úsáid freisin as an gcur chuige
CBC agus iarracht á déanamh aige
deimhniú CMM a fháil.
Bhí an mheantóireacht tionscail ina
príomhchuid den chlár CBC i 2010.
Tugadh an mheantóireacht isteach ar
dtús ag BIM i 2007. Faoin gcur chuige seo,
taispeánann iascairí áirithe d’iascairí eile
conas córais bainistíochta comhshaoil
oibriúcháin a fhorbairt ar bord árthaí
iascaireachta agus taispeánadh gur
mhodh éifeachtach é chun feasacht
chomhshaoil a chur chun cinn ar fud an
chabhlaigh.
Bunaíodh Cumann Éisc Fhreagrach
na hÉireann (ÉFÉ) i rith na bliana. Mar
thionscnamh faoi chinnireacht an
tionscail, bunaíodh ÉFÉ chun cabhrú le
ball-árthaí a gcuid gabhálacha a dhíol,
ball-árthaí atá ag tabhairt faoi fhorbairt
agus dheimhniú CBC a chomhlíonann
caighdeán maoirseachta BIM. Cuireadh
duine de na baill bhunaidh ar ghearrliosta
“Curaidh Bia Mara 2010” de chuid
Chomhaontas an Rogha Bia Mara, toisc
an mheantóireacht tionscail i CBC a bhí
ar siúl aige.

Tuinnín agus seachghabháil
speiceas cosanta a bhainistiú
Leanadh le clár clibeáil satailíte do
thuinnín ban i rith 2010 agus clibeáladh
roinnt iasc i mí Dheireadh Fómhair.
Soláthróidh an obair seo eolas nua faoi
ghluaiseachtaí éisc a chabhróidh le
hiascairí Éireannacha tuinnín a aimsiú,
rud atá deacair le déanamh go minic. Mar
thoradh ar seo, bainfidh níos mó iascairí
úsáid as an gcuóta Éireannach, cuóta nach
n-úsáidtear go hiomlán i láthair na huaire,
agus soláthrófar eolas tábhachtach maidir
le bainistiú an stoic seo.
Lean an Roinn Theicniúil Mhuirí de
bhainistiú a dhéanamh ar na sonraí
bitheolaíochta tuinnín a chuirtear
faoi bhráid Choimisiún Idirnáisiúnta
um Chaomhnú Tuinníní an Atlantaigh
agus ar na sonraí faoi sheachghabháil
céiticigh a chuirtear faoi bhráid an
Choimisiúin Eorpaigh. Mar chuid de na
cláir seo, ghlac eolaithe BIM páirt sa
ghrúpa oibre ar sheachghabháil speiceas

cosanta (An Chomhairle Idirnáisiúnta
um Thaiscéalaíocht na Mara, ICES) agus
sa ghrúpa oibre tuinnín bháin de chuid
Choimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú
Tuinníní an Atlantaigh.

Bainistíocht Dramhaíola
Lean an t-ionad burlála ‘dramheangach
iascaireachta’, a bhunaigh BIM, i mbun
feidhme i 2010. Ó bunaíodh an t-ionad
seo sa bhliain 2007, bhailigh sé níos
mó ná 100 tona de dhramheangach
iascaireachta níolóin agus rinne
monarchana sa Ríocht Aontaithe agus
sa tSín 30% de seo a athchúrsáil.
Cuireann sé seo laghdú mór ar an
méid dramhthrealaimh iascaireachta a
chuirtear chuig láithreáin líonta talún.
Cuireadh tús chomh maith i 2010 le
comhthionscadal tionscail a bhfuil
mar chuspóir aige an mhodheolaíocht
athchúrsála a fheabhsú agus úsáid
nua a bhaint as ábhar athchúrsáilte, le
húsáid sa tionscal iascaireachta agus sna
hearnálacha muirí ginearálta.

Iascaigh Cladaigh
Iascaigh i Láithreacha Natura
2000
D’ainneoin gur bunaíodh clár um bailiú
sonraí bonnlíne le haghaidh láithreacha
Natura 2000 agus go ndearnadh
comhaontú le hArd-Stiúrthóireacht
an Chomhshaoil i leith ‘treochlár um
chomhlíonadh iomlán’, ní dhearnadh an
méid dul chun cinn i 2010 a bhíothas ag
súil leis. Cé go ndearnadh Measúnú Cuí
eatramhach ar iascach ruacain Chuan
Dhún Dealgan i 2009 (mar a éilítear faoi
threoracha Natura 2000), ní rabhthas
ábalta Measúnú Cuí iomlán a dhéanamh
ar an iascach seo ná ar iascaigh eile i
rith na bliana, mar a bhíothas ag súil leis,
toisc shaincheisteanna a bhain le socrú

cuspóirí caomhnaithe le haghaidh na
Limistéar Caomhantais Speisialta agus
na Limistéar faoi Chosaint Speisialta seo.
Níor osclaíodh iascach ruacain Chuan
Dhún Dealgan i 2010 toisc leibhéil ísle
stoic. Is dóigh gur tharla sé seo mar gheall
ar choinníollacha neamhfhabhracha
comhshaoil sa gheimhreadh 2009/2010.
D’ainneoin easpa dul chun cinn ar
Mheasúnuithe Cuí, bhí baill foirne na
Roinne um Iascaigh Cladaigh ag obair
go lánaimseartha ar thascanna eile a
bhí riachtanach chun cloí le Natura
2000. I gcomhar leis an Institiúid Mhuirí,
rinneadh measúnuithe stoic ar roinnt de
na hiascaigh móra débhlaosacha cladaigh.
I measc na n-iascach sin bhí; oisrí agus
muiríní Chuan Chill Chiaráin, muiríní
Chuan Dhairbhre, oisrí Chuan Mó, oisrí
Chuan an Fhóid Duibh agus oisrí Chuan
Thrá Lí. Chomh maith leis sin, cuireadh
tús le próifíliú iascaireachta i láithreacha
Natura i limistéir áirithe. Déantar é seo trí
agallamh a chur ar iascairí go pearsanta,
agallamh ina n-úsáidtear cur chuige cosúil
le ceistneoir, a forbraíodh le haghaidh
iascach cladaigh i Loch Trasna i 2010.
Ina dhiaidh sin, úsáidtear an t-eolas a
bhailítear mar chuid de na hagallaimh
seo chun cabhrú le tionscal Pleananna
Iascaigh Natura a fhorbairt. Cuirfear an
cur chuige seo i bhfeidhm i láithreacha
tosaíochta iascaigh eile i 2011.

Creat Bainistíochta Sliogéisc
Ní dhearnadh ach beagáinín dul chun
cinn arís eile i 2010 maidir leis an gCreat
Bainistíochta Sliogéisc a chur i bhfeidhm.
Mhol BIM an próiseas seo don chéad
uair i 2005, agus ar feadh tréimhse
ghearr ina dhiaidh sin, cruthaíodh Grúpaí
Comhairleacha Speiceas agus coistí
comhairleacha áitiúla gníomhacha le
haghaidh stoic thábhachtacha áirithe
sliogéisc chladaigh; tá cuid mhór den
struchtúr seo ar fionraí anois.
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Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh
Clár na mBád Fairtheora agus an
Clár um V-eangú Gliomaigh

Comhairlí Comhairleacha
Réigiúnacha

Leanadh le “Clár na mBád Fairtheora
Cladaigh” de chuid BIM i 2010.
Bailíodh sonraí feidhmíochtaí ó árthaí
iascaireachta cladaigh (níos lú ná 10
méadar ar fhad) mar a éilítear faoi Chreat
an AE um Bailiú Sonraí. Bailítear eolas
fíorthábhachtach faoi rátaí gabhála agus
faoi fheidhmíocht eacnamaíoch i leith
árthaí cladaigh sa chlár seo agus chuir
níos mó ná 90 árthach ó iascaigh áirithe
tuairisceáin i gcrích i 2010.

Cuireadh an clár NWWRAC (An
Chomhairle Chomhairleach Réigiúnach
um Uiscí an Iarthuaiscirt) de chruinnithe
grúpa oibre agus coiste feidhmiúcháin
i bPáras agus i Maidrid i gcrích nuair
a tionóladh cruinniú Comhthionóil
Ghinearálta an NWWRAC i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath ar an 27 Deireadh
Fómhair 2010. D’eagraigh Rúnaíocht an
RAC cruinnithe sainiúla ar: Athchóiriú
an CBI; Eacnamaíocht Iascach; Phleanáil
Spásúlachta Mhuirí; agus ar phleananna
bainistíochta fadtéarmacha a fhorbairt
le haghaidh cadóg agus na n-iascach sa
Mhuir Cheilteach.

D’éirigh go hiontach arís eile leis an gclár
náisiúnta um v-eangú gliomaigh; rinneadh
níos mó ná 10 dtona (timpeall is 15,000
gliomach) de ghliomaigh baineann fásta
a v-eangú agus a chur ar ais san fharraige,
agus iad fós beo, i rith an tséasúir, méadú
de bheagnach 2,000 gliomach ar 2009.
Bailítear sonraí fíorthábhachtacha sa
chlár seo chomh maith faoi fheidhmíocht
an iascach gliomaigh agus úsáideadh na
sonraí seo, chomh maith le clár na mbád
fairtheora agus torthaí na measúnuithe
stoc débhlaosach Natura 2000 mar
bhunús don “Shellfish Stocks and Fisheries
Review 2010”, a foilsíodh ag an Institiúid
Mhuirí agus ag BIM.

Forbairt Acmhainní
Creat um Bailiú Sonraí (CBS)
Na hoibleagáidí náisiúnta atá ann faoi
Rialachán an AE um Bailiú Sonraí (RBS)
agus faoin gCreat um Bailiú Sonraí (CBS)
- go háirithe bailiú sonraí eacnamaíocha
ón gcladach iascaigh agus ón earnáil
próiseála - cuireadh i bhfeidhm de
réir an Chláir Náisiúnta iad. Achtaíodh
reachtaíocht náisiúnta a thacaíonn leis an
CBS i mí an Mhárta 2010 agus chuidigh
sé seo leis an bpróiseas gníomhach um
bailiú sonraí.
Na hiarratais ar shonraí eacnamaíocha,
faoin gCreat um Bailiú Sonraí de chuid
an Chomhbheartas Iascaigh, ón gcladach
iascaigh do 2002-2007 (RBS) agus 2008
(CBS) agus ón earnáil próiseála (2006
agus 2007; RBS agus 2008; CBS), cuireadh
i ngníomh iad agus cuireadh na sonraí go
léir a bhí ar fáil faoi bhráid an AE roimh an
spriocdháta.
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Pléadh ról agus feidhmiúlacht na
RACanna i gcomhthéacs réigiúnach, don
am atá le teacht, le hArd-Stiúrthóir ar
Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Muirí
agus na hIascaireachta (MARE) agus
pléadh chomh maith iad i rith cruinnithe
comhordaithe RAC leis an gCoimisiún
Eorpach, inar díríodh ar shaincheisteanna
airgeadais agus riaracháin. Cuireadh
díospóireacht shainiúil leis an gCoimisiún
Eorpach maidir leis an gclár oibre
NWWRAC do 2010/2011 i gcrích agus
formheasadh buiséad oibriúcháin don
tréimhse seo.
Chomh maith leis sin, rinne Rúnaíocht an
NWWRAC Collóiciam Idir-RAC na bliana
2010 a bhainistiú, inar díríodh ar chúrsaí a
bhain le gach uile RAC.

Deimhniú idirnáisiúnta do Bhia
Mara na hÉireann
Bunaithe ar an dul chun cinn suntasach
a rinneadh i 2010, beidh Éire ina céad
thír Eorpach a chuirfidh caighdeán
náisiúnta i bhfeidhm don bhia mara
fiáin i 2011. Is deis riachtanach é an
caighdeán chun bia mara na hÉireann a
dhíol agus is caighdeán é atá aitheanta go
hidirnáisiúnta (ISO 65), a bhfuil creidiúnú
tríú páirtí aige agus atá bunaithe ar na
bunphrionsabail sa Chód Iompair um
Iascaigh Freagracha, arna tháirgeadh ag
Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (EBT)
na Náisiún Aontaithe.

Deimhneofar leis an bpríomhchaighdeán
go mbainfidh árthaí iascaireachta aonair
príomhghnéithe na freagrachta, na
hinrianaitheachta agus na cáilíochta ar
bord amach. Tá mionsonraí le fáil maidir
le speicis aonair in iarscríbhinní teicniúla
(m.sh. an portán dearg, an t-iasc geal agus
an Nephrops, peiligeach). Deimhneofar le
caighdeán ar tír na háiseanna atá ar an
gcladach (comharchumainn, próiseálaithe,
miondíoltóirí) agus ceadóidh sé dóibh
siúd a cheannóidh táirgí Éireannacha na
táirgí sin a rianú siar go dtí an t-árthach
bunaidh, ag féachaint ar dhea-chleachtas
agus ar fhreagracht chomhshaoil.
I 2010, forbraíodh príomhchaighdeán agus
na hiarscríbhinní a ghabhann leis d’árthaí
iascaireachta agus triaileadh ar bord árthaí
portáin dheirge, éisc ghil agus Nephrops
iad. Deimhneofar na hárthaí sna cabhlaigh
seo sa chéad leath de 2011.
Tá baol ann nach n-éireoidh le Tionscal
Peiligeach na hÉireann Deimhniú a bhaint
amach ón gComhairle Maoirseachta
Muirí (CMM) toisc nár thángthas ar
chomhaontú maidir le bainistiú na stoc
ronnaigh ag an Íoslainn, ag na hOileáin
Fharó agus ag an AE. Mura ndéanfar
an t-easaontas seo a réiteach faoin
deireadh 2011, d’fhéadfaí deimhniú
CMM na n-iascach Éireannach a chur ar
fionraí, iascaigh atá tiomanta do stoc a
ghabháil i mbealach inbhuanaithe, toisc
cuótaí aontaobhacha agus méaduithe
ar ghníomhaíocht iascaireachta a bheith
curtha i ngníomh ag an Íoslainn agus ag
na hOileáin Fharó .
In oirchill ar an teagmhas seo, forbrófar
an “caighdeán maoirseachta bia mara”
náisiúnta le haghaidh árthaí peiligeacha
chun éilimh na gceannaitheoirí
idirnáisiúnta bia mara agus a gcuid
custaiméirí a shásamh, i gcás nach mbeidh
deimhniú CMM ar fáil.

Forbairt an
Dobharshaothraithe
Cé gur seoladh an Plean Forbartha
Náisiúnta um Bia Mara i mí an
Mheithimh 2010, arb é atá ann ná an
Clár Oibriúcháin Neamh-Chómhaoinithe
d’Iascaigh, ba shrianta a bhí cumas BIM
fós chun cúnamh airgeadais a thabhairt

don earnáil. Tharla sé seo toisc gur
measadh nach raibh tionscadail a bhí
lonnaithe i limistéir shainithe Natura
2000, nó in aice leo, i dteideal cúnamh
deontais a fháil don am i láthair. Cuireadh
teorainn chomh maith le cúnamh
deontais don earnáil feirmeoireachta
bradáin mhuirí. D’eascair na srianta sin
ó agóidí a cuireadh sa scéal ag an Roinn
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil agus ag an Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
nuair a bhí Measúnuithe Straitéiseacha
Comhshaoil á gcur i gcrích agus an Clár
Oibriúcháin Neamh-Chómhaoinithe á
ullmhú.
Táthar ag súil leis go mbainfear dul chun
cinn suntasach amach i 2011 maidir le
measúnú cuí a dhéanamh ar chuanta
tábhachtacha dobharshaothraithe, rud
a chuirfidh ar chumas na limistéar seo
cúnamh airgeadais a fháil. Ar neamhchead
don mhéid thuas, bhí BIM ábalta
cúnamh a thabhairt do mhéid suntasach
tionscadal i gcúrsa 2010.

Ceadú Deontas
Buíochas le Clár Náisiúnta Bia Mara na
hÉireann a fhormheas, bhíothas ábalta
chomh maith Scéim BIM um Nuálaíocht
agus Teicneolaíocht Dobharshaothraithe
a chur i bhfeidhm, scéim a bhfuil mar
chuspóir aici cuidiú leis an teicneolaíocht
nuálach a thriail i ndobharshaothrú
tráchtála chun feabhas a chur ar an
iomaíochas; chun an indéantacht
eacnamaíoch agus theicniúil a bhaineann
le láithreacha agus le speicis nua a
shocrú; chun cuidiú le bearta a chuirfeadh
feabhas ar an inbhuanaitheacht
chomhshaoil, ar shláinte agus ar leas na
n-iasc agus ar cháilíocht táirgí; chun an
tsábháilteacht agus an tsláinte cheirde
agus scileanna ceirde a chur chun cinn
agus chun an dobharshaothrú a chur i
bhfeidhm go comhchuí i bpobail chósta
agus tuaithe.

Íocaíochtaí Deontais um
Dhobharshaothrú
B’ionann íocaíochtaí deontais le
tionscadail BIM faoin Scéim Forbartha um
Dhobharshaothrú Tráchtála de chuid an
Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013,
i rith 2010, agus €404,532, ar chostais
incháilithe infheistíochta €1 mhilliún.
B’ionann íocaíochtaí deontais le
tionscadail faoi Scéim BIM um Nuálaíocht
agus Theicneolaíocht Dobharshaothraithe
agus €637,107, ar chostais incháilithe
infheistíochta €1 mhilliún.
Thacaigh íocaíochtaí deontais BIM um
Dhobharshaothrú, i 2010, le hinfheistíocht
iomlán €2 mhilliún agus tá siad liostaithe
de réir tairbhí agus contae sna sceidil
a ghabhann leis an tuarascáil seo,
leathanaigh 44 agus 45.

Ceadaíodh seacht n-iarratas is fiche
faoi Scéimeanna BIM ar infheistíocht
comhiomlán €1.7 mhilliún, scéimeanna
ar formheasadh cúnamh deontais
€924,728 ina leith.

Forbairt Tionscadal
Ar an 30 Meitheamh 2010, fógraíodh
glaoch foirmiúil ar iarratais tionscadal sna
Meáin Náisiúnta faoin Scéim Forbartha
um Dhobharshaothrú Tráchtála de chuid
an Phlean Forbartha Náisiúnta 20072013. Rinneadh é seo tar éis don Aire
Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh
agus Bia, Clár Náisiúnta Bia Mara na
hÉireann a sheoladh go foirmiúil.
Fuair BIM deich n-iarratas agus as na
hiarratais sin measadh go raibh ceann
amháin díobh mí-oiriúnach agus
tarraingíodh ceann eile díobh siar. Chuir
BIM ocht n-iarratas chun tosaigh agus
tugadh cúnamh deontais dóibh ina
dhiaidh sin tar éis cead a fháil ón mBord
Roghnúcháin um Dhobharshaothrú ag
cruinniú ar an 16 Meán Fómhair 2010.
Infheistíodh €1.4 mhilliún ar an iomlán
sna hocht n-iarratas a chuir BIM chun
tosaigh, iarratais ar iarradh cúnamh
deontais €547,887 ina leith.
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Cláir Forbartha Teicniúla
Lean an “T Burke”, árthach suirbhéireachta
beag cladaigh ag BIM, i mbun feidhme i
2010. Ba í an obair a bhí ar siúl aige don
chuid is mó ná suirbhéireacht ar shíolta
diúilicíní a thacaigh leis an earnáil diúilicíní
bunfháis. Rinne an t-árthach suirbhéanna
i Muir Éireann agus i gCuan Chaisleán
na Mainge i gContae Chiarraí. Chuir an
t-árthach seirbhísí tacaíochta ar fáil chomh
maith do roinnt príomhchláir oibre eile,
lena n-áirítear gníomhaíocht mhapála
beantaí chun tacú leis an bpróiseas
“treochlár um chomhlíonadh”.
Leanadh leis an obair forbartha
teicniúla chun tacú le teicnící agus le
teicneolaíochtaí a fhorbairt maidir le
feirmeoireacht speiceas nua, mar shampla
cluas mhara, cuanta mara, feamainn agus
péirse. Rinneadh dul chun cinn breise i
dtaca leis na deacrachtaí éagsúla teicniúla
sna limistéir seo, go háirithe i réimsí
an soláthar éisc óig agus bhainistiú na
cáilíochta uisce.
I gcomhar le Dobharshaothrú Fheirmeoirí
Aontaithe na hÉireann, rinne BIM
ceardlann thábhachtach don earnáil
diúilicíní téide a reáchtáil i 2010. Chuir
baill foirne BIM roinnt páipéar tráthúil i
láthair, lena n-áirítear tuarascáil ar staidéar
a rinneadh le déanaí ar ghéinitic diúilicíní
feirme. Chomh maith le hobair leanúnach
dobharshaothraithe a dhéanamh ar
ghorlanna feamainne, cuireadh tionscadal
rathúil sceathraí muiríní i gcrích agus
úsáideadh na muiríní óga a tháinig as sin le
haghaidh tionscadal san Iardheisceart.
Tá tacaíocht theicniúil á soláthar i gcónaí
ag BIM don earnáil oisrí chun cuidiú leis
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na tionchair a bhaineann le galar nua,
galar a thug bás ar oisrí cheana. Mar
chuid den obair seo, rinneadh teicnící
áirithe fearachais a thriail, soláthraíodh
straitéisí malartacha soláthar oisrí óga
agus rinneadh monatóireacht fhorleathan
leanúnach ar an gcomhshaol agus ar stoic.

Cláir Comhshaoil, Cáilíochta agus
Réigiúnacha
Tríd a chuid líonra d’Oifigigh um Fhorbairt
Acmhainní Dobharshaothraithe atá
bunaithe go réigiúnach agus trí shochar
a bhaint as luach na mbunachar sonraí
forleathan atá aige, atá nasctha le córas
faisnéise geografaí (CFG), lean BIM de
chúnamh mionsonraithe a chur ar fáil
don Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus
Bia, don Institiúid Mhuirí agus don
tionscal maidir le heolas mionsonraithe
a sholáthar chun an “treochlár um
chomhlíonadh” a chur chun cinn, ionas go
gcloífeadh Éire le ceanglais na Treoracha
maidir le hÉin agus Gnáthóga, ó thaobh
forbairt dobharshaothraithe de. Chomh
maith leis sin, thug Oifigeach Comhshaoil
speisialaithe BIM agus a Oifigeach Mapála
CFG tacaíocht ríthábhachtach don
phróiseas ríthábhachtach seo.

Scéimeanna Dearbhaithe
I 2010, lean BIM de thacaíocht
a thabhairt dá shraith uathúil de
Scéimeanna Dearbhaithe ISO 65 um Bia
Mara Creidiúnaithe Feirme agus de na
scéimeanna sin a fhorbairt. Cinntíonn na
Scéimeanna Dearbhaithe seo go bhfuil
rochtain fós ag táirgí bia mara feirme
na hÉireann ar an margadh. Chomh

maith leis sin, tugann siad tacaíocht
d’fheirmeoirí Éireannacha margaí nideoige
ardluacha a bhaint amach dá gcuid
táirgí. Go háirithe, bhí na Scéimeanna
Dearbhaithe do dhiúilicíní orgánacha
agus d’oisrí Éireannacha ar cháilíocht
dhearbhaithe ar na scéimeanna ba
ghnóthaí agus glacadh go han-mhaith leo
san áit mhargaidh. Tá an dobharshaothrú
orgánach ag croílár Thionscal orgánach
na hÉireann ina iomláine, ar an margadh
idirnáisiúnta easpórtála. Ag an aonach
trádála orgánach Biofach le déanaí,
ba chóir a thabhairt faoi deara go
raibh 50% de thoscaireacht iomlán na
hÉireann comhdhéanta de ghnóthais
dobharshaothraithe.
D’ainneoin diansrianta buiséadacha,
rinneadh dul chun cinn leanúnach
maidir le “scéimeanna speisialta marcála
aontaithe” a leathnú amach timpeall
an chósta. Rinneadh dhá scéim bhreise
den chineál seo a leathnú amach i
2010. Tá obair ar siúl fós ag na Grúpaí
CLAMS (Córais Áitiúla Chomhordaithe
um Bainistiú an Dobharshaothraithe)
ina gcuid cuanta agus faigheann siad
tacaíocht ó Oifigigh Forbartha Acmhainní
BIM um Dhobharshaothrú, oifigigh atá
bunaithe go réigiúnach. I measc a gcuid
gníomhaíochtaí déanann siad tránna
agus céanna a ghlanadh agus suiteálann
siad comharthaí léiritheacha maidir
le dobharshaothrú. Chomh maith leis
sin, déanann na feirmeoirí éisc obair
dheonach chun an dobharshaothrú a
chomhtháthú i bpobail áitiúla i mbealach
níos fearr agus chun feabhas a chur ar
‘ceadúnas sóisialta’ na hearnála chun
feidhmiú ar chladach an Stáit.

An Rannóg Forbartha Gnó
agus Nuálaíochta
Feidhmíocht an Mhargaidh
I rith 2010, d’éirigh go han-mhaith leis
an earnáil bia mara ó thaobh earraí
easpórtála de, cé go raibh coinníollacha
deacra trádála ann fós sa mhargadh
intíre. Ar an iomlán, tháinig méadú go
dtí timpeall is €712 milliún (gan cur i
dtír coigríche a chur san áireamh) ar bhia
mara na hÉireann, méadú €8 milliún ar
2009.
Tháinig méadú go dtí timpeall is €379
milliún ar mhargaí easpórtála i 2010,
méadú 15% ar 2009. D’éirigh go hiontach
leis an mbradán Éireannach (bradán
orgánach don chuid is mó) i rith 2010 le
hearraí easpórtála de thimpeall is €67
milliún, luachmhéadú 33% i gcomparáid
le 2009. Tá sliogéisc ar fónamh arís ann le
hearraí easpórtála de thimpeall is €143
milliún, méadú 24% ar 2009. Ar deireadh,
tháinig méadú 10% ar mhéideanna
peiligeacha agus b’ionann luach iomlán
na n-earraí easpórtála agus €112 milliún.
Dírítear ar an AE go príomha fós ó thaobh
earraí easpórtála Éireannacha de (79%
d’iomlán na n-earraí easpórtála), agus ar
an Nigéir, ar an Rúis agus ar an Éigipt ina
dhiaidh sin, tíortha ina bhfuil an t-éileamh
ag dul i méid.
Sciar den mhargadh easpórtála 2010
d’earraí easpórtála iomlána €379m
(sciar 2009)

Bliain dheacair a bhí ann don mhargadh
Éireannach le díolacháin iomlána de
thimpeall is €333 milliún, laghdú
11.6% ar 2009. Bhí tionchar mór ag
an gcor eacnamaíoch, ag laghdú ar an
gcumhacht ceannaigh tomhaltóirí agus
ag an drochaimsir tráth na Nollag ar na
hearnálacha miondíola agus seirbhísí
bia. I rith 2010, in ionad bradáin agus
cloicheáin a cheannach, thosaigh daoine
ag ceannach trosc, glasán agus cadóg,
éisc níos saoire. Chomh maith le bia mara
níos saoire a cheannach, cheannaigh
tomhaltóirí codanna níos bige agus
tháinig méadú eile ar éisc réamhphacáilte.

Clár Forbartha Gnó agus
Nuálaíochta (FGN)
Dírítear ar cheithre phríomhchuspóir agus
phríomhghníomh mar chuid den chlár
FGN.

1. Príomhshaincheisteanna
earnála a aithint trí Bhainistiú
Catagóire Bia Mara
Soláthraíonn an Bainistiú Catagóire
Bia Mara dearcadh comhtháite ar
phríomhchatagóirí bia mara (éisc
pheiligeacha, éisc gheala, bradáin agus
sliogéisc), ón bpróiseas táirgeachta
go dtí go gcuirtear ar an margadh
iad. I rith 2010, forbraíodh pleananna
mionsonraithe um bainistiú catagóire
d’éisc pheiligeacha, do chloicheáin agus
do phortáin.
Chuir an Scéim um Bainistiú Catagóire
Bia Mara ar chumas BIM tionscadail
chomhleasa a fhorbairt agus a mhaoiniú
chun déileáil le príomhshaincheisteanna
catagóire.

Tionscadal um Mol Eorpach Bia Mara

■ An Fhrainc 25% (23%)
■ An Spáinn 13% (12%)
■ An Ríocht Aontaithe 11% (11%)
■ An Rúis 6% (6%)
■ An Nigéir 6% (11%)
■ An Ghearmáin 6% (7%)
■ An Iodáil 6% (5%)
■ Eile 27% (25%)

Tá earnáil bia mara na hÉireann
ilroinnte agus baineann easpa réime
léi, ó thaobh struchtúir próiseála
agus láithreachta de (1-3% sciar den
mhargadh), i bpríomhmhargaí. Toisc
na míbhuntáistí iomaíocha seo, tá
tuairisceáin agus praghsanna níos ísle ag
cuideachtaí Éireannacha ná mar atá ag a
n-iomaitheoirí idirnáisiúnta.

Chun díriú ar struchtúir bhealach chun
margaidh, tá measúnú á dhéanamh ag
BIM ar a indéanta is atá sé do thionscal
easpórtála bia mara na hÉireann, mol bia
mara a bhunú i Boulogne-sur-Mer. Tá sé
beartaithe áis thionscal-oibrithe a bhunú
mar scéim thrialach ar dtús, bheadh
díoltóirí áitiúla ann agus chruthófaí
ionad lántráchtálaithe le himeacht ama
a dhéanfadh táirgí brandáilte bia mara na
hÉireann a mhargú. Cuirfear an staidéar os
comhair an tionscail sa dara leath de 2011.

2. Aird thráchtála níos géire a
fhorbairt le cuideachtaí próiseála
agus díolachán bia mara
Bainistiú Príomhchuntas (BPC)
I rith 2010, d’fhorbair BIM córas BPC
chun freastal i mbealach níos éifeachtaí
ar chomhpháirtithe tionscail. Buíochas
le BPC, tá pointe teagmhála amháin ann
do chuideachtaí próiseála agus díolachán
bia mara maidir le seirbhísí BIM. Tá
sé mar chuspóir ag an gcóras seo é a
dhéanamh níos éasca do chuideachtaí
déileáil le BIM agus a chinntiú go gcuirtear
seirbhísí i gcrích ar mhodh éifeachtach
comhordaithe. Tugann córas um
bainistíocht caidreamh custaiméirí (BCC),
ina dtaifeadtar an caidreamh idir BIM agus
an tionscal, tacaíocht don struchtúr BPC.
I rith na bliana, chuir BIM Clár um
Fhorbairt Miondíolachán Iolrach ar
fáil do chuideachtaí bia mara intíre,
chomh maith le meantóireacht shainiúil
agus tacaíocht leantach ó speisialtóir
miondíola.
BIM Tuarascáil Bhliantúil 2010
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Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh
Comhchláir um Ghnó Bia Mara de
chuid BIM/an Bhord Fiontar
I rith 2010, tháinig BIM le Bord Fiontar
Iarthar Chorcaí chun Clár um Ghnó Bia
Mara a chur ar fáil a chuideodh le hocht
gcuideachta bia mara a gcuid pleananna
gnó, brandaí, táirgí, táirgí nua agus
pacáistiú a fhorbairt. Mar chuid den chlár,
thug na cuideachtaí cuairt ar áiteanna
margaidh thar lear, lena n-áirítear
Taispeántas Bia Mara na hEorpa.
Seoladh Clár um Ghnó Bia Mara Loch
Garman i mí na Samhna 2010 agus tá sé
beartaithe cláir eile a sheoladh i nGaillimh
agus i nDún na nGall i rith 2011.

Costais Phróiseála a Laghdú – Clár um
Dhéantúsaíocht Bharainneach agus Bia
Mara Glas
Rinneadh dhá chlár nua a chur i bhfeidhm
go trialach i rith 2010. Seoladh an Clár
um Dhéantúsaíocht Bharainneach le sé
chuideachta bia mara agus baineadh
torthaí dearfacha amach i dtéarmaí
éifeachtúlachtaí méadaithe oibriúcháin,
coigiltis chostais phróiseála i réimsí na
n-éifeachtúlachtaí déantúsaíochta, costais
dáileacháin, costais pacáistithe agus
riarachán orduithe.
Tá sé mar chuspóir ag an gClár um Ghnó
Bia Mara Glas/Cáiliúcháin Chomhshaoil
na costais iomlána chomhshaoil a
bhaineann leis an earnáil a laghdú agus
clár feasachta agus oiliúna a chur ar fáil
don earnáil phróiseála bia mara, maidir le
riachtanas a bheith le híomhá bia mara
níos glaine agus níos glaise a chothú i
margaí nua agus chun cuidiú léi.

Cumas Próiseála
Cuireann Seirbhísí Próiseála na nithe seo
a leanas ar fáil: seirbhísí fadhbcheartaithe,
meantóireacht maidir le cáilíocht, agus
fios gnó próiseála. Cuireadh oiliúint ar fáil
don tionscal trí cheardlanna réigiúnacha i
mbainistíocht sábháilteachta bia (FETAC
deimhnithe) agus i nósanna imeachta um
anailís ghuaise agus phointí rialúcháin
criticiúla (AGPRC). Cuidíodh le roinnt
príomhchuideachtaí caighdeán domhanda
an British Retail Consortium (BRC) a
bhaint amach.

Scéim um Infheistíocht sa Phróiseáil
Ar son na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh
agus Bia, rinne BIM, i gcomhar le
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Fiontraíocht Éireann agus le hÚdarás na
Gaeltachta, an Scéim um Infheistíocht
sa Phróiseáil a oscailt arís i mí Lúnasa
2010. Cé go raibh roinnt deacrachtaí ag
baint leis na spriocdhátaí gearra, d’éirigh
go maith leis an scéim; formheasadh
naoi dtionscadal, ar infheistíocht iomlán
€4.7 mhilliún, le cúnamh deontais €1.3
mhilliún. Bainfidh díolacháin nua de
€26 milliún leis na tionscadail seo agus
cruthófar 82 post nua dá mbarr.

forbairt táirgí nua, pacáistiú nua agus
teicneolaíochtaí ceannródaíocha
próiseála. Cuidíonn an IFBM le cuideachtaí
nuathionscanta bia mara a chruthú
trí spásanna cothaithe faoi thacaíocht
a sholáthar agus soláthróidh sé bonn
speisialaithe um próiseáil bia mara do na
hiarchéimithe a insealbhófar san earnáil.

An Clár Miondíola agus Seirbhísí Bia

Mar chuid den chlár, tugadh cuairt ar
roinnt cuideachtaí gaolmhara idirnáisiúnta
agus forbraíodh comhpháirtíochtaí le
soláthróirí idirnáisiúnta an phacáistithe
agus na teicneolaíochta.

Baineann an clár seo leis na hearnálacha
miondíola agus seirbhísí bia agus tá sé
mar phríomhchuspóir aige an gnó bia
mara sa mhargadh intíre a mhéadú.
Tá Ciorcal Bia Mara BIM ina phríomhchuid
den chlár agus is bratchomhlacht é do
mhórchuid tionscnamh san earnáil seo.
Ag obair trí líonra an Chiorcail Bhia Mara,
tá sé mar chuspóir ag an gclár seo forbairt
leanúnach a dhéanamh ar an margadh
intíre trí cháilíocht, láimhsiú agus chur
i láthair an bhia mara sna hearnálacha
miondíola agus seirbhísí bia a fheabhsú.
I rith 2010, tháinig méadú ó 132 go dtí
175 ar líon na mball sa Chiorcal Bia Mara.
Glacadh le 242 iarratas ar bhallraíocht
do 2011.
I rith 2010, cuireadh ceardlanna maidir
le bainistiú an fhuarshlabhra, le brandáil
agus le scríbhneoireacht biachlár ar fáil do
speisialtóirí bia mara agus do bhaill den
earnáil fáilteachais.
I dtús 2011, tabharfaidh BIM
Dámhachtainí Bliantúla Rogha na
Catagóire isteach chun an sármhaitheas
sna hearnálacha miondíola agus seirbhísí
bia a aithint.

3. Luach a mhéadú trí nuálaíocht
agus trí tháirgí nua a fhorbairt
trí Ionad Forbartha Bia Mara BIM
(IFBM)

I rith 2010, d’oibrigh níos mó ná 160
fiontar ar thuairimí forbartha tríd an
IFBM.

I rith 2011, seolfaidh BIM dhá scéim nua
chun cuidiú le forbairt agus le nuálaíocht
táirgí nua bia mara.
Scéim um Breisluach Bia Mara –
cuideoidh an scéim seo le cuideachtaí
próiseála bia mara íoc as na costais a
bhaineann le taighde margaidh, le forbairt
choincheapúil táirgí agus an phacáistithe,
le háis forbartha a fháil ar cíos, le táirgí a
thriail agus le pleanáil gnó.
Scéim Forbartha um Iarchéimithe
Bia Mara - tá sé mar chuspóir ag an
scéim seo tacú le forbairt na hearnála trí
iarchéimithe speisialaithe a earcú agus a
imlonnú, iarchéimithe a bhfuil scileanna
forbartha gnó agus teicneolaíochta
bia acu, chun obair a dhéanamh ar
thionscadail cuideachtaí bia mara tríd
an IFBM. I dteannta le hobair tionscadail
phraiticiúil a dhéanamh le cuideachtaí
bia mara, soláthrófar oiliúint fhoirmiúil
do na hiarchéimithe i dteicneolaíocht bia
mara agus i bhforbairt agus nuálaíocht
gnó (suas go dtí leibhéal deimhnithe nó
dioplóma).

4. Bia Mara na hÉireann a Aithint

Bíonn obair ar siúl ag Ionad Forbartha Bia
Mara BIM chun cuidiú le cuideachtaí bia
mara na hÉireann luach breise a chur lena
gcuid táirgí, tríd an nuálaíocht agus trí
tháirgí nua a fhorbairt, rud a chinntíonn
go gcoinníonn a gcuid táirgí cos le
roghanna athraitheacha na dtomhaltóirí.

Toisc an margadh domhanda iomaíoch
agus oscailte ina bhfeidhmíonn cuideachtaí
bia mara na hÉireann (tagann timpeall is
70% de bhia mara an AE ó thríú thíortha
atá níos saoire) caithfidh bia mara na
hÉireann “idirdhealú a dhéanamh” idir é
féin agus na hiomaitheoirí seo agus béim a
chur ar ár gcuid bia mara d’ardchaighdeán,
atá lán de bhunáitíocht.

Tacaíonn an IFBM le cuideachtaí bia
mara na hÉireann tríd a gcumas i roinnt
príomhréimsí a fheabhsú, lena n-áirítear

Tá dhá thionscnamh á bhfeidhmiú ag BIM
chun bia mara na hÉireann a aithint san áit
mhargaidh idirnáisiúnta agus intíre.

n Scéimeanna cineálacha deimhnithe:
éici-scéimeanna, scéimeanna
orgánacha, scéimeanna um
maoirseacht iascaireachta freagraí
agus Clár BIM um Bia Mara Cáilíochta
(CBMC).
n An clár um chumas brandálaithe
cuideachtaí: Chuidigh BIM le roinnt
cuideachtaí bia mara coincheap
branda, pacáistiú agus cumarsáid
thacaíochta a fhorbairt i rith 2010,
mar shampla, cuideachta nua éisc
ghil, táirgeoir diúilicíní orgánacha
agus próiseálaí portáin.

Scéimeanna Forbartha Gnó
agus Nuálaíochta
I rith 2010, tá sé beartaithe ag BIM na
scéimeanna seo a leanas a thabhairt
anuas:
n Scéim um Bainistíocht
Catagóire Bia Mara: chun díriú ar
phríomhshaincheisteanna coitianta
catagóire.
n Scéim um Shocrúchán Iarchéimithe
Bia Mara: chun iarchéimithe a earcú
le hobair a dhéanamh ar thionscadail
a chuirfidh le luach an tionscail.
n Scéim Infheistíochta um Próiseáil
Bia Mara: cuireadh an scéim i
gcrích ag BIM, in éineacht le
Fiontraíocht Éireann agus le hÚdarás
na Gaeltachta, ar son na Roinne
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

Seirbhísí Muirí
Chuir BIM cúrsa oiliúna ar fáil do 1,197
pearsanra den tionscal bia mara ag
na hionaid oiliúna aige sa Chaisleán
Nua i gContae Dhún na nGall, i mBaile
Chaisleáin Bhéarra, i gContae Chorcaí
agus ina Aonaid Oiliúna Chósta
shoghluaiste a thug cuairt ar 29 láthair
chósta i 2010. Chomh maith leis sin,
reáchtáladh roinnt ceardlann agus
seimineár ar ábhair éagsúla timpeall an
chósta.

Oiliúint Iascach agus
Dobharshaothraithe
I rith na bliana, chuir 58 iascaire a
gcúrsaí oiliúna i gcrích agus bronnadh
Deimhnithe Inniúlachta na Roinne

Iompair (DoT) um Oifigigh Deice orthu sa
Chaisleán Nua agus i mBaile Chaisleáin
Bhéarra. Rinne triúr mac léinn is fiche
staidéar le haghaidh Dheimhnithe
Inniúlachta an DoT/FETAC um Oifigigh
Innealtóireachta, Aicme 2 agus 3 agus
chuir 40 mac léinn breise an Modúl
FETAC i bPróisis Innealtóireachta Muirí
i gcrích, modúl a ceapadh go speisialta
le haghaidh árthaí cladaigh. Bronnadh
Deimhnithe um Chomhrac Dóiteáin
Muirí STCW-95 ar nócha is a ceathair
iascaire tar éis dóibh dul i mbun cúrsaí
dianoiliúna 3 lá agus 5 lá in aonad BIM
um oiliúint dóiteáin sa Chaisleán Nua.
Bronnadh daichead is a sé Deimhniú ar
na daoine sin a chuir cúrsaí um Chórais
Loingseoireachta Leictreonaí agus Rialú
Loingseoireachta i gcrích.
Bronnadh seachtó is a sé Deimhniú
Inniúlachta an DoT/FETAC um Báid
Phaisinéirí ar iascairí atá ag iarraidh
éagsúlú a dhéanamh sa turasóireacht
mhuirí nó sa dobharshaothrú agus ar
oibreoirí árthaí dobharshaothraithe atá
ann cheana féin a iompraíonn pearsanra
feirme éisc. Chuir fiche is a cúig fear agus
ban óg a n-ainmneacha síos chun oiliúint
a dhéanamh a mbronnfar Bundeimhnithe
FETAC agus Deimhnithe FETAC, Leibhéal
5 in Iascaireacht Thráchtála agus i
nDobharshaothrú orthu ina leith. Chun
scileanna deisiú eangach a fhoghlaim,
scileanna atá ag éirí níos gainne sa
tionscal le blianta beaga anuas, chuir 18
nduine an modúl FETAC i gCothabháil
agus Deisiú Trealamh Iascaireachta i
gcrích, trí chúrsaí calafoirt an Aonaid
Oiliúna Chósta. Chomh maith leis
sin, fuair 219 pearsanra iascaigh agus
dobharshaothraithe Deimhnithe an DoT
um Chumarsáid Raidió i dtaca leis an
gCóras Domhanda Sábháilteachta um
Ghuais Mhuirí.

Oiliúint Sábháilteachta Bia Mara
I rith 2010, fuair 65 duine de phearsanra
an tionscail bhia mara, lena n-áirítear
roinnt iascairí a dhéanann bia mara a reo
ar bord a gcuid árthaí, meantóireacht ó
bhaill foirne BIM i dteicnící sábháilteachta
bia mara. Rinne fiche is a naoi díobh siúd
staidéar ina dhiaidh sin dá nDeimhnithe
FETAC i mBainistíocht Sláinteachais Bhia
Mara agus in AGPRC Rioscabhunaithe do
Ghnóthais Bia Mara ag ionaid dhifriúla i

mBaile Átha Cliath, i gCloich na Coillte,
i nGaillimh, i gCeann Chlochair agus i
nDún na nGall. Bhí tromlach na ndaoine
sin ag obair cheana féin sa tionscal bia
mara, cé go raibh sé beartaithe ag roinnt
díobh tabhairt faoi chonair gairmeacha
beatha nua tríd a bhfiontair bia mara féin
a thosú.

Oiliúint Sábháilteachta
Buíochas le feachtas raidió náisiúnta um
chur chun cinn na sábháilteachta mara,
eisíodh iomlán de 450 cárta BIM um
Bunoiliúint Sábháilteachta i 2010. Chomh
maith leis sin, rinne BIM a dhlúthdhiosca
Ráitis Sábháilteachta d’Árthaí Iascaireachta
Éireannacha a nuashonrú chun riachtanais
dhlíthiúla nua a chomhlíonadh. Cuidíonn
an acmhainn uathúil seo le scipéirí/
húinéirí Polasaí Sábháilteachta, Ráiteas
Sábháilteachta agus Measúnú Riosca a
dhréachtú d’árthaí iascaireachta a bhfuil
ceathrar ball foirne nó níos mó acu, árthaí
atá níos mó ná 15 mhéadar ar fhad don
chuid is mó. D’iarr an tÚdarás Sláinte
agus Sábháilteachta ar BIM cúnamh a
sholáthar dó chun doiciméad simplithe
um Measúnú Riosca agus na Treoirnótaí
a ghabhann leis a dhréachtú d’árthaí
iascaireachta atá níos lú ná 15 mhéadar
ar fhad, agus a bhfuil triúr ball foirne nó
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Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh
níos lú acu, d’fhonn sábháilteacht cheirde
bhaill foirne na n-árthaí iascaireachta
a fheabhsú. Rachfar i gcomhairle leis
an tionscal i 2011 agus scaipfear an
doiciméad deiridh ar an gcabhlach
cladaigh, le tacaíocht ó cheathrar bhall
foirne cósta BIM a bhfuil an-taithí acu
agus a bhfuil cáilíocht nua faighte acu i
Sláinte agus Sábháilteacht Cheirde.

Ceardlanna, Seimineáir agus
Imeachtaí Gairmeacha Beatha
I rith 2010, ghlac iomlán de 142 duine
páirt i gceardlanna agus seimineáir BIM
ar na hábhair seo a leanas: sábháilteacht
ar muir, próiseáil bia mara agus
dobharshaothrú sliogéisc. Chomh maith
leis sin, ghlac baill foirne BIM páirt i 8
n-imeacht réigiúnacha gairmeacha beatha
agus i 4 fhéile i gcalafoirt iascaireachta
timpeall an chósta, chun gairmeacha
beatha sa tionscal bia mara a chur chun
cinn do threoirchomhairleoirí scoile agus
do mhic léinn chomh maith.

Gléasraí Oighir
Dhíol na naoi ngléasra oighir atá ag
BIM 11,101 tona oighir i 2010, gléasraí
oighir atá suite i gcalafoirt iascaireachta
timpeall an chósta, sin laghdú 24% ar an
mbliain roimhe sin.
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Forbairt Chorparáideach
Cruinnithe an Bhoird
Tionóladh cruinnithe an Bhoird i rith
2010 in áiteanna difriúla timpeall chósta
na hÉireann, rud a rinne éascaíocht don
dlúthchaidreamh idir an bord agus an
pobal bia mara cósta, dlúthchaidreamh
a ndéanann BIM dícheall tacú leis ina
chuid gníomhaíochtaí oibriúcháin agus
forbartha go léir.

Tuarascáil Bhliantúil agus
Cuntais 2009
Shínigh an Bord Tuarascáil Bhliantúil agus
Cuntais do 2009 ar an 3 Meitheamh 2010
agus shínigh an tArd-Reachtaire Cuntas
agus Ciste iad ar an 10 Meitheamh 2010.
Tá fáil ar Thuarascálacha Bliantúla i
nGaeilge agus i mBéarla.

Córais Faisnéise agus Straitéisí
Cuireadh obair shuntasach i gcrích i 2010
maidir le Láithreán gréasáin corparáideach
nua a fhorbairt do BIM. Chomh maith
leis sin, rinneadh cumarsáid a uathoibriú
trí fhormáidí leictreonacha Ríomhirise.
Buíochas le tacaíocht ón máthair-roinn
againne (An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh
agus Bia), cuireadh ar chumas BIM
seirbhís TF chobhsaí agus iontaofa a chur
ar fáil ar fud na heagraíochta i 2010. Tá
sé beartaithe iniúchtaí mionsonraithe
a dhéanamh ar an bhfeidhm TF i 2011,
mar chuid den phróiseas leanúnach um
Rialachas Corparáideach.

Oiliúint Foirne
Chuir BIM 74 áit ar fáil i gcúrsaí i 2010.
Chuir duine amháin den fhoireann Céim
i gcrích agus chuir duine amháin eile
Dioplóma i gcrích. Reáchtáil BIM 11
chúrsa deimhnithe a ghlac iomlán de 40
duine páirt iontu. Chomh maith leis sin,
chuir sé breisoiliúint ar fáil do 17 mball
foirne.
Fostóir comhdheiseanna is ea BIM. Tá BIM
tiomanta do chomhionannas a chinntiú i
ndáil le deiseanna agus féachann na cláir
forbartha foirne agus pearsanra atá aige
leis an gcuspóir seo a bhaint amach. Tá
tiomantas BIM i ndáil le comhionannas
a chinntiú le sonrú freisin ina ról san
oiliúint pearsanra don earnáil bia mara,
ina ndeimhnítear cothroime rochtana ar
oiliúint.

Sláinte agus Sábháilteacht san
Ionad Oibre
Tá BIM tiomanta d’fhorálacha an
Achta um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair 2005 a chur i
bhfeidhm. Tá ráiteas scríofa beartais
agus sábháilteachta curtha i ngníomh,
chomh maith le Nósanna Imeachta
Caighdeánacha Oibriúcháin a bhaineann
le gníomhaíochtaí áirithe, ina léirítear
na bearta cuí atá riachtanach chun
sábháilteacht agus sláinte cheirde na
bhfostaithe agus cuairteoirí ar áitribh
BIM a chosaint. Déantar an bhainistíocht
sábháilteachta agus sláinte a
athbhreithniú agus a nuashonrú ar bhonn
leanúnach.

Achoimre ar Úsáid fuinnimh
i 2010
I 2010, d’úsáid BIM 2980 MWh
d’fhuinneamh
n 2200 MWh de leictreachas
n 780 MWh de bhreosla iontaise
N.B. Ceannaítear leictreachas don chuid is
mó ó sholáthraithe a úsáideann breoslaí
in-athnuaite do roinnt dá gcuid fuinnimh.
As an méid fuinnimh a úsáideann BIM,
úsáidtear 70% den leictreachas chun
oighear a tháirgeadh agus a stóráil
agus úsáidtear an 30% eile in áitribh na
heagraíochta (oifigí agus coláistí oiliúna).
Úsáidtear 80% den ola chun áitribh a
théamh (oifigí agus coláistí oiliúna) agus
úsáidtear an 20% eile do dhá árthach
atá á bhfeidhmiú ag BIM agus chun
leictreachas a ghiniúint in dhá aonad
oiliúna soghluaiste. Ní féidir an méid
fuinnimh a úsáidtear le haghaidh iompair
ar bhóthar a mheas agus níor cuireadh
san áireamh é.
Tháinig laghdú 10% ar an meán idir 2009
agus 2010 ar an méid leictreachais a
úsáideadh go ginearálta in áitribh BIM,
rud a léiríonn go bhfuil feasacht níos
fearr ann maidir leis an riachtanas atá le
caomhnú fuinnimh.

Tá BIM ag laghdú an méid oighir á
tháirgeadh aige agus mar thoradh ar
seo, dúnfar na sean-ghléasraí ísealéifeachtúlachta. Is dócha go mbainfidh
gléasraí oighir nua, cé acu an gléasraí
oighir earnála poiblí nó príobháidí
iad, úsáid as teicneolaíocht nua, rud a
chuirfidh leis an éifeachtúlacht fuinnimh.

Rochtain Chomhtháite ar
Sheirbhísí
Tá sé mar chuspóir ag BIM go mbeidh
rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar
na seirbhísí a chuireann sé ar fáil don
phobal i gcoitinne, sa chás gur indéanta
agus gur cuí dó seo faoi mar atá leagtha
amach san Acht um Míchumas 2005.
Tá BIM tiomanta do chur i bhfeidhm
Cóid Chleachtais maidir le Rochtain
ar Fhaisnéis agus Sheirbhísí Poiblí a
chuireann Comhlachtaí Poiblí ar fáil.
Cloíonn BIM lenár gcuid n-oibleagáidí faoi
na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus
i 2010, déileáladh le dhá fhiosrúcháin ar
an iomlán.

Jason Whooley
Príomhfheidhmeannach
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Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh

Oiliúint BIM sa Tionscal Bia Mara i 2010
Cur Síos ar an gCúrsa:

Líon na Mac Léinn

Deimhnithe na Roinne Iompair (DoT)
Deimhniú Iomlán Scipéara an DoT um Oifigigh Deice (Árthach Iascaireachta)

18

Deimhniú Iomlán Athláimhe an DoT um Oifigigh Deice (Árthach Iascaireachta)

36

Deimhniú Teoranta Athláimhe an DoT um Oifigigh Deice (Árthach Iascaireachta)

4

Deimhniú an DoT/FETAC um Oifigigh Innealtóra (Árthach Iascaireachta), Aicme 3

17

Deimhniú an DoT/FETAC um Oifigigh Innealtóra (Árthach Iascaireachta), Aicme 2

5

Oilteacht Báid Phaisinéirí an DoT/FETAC

76

Cúrsa um Rialáil Loingseoireachta (Iascaireacht)

14

Córais Leictreonacha Loingseoireachta (Iascaireacht)

32

Fo-iomlán

202

Sábháilteacht ar Muir
Bunoiliúint Shainordaitheach Sábháilteachta 3 lá

450

Comhrac Dóiteáin Muirí

81

Ardchomhrac Dóiteáin Muirí

13

Garchabhair Leighis Ar Bord Longa

52

Láimhsiú agus Oibriú Géag Chraenach agus Géag Theilgthe

22

Sláinte agus Sábháilteacht Cheirde
Fo-iomlán

12
630

Cumarsáid Raidió
Deimhniú Gearr-raoin GMDSS 1

129

Deimhniú Gearr-raoin GMDSS 2

9

Deimhniú Gearr-raoin GMDSS 1 agus 2

24

Deimhniú Oibreora Shrianta GMDSS

18

Deimhniú Fadraoin GMDSS
Deimhniú Oibreora Ghinearálta GMDSS
Fo-iomlán

8
31
219

Oiliúint Scileanna agus Deimhnithe FETAC/HETAC
Bunchúrsa FETAC in Iascaigh, Leibhéal 3

15

Deimhnithe FETAC in Iascaigh agus i nDobharshaothrú, Leibhéal 5

10

Modúl FETAC i Láimhsiú Bád Oibre

13

Modúl FETAC i Loingseoireacht agus Cobhsaíocht

12

Modúl FETAC i bhFás Feamainne

5

Modúl FETAC i bPróisis Innealtóireachta Muirí

40

Modúl FETAC i mBainistíocht Sláinteachais Bhia Mara

16

Modúl FETAC i AGPRC Rioscabhunaithe do Ghnólachtaí Bia Mara

13

Modúl FETAC i gCothabháil agus Deisiú Trealamh Iascaireachta

18

Deimhniú HETAC i Sláinte agus Sábháilteacht
Fo-iomlán
Soláthar Iomlán Oiliúna

4
146
1,197

Ceardlanna agus Seimineáir
Ceardlanna Gléasanna Snámhachta Pearsanta, Sábháilteachta Bia Mara agus Dobharshaothraithe
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Bhord Iascaigh
Mhara don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2010 faoi Acht an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993.
Is éard a chuimsítear sna ráitis airgeadais, a cuireadh i dtoll a
chéile de réir na mbeartas cuntasaíochta dá dtagraítear, ná
Ráiteas ar Bheartais Cuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus
Caiteachais, an Ráiteas ar Ghnóthachain agus ar Chaillteanais
Iomlána Aitheanta, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar
Shreabhadh Airgid agus na nótaí gaolmhara. Ba iad an dlí is
infheidhme agus an Cleachtas Cuntasaíochta a nGlactar Leis i
gCoitinne in Éirinn an creat tuairiscithe airgeadais a úsáideadh
agus iad á n-ullmhú.

Freagrachtaí an Bhoird
Tá an Bord freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais, as a
chinntiú go dtugann siad léargas fíor agus cothrom ar staid
ghnóthaí an Bhoird agus ar a chuid ioncaim agus caiteachais,
agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste
Tá mé freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais
agus tuairisc a thabhairt orthu i gcomhréir leis an dlí is
infheidhme.
Tá m’iniúchach déanta agam trí thagairt a dhéanamh do na
nithe ar leith a ghabhann le Comhlachtaí Stáit i ndáil le cúrsaí
bainisteoireachta agus oibriúcháin.
Chuir mé m’iniúchadh i gcrích de réir na gCaighdeán
Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe agus
Éire) agus i gcomhréir leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí atá
leagtha síos ag an mBord um Chleachtais Iniúchóireachta.

Scóip an Iniúchta a rinneadh ar na Ráitis
Airgeadais
Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná an fhaisnéis agus na
méideanna agus an nochtadh go léir atá sna ráitis airgeadais
a fháil atá leordhóthanach chun dearbhú réasúnta a thabhairt
go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh
sé sin de bharr calaoise nó earráide. Áirítear air seo measúnú a
dhéanamh ar
n cibé an bhfuil na beartais cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí
an Bhoird, ar cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad
agus ar nochtadh go leordhóthanach iad
n a réasúnaí is a bhí meastacháin shuntasacha cuntasaíochta a
rinneadh in ullmhú na ráiteas airgeadais, agus

Chomh maith leis sin, léim an t-eolas airgeadais agus
neamhairgeadais go léir atá sa Tuarascáil Bhliantúil chun
neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a
aithint. Déanaim breithniú ar na himpleachtaí a bheadh i ndán
do mo thuarascáil dá mbeinn eolach ar aon mhí-ráiteas soiléir nó
ar aon neamhréireacht shoiléir ábhartha.

Tuairim ar na Ráitis Airgeadais
Is é mo thuairim gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir
Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis i gCoitinne in Éirinn
agus go dtugann siad léargas fíor agus cothrom ar staid ghnóthaí
an Bhoird amhail an 31 Nollaig 2010 agus ar a chuid ioncaim
agus caiteachais don bhliain dar críoch an dáta sin.
Is í an tuairim atá agam ná gur choinnigh an Bord leabhair
chuntais chuí. Tá na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na leabhair
chuntais.

Ábhair a dTugaim Tuairisc Orthu mar
Eisceacht
Tugaim tuairisc mar eisceacht más rud é
n nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na mínithe a theastaigh
uaim i gcomhair m’iniúchta, nó
n gur thug mé aon chás ábhartha ar bith faoi ndearna le linn
m’iniúchta inar úsáideadh airgead do chuspóir eile seachas
don cheann a bhí beartaithe dó, nó mura ndearnadh na
hidirbhearta de réir na n-údarás a bhí á rialú, nó
n nach bhfuil an t-eolas a thugtar i dTuarascáil Bhliantúil an
Bhoird, don bhliain a n-ullmhaítear na ráitis airgeadais ina
leith, i gcomhréir leis na ráitis airgeadais, nó
n nach léiríonn an Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais go
gcloíonn an Bord leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas
Comhlachtaí Stáit, nó
n go bhfaighim amach go bhfuil cúrsaí ábhartha eile ann a
bhaineann leis an gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i gcrích.
Níl rud ar bith le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a
dhéantar a thuairisciú mar eisceachtaí.

Andrew Harkness
Ar son agus thar ceann an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
An 24 Meitheamh 2011

n cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.
Déanaim iarracht chomh maith le linn m’iniúchta fianaise a fháil
mar gheall ar rialtacht na n-idirbheart airgeadais.
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Ceanglaítear ar an mBord, faoi Alt 9(1) den chéad sceideal leis an Acht Iascaigh Mhara, 1952, ráitis airgeadais a chur i dtoll a chéile i
gcibé foirm a fhormheasfaidh an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus le comhthoiliú an Aire Airgeadais. Ceanglaítear ar an mBord
na nithe seo a leanas agus na ráitis airgeadais á gcur i dtoll a chéile:
n beartais chuí cuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ina dhiaidh sin
n breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama
n ráitis airgeadais a chur le chéile ar bhonn gnóthais leantaigh mura bhfuil sé mí-oiriúnach a cheapadh go leanfaidh Bord Iascaigh
Mhara air i mbun feidhme
n aon imeacht ábhartha ó chaighdeáin infheidhme cuntasaíochta a nochtadh agus a mhíniú
Tá an Bord freagrach as leabhair chuí chuntais a choimeád a nochtann le beachtas réasúnta ag tráth ar bith staid airgeadais Bhord
Iascaigh Mhara agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais leis na ceanglais reachtúla. Chomh maith leis
sin, tá an Bord freagrach as sócmhainní Bhord Iascaigh Mhara a chosaint agus as céimeanna réasúnta a chur díobh le calaois, mar aon
le mírialtachtaí eile, a chosc agus a aimsiú.
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Tomás Kavanagh

An Cathaoirleach

Ball den Bhord
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais

Tuigeann Baill an Bhoird go bhfuil siad freagrach as an gcóras um rialú inmheánach airgeadais agus as athbhreithniú a dhéanamh ar
a éifeachtúlacht. Tá córas um rialú inmheánach airgeadais den saghas sin ceaptha chun rioscaí gnó a bhainistiú in ionad iad a dhíbirt
agus ní féidir leis ach cinntiú réasúnta a thabhairt, seachas cinntiú iomlán, i gcoinne míráitis nó caillteanais ábhartha. Seo a leanas na
príomhnósanna imeachta arna mbunú ag Baill an Bhoird d’fhonn féachaint le córas um rialú inmheánach éifeachtach airgeadais a chur
ar fáil:
n Béim shoiléir ar chuspóirí gnó faoi mar a chinneann an Bord i bhfianaise na gceanglas reachtúil.
n Struchtúr sainithe eagraíochta ina bhfuil freagrachtaí leagtha amach go soiléir, tarmligean údaráis agus deighilt idir dualgais a
fhéachann le timpeallacht chuí rialaithe a chruthú.
n Próiseas um bainistíocht rioscaí a dhéanann breithniú ar phleananna straitéise agus gnó i gcomhthéacs phróiseas an bhuiséid
bhliantúil tráth a leagtar amach agus a dhéantar athbhreithniú ar phleananna agus ar spriocanna airgeadais ag an mBord i
bhfianaise na spriocanna cinntithe.
n Córas tuairiscithe agus rialaithe lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanann an Bord ar an mbuiséad bliantúil chomh maith le
hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar na torthaí féin i leith an bhuiséid.
n Nósanna imeachta rialaithe – tá lámhleabhair chuimsitheacha um nósanna imeachta á gcoimeád ag an mBord ó thaobh a
phríomhghníomhaíochtaí. Is ann do theorainneacha agus do nósanna imeachta, go háirithe, atá sainmhínithe go soiléir do
chaiteachas airgeadais, lena n-áirítear soláthar agus caiteachas caipitil.
n Córais monatóireachta – déanann feidhm an iniúchta inmheánaigh monatóireacht ar chomhlíonadh córas monatóireachta le
nósanna imeachta rialaithe a fheidhmíonn de réir an chreata um chur i bhfeidhm dea-chleachtais, faoi mar a leagtar amach sa
Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2009. Tugtar eolas i dtaobh obair an iniúchta inmheánaigh trí anailís ar an riosca
a bhfuil BIM nochta dó. Fuair an Coiste Iniúchta an tuarascáil ar iniúchadh inmheánach do 2010, lenar áiríodh tuairim an Iniúchóra
Inmheánaigh faoi leordhóthanacht agus éifeachtúlacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais. Cuireadh é seo faoi bhráid an
Bhoird. Chomh maith le hiniúchadh inmheánach agus córais monatóireachta, déanann iniúchóirí seachtracha obair iniúchta gach
bliain ar na bearta éagsúla cúnamh deontais faoi mar a cheanglaítear faoi reachtaíocht rialaithe na mBeart ón AE. D’fhormheas an
Bord plean iniúchta inmheánaigh trí bliana faoi choinne na tréimhse idir 2009 agus 2012 i mí na Nollag 2009.
n Sa bhliain 2009, chomhaontaigh an Bord ar théarmaí tagartha an Fhochoiste Iniúchta, a bhunaigh an Bord i 2009 nach bhfuil
air ach Baill Neamhfheidhmiúcháin den Bhord agus a bhfuil Ball den Bhord ina c(h)athaoirleach air in ionad Chathaoirleach
an Phríomhbhoird. Braitheann monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtúlacht an chórais um rialú inmheánach
airgeadais ar thuarascálacha a chuireann an lucht bainistíochta faoi bhráid an Choiste Iniúchta, agus na hiniúchóirí seachtracha a
dhéanann obair iniúchta inmheánaigh in BIM faoi mar a shonraítear thuas, mar aon le ráitis a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas
agus Ciste ina Litir Bhainistíochta nó i dtuarascálacha eile. Chomh maith leis sin, choimisiúnaigh an Bord, faoi mar a iarradh,
athbhreithnithe neamhspleácha ar shainchórais um rialú inmheánach airgeadais san eagraíocht.
Deimhnímid gur thug an Bord faoi athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais don bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2010.

Rose McHugh

Tomás Kavanagh

An Cathaoirleach

Ball den Bhord
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AN TACHT IASCAIGH MHARA, ARNA LEASÚ
Bhí an tAcht Iascaigh Mhara, 1952 ina bhonn le Bord Iascaigh Mhara. Is é BIM an Ghníomhaireacht Stáit atá freagrach go príomha as
forbairt inbhuanaithe thionscail iasc farraige na hÉireann ar tonn agus ar tír, agus as éagsúlú gheilleagar an chósta.

LEAGAN AMACH NA GCUNTAS
Is iad seo a leanas bonn na cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha arna nglacadh ag an mBord:

a) Bonn na gCuntas
Cuirtear na ráitis airgeadais le chéile de réir an mhodha fabhraithe cuntasaíochta, seachas mar a léirítear thíos, agus de réir prionsabal
cuntasaíochta a nglactar leo i gcoitinne faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil. Glactar le Caighdeáin um Thuairisciú Airgeadais a
mholann na comhlachtaí aitheanta cuntasaíochta agus iad ina gcaighdeáin infheidhme.

b) Cistí Státchiste
Tugtar cuntas ar na deontais reatha agus chaipitil, lena n-áirítear Scéim dobharshaothraithe an Phlean Forbartha Náisiúnta (PFN),
ar bhonn airgid. Tugtar cuntas ar dheontais a fuarthas faoi Vóta 30 um Scéim Cruatain Bhradán (faoi Fhotheideal F.2.) ar bhonn
fabhraithe.

c) Cistí Eorpacha
Cúitíonn an AE na costais i riaráiste. Tugtar aitheantas do chúnamh dá shamhail ar bhonn infhála.

d) Ioncam Iarchurtha
Is é atá in ioncam iarchurtha ná maoiniú ón Eoraip agus maoiniú ón Scéim Cruatain Bhradán a iarchuireadh ar feitheamh caiteachais
um sheachadadh seirbhísí.

e) Scéimeanna Deontais
Déantar íocaíochtaí a dhéantar faoi na scéimeanna éagsúla deontais atá á bhfeidhmiú ag an mBord a chur i gcuntas ar bhonn airgid.
Déantar ceangaltais a eascraíonn de bhun ceaduithe faoi na Scéimeanna éagsúla Deontais atá á bhfeidhmiú ag an mBord a léiriú i
Nóta 14.

f) Drochfhiacha
Déantar soláthar le haghaidh iasachtaí agus fiach a bhfuiltear in amhras faoina n-íocaíocht agus déantar é seo a bhaint d’aon
chaillteanas a bhfuil coinne leis de bhun ráthaíochtaí. Glantar drochfhiacha sa bhliain ina ndéantar deireadh a chur le comhaontú na
hiasachta atá i gceist.

g) Stoic
Déantar stoic a shonrú ag a gcostas nó ag a luach inréadaithe, cibé acu sin is ísle.
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h) Déantar stoic a shonrú ag a gcostas nó ag a luach inréadaithe, cibé acu sin is ísle
Déantar dímheas a ríomh de réir méid chothroim. Is iad seo a leanas na rátaí a úsáidtear le haghaidh na bpríomhchatagóirí sócmhainní:
Talamh agus Áitribh
Talamh
Nialas
Áitribh:
- Stáisiúin Loingseoireachta - Bunaidh
		
- Stáisiúin Loingseoireachta - Breiseanna
		
- Áitribh Eile

2%
10%
10%

Gléasra agus Innealra
		
- Trealamh Oiliúna maoinitheag Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)
		
- Gléasra agus Innealra Eile
		
- Trealamh Teicniúil

16.6%
10%
20%

Gléasanna agus Trealamh
		
- Trealamh Iascaireachta
		
- Árthaí
		
- Trealamh Oifige agus Mótarfheithiclí
		
- Trealamh Ríomhaire

50%
10%
20%
33.3%

i) Cúlchistí Caipitil
Is éard atá sna Cúlchistí Caipitil ná an luach gan amúchadh atá ar na deontais chaipitil a úsáidtear chun sócmhainní seasta a mhaoiniú.

j) Airgeadraí Iasachta
Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid in airgeadraí iasachta ag na rátaí malairte ar dháta an Chláir Chomhardaithe. Aistrítear
ioncam agus costais ag na rátaí malairte ar dhátaí na n-idirbheart atá i gceist.
Déileáiltear sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le brabúis agus le caillteanais a eascraíonn as idirbhearta in airgeadraí iasachtacha
agus as socraíocht na suimeanna infhaighte agus iníoctha.

k) Pinsin
Tá scéimeanna pinsin le sochar sainithe ar bun ag Bord Iascaigh Mhara, a ndéantar maoiniú orthu go bliantúil ar bhonn íoctar mar a
úsáidtear ó airgead a bhfuil fáil acu air a sholáthraíonn an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus ó airgead ó ranníocaíochtaí a
aisbhaintear ó thuarastail ball foirne.
Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe sa tréimhse agus sonraítear iad de réir ranníocaíochtaí pinsin na mball
foirne a choimeádann BIM. Sonraítear suim arb ionann í agus an táille ar phinsean mar ioncam sa mhéid agus go bhfuil sé
in-aisghabhála, agus cúitithe ag deontais a fhaightear i rith na bliana chun íocaíochtaí pinsin a urscaoileadh.
Léirítear na gnóthachain nó na caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais na scéime sa Ráiteas ar Ghnóthachain agus ar
Chaillteanais Iomlána Aitheanta agus tá aird ar athrú comhfhreagrach sa tsuim in-aisghabhála ón Roinn Talmhaíochta, Iascaigh
agus Bia.
Áirítear leis na dliteanais phinsin, luach láithreach na n-íocaíochtaí pinsin todhchaí a shaothraigh an fhoireann go dtí seo. Is é atá
i gceist le maoiniú pinsin iarchurtha ná an tsócmhainn chomhfhreagrach a aisghabhfar amach anseo ón Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus .
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2010

Nótaí

2010

2009

€

€

1

18,793,643

39,992,108

19 (c)

2,557,367

2,612,539

440,451

81,361

21,791,461

42,686,008
384,127

Ioncam
Deontais an Oireachtais
Glanmhaoiniú Iarchurtha do Phinsin
Glanaistriú ón/(chuig an) gCúlchiste Caipitil

2

Deontais an AE

3

208,862

Láimhdeachas na nGléasraí Oighir

4

717,256

936,682

Ioncam Eile

5

963,163

1,157,173

23,680,742

45,163,990

Caiteachas
Forbairt Chaipitil Tionscail

6

3,911,287

23,959,384

Forbairt Reatha Tionscail

7(a)

9,010,522

12,261,592

Riarachán Reatha Tionscail

7(b)

3,871,828

4,122,947

Dímheas a Gearradh i Rith na Bliana

7(b)

1,463,464

1,961,912

Costais Phinsin

19 (a)

4,333,842

4,013,528

Caiteachas Eile

8

60,621

187,572

Caiteachas ar Ghléasraí Oighir

4

908,033

962,428

23,559,597

47,469,363

121,145

(2,305,373)

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

377,217

2,682,590

Barrachas (Easnamh) don bhliain

121,145

(2,305,373)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

498,362

Barrachas (Easnamh) don Bhliain
CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS

Baineann an uile ioncam agus caiteachas don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2010 le gníomhaíochtaí leantacha.
(Tá na Beartais Cuntasaíochta agus Nótaí 1 go dtí 21 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.)
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377,217

Ráiteas ar Ghnóthachain agus ar Chaillteanais Iomlána Aitheanta

Nótaí
(Easnamh)/Barrachas don bhliain

2010

2009

€

€

121,145

(2,305,373)

Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach ar Dhliteanais Phinsin
Gnóthachain/(Caillteanas) ó Thaithí ar Dhliteanais Scéime

19 (d)

4,058,000

4,200,000

-

-

Athruithe ar thoimhdí atá ina mbonn le luach reatha dhliteanais na scéime pinsin
Coigeartú ar Mhaoiniú Pinsin Iarchurtha

(4,058,000)

Gnóthachain agus (Caillteanais) Iomlána Aitheanta don Bhliain

121,145

(4,200,000)
(2,305,373)

Baineann an uile ioncam agus caiteachas don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2010 le gníomhaíochtaí leantacha.
(Tá na Beartais Cuntasaíochta agus Nótaí 1 go dtí 21 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.)
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Clár Comhardaithe
Amhail an 31 Nollag 2010

Nótaí

2010

2009

€

€

SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní Seasta
Inláimhsithe

9

2,569,222

3,009,673

Airgeadas – Iasachtaí Téarma

10

6,666

6,666

2,575,888

3,016,339

450,781

371,225

14,508

8,060

1,392,735

1,883,525

1,858,024

2,262,810

(1,366,328)

(1,892,259)

3,067,584

3,386,890

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe

11

Stoic
Airgead sa Bhanc agus ar Láimh

Lúide Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe agus Muirir Fabhraithe

12

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha roimh Phinsean
Maoiniú Pinsin Iarchurtha

19 (c)

55,000,000

56,500,000

Dliteanais Phinsin

19 (b)

(55,000,000)

(56,500,000)

3,067,584

3,386,890

2,569,222

3,009,673

498,362

377,217

3,067,584

3,386,890

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha

Maoinithe Ag
Cúlchistí Caipitil

2

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

(Tá na Beartais Cuntasaíochta agus Nótaí 1 go dtí 21 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.)
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2010

Réiteach Iarmhéid sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/Forbartha
Nótaí

2009

2010
€

Barrachas/(Easnamh) sa Chuntas Ioncaim agus
Caiteachais

€

€

(2,305,373)

121,145

Ús Bainc

(120,774)

(4,545)

Ús Iasachta a Fuarthas

-

-

Glanaistriú go Cúlchiste Caipitil

(81,361)

(440,451)

Dímheas gearrtha ar Ioncam agus Caiteachas

1,961,912

1,463,464

Brabús as díol Sócmhainní Seasta

(122,308)

(70,000)

(Méadú)/Laghdú ar Stoic

€

2,921

(6,448)

Laghdú/(Méadú) ar Fhéichiúnaithe:
- Féichiúnaithe Iasachta

-

800

- Soláthar Féichiúnaithe

-

103,161

- Féichiúnaithe Eile

(79,556)

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe

(79,556)

234,378

(525,931)

Ús Iarchurtha Aistrithe (chuig an)/ón gCuntas Ioncaim
agus Caiteachais
Glan-insreabhadh/(eis-sreabhadh) Airgid ó
Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/Forbartha

-

457,678
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338,339
(906,834)
-

(1,233,478)
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2010

Nótaí

2009

2010
€

GLAN-INSREABHADH/(EIS-SREABHADH) AIRGID Ó
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN/FORBARTHA

€

€

€
(1,233,478)

457,678

CAITEACHAS CAIPITIL
Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta a ghnóthú
Fáltas ó dhíol sócmhainní

(1,441,809)

(1,025,513)
72,500

144,242

Glan-aisíocaíochtaí iasachta ag iascairí

-

-

Ús a Gearradh ar Iasachtaí Báid

-

-

4,545

120,774

TORADH INFHEISTÍOCHTAÍ AGUS FÓNAMH A
DHÉANAMH AR AIRGEADAS

Ús Bainc a Fuarthas
GLAN (EIS-SREABHADH) AIRGID Ó
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ INFHEISTÍOCHTA

(948,468)

(1,176,793)

GLAN (EIS-SREABHADH)/INSREABHADH AIRGID
ROIMH MHAOINIÚ

(490,790)

(2,410,271)

MAOINIÚ
Airleacain an Státchiste a fuarthas

-

Airleacain an Státchiste a íocadh

-

(1,048,076)

GLAN (EIS-SREABHADH) AIRGID Ó MHAOINIÚ
MÉADÚ/(LAGHDÚ) AR AIRGEAD

-

(1,048,076)

(490,790)

(3,458,347)

(490,790)

(3,458,347)

RÉITEACH GLAN-INSREABHADH AIRGID LE
GLUAISEACHT I NGLANCHISTÍ
Méadú/(Laghdú) ar airgead don bhliain
Glanchistí amhail an 1 Eanáir

1,883,525

5,341,872

GLANCHISTÍ AMHAIL AN 31 NOLLAIG

1,392,735

1,883,525

(Tá na Beartais Cuntasaíochta agus Nótaí 1 go dtí 21 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.)
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Nótaí leis na Cuntais
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2010

1.

Deontais an Oireachtais:

€

€

Forbairt Reatha

13,001,000

14,821,000

Forbairt Chaipitil

4,424,000

20,111,000

289,928

2,084,496

1,078,715

2,975,612

18,793,643

39,992,108

Scéim Cruatain Bhradán
Scéim Dobharshaothraithe PFN

2.

2009

2010

Cúlchistí Caipitil

2010

2010

2009

2009

€

€

€

€

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

3,091,034

3,009,673

Aistriú (chuig an)/ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachas;
Suim amúchta sa bhliain
Maoiniú a úsáideadh chun Sócmhainní Seasta a cheannach
Maoiniú a úsáideadh chun Airleacain an Státchiste a aisíoc
Méideanna a scaoileadh ar dhiúscairt sócmhainní
Glanaistriú chuig an/(ón) gCuntas Ioncaim agus
Caiteachais;
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

3.

Deontais an AE

(1,463,464)

(1,961,911)

1,025,513

1,441,809

-

460,675

(437,951)

(59,427)

(2,500)

(21,934)
(81,361)

(440,451)

3,009,673

2,569,222

2010

2009

€

€

Deontais a Fuarthas:
E-Aqua an AE

-

2,408

149,244

219,724

Tionscadal Deepclean an AE

-

111,957

Tionscadal Marcála Trealaimh an AE

-

50,038

48,190

-

Tionscadal Degree an AE

9,508

-

Róchumas an AE

1,920

-

208,862

384,127

-

2,408

149,244

219,724

-

111,957

Tionscadal Gorlann Inmharthana an AE

Staidéar Cumas-Dhúisitheachta (CD) Céiticigh an AE

Deontais a Fuarthas:
Úsáidte chun E-Aqua an AE a mhaoiniú
Úsáidte chun Tionscadal Gorlann Inmharthana an AE a mhaoiniú
Úsáidte chun Tionscadal Deepclean an AE a mhaoiniú
Úsáidte chun Tionscadal Marcála Trealaimh an AE a mhaoiniú

-

50,038

48,190

-

Úsáidte chun Tionscadal Degree an AE a mhaoiniú

9,508

-

Úsáidte chun Róchumas an AE a mhaoiniú

1,920

-

208,862

384,127

BIM Tuarascáil Bhliantúil 2010

29

Úsáidte chun Staidéar CD Céiticigh an AE a mhaoiniú

Nótaí leis na Cuntais
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2010

4.

2010

2009

€

€

717,256

936,682

Pánna

(416,339)

(457,660)

Costais Oibriúcháin

(386,016)

(400,065)

Costais Riaracháin

(105,678)

(91,803)

Ba iad seo a leanas na Torthaí oibriúcháin maidir le Soláthar Oighir:
Láimhdeachas
Lúide:

Muirir Úis

-

(12,900)

Caiteachas Iomlán ar Ghléasraí Oighir

(908,033)

(962,428)

Barrachas/(Easnamh) ar Oibríochtaí

(190,777)

(25,746)

Nóta: Chinn an Bord go gcuirfidh sé deireadh lena oibríochtaí déanta oighir faoin
31 Nollaig 2011.

5.

2010

2009

€

€

4,545

120,774

Ioncam Riaracháin/Cíos Infhála

303,374

367,813

Ioncam ó Iascaigh

332,346

230,504

47,200

20,957

205,698

294,817

70,000

122,308

963,163

1,157,173

2010

2009

€

€

1,581,159

2,451,726

Ioncam Eile:
Ús Bainc

Ioncam ó Fhorbairt Gnó agus Nuálaíocht
Ioncam ó Oiliúint
Brabús as Díol Sócmhainní

6.

Forbairt Chaipitil Tionscail - lena n-áirítear deontais
Iascaigh Mhara
Díchoimisiúnú Iascach Mara
Scéim Cruatain Bhradán
Dobharshaothrú
Láimhsiú Iasc
Clár Forbartha Gnó agus Nuálaíochta
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6,527

15,605,028

289,928

2,084,496

1,727,780

3,718,775

-

99,359

305,893

-

3,911,287

23,959,384

7.

2010

2009

€

€

Iascaigh Mhara

2,748,476

2,813,644

Dobharshaothrú

2,010,201

2,786,056

Seirbhísí Muirí

2,011,320

2,404,121

Forbairt Gnó agus Nuálaíocht

1,560,545

3,445,720

679,980

812,051

9,010,522

12,261,592

An Tionscal i Láthair na hUaire
(a) Forbairt

Faisnéis agus Pleanáil

Nóta: Áirítear sna teidil thuas costais riaracháin le haghaidh tuarastal, taistil agus ilnithe foirne atá gafa go díreach le cúrsaí
forbartha.
(b) Riarachán
Tuarastail Foirne
Baill Foirne Riaracháin Taistil
Táillí agus costais taistil Bhaill an Bhoird

1,415,812

64,623

63,943

65,127

73,563

1,381,583

1,401,396

Guthán, Postas agus Páipéarachas

222,772

210,112

Próiseáil Sonraí

185,026

215,450

Cíos, Rátaí agus Deisiúchán

Cumhacht, Soilse agus Glantóireacht

73,810

63,968

136,491

142,680

Táille Iniúchta

28,000

31,020

Tuarascáil Bhliantúil

14,554

10,156

137,546

101,772

67,654

165,943

123,449

227,132

1,463,464

1,961,912

5,335,292

6,084,859

14,345,814

18,346,451

2010

2009

€

€

Ús Iníoctha an Státchiste

-

19,951

Soláthar d’Fhiacha Amhrasacha

-

103,161

60,621

64,460

60,621

187,572

Táillí Dlí, Gairmiúla agus Sainchomhairleoirí

Árachas
Costais Oiliúna agus Forbartha Foirne
Ilnithe, Costais Ghinearálta agus Suibscríbhinní Trádála
Dímheas i rith na bliana

Iomlán

8.

1,371,193

Caiteachas Eile

Deontais um Shábháilteacht Iascaireachta Farraige
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Nótaí leis na Cuntais
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2010

9.

Sócmhainní Seasta - Inláimhsithe
Iomlán

Talamh agus
Áitribh

Gléasra agus
Innealra

Obair idir
Lámha

Gléasanna
agus Trealamh

€

€

€

€

€

51,231,068

9,364,916

13,284,433

-

28,581,719

1,025,513

161,584

105,916

314,606

443,407

-

-

-

-

-

-

-

Costas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Breiseanna
Aistrithe
Diúscairtí
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

(333,925)

-

(333,925)

51,922,656

9,526,500

13,056,424

314,606

29,025,126

48,221,395

8,424,356

12,360,882

-

27,436,157

1,463,464

339,419

408,764

-

715,281

(331,425)

-

-

Dímheas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Muirear don bhliain
Diúscairtí don bhliain
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

(331,425)

-

49,353,434

8,763,775

12,438,221

-

28,151,438

Amhail an 31 Nollaig, 2010

2,569,222

762,725

618,203

314,606

873,688

Amhail an 31 Nollaig, 2009

3,009,673

940,560

923,551

-

1,145,562

Glanluachanna Leabhar

10.

Sócmhainní Seasta - Airgeadas

2010

2009

€

€

6,666

6,666

-

-

6,666

6,666

-

-

6,666

6,666

2010

2009

Iasachtaí d’Iascairí
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
An Phríomhshuim atá le hÍoc
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig
Lúide: Soláthar le haghaidh Fiach Amhrasach

11.

Féichiúnaithe:

€

€

Féichiúnaithe Iasachta

885,603

885,603

Fiacha Eile

577,447

497,891

1,463,050

1,383,494

(1,012,269)

(1,012,269)

Lúide: Soláthar le haghaidh Fiach Amhrasach

450,781

32

BIM Tuarascáil Bhliantúil 2010

371,225

12.

Creidiúnaithe:
Ioncam Iarchurtha
Creidiúnaithe agus Fabhruithe Trádála

13.

2010

2009

€

€

93,530

383,820

1,272,798

1,508,439

1,366,328

1,892,259

Léasú
(a) Léasanna Oibriúcháin
Meastar gurb ionann na muirir léasa atá iníoctha i 2011 agus €844,976 agus áirítear leis seo na foirgnimh a áitíonn an Bord agus
a nglacann an Bord ar cíos iad.
Tá na cíosanna seo de bhun léasanna a rachaidh in éag mar seo a leanas:
€
2011

117,959

2012-2015

9,779

2015 agus ina dhiaidh

717,238
844,976

Roinneann BIM oifig i gCloich na Coillte, Contae Chorcaí leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus leis an Údarás um
Chosaint Iascaigh Mhara. Tá an foirgneamh faoi úinéireacht Oifig na nOibreacha Poiblí. Tá léasanna oibriúcháin ag BIM do na
hoifigí seo a leanas: Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath. Na Duganna Nua, Gaillimh. An Coláiste Náisiúnta Iascaigh, An
Caisleán Nua, Contae Dhún na nGall. An tIonad Réigiúnach Iascaigh, Baile Chaisleáin Bhéarra, Contae Chorcaí. Na Cealla Beaga,
Contae Dhún na nGall. Tá léasanna oibriúcháin ag BIM chomh maith maidir le deich n-oifig beaga réigiúnacha agus le deich
nGléasra Oighir atá ag feidhmiú i gceantair éagsúla chósta
(b) Léasanna Airgeadais
Níorbh ann d’aon léas airgeadais amhail an 31 Nollaig 2010

14.

Dliteanais agus Ceangaltais Theagmhasacha
B’ann do dhliteanais agus ceangaltais theagmhasacha amhail an 31 Nollaig 2010, a d’eascair as seo a leanas:
(a)

Ráthaíochtaí d’Institiúidí Airgeadais i leith iasachtaí arbh ionann iad agus €146,590.77. Sealbhaítear céadmhorgáiste mar
urrús do na ráthaíochtaí seo. Níor iarradh ar an mBord aon íocaíocht a dhéanamh i leith ráthaíochtaí i 2010.

(b)

Ba iad seo a leanas na hiarmhéideanna gan íoc i leith áiseanna airgeadais a formheasadh ach nár glacadh leo amhail an
31 Nollaig:
€
Dobharshaothrú

221,000

Iascaigh

74,132

Díchoimisiúnú Iascaigh

-

Deontais Chruatain Bhradán

41,996

Bearta Tacaíochta Cabhlach

-

(c)

Léasaítear foirgneamh na Ceannoifige ó Oifig na nOibreacha Poiblí. Áirítear dliteanas leis an léas
seo maidir leis an bhfoirgneamh a choinneáil mar a bhí sé ag an tús. Ba dhoiligh meastachán a
thabhairt don obair seo, agus ní chlúdófaí é seo go dtí tabhú an chaiteachais.

(d)

Níl aon imeacht dlí á chosaint ag an mBord.
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15.

Tionscnamh Dobharshaothraithe Trasteorann
Ionchorpraíodh an Tionscnamh Dobharshaothraithe Trasteorann, lena dtacaíonn an Clár Speisialta um Shíocháin agus
Athmhuintearas, i 1998 mar Ghrúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch agus cláraíodh in Oifig na gCuideachtaí é. Tá sé faoi
chomhúinéireacht BIM agus Bhia Mara Thuaisceart Éireann Teoranta (Northern Ireland Seafood Limited).

16.

Ciste Cothromais Bheanntraí
Bhunaigh an Rialtas an ciste seo chun forbairt thionscal dobharshaothraithe réigiún Bheanntraí a chur chun cinn tar éis dhúnadh
Chríochfort Ola Fhaoide. Ní féidir luach na scaireanna seo a mheas go cruinn de bharr go mbraitheann sé ar fheidhmíocht na
bhfiontar. Sealbhaítear na scaireanna uile in ainm an Aire Airgeadais.
2009

2010
Sealbhaíodh na hinfheistíochtaí seo a leanas amhail an 31 Nollaig 2010

17.

€

€

Kush Seafarms Ltd.

19,046

19,046

Fastnet Mussels Ltd.

19,046

19,046

38,092

38,092

Tuarastail Foirne
Gearrtar tuarastail foirne na bliana ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais faoi na teidil seo a leanas.
Gearrtar Conarthaí Tréimhse Éiginnte (CTÉ) go díreach ar chostas na dtionscadal (gníomhaíochtaí forbartha) ina rannóg.
Gearrtar pá Oibreoirí na nGléasraí Oighir ar chostais reatha na nGléasraí Oighir (Féach Nóta 4).
Is iad is pinsinéirí iontu ná íocaíochtaí pinsin a dhéantar le baill foirne BIM atá ar scor (Féach Nóta 19).
Líon na mBall
Foirne amhail an
31 Nollaig 2010

Líon na mBall
Foirne amhail an
2010 31 Nollaig 2009
€

2009
€

Rannóg
Tuarastail Forbartha Gnó agus Nuálaíochta

16

944,131

15

Tuarastail Seirbhísí Muirí

22

1,482,047

11

876,058

Tuarastail Forbartha Iascaigh

32

2,030,779

19

1,301,047

Tuarastail Forbartha Dobharshaothraithe

23

1,486,832

13

950,086

Tuarastail Riaracháin

19

1,371,193

18

1,415,812

6

374,131

6

406,635

-

-

42

2,846,636

Tuarastail Faisnéise agus Pleanála

1,186,404

Eile
Foireann ar Conradh (Conarthaí Tréimhse Éiginnte)
Oibreoirí na nGléasraí Oighir

10

416,339

10

457,660

Pinsinéirí

99

1,759,833

92

1,708,842

Íocaíochtaí Cnapshuime

178,619

482,800
227

10,348,085

226

11,327,799

Baineadh tobhach pinsin €503,124 ó bhaill foirne agus íocadh leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia é.
Tar éis rialú an AE i 2008 rinneadh ball seasta foirne de gach ball foirne ar conradh a bhí i dteideal conartha thréimhse éiginnte.
Áirítear na baill foirne seo le líon na mball foirne atá údaraithe, mar a comhaontaíodh leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus
Bia.
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18.

Tuarastal na Stiúrthóirí agus an POF
Táillí

Freastal ar
Costais Chruinnithe
Taistil
an Bhoird

€

€

14,391

3,061

8

Iníon Rose Mc Hugh (13 Meitheamh 2009 go dtí 12 Meitheamh 2012)

An Cathaoirleach

An tUasal Enda Bonner (13 Meitheamh 2010 go dtí 12 Meitheamh 2013)

Stiúrthóir

9,251

5,898

8

An tUasal Ivan Coulter (31 Deireadh Fómhair 2007 go dtí 30 Deireadh
Fómhair 2010)

Stiúrthóir

7,919

1,657

7

An tUasal Robert Molloy (14 Meitheamh 2007 go dtí 13 Meitheamh 2010)

Stiúrthóir

4,956

1,129

4

An tUasal Michael Dempsey (21 Feabhra 2008 go dtí 20 Feabhra 2011)

Stiúrthóir

2,025

517

7

An tUasal Seamus Dooley (11 Meitheamh 2007 go dtí 10 Meitheamh 2010) Stiúrthóir

4,927

2,273

4

An tUasal Tomás Kavanagh (13 Meitheamh 2010 go dtí 12 Meitheamh 2013) Stiúrthóir

4,292

1,161

3

An tUasal Paídí Ó Sé (4 Samhain 2010 go dtí 3 Samhain 2013)

1,239

433

1

Stiúrthóir

Tháinig an Bord le chéile 8 n-uaire i 2010.
Tuarastal
€
POF

129,512

Cuireann an POF le scéim chomhordaithe sochair aoisliúntais shainithe Bhord Iascaigh Mhara don fhoireann.

19.

Costais Phinsin
(a) Anailís ar chostais iomlána phinsin a gearradh ar Chaiteachas
2010

2009

€

€

Costas seirbhíse reatha

1,700,000

1,700,000

Ús ar Dhliteanais Scéime Pinsin

3,100,000

2,800,000

Ranníocaíochtaí Fostaí

(466,158)
4,333,842

(486,472)
4,013,528
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19.

Costais Phinsin (ar lean)
(b) Gluaiseacht i nGlandliteanas Pinsin i rith na bliana airgeadais

Glandliteanas Pinsin amhail an 1 Eanáir
Costas Seirbhíse Reatha
Costais Úis

2010

2009

(€’000)

(€’000)

56,500

51,200

1,700

1,700

3,100

2,800

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach

(4,058)

2,687

Pinsin a íocadh sa bhliain

(2,242)

(1,887)

Glandliteanas Pinsin amhail an 31 Nollaig

55,000

56,500

(c) Sócmhainn Maoinithe Iarchurtha le haghaidh Pinsean
Breathnaíonn an Bord ar na méideanna seo mar shócmhainn a fhreagraíonn don dliteanas iarchurtha gan mhaoiniú le
haghaidh pinsean de réir na sraithe toimhdí a mhínítear thíos agus roinnt imeachtaí a tharla san am atá thart. Ar na
himeachtaí seo tá an bonn reachtúil um bunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm
faoi láthair i ndáil le maoiniú pinsean na seirbhíse poiblí, lena n-áirítear ranníocaíochtaí fostaithe agus an próiseas bliantúil
meastachán. Cé nach ann do chomhaontú foirmiúil i ndáil leis na méideanna faoi leith seo leis an Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia, níl aon fhianaise ag an mBord nach mbainfidh an beartas maoinithe seo na méideanna seo amach mar is
dual dó de réir an chleachtais reatha.
Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh Pinsean i:
2009

2010
Maoiniú in-aisghabhála maidir le costais phinsin na bliana reatha.
Deontas Stáit caite le pinsinéirí a íoc.

€

€

4,800,000

4,500,000

(2,242,633)

(1,887,461)

2,557,367

2,612,539

B’ionann an tsócmhainn mhaoinithe iarchurtha le haghaidh pinsean amhail an 31 Nollaig 2010 agus €55 milliún
(2009: €56.5 milliún).
(d) Stair ghnóthachan agus chaillteanas ó thaithí
2009

2008

2007

(€’000)

(€’000)

(€’000)

(€’000)

Oibleagáidí sainithe sochair

55,000

56,500

51,200

49,400

Gnóthacháin/caillteanais ó thaithí ar
mhéid na ndliteanas scéime

(4,058)

(4,200)

Céatadán luach láithreach na
ndliteanas scéime
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7%

7%

(732)
1%

(1,519)
3%

19.

Costais Phinsin (ar lean)
(e) Scéim Pinsin
Tá scéimeanna sochair aoisliúntais sainithe gan mhaoiniú i bhfeidhm ag Bord Iascaigh Mhara dá chuid foirne. Íoctar
teidlíochtaí aoisliúntais a eascraíonn ó na scéimeanna as ioncam reatha agus gearrtar ar an gCuntas Ioncaim agus
Caiteachais iad, de réir glan-ranníocaíochtaí aoisliúntais na bhfostaithe, sa bhliain a bhíonn siad le híoc. Tá na torthaí a
leagtar amach thuas bunaithe ar luacháil achtúireach na ndliteanas pinsin i leith baill foirne BIM atá fós i mbun oibre, atá
ar scor agus atá marbh amhail an 31 Nollaig 2010. Thug achtúire neamhspleách cáilithe faoin luacháil seo, dar dáta an 5
Feabhra 2011, chun críocha an chaighdeáin chuntasaíochta, Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais Uimh. 17 - Sochair Scoir
(FRS 17).
Seo a leanas na toimhdí airgeadais ar baineadh úsáid astu chun dliteanais scéime a ríomh faoi FRS 17:
Toimhde

2010

2009

2008

Toimhde faoi mhéadú ar thuarastal

4%

4%

4%

Toimhde faoi mhéadú ar phinsean

4%

4%

4%

5.5%

5.5%

5.5%

2%

2%

2%

Ráta lascaine
Boilsciú praghais

Ligeann bonn na básmhaireachta a nglactar leis d’fheabhsúcháin ar ionchas saoil le himeacht aimsire. Mar sin de, braithfidh
ionchas saoil tráth scoir ar an mbliain a bhaineann ball aois scoir amach (65 bliain d’aois). Taispeánann an tábla thíos
ionchas saoil na mball a bhain aois 65 bliain amach i 2010.
Bliain a baineadh aois 65 bliain amach

20.

2010

Ionchas saoil - fir

87

Ionchas saoil - mná

90

Leasanna Bhaill an Bhoird
Ghlac an Bord nósanna imeachta de réir threoirlínte na Roinne Airgeadais i ndáil le
nochtadh Bhaill an Bhoird faoi leasanna agus comhlíonadh na nósanna imeachta seo i rith na bliana. Níorbh ann
d’aon idirbheart sa bhliain i ndáil le gníomhaíochtaí an Bhoird ina raibh leas sochair ag Baill an Bhoird.

21.

Formheas na Ráiteas Airgeadais
D’fhormheas an Bord na Ráitis Airgeadais ar an 10 Meitheamh 2011.
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Deontais Cabhlach Íoctha 2010
Scéim um Bainistíocht Comhshaoil Bia Mara agus Chúnamh Deontais Deimhnithe
FEABHSÚCHÁIN CÁILÍOCHTA AR BORD, CUID B
Céadainm

Sloinne

Árthach

Costas
Incháilithe

Deontas
an EU

Deontas BIM

Deontas
Iomlán

Costas Iomlán
Tionscadail

CORCAIGH
JOHN D

SULLIVAN

RONAN ROSS

37,500.00

0.00

15,000.00

15,000.00

37,500.00

DAVID AND CORNELIUS

MINIHANE

SARAH DAVID

37,500.00

0.00

15,000.00

15,000.00

37,500.00

LOVON

37,500.00

0.00

15,000.00

15,000.00

37,500.00

O’DRISCOLL

CARMONA

37,500.00

0.00

15,000.00

15,000.00

37,500.00

RACHEL JAY

37,500.00

0.00

15,000.00

15,000.00

37,500.00

O DRISCOLL

AMADEUS

19,650.00

0.00

7,860.00

7,860.00

19,650.00

KNOLLWAY LIMITED
DONAL, BRENDAN, & LIAM
RACHEL JAY FISHING LTD
DANNY
DONAL

O NEILL

SPARKLING STAR

18,750.00

0.00

7,500.00

7,500.00

18,750.00

CORNELIUS

MINIHANE

DAWN ROSS

18,387.18

0.00

7,355.00

7,355.00

18,387.18

ERIC

MURPHY

EILEAN CROINE

18,386.50

0.00

7,354.50

7,354.50

18,386.50
13,250.00

ZEIK

TUIT

CORONA GLORIA

13,250.00

0.00

5,300.00

5,300.00

JOHN

TATTAN

ADVENTURER

9,350.00

0.00

3,740.00

3,740.00

9,350.00

DAMIEN

DEASY & LISA WHYTE

LES MARQUISES

6,710.00

0.00

2,684.00

2,684.00

6,710.00

DAMIEN TURNER FISHERIES LTD

ROISE CATRIONA

18,750.00

0.00

7,500.00

7,500.00

18,750.00

JAMES HURLEY FISHERIES LTD

MEN-SCOEDEC

23,742.00

0.00

4,748.50

4,748.50

23,742.00

GAILLIMH
MAIRTIN

CONNEELY

IUDA NAOFA

37,500.00

0.00

15,000.00

15,000.00

37,500.00

STEPHEN

JOYCE

OILEAN AN OIR

36,250.00

0.00

14,500.00

14,500.00

36,250.00

CIARRAÍ
THOMAS

KENNEDY

FIONA K II

36,200.00

0.00

14,480.00

14,480.00

36,200.00

THOMAS

KENNEDY

ATLANTIC FISHER

10,461.00

0.00

2,092.00

2,092.00

10,461.00

MARGARET MARY

3,455.00

0.00

1,382.00

1,382.00

3,455.00

LÚ
SUPREME FISHING COMPANY
LOCH GARMAN
RICHARD & ELAINE

BUSHER

ELLIE ADHAMH

14,700.00

0.00

5,880.00

5,880.00

14,700.00

€473,041.68

€0.00

€182,376.00

€182,376.00

€473,041.68

Árthach

Costas
Incháilithe

Deontas
an EU

Deontas BIM

Deontas
Iomlán

Costas Iomlán
Tionscadail

20 Iomlán
ÍOCAÍOCHTAÍ DEONTAIS SÁBHÁILTEACHT
Céadainm

Sloinne

AN CLÁR
TOMMY

GALVIN

EMMA ELIZABETH

€1,074.00

€0.00

€430.00

€430.00

€1,074.00

GERARD & PADRAIC

CONCANNON AND TOM
WALSH

MOLLY BAWN

€580.00

€0.00

€232.00

€232.00

€580.00

MICHAEL

FLAHERTY

BANRION NA FARRAIGE

€447.00

€0.00

€179.00

€179.00

€447.00

CORCAIGH
EUGENE

O NEILL

SUSANNE II

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

DONAL

O’NEILL

SPARKLING STAR

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€70,000.00

ANTHONY

SHEEHY

TEA ROSE

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

ROISE CATRIONA

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

CORNELIUS

MINIHANE

DAWN ROSS

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

SEAN & AGNES

O DRISCOLL

DAMIEN TURNER FISHERIES LTD

KNOLLWAY LIMITED
DONAL, BRENDAN, & LIAM
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CLODAGH O

€37,284.00

€0.00

€14,914.00

€14,914.00

€37,284.00

LOVON

€34,047.00

€0.00

€13,619.00

€13,619.00

€34,047.00

CARMONA

€32,638.00

€0.00

€13,055.00

€13,055.00

€32,638.00

ÍOCAÍOCHTAÍ DEONTAIS SÁBHÁILTEACHT
Céadainm

Sloinne

Árthach

Costas
Incháilithe

Deontas
an EU

Deontas BIM

Deontas
Iomlán

Costas Iomlán
Tionscadail

CORNELIUS & DAVID

MINIHANE

SARAH DAVID

€32,514.00

€0.00

€13,006.00

€13,006.00

€32,514.00

JOHN D

SULLIVAN

RONAN ROSS

€31,896.00

€0.00

€12,758.00

€12,758.00

€31,896.00

AMADEUS

€31,427.00

€0.00

€12,571.00

€12,571.00

€31,427.00

RACHEL JAY FISHING LTD
ZEIK

TUIT

CORONA GLORIA

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

WILLIAM H

POWER

JERH O’D

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

KERIOLET

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

DANNY

O DRISCOLL

AMADEUS

€27,283.00

€0.00

€10,913.00

€10,913.00

€27,283.00

STEPHEN

JOYCE & KIERAN
MURPHY

FERTILE

€27,192.00

€0.00

€10,877.00

€10,877.00

€27,192.00

MICHAEL

MEADE

BUDDY M

€26,766.00

€0.00

€10,706.00

€10,706.00

€26,766.00

OCEAN REAPER LTD

JOHN

TATTAN

ADVENTURER

€26,159.00

€0.00

€10,464.00

€10,464.00

€26,159.00

MARTIN & MARY

DEASY

LE JUSANT

€25,654.00

€0.00

€10,262.00

€10,262.00

€25,654.00

SEAN MAIR 11

€22,993.00

€0.00

€9,197.00

€9,197.00

€22,993.00

JOHN PAUL

HEALY

STELIMAR

€21,788.00

€0.00

€8,715.00

€8,715.00

€21,788.00

MICHAEL

MURPHY & KIERAN
SULLIVAN

LUDOVIC GEOFFRAY

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

PADRAIG

O TOOLE AND GERREY
WHITE

BONNE CHANCE

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

HAVEN FISHING LIMITED

DAMIEN

DEASY AND LISA WHYTE

LES MARQUISES

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

GERARD

MCCARTHY & BECKY
MOSS

HORIZON

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

THOMAS

SHEEHAN

LAETITIA

€18,132.00

€0.00

€7,253.00

€7,253.00

€18,132.00

PETER

LEONARD

SHEEHAN FISHING COMPANY LTD
PADDY & BETTY

HOGAN

JAMES HURLEY FISHERIES LTD

ASHRONA

€17,828.00

€0.00

€7,131.00

€7,131.00

€17,828.00

CONQUEST

€10,109.00

€0.00

€4,044.00

€4,044.00

€10,109.00

ADRIANNE

€9,667.00

€0.00

€3,867.00

€3,867.00

€9,667.00

MEN-SCOEDEC

€7,928.00

€0.00

€3,171.00

€3,171.00

€7,928.00

DENIS

MCCARTHY

DAVID LIAM

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

ERIC

MURPHY

MAJOR DISTRACTION

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

GARVIN ISLES

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

MURPHY & PETER
O’SULLIVAN-GREENE

CELTIC DAWN I

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

SHELLFISH DE LA MER LTD
RICHARD
JAMES HURLEY FISHERIES LTD

MEN-SCOEDEC

€7,496.00

€0.00

€2,998.00

€2,998.00

€7,496.00

SHELLFISH DE LA MER LTD

SERENITY

€7,000.00

€0.00

€2,800.00

€2,800.00

€7,000.00
€6,879.00

PAUL

DEASY

JEANETTE ROBERTA

€6,879.00

€0.00

€2,752.00

€2,752.00

RICHARD

MURPHY

THE THREE BROTHERS

€6,600.00

€0.00

€2,640.00

€2,640.00

€6,600.00

RICHARD

MURPHY

RYAN DEAN

€5,846.00

€0.00

€2,338.00

€2,338.00

€5,846.00

RYAN

MURPHY

RICHARD ANNA

€5,802.00

€0.00

€2,321.00

€2,321.00

€5,802.00

PETER

O SULLIVAN -GREENE

ELMA ELLEN

€5,720.00

€0.00

€2,288.00

€2,288.00

€5,720.00

FINBARR

O SULLIVAN GREENE

FINBARR MICHAEL

€5,720.00

€0.00

€2,288.00

€2,288.00

€5,720.00

ALBERT

O SULLIVAN GREENE

ALBERT JOHN

€5,720.00

€0.00

€2,288.00

€2,288.00

€5,720.00

DEAN

MURPHY

DEAN RICHARD

€5,597.00

€0.00

€2,239.00

€2,239.00

€5,597.00

SEAN AND JOSEPH

O SULLIVAN

CISEMAIR

€5,090.00

€0.00

€2,036.00

€2,036.00

€5,090.00

JOHN PAUL

HEALY

SHELLFISH DE LA MER LTD

STELIMAR

€4,850.00

€0.00

€1,940.00

€1,940.00

€4,850.00

FAIR MAIDEN

€4,250.00

€0.00

€1,700.00

€1,700.00

€4,250.00

PATRICK

MURPHY

MARIA

€3,829.00

€0.00

€1,532.00

€1,532.00

€3,829.00

SEAN AND PATRICIA

DALY

LAURA RACHEL

€3,812.00

€0.00

€1,525.00

€1,525.00

€3,812.00

PATRICK

MURPHY

SWAN

€3,391.00

€0.00

€1,356.00

€1,356.00

€3,391.00

BARRY

CLOHESSY

KAY PAULA

€2,296.00

€0.00

€919.00

€919.00

€2,296.00

€1,935.00

€0.00

€774.00

€774.00

€1,935.00

€675.00

€0.00

€270.00

€270.00

€675.00

JOSEPH

WHOOLEY

SARAH LOUISE

CHRISTY

HURLEY

ALICE AGAIN
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Céadainm

Sloinne

Árthach

Costas
Incháilithe

Deontas
an EU

Deontas BIM
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Costas Iomlán
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RICHARD

DEASY

CELTIC LASS

€612.00

€0.00

€245.00

€245.00

€612.00

TURLOUGH

DALY

GRANZO

€296.00

€0.00

€118.00

€118.00

€296.00

€7,587.00

€0.00

€3,035.00

€3,035.00

€7,587.00

JAMES HURLEY FISHERIES LTD

MEN-SCOEDEC

PATRICK

DEASY JNR & AINE DEASY AINE CHRISTINA

€7,762.00

€0.00

€3,105.00

€3,105.00

€7,762.00

FINBARR

DESMOND & PEARSE
HEALY

MADELEINE EMILE

€17,900.00

€0.00

€7,160.00

€7,160.00

€17,900.00

MARK AMAY 11

€17,448.00

€0.00

€6,979.00

€6,979.00

€17,448.00

MCDERMOT

AN CAILIN MAIRE

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,602.00

DÚN NA NGALL
ISLAND TRAWLERS LIMITED
DANNY AND LIAM
MICHAEL

CONAGHAN

CARRAIG CHUIN

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

MICHAEL

RODGERS

FIONA

€6,760.00

€0.00

€2,704.00

€2,704.00

€6,760.00
€3,167.00

EDWARD

MCCOLGAN

ANNELISA 1

€3,167.00

€0.00

€1,267.00

€1,267.00

SEAN

GALLAGHER

CARMILLA SUZANNE

€933.00

€0.00

€373.00

€373.00

€933.00

EDDIE

MCCOLGAN

ANNELISA

€896.00

€0.00

€358.00

€358.00

€896.00

FRANKIE

BOYCE

MEEVAGH 1

€747.00

€0.00

€299.00

€299.00

€747.00

GERALD

BRESLIN

LABHAOISE

€553.00

€0.00

€221.00

€221.00

€553.00

SEAN

O’GARA

TRALORE

€300.00

€0.00

€120.00

€120.00

€300.00

PEADAR ELAINE LTD

PEADAR ELAINE 11

€15,144.00

€0.00

€6,057.00

€6,057.00

€15,144.00

HEATHER JANE LTD

HEATHER JANE 11

€15,058.00

€0.00

€6,023.00

€6,023.00

€15,058.00

WILLIAM

PRICE AND PATRICK PRICE CATHERINE ALICE

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

STEPHEN

HARFORD

€2,320.00

€0.00

€928.00

€928.00

€2,320.00

BAILE ÁTHA CLIATH
CIARAN BEAG

GAILLIMH
MAIRTIN

CONNEELY

IUDA NAOFA

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

GREGORY

CONNEELY

FORT AENGUS

€37,016.00

€0.00

€14,806.00

€14,806.00

€37,016.00

CLIONA & JOHN

CONNEELY

MAGGIE C

€30,252.00

€0.00

€12,101.00

€12,101.00

€30,252.00

TOMAS

CONNEELY

OCEAN HARVESTER II

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

STEVEN

DIRRANE

KITTIWAKE

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

STEVEN

CONNEELY AND BARTLEY MARIA MAGDALENA 111
HERNON

€22,639.00

€0.00

€9,056.00

€9,056.00

€22,639.00

GREGORY

CONNEELY SNR

CONNACHT RANGER

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

CIARAN & GERALD

POWELL

OCEAN BREEZE

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

TREVOR

MCHALE

POLARIS

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€8,652.00

PADRAIG

O CONGHAILE

LILY SUE

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

PADRAIC AND GERARD

MCDONAGH

ROISIN BAIRBRE

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

PAT

CONNEELY

GINALYN

€6,060.00

€0.00

€2,424.00

€2,424.00

€6,060.00

TOMAS

SEOIGHE

OISIN

€1,813.00

€0.00

€725.00

€725.00

€1,813.00

PADRAIG

O’BRIEN

GORUMNA

€1,250.00

€0.00

€500.00

€500.00

€1,250.00

GERRY

GRIFFIN

CHRANZA

€1,175.00

€0.00

€470.00

€470.00

€1,175.00

PADRAIG

O’BRIEN

GIRL EABHA

€1,065.00

€0.00

€426.00

€426.00

€1,065.00

COLMAN

DELAPPE

GEABHROG

€889.00

€0.00

€356.00

€356.00

€889.00

MARTIN

FLAHERTY

CLIONA

€815.00

€0.00

€326.00

€326.00

€815.00

TOMAS

O CEIDIGH

BENEDICTINE

€796.00

€0.00

€318.00

€318.00

€796.00

MARK

MCDONAGH

OISIN

€731.00

€0.00

€292.00

€292.00

€731.00

MORGAN

MULKERRIN

ST PATRICK

€645.00

€0.00

€258.00

€258.00

€645.00

PEADAR

CLOHERTY

AN DROIGHIN

€568.00

€0.00

€227.00

€227.00

€568.00
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MICHAEL

BREATHNACH

ROUGH POINT

€496.00

€0.00

€198.00

€198.00

€496.00

MICHAEL & JOE

CONCANNON

BRID

€200.00

€0.00

€80.00

€80.00

€200.00

PARAIC

FLAHERTY

ANNA

€200.00

€0.00

€80.00

€80.00

€200.00

MAIRTIN

O FATHARTA

SAINT MARTIN

€200.00

€0.00

€80.00

€80.00

€200.00

COLM

O FATHARTA

CIARA

€200.00

€0.00

€80.00

€80.00

€200.00

TOMMY

CONNEELY

FOYLE FISHER

€21,225.00

€0.00

€8,490.00

€8,490.00

€21,225.00

CIARRAÍ
JOHN

GRAHAM

GOLDEN FEATHER

€34,850.00

€0.00

€13,940.00

€13,940.00

€34,850.00

THOMAS

KENNEDY

FIONA K II

€30,320.00

€0.00

€12,128.00

€12,128.00

€30,320.00

THOMAS

KENNEDY

ATLANTIC FISHER

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

DAVID

GRANVILLE

ELSIE MARIA 11

€19,418.00

€0.00

€7,767.00

€7,767.00

€19,418.00

THOMAS

GRIFFIN

KINGDOM WARRIOR

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

DECLAN

GRIFFIN

WESTERN WARRIOR

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

THOMAS

GRIFFIN

CELTIC STAR

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

RONAN

O SULLIVAN

MAIRI MAREE

€7,372.00

€0.00

€2,949.00

€2,949.00

€7,372.00

JAMES

ORPEN & MARTIN
DUDLEY

STEPHANIE

€5,500.00

€0.00

€2,200.00

€2,200.00

€5,500.00

BILLY

GRIFFIN

MERDINA

€5,470.00

€0.00

€2,188.00

€2,188.00

€5,470.00

DECLAN

O’SULLIVAN

TRINITY

€3,293.00

€0.00

€1,317.00

€1,317.00

€3,293.00

ALEX

CROWLEY

EMMA LOU

€3,039.00

€0.00

€1,216.00

€1,216.00

€3,039.00

CATHAL

O SHEA

PETIT FANCH

€2,784.00

€0.00

€1,114.00

€1,114.00

€2,784.00

DARYL & SANDRA

O’DONNELL

MICHELLE

€1,843.00

€0.00

€737.00

€737.00

€1,843.00

JOHN PATRICK

MURPHY

ALBATROSS

€1,348.00

€0.00

€539.00

€539.00

€1,348.00

LIAM

O’CONNOR

AMBER

€1,275.00

€0.00

€510.00

€510.00

€1,275.00

JOHN

MORIARTY

CELTIC SUN

€1,200.00

€0.00

€480.00

€480.00

€1,200.00

DONAL

MURPHY

RAINBOW ROSS

€1,095.62

€0.00

€438.00

€438.00

€1,095.62

JOE

O’SHEA

GRAINNE MARIE

€821.80

€0.00

€329.00

€329.00

€821.80

ALAN

BROWNE

SUNDOWN

€275.00

€0.00

€110.00

€110.00

€275.00

JOE

O’SHEA

ST FURSEY

PATRICK

CASEY

ARD FIONNBAR

MCGLOIN

FULMAR

ANTHONY (SNR)

KIRWAN SNR &
ANTHONY KIRWAN JNR

ANTHONY (SNR)

KIRWAN AND BARRY
KIRWAN

€77.68

€0.00

€31.00

€31.00

€77.68

€11,591.00

€0.00

€4,636.00

€4,636.00

€11,591.00

€888.29

€0.00

€355.00

€355.00

€888.29

FRAGRANT CLOUD

€33,661.00

€0.00

€13,464.00

€13,464.00

€33,661.00

LE DOLMEN

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

LIATROIM
PADRAIG
LÚ

DAVID & NIALL

KIRWAN

VIRTUOUS

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

DAVID AND NIALL

KIRWAN

COURAGEOUS

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

DAVID AND NIALL

KIRWAN

AMBITIOUS

€26,330.00

€0.00

€10,532.00

€10,532.00

€26,330.00

BARRY

FAULKNER

CELTIC VENTURE

€25,089.00

€0.00

€10,036.00

€10,036.00

€25,089.00

SEAMUS

CONNOLLY

MARGARET MARY

€22,280.00

€0.00

€8,912.00

€8,912.00

€22,280.00

BARRY

FAULKNER

CELTIC CROSS

€20,849.00

€0.00

€8,340.00

€8,340.00

€20,849.00
€17,073.00

JOHN

KIRWAN

ARGONAUT IV

€17,073.00

€0.00

€6,829.00

€6,829.00

OLIVER

GALLAGHER

FRISCO

€255.00

€0.00

€102.00

€102.00

€255.00

CRAIG

BYRNE

SKIPPER

€18,514.00

€0.00

€7,406.00

€7,406.00

€18,514.00
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Deontas
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Costas Iomlán
Tionscadail

€450.00

€0.00

€180.00

€180.00

€450.00

€18,750.00

MAIGH EO
JAMES

O’GORMAN

ST CATHERINE

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

SEAN

WALKER

SAINT PIO

€4,284.00

€0.00

€1,714.00

€1,714.00

€4,284.00

SEAN

DOHERTY

CAILIN

€2,659.00

€0.00

€1,064.00

€1,064.00

€2,659.00

PETER

MORAN

SPIRIT OF ROSS

€2,222.00

€0.00

€899.00

€899.00

€2,222.00

JASON

DOHERTY

PUCAN NAIDHREACH

€2,069.00

€0.00

€828.00

€828.00

€2,069.00

SEAN

FORDE

LACKEN BAY

€1,435.00

€0.00

€574.00

€574.00

€1,435.00

PATRICK

GINTY

ORLA BRID

€1,338.00

€0.00

€535.00

€535.00

€1,338.00

TOMMY

GINTY

SIOBHAN

€513.00

€0.00

€205.00

€205.00

€513.00

PATRICK

GINTY

ORLA BRID

€193.00

€0.00

€77.00

€77.00

€193.00

PORT LÁIRGE
RICHARD

POWER

GIRL GERALDINE

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

NICHOLAS AND SIMON

MCCARTHY

EXCEL

€18,042.00

€0.00

€7,217.00

€7,217.00

€18,042.00

MICHAEL

GRIFFIN

MICHELLA

€1,135.00

€0.00

€454.00

€454.00

€1,135.00

LOCH GARMAN
BRENDAN

MOORE

MARY CATHERINE

€27,480.00

€0.00

€10,992.00

€10,992.00

€27,480.00

JOSEPH D & ALAN

FOLEY

ALMA AMY

€22,692.00

€0.00

€9,077.00

€9,077.00

€22,692.00

GERARD & PADRAIC

FOLEY

MELLIFONT

€21,313.00

€0.00

€8,525.00

€8,525.00

€21,313.00

RICHARD AND ELAINE

BUSHER

ELLIE ADHAMH

€13,748.00

€0.00

€5,499.00

€5,499.00

€13,748.00
€13,548.00

BRENDAN

WALSH & GERARD FOLEY A LA GARDE DE DIEU

€13,548.00

€0.00

€5,419.00

€5,419.00

ALEX

SCALLAN

WARLORD

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

JOSEPH

WHELAN

SATURNUS

€7,151.00

€0.00

€2,861.00

€2,861.00

€7,151.00

PETER

BARRY

FIN-RON

€2,844.00

€0.00

€1,138.00

€1,138.00

€2,844.00

PAUL

GOFF

OUR CLAIRE

€2,510.00

€0.00

€1,004.00

€1,004.00

€2,510.00

CECIL

GOFF

CURLEW

JAMES

O’FLAHERTY AND
PARTNERS

RONY

JAMES

O’FLAHERTY AND
PARTNERS

WILLIE B

JAMES

O’FLAHERTY AND
PARTNERS

MICHAEL

& WILLIAM O’ FLAHERTY

€1,280.00

€0.00

€512.00

€512.00

€1,280.00

€14,202.00

€0.00

€5,681.00

€5,681.00

€14,202.00

€9,097.00

€0.00

€3,639.00

€3,639.00

€9,097.00

SALTEES TERN

€21,844.00

€0.00

€8,738.00

€8,738.00

€21,844.00

EMER JANE

€17,608.00

€0.00

€7,043.00

€7,043.00

€17,608.00

CILL MHANTÁIN
THOMAS
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OCEAN WAVE

€1,752.00

€0.00

€701.00

€701.00

€1,752.00

165 IOMLÁN

€2,017,053.39

€0.00

€806,834.00

€806,834.00

€2,050,807.39

DEONTAIS DÍCHOIMISIÚNAITHE - ÍOCAÍOCHTAÍ COTHROMAÍOCHTA
Céadainm

Sloinne

Árthach

Costas
Incháilithe

Deontas
an EU

Deontas BIM

Deontas
Iomlán

Costas Iomlán
Tionscadail

€694.00

€520.50

€173.50

€694.00

€694.00

€5,327.00

€3,995.25

€1,331.75

€5,327.00

€5,327.00

PORT LÁIRGE
B E FISH LTD

AVRO HUNTER

DÚN NA NGALL
WILLIAM

HARRIGAN

CHRISTMAS TIDE

CIARRAÍ
JOHN

O’DONNELL

HOLLY B

€506.00

€379.50

€126.50

€506.00

€506.00

3 Iomlán

€6,527.00

€4,895.25

€1,631.75

€6,527.00

€6,527.00

€2,496,622.07

€4,895.25

€990,841.75

€995,737.00

€2,530,376.07

188 IOMLÁN
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Scéim Forbartha um Dhobharshaothrú Tráchtála
Plean Forbartha Náisiúnta 2007 - 2013
Íocaíochtaí Deontais idir an 1 Eanáir 2010 agus an 31 Nollaig 2010
Tairbhí

Státchiste Íoctha
€

Infheistíocht Curtha i
bhFeidhm
€

Contae Dhún na nGall

34,052

85,128

Seabreeze Limited

34,052

85,128

Contae Chill Chainnigh

232,850

582,126

Goatsbridge Trout Farm Limited

232,850

582,126

Contae Mhaigh Eo

82,100

205,250

Curraun Blue Limited

82,100

205,250

Contae Phort Láirge

27,840

69,600

Green Oysters Limited

27,840

69,600

Contae Chill Mhantáin

27,690

69,225

Idas Limited
Iomláin Deontais
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27,690

69,225

404,532

1,011,329

Scéim Deontais BIM um Nuálaíocht agus Theicneolaíocht
Dobharshaothraithe
Íocaíochtaí Deontais idir an 1 Eanáir 2010 agus an 31 Nollaig 2010
Tairbhí

Contae an Chabháin
PDS Irish Waters Perch Limited

67,492
67,492

Infheistíocht Curtha i
bhFeidhm
€
168,730
168,730

Contae Chorcaí
Daly, Terence And Patricia
Dunmanus Seafoods Limited
Fastnet Mussels Limited
Whooley, Mr. Colin

13,238
500
4,348
6,640
1,750

33,096
1,250
10,871
16,600
4,375

6,541
6,541

16,352
16,352

81,770
81,770

81,770
81,770

Contae na Gaillimhe
Derrylea Holdings Limited

1,000
1,000

2,500
2,500

Contae Chiarraí
Kelly, Mr.Paul
Muskerry Seafoods (Kerry) Limited

1,000
500
500

2,500
1,250
1,250

296,652
296,652

296,652
296,652

Contae Mhaigh Eo
Blackshell Farm Limited
Budd, Mr. William
Connemara Seafoods Frozen Limited
Sofi Shellfish Limited

36,390
1,512
4,022
10,856
20,000

90,975
3,780
10,055
27,140
50,000

Contae Mhuineacháin
Ballybay Perch Limited

64,289
64,289

160,723
160,723

Contae Ros Comáin
Keywater Fisheries Limited

9,600
9,600

24,000
24,000

Contae Thiobraid Árann
Clune Fisheries Limited

56,885
56,885

142,213
142,213

Contae Phort Láirge
Iasc Sliogagh Dungarbhain Teoranta

750
750

1,875
1,875

Contae Loch Garman
Special Bannow Bay Shellfish Limited

750
750

1,875
1,875

750
750
637,107

1,875
1,875
1,025,135

Contae Dhún na nGall
Millbrook Salmon Hatchery Limited
Contae Bhaile Átha Cliath
Bord Iascaigh Mhara

Contae Lú
Aquaculture Initiative (EEIG)

Contae Chill Mhantáin
IDAS Limited
Iomlán

Deontais BIM
€
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Scéim Infheistíochta Gnó um Próiseáil Bia Mara
Íocaíochtaí Deontais 2010

Tairbhí
Contae Chorcaí
Keohane Seafoods Teo.

Infheistíocht Curtha i bhFeidhm

€36,009

€144,038

€36,009

€144,038

Contae Dhún na nGall

€238,854

€955,415

Sean Ward (Fish Exports) Teo.

€217,669

€870,675

Earagail Eisc Teo.

€21,185

€84,740

Contae na Gaillimhe

€11,715

€46,860

Chill Chiaran Eisc

€11,715

€46,860

Contae Chiarraí

€65,572

€262,289

O Cathain Iasc Teo.

€61,447

€245,789

De Brun Iasc Teo.

€4,125

€16,500

Contae Mhaigh Eo

€38,782

€155,128

Connemara Seafood Frozen Teo.

€38,782

€155,128

€283,250

€1,133,000

Contae Loch Garman
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Cúnamh Deontais

Sofrimar Teo.

€283,250

€1,133,000

Iomlán

€674,182

€2,696,730
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Clár Forbartha Gnó agus Nuálaíochta Plean
Forbartha Náisiúnta 2007 - 2013
Íocaíochtaí Deontais idir an 1 Eanáir 2010 agus an 31 Nollaig 2010
Tairbhí

Tionscadal

Contae Bhaile Átha Cliath

Scéim um Bainistíocht Catagóire Bia Mara

BIM

Forbairt Táirgí Nua ag BIM/Institiúid Teicneolaíochta Bhaile
Átha Cliath

BIM

Staidéar ar Sheirbhísí Bia Portáin agus Cloicheáin

BIM

Measúnú ar Thorcéisc

Caiteachas Iarbhír €
425.00
9,438.00
14,343.73

BIM

Gnó Bia Mara Bharainnigh

22,620.00

BIM

Gnó Bia Mara Glas

18,700.00

BIM

Tuinnín Bán a Fhorbairt don Mhargadh Intíre

10,311.70

BIM

Córas um Thriomú Feamainne a Fhorbairt

3,270.50

BIM

Rianú Carbóin Bunaithe ar an nGréasán

6,300.00

BIM

Táirgí Bradáin a Fhorfhuarú

3,780.00

BIM

Anailís ar Mhargadh na Ríochta Aontaithe do Bhia Mara
Éireannach Deataithe

2,879.77

BIM

Measúnú ar an Margadh Crosóga Mara
IOMLÁN

Contae Bhaile Átha Cliath

Scéim maidir le Cáilíocht an Mhargaidh Bhia Mara

BIM

Ciorcal Bia Mara

Contae Chorcaí

Scéim Forbartha Iarchéime Bia Mara

An Coláiste Ollscoile, Corcaigh Clár Iarchéime
Iomlán

1,815.00
93,883.70

174,509.03

37,500.00
305,892.73
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www.bim.ie

OIFIGÍ BIM
BIM Dhún Laoghaire
Bóthar Crofton
Dún Laoghaire
Contae Bhaile Átha Cliath

BIM na Gaillimhe
Na Duganna Nua
Gaillimh
Contae na Gaillimhe

Guthán: +353 1 214 4100
Facs: +353 1 284 1123
R-phost: info@bim.ie
www.bim.ie

Guthán:+353 91 564 318/19
Facs:+353 91 568 569
R-phost: tyndall@bim.ie

BIM Chloich na Coillte
Bóthar an Chloichín
Cloich na Coillte
Contae Chorcaí
Guthán: +353 1 214 4100
Ionad Forbartha Bia Mara BIM
Bóthar an Chloichín
Cloich na Coillte
Contae Chorcaí

Ionad Réigiúnach Iascaigh
An Ché
Baile Chaisleáin Bhéarra
Contae Chorcaí

Guthán: +353 1 214 4151
R-phost: sdc@bim.ie

Guthán: +353 27 70450
Facs: +353 27 70858
R-phost: rfccastletownbere@bim.ie

Guthán: +353 74 973 2600
Facs: +353 74 973 1055
R-phost: killybegsoffice@bim.ie

BIM na gCealla Beaga

An Coláiste Náisiúnta Iascaigh
An Caisleán Nua
Contae Dhún na nGall
Guthán: +353 74 938 1068
Facs: +353 74 938 1278
R-phost: nfcgreencastle@bim.ie

BIM na gCealla Beaga
An Ché Úr
Na Cealla Beaga
Contae Dhún na nGall

An Coláiste Náisiúnta Iascaigh

BIM na Gaillimhe

BIM Dhún Laoghaire

Ionad Réigiúnach Iascaigh
BIM Chloich na Coillte/Ionad Forbartha Bia Mara BIM

