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Ní raibh cáil na hÉireann mar 
thairgeoir bia inbhuanaithe 

d’ardchaighdeán níos  
treise roimhe seo 
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14,000 
duine 
fostaithe 
san earnáil 
bhia mara

€1.25  
billiún 
curtha  
leis an 
eacnamaíocht 

Leanann cáil na hÉireann mar thairgeoir bia d’ardchaighdeán agus 
inbhuanaithe ag neartú agus ár n-easpórtálacha domhanda ag fás. 

Chuir an earnáil bhia mara €1.25 billiún le heacnamaíocht na hÉireann i 2018, 

ardú 3.4% ar 2017. Ag fostú 14,000 duine i bpróiseáil, i ndáileadh, ar fheirmeacha 

éisc agus in árthacha iascaireachta, cuireann an tionscal iascaireachta tacaíocht 

bunriachtanach ar fáil dóibh siúd ina gcónaí i bpobail chois farraige.

Mar pháirt dár straitéis 2018-2020, tá fís do thodhchaí bia mara na hÉireann leagtha 

amach ag BIM agus scrúdaíonn an Tuarascáil Bhliantúil seo ceithre phríomh réimse in 

uaillmhianach an tionscail: scileanna, inbhuanaitheacht, nuálaíocht agus iomaíochas. 

D’oibrigh BIM leis an tionscal tríd na hearnálacha seo le fás eacnamaíoch, fás sóisialta 

agus fás inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a thiomáint agus Éire a chur chun 

cinn mar cheannaire domhanda ar an tionscal bia mara.

Cuirfidh tiomantas BIM do fhás inbhuanaithe go mór le comhlíonadh plean Food Wise 

2025 an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM). Ó seoladh an plean i 2015, tá 

creatlach straitéiseach do fhás agus do thuilleadh forbairt an tionscail curtha ar fáil 

ag Food Wise 2025. Reáchtálann BIM clár oibre leathan don tionscal bia mara faoin 

gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) agus leanfaidh sé ag obair i gcuideachta 

a ghníomhaireachtaí comhpháirtíochta le na huaillmhianta seo a bhaint amach.

RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH

Tá cuma dhearfach ar thodhchaí 
thionscail bia mara na hÉireann 
agus fás ag teacht ar éileamh 
tomhaltais ar bhia mara sa bhaile 
agus margaí brabúsacha nua 
á n-oscailt thar lear 
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Is ar comhoibriú agus comhpháirtíocht idir comhlachtaí 

na hearnála poiblí, Rialtas, eagraíochtaí comhchéime 

agus an AE atá forbairt agus slándáil tionscail muirí 

na hÉireann bunaithe. Bá mhaith liom buíochas a 

ghabháil leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, 

Michael Creed TD, ar son a chur chun cinn díograiseach 

do fhás inbhuanaithe le linn na bliana, agus do 

fheidhmeannaigh na Roinne Talmhaíochta, Bia agus 

Mara agus ár gcomhghníomhaireachtaí ar son a gcuid 

tacaíochta leanúnaí. Bhí tacaíocht agus cúnamh 

airgeadais a chuir an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh 

(CEMI) agus an Coiste Comhairleach um Iascach agus 

Dhobharshaothrú (ACFA) ar fáil riachtanach freisin do 

fhorbairt na hearnála le linn na bliana.

Ar deireadh, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil 

leis an Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, na stiúrthóirí 

agus foireann BIM ar son a gcuid tacaíochta agus as 

an obair dhian le linn 2018. Is inspioráid í a ndíogras 

agus a ngairmiúlacht, a chinntíonn go bhfuil todchaí  

an tionscail slán sábhailte. 

Cé go bhfuil dúshláin roimh an earnáil, tá an-mhuinín 

as freisin. Tá an eacnamaíocht agus infheistiú ag fás, 

agus le margaí nua á n-oscailt thar lear, agus éileamh 

tomhaltais sa bhaile ag fás, tá an ionchas dearfach. 

Leanfaidh BIM lena dhúthracht i leith nuálaíochta agus 

i leith oideachais, agus le cinntiú go mbainfidh tionscal 

bia mara na hÉireann bharr cumais amach.

Kieran Calnan 
Cathaoirleach 

Leanann cáil na hÉireann mar thairgeoir 
bia d’ardchaighdeán agus inbhuanaithe 
ag neartú agus ár n-easpórtálacha 
domhanda ag fás. 

RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH
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RÁITEAS AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Lean fás tionscal  
bia mara na hÉireann  
i 2018

Lean tionscal bia mara na hÉireann ag fás i 2018 fad agus a bhí éileamh 
idirnáisiúnta, infheistíocht agus teicneolaíocht ag treisiú seasamh na 
hÉireann mar phríomhpháirtí san eacnamaíocht domhanda.

Tá Éire anois ina príomhpháirtí sa mhargadh bia mara idirnáisiúnta. Lig infheistíocht 

agus teicneolaíocht do bhia mara úr taisteal níos faide ná riamh, agus oscalaíodh 

margaí an domhain do easpórtálacha Éireannacha. Bhí méadú 68% ar easpórtálacha 

chuig an tSín agus mhéadaigh easpórtálacha ar fud na hÁise 23% go €96 milliún 

sa bhliain. I ndáiríre, tá an Áise tar éis dul chun cinn ar an Ríocht Aontaithe mar dara 

príomhmhargadh réigiúnda ag Éirinn.

Chuaigh infhesitíocht ó neart go neart i 2018, ag léiriú an mhuinín laistigh don 

earnáil faoi láthair. D’fhás infheistíocht sa tionscal bia mara go seasta agus bhí 

tacaíocht leanúnach rialtais ar chomhchéim leis, le hinfheistíocht i bpoirt agus 

i gcalaí iascaireachta agus tacaíocht rialtas na hÉireann aimsithe ón gCiste Eorpach 

Muirí agus Iascaigh san áireamh. 

Soláthraíodh tacaíocht eolaíoch, rialála, margaíochta agus forbartha tríd an Roinn 

Talmhaíochta, Bia agus Mara agus roinnt gníomhaireachtaí stáit chomh maith. D’fhág 

an gealltanas seo tacú le gach réimse don tionscal bia mara Éiré ar a boinn cuspóirí 

uaillmhianacha straitéis Food Wise 2025 an Rialtais a bhaint amach.

Méadú  
68% 
ar  
easpórtálacha 
chuig an tSín 

€96 
milliún  
sa bhliain 
easpórtálacha  
ar fud na  
hÁise
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Cé go bhfuil cuma dearfach ar chúrsaí eacnamaíocha 

an earnáil, tá méid áirithe baol roimh thionscal bia 

mara na hÉireann, go háirithe na héiginnteachtaí 

a bhaineann le cinneadh an Ríocht Aontaithe an 

tAontas Eorpach a fhágail. Le linn 2018, d’obair BIM 

leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ár 

gcomhghníomhaireachtaí le tacú leis an tionscal agus 

cúnamh leis aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo, 

sna réimsí trádála agus lóistíochta iompair go háirithe. 

Lean BIM ag eagrú a chuid tacaíochtaí do na 

hearnálacha iascaigh, dobharshaothraithe agus 

próiseála ar bhonn ceithre thosaíocht straitéiseach: 

scileanna, inbhuanaitheacht, nuálaíocht agus 

iomaíochas. Tháinig cláir nuálacha taighde do 

theicneolaíochtaí agus tairgí nua, tacaíocht thairbheach 

do thionscadail phobail, réimse nua clár traenála agus 

oideachais agus tiomantas do fhorbairt inbhuanaithe 

de bharr an chur chuige struchtúrtha seo.

Tá an tionscal bia mara riachtanach do thodhchaí 

eacnamaíocht na hÉireann agus ár bpobail cois farraige, 

agus tá BIM tiomanta do cuidiú leis an earnál barr a 

cumais a bhaint amach. 

 

 

 

Jim O’Toole 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Lean tionscal bia mara na hÉireann ag fás  
i 2018 fad agus a bhí éileamh idirnáisiúnta, 
infheistíocht agus teicneolaíocht ag treisiú 
seasamh na hÉireann mar phríomhpháirtí 
san eacnamaíocht domhanda.



Gairdín Bia Mara 
Inbhuanaithe 
BIM ag Bloom, 
Meitheamh 2018.

An Clár um Ghnó  
Bia Mara Glas, 
Feabhra 2018.

Cothaíonn BIM agus 
Grant Thornton 
chomhpháirtíocht 
straitéiseach le clár 
bainistíochta nua a 
sholáthar, Propel, 
Bealtaine 2018.
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Buaicphointí 2018 



Seoladh 
comhairliúchán 
poiblí do Inshore 
Strategy,  
Iúil 2018.

Seisiún Challenges 
of Brexit for Irish 
Seafood Sector 
BIM ag Cruinniú 
Mullaigh Our Ocean 
Wealth, Gaillimh,  
Iúil 2018.

MFV Girl Stephanie ag 
Seafest, Iúil 2018.

Taste the Atlantic 
Oyster Experience  
BIM a reachtáladh  
ar an lá roimh Fhéile 
Oisrí na Gaillimhe, 
Meán Fómhair 2018.
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Tacaíonn BIM leis an 
chéad chlár Luasaire do 
ghnólachtaí nuathionscanta 
Dobharshaothraithe,  
Cáthair Chorcaí,  
Meán Fómhair 2018.

Glacann BIM páirt i seó 
bóthair náisiúnta Getting 
Ireland Brexit Ready  
Ionad Comhdhála,  
Baile Átha Cliath,  
Deireadh Fómhair 2018.

Ciansheomra Ranga 
Dobharshaothraithe 
(ARC) BIM le linn a  
chéad chuairt scoile, 
Deireadh Fómhair 2018.

BIM TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS RÁITIS AIRGEADAIS 20188



Óstálann  
BIM cainteoirí 
idirnáisiúnta  
ag ‘Comhdháil Fhás 
Bradán’, Gaillimh,  
Samhain 2018.

Téann Binn Éadair 
agus Cé na Cille Móire 
i gcomhar le gréasán 
Fishing for Litter BIM, 
Deireadh Fómhair 2018.

Seimineár Díreadh  
ar Oibleagáid i leith  
Gabálacha BIM,  
Corcaigh,  
Samhain 2018.

Margaret Downey-
Harrington, Buaiteoir 
Gradam Saoil ag 
Gradaim Bia Mara 
Náisiúnta BIM, 
Samhain 2018.
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Oiliúnt shábhaltacht uisce 
le linn cláir Bhunoiliúna 
Sábháilteachta BIM.
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Scileanna

Forbairt Scileanna agus Straitéis Oiliúna

D’fhorbair BIM Straitéis Oiliúna Bia Mara nua don 

tréimhse 2018 go 2020. Leag seo amach pleananna 

forbartha agus feidhmithe do réimse clár scileanna 

agus oiliúna a chuirfidh BIM i bhfeidhm sna blianta atá 

amach romhainn. 

Beidh sé mar aidhm ag na cláir seo iontrálaithe nua a 

mhealladh, iarchéimithe a fhorbairt, agus breisoiliúint 

a thabhairt dóibh siúd atá ag obair sa tionscal 

agus tacaíocht agus deis fhorbartha a thabhairt 

d’fheidhmeannaigh agus do cheannairí tionscail sa 

todhchaí. Déanfar iad seo a fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm i gcomhar le comhpháirtithe oideachais 

roghnaithe, lena n-áirítear Institiúid Teicneolaíochta 

Chorcaí agus Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí.

Mar thoradh, forbraíodh agus seoladh líon clár i 2018.

Coláistí Oiliúna Iascaigh Náisiúnta agus 
Aonaid Oiliúna Chósta 

I 2018, chuir BIM 1,609 áit oiliúna ar fáil don earnáil 

i gColáistí Iascaigh Náisiúnta na hÉireann BIM (NFCI) 

sa Chaisleán Nua, Contae Dhún na nGall agus Baile 

Chaisleáin Bhéarra, Contae Chorcaí, agus dhá Aonad 

Oiliúna Chósta BIM ag suíomhanna thart ar an chósta. 

Léiríonn Tábla 1 ar leathanach 12 an réimse cúrsaí 

oiliúna a solathraíodh i 2018.

Infheistiú in Áiseanna Oiliúna

Le linn na bliana, rinneadh ceann de Aonaid Oiliúna 

Chósta BIM a athchóiriú agus a uasghrádú. Leanfaidh 

an t-aonad, atá anois mar pháirt de na háiseanna 

méadaithe i gColáiste Iascaigh Náisiúnta na hÉireann 

BIM (NFCI) sa Chaisleán Nua, ag cur an réimse iomlán 

de chúrsaí gearra ar fáil ar chóstaí an deiscirt and an 

oirthir. Rinneadh na háiseanna ar NFCI Bhaile Chaisleáin 

Bhéarra a uasghrádú chomh maith le haonad smachtú 

tumadóireachta, áiseanna ar tír agus soitheach 

tacaíochta athghléasaithe san áireamh. Ina theannta 

sin, bunaíodh aonad dóiteáin mara ag Daighinis.

Córas Bainistíochta Foghlama Nua ag NFCIanna

Le freastal ar an méadú éilimh ar ábhar agus oideachas 

ar líne, d’infheistigh BIM i gCóras Bainistíochta Foghlama 

(LMS) do mhic léinn NFCI le linn 2018.

Tabharfaidh an LMS taithí foghlama cumaiscthe do 

mhic léinn sa Chaisleán Nua agus i mBaile Chaisleáin 

Bhéarra atá feabhsaithe le hábhar digiteach, atá 

éasca teacht air agus a chuirfidh níos mó deiseanna 

do fhoghlaim féinluais ar fáil. Beidh tabhairt isteach 

an LMS mar catalaíoch do BIM an córas oideachais 

agus oiliúna reatha dul i dtreo na nua-aimsearthachta 

agus éascóidh sé feabhas leanúnach ar cúrsaí BIM le 

freastal ar riachtanais an tionscal iascaireachta agus  

na foghlaimeoirí.

D’imir tiomantas BIM ról lárnach in oiliúint agus in oideachas le tionscail 
bia mara na hÉireann bua a bhaint amach.
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Oiliúint Tionscal Bia Mara tríd Choláistí Iascaigh Náisiúnta na hÉireann BIM i 2018. 
Cur síos ar Chúrsa: Iomlán

Teastais an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS)

DTTAS Oifigeach Deice (Árthaí Iascaireachta) Scipéir Iomlán 11
DTTAS Oifigeach Deice (Árthaí Iascaireachta) Scipéir Tánaisteach Iomlán 33
DTTAS Oifigeach Deice (Árthaí Iascaireachta) Scipéir Tánaisteach Teoranta 8
DTTAS/QQI Oifigeach Innealtóireachta (Árthaí Iascaireachta) Rang 3 6
DTTAS/QQI Oifigeach Innealtóireachta (Árthaí Iascaireachta) Rang 2 9
DTTAS/QQI Oifigeach Innealtóireachta (Árthaí Iascaireachta) Rang 1 1
DTTAS/QQI Oilteacht Bháid Paisinéirí & Tacaithe Tráchtála 32
DTTAS/QQI Oilteacht Bháid Paisinéirí atheisiúint agus athbhailíochtú 27
Cúrsa Rialú Loingseoireachta (NCC) (Iascaireacht) 11
Córais Loingseoireachta Leictreonacha (ENS) (Iascaireacht) 31
Fo-iomlán 169

Sábháilteacht ar an bhFarraige 

Oiliúint Sábháilteachta Feabhsaithe (EST) do PFD deontasmhaoinithe le PLB 122
Bunoiliúint Sábháilteachta Éigeantaí 3-lá le EFA, PST agus FP san áireamh & SA le hatheisiúint san áireamh 378
Bunoiliúint Sábháilteachta Éigeantaí 3-lá le teastais STCW EFA agus PST san áireamh MICLÉINN TY 73
Cosc Dóiteáin agus Feasacht Éigeantaí Sábháilteachta AMHÁIN 352
Feasacht Éigeantaí Sábháilteachta AMHÁIN 7
Bungharchabhair ar Bord Loinge IMO STCW (EFA AMHÁIN) 71
Teicnící Pearsanta Chun Teacht Slán IMO STCW (PST AMHÁIN) 133
Comhrac Dóiteáin Muirí IMO STCW 59
Ardchomhrac Dóiteáin IMO STCW 18
Garchabhair Leighis IMO STCW 45
Fo-iomlán 1,258

Cumarsáid Raidió

Teastas Gearr-Raoin Modúl 1 agus 2 agus Teastas Oibritheora Teoranta GMDSS 51
Teastas Fadraoin GMDSS (LRC) 1
Teastas Oibritheora Ginearálta GMDSS (GOC) 37
Fo-iomlán 89

Teastais agus Oiliúint Scileanna Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)

QQI Leibhéal 3 Cúrsa na nIascairí Óga: Bunchúrsa Iascaireachta Trachtála (le GRETB) 15
QQI Leibhéal 8 Ard-Dioplóma Gnó agus Dobharghnó (le ITC Campas Loch Garmáin) 8
QQI Leibhéal 5 Próisis Innealtóireachta Muirí (MEP) 8
QQI Leibhéal 5 Próisis Innealtóireachta Muirí (Mic Léinn na hIdirbhliana AMHÁIN) * 30
QQI Láimhsiú agus Crocháin Sábháilte & Oibriú Géag Chrann Tógála 9
QQI Leibhéal 6 Oibríochtaí Thrachtála Tumadóireachta Scúba 6
QQI Leibhéal 6 Oibríochtaí Thrachtála Tumadóireachta Análaithe ón Dromchla (SSDE) 7
QQI Leibhéal 5 Aond Fáis Feamainne (le MSLETB) 10
Fo-iomlán 93

Iomlán Soláthar Oilliúna 1,609

Scileanna (Ar lean) 
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Oiliúint Sábháilteachta dóibh siúd 
nach Náisiúnaigh ón Limistéir Eorpaigh 
Eacnamaíoch iad

Leanann BIM ag plé oiliúint sábháilteachta dóibh siúd 

nach náisiúnaigh ón Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch 

iad leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

Réitigh tabhairt isteach an Scéim Oibre Neamhghnách 

(AWS) dóibh siúd nach náisiúnaigh ón Limistéir Eorpaigh 

Eacnamaíoch iad atá ag cuardach oibre sa tionscal bia 

mara Éireannach oiliúnt do níos mó ná 200 duine. Tá 

cuid mhór dóibh siúd ag obair mar fhoireann ar shoithí 

móra agus tá cuid acu imithe ar aghaidh chuig breis 

oiliúint ag NFCIann BIM. Leathnaigh tabhairt isteach 

I.R. Uimh. 230 de 2018 (Rialacháin na gComhphobal 

Eorpach (Coinníollacha Glactha) 2018) ceadanna dóibh 

súid ag lorg fostaíochta in Éirinn agus tá líon áirithe do 

na daoine seo ag obair sa tionscal anois.

Caighdeáin Tumadóireachta 

Fostaíonn feirmeacha éisc tumadóirí chun réimse 

feidhmeanna riachtanacha a chomhlíonadh, ach tá 

ganntanas tumadóirí le cáilíocht chuí mar gheall ar 

easpa cúrsaí oiliúna do thumadóirí tráchtála in Éirinn 

le deich mbliaina anuas. Le seo a réiteach, cuireadh 

rialacháin tumadóireachta nua i bhfeidhm agus 

sheol BIM dhá ghradam QQI Leibhéal 6 do Thumadóirí 

Tráchtála i 2018: cúrsa Tumadóirí Scúba Tráchtála cúig 

seachtainí agus cúrsa Tumadóirí Análaithe ón Dromchla 

trí seachtainí. Chláraigh na chéad mic léinn ar na cúrsaí 

seo i Samhain 2018 agus cuireadh na cúrsaí i láthair i 

gColáiste Iascaigh Náisiúnta na hÉireann BIM i mBaile 

Chaisleáin Bhéarra, Contae Chorcaí. 

Is iad obair faoi usice, cothabháil agus deisiú, cuardach 

faoi uisce agus teicnící iniúchta na hábhair a chlúdaítear 

sna cúrsaí seo. Is iad na chéad cáilíochtaí mar seo san 

Eorap iad na cáilíochtaí idirnáisiúnta nua seo agus ba 

cheart go spreagfadh siad spéis forleathan san earnáil 

bia mara agus san earnáil muirí níos leithne.

Gaireas Snámhachta Pearsanta agus 
Tionscnamh Comharthaíochta

Eisíodh 2,000 Ghaireas Snámhachta Pearsanta 

(GSPanna) le Rabhcháin Aimsitheora Phearsanta 

(RAPnna) do úinéirí soithí ó thús Scéim Oiliúna 

Sábháilteachta Feabhsaithe BIM in 2014. Leathnófar 

amach cur i bhfeidhm na scéime le linn 2018 tar éis 

theacht isteach na GSP Compact Supreme nua.

Is comhthionscnaimh le Sábháilteacht Uisce na 

hÉireann é Tionscnamh Comharthaíochta an AE le 

cur le tuiscint faoi Ghaireas Snámhachta Pearsanta 

(GSPanna) agus an tábhacht le hiad a chaitheamh de 

réir I.R. 568 de 2001. Tógadh thar dhá chéad comhartha 

ag céanna iascaireachta thart ar an chósta leis an 

aidhm le hiascairí a spreagadh lena GSP a chaitheamh 

agus leas a bhaint as an oiliúint riachtanach.

Cobhsaíocht Shoithí Iascaireachta 

I 2018, d’fhorbair BIM físeán gearr maidir le cobhsaíocht 

shoithí iascaireachta. Bhí seo mar fheagra ar moltaí 

Tuarascáil an Ghrúpa Oibre ar Shábháilteacht, Oiliúint 

agus Fostaíocht i dTionscal Iascaireachta na hÉireann. 

Rinneadh an físeán le NFCI Chaisleán Nua agus Bhaile 

Chaisleáin Bhéarra agus bhí sé dírithe ar tuiscint faoi 

cheisteanna cobhsaíochta do shoithí cladaigh beaga 

faoi 15m a mhéadú.

Tarraingníonn físeán BIM aird ar na príomhbhaoil a 

bhaineann le Sábháilteacht Iompaithe agus na bearta 

rialaithe ar cheart a chur i bhfeidhm. Is páirt lárnach de 

oiliúint Deimhniú Inniúlachta ag na NFCI é cobhsaíocht 

shoithí iascaireachta.

Fearas Garchabhrach do Bháid Iascaigh Bheaga

D’oibrigh BIM, MEDICO Cork agus Oifig na Muirshuirbhéara 

le chéile le Scoil Innealtóireachta Meicniúil agus Deartha 

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath chun 

coimeádán a chruthú do nithe inathnuaite. Forbraíodh 

fréamhshamhail don fhearas leighis féin-stoctha i 

2018 roimh na hathruithe atá ar tinneall sa Treoir ón 

gComhairle 92/29/CEE - i dtaca le na bunriachtanais 

sábháilteachta agus sláinte do chóir leighis ar bord soithí. 

Oiliúint Dhobharshaothraithe

Déanann BIM comhthadhaill go dlúth leis an tionscal 

uisceshaothraithe chun cabhrú leis freastal ar a 

riachtanais leantacha scileanna. Rinne an Grúpa Stiúrtha 

Dhobharshaothraithe, mar chuid de straitéis oiliúna 

nua na heagraíochta, iarracht oiliúint ardscileanna agus 

cúrsaí eile a chur chun cinn chun riachtanais an tionscail 

a chomhlíonadh. I 2018, tháinig an chéad ochtar céimí ón 

QQI Leibhéal 8 Ard-Dioplóma i nDobharghnó ó hInstitiúid 

Teicneolaíochta Cheatharlach le tacú BIM. D’fhorbair 

BIM an cúrsa seo i gcomhair le Campas Loch Garman 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, le tacaíócht ó 

Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann agus geallsealbhóirí 

an tionscail. Tá sé oscailte d’iarrthóirí ón earnáil bhia 

mara, lena n-áirítear réimsí ar nós dhobharshaothraithe, 

iascaigh agus phróiseáil bhia mara.
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Forbairt Gairme agus Gairmthreorach 

D’fhreastail BIM ar líon áirithe ócáidí gairme in 2018 i 

gcomhar le hInstitiúid na dTreoirchomhairleoirí le cúrsaí 

gairme a chur chun cinn agus a fhorbairt do mhic léinn 

dara leibhéil. Shainaithin BIM cúig chlár iontrálaithe nua 

a bhfuil tuilleadh forbartha ag teastáil uathu: cúrsa 

oiliúna do cheannaithe éisc, cúrsa oiliúna deice, daltas 

innealtóireachta agus printíseacht próiseála bia mara/

dhobharshaothraithe.

Dearbhú Cáilíochta

Leanann BIM dá gcuid oibre le Dearbhú Cáilíochta 

agus Cáilíochtaí Éireann (QQI). Díríonn seo ar Córas 

Dearbhaithe Cáilíochta (QAS) a fhorbairt do BIM 

mar sholáthraí oiliúna do chláir Breisoideachais 

agus Oiliúna (FET).

Choinnigh BIM seirbhísí QA Services i 2018 le tacú 

le teagmháil leanúnach BIM le QQI. Bhí ullmhú 

mionsonraithe Lámhleabhar Dearbhaithe Cáilíochta 

i gceist le seo. Téann an córas nua seo i ngleic 

le monatóireacht agus smacht le linn gach céim 

den dearadh, soláthar, measúnacht, deimhniú, 

athbhreithniú agus meastóireacht. Tá an QAS fit fuaite 

le soláthar oiliúna uilig BIM. Cuireann sé creatlach ar fáil 

le feidhmíocht a mheas agus a fheabhsú.

Miondíol Bia Mara agus Forbairt

Cabhraíonn Clár Miondíola Bia Mara BIM le gnólachtaí 

bia mara tairiscintí miondíola d’ardchaighdeán a vhur ar 

fáil agus tá réimse leathan feidhme aige a chuimsíonn 

ceardlanna agus cúrsaí oiliúna oideachasúla; láimhseáil 

agus filléadú iasc; caighdeán bhia mara; Anailís 

Ghuaise agus Phointí Rialúcháin Criticiúla (AGPRC); 

meantóireacht ar an láthair; agus cur chun cinn 

iontrálaithe nua sa tionscal. Ina iomlaine, d’fhreastal 

thar 300 oibreoir bia mara ar ceardlanna agus ócáidí 

breisoiliúna in 2018. 

Beidh gradam chreidiúnaithe nua ar an Chreat 

Náisiúnta Cáilíochtaí mar gheall ar Clár Miondíola Bia 

Mara BIM. Reachtáladh Clár Oiliúna Ceannaí Éisc ar 

bhonn píolótach i Meán Fómhair 2018; cúrsa seacht lá 

ar dearadh le heolas agus le scileanna riachtanacha a 

theastaíonn le hobair go hinniúil i ngnó miondíola bia 

mara a theagasc agus scileanna teicniúla ullmhúcháin 

bhia mara a fhorbairt. 

Ceannaireacht agus Forbairt Bhainistíochta

Seoladh dhá chlár forbartha i 2018. Is clár forbartha 

bainistíochta sinsearaí é Horizon, deartha le hardoiliúint 

i ngnó and i gceannaireach a sholáthar do earnáil 

bia mara na hÉireann. Tá naonúr rannpháirtithe 

san áireamh sa clár ó na hearnálacha gabhála, 

dobharshaothraithe agus próiseála. Le linn an chláir, 

d’fhreastail rannpháirtithe ar IMD, an scoil ghnó 

i Singeapór atá rangaithe go hidirnáisiúnta, lena 

scileanna, léargais agus mianta a fhorbairt.

Bhain na rannpháirtithe tairbhe as oiliúint duine 

ar dhuine, a chuidigh stíleanna ceannaireachta 

éifeachtacha a mheas agus a fhorbairt. Bhí ceardlanna 

san áireamh chomh maith le mórchainteoirí Éireannacha 

agus idirnáisiúnta a thug léargais ar treochtaí bia 

domhanda agus féidearthachtaí fáis don earnáil.

Is clár forbartha BIM é Propel a chuireann ardán ar fáil le 

struchtúir bainistíochta tionscal a chruthú, a fhorbairt 

agus a thacú. Tá sé mar aidhm aige na huirlisí a 

thabhairt do na cliaint le gnó seasmhach, inbhuanaithe 

agus brabúsach a chruthú agus a chaomhnú. 

Chuaigh BIM i dteagmháil le Grant Thornton le réimse 

saineolais a thabhairt le cuidiú le comhlachtaí bia mara 

forbairt agus fás go brabúsach. Rinne BIM diagnóisic 

comhlachta saincheaptha a chuir i bhfeidhm le dul i 

ngleic le príomhdheiseanna i dtaca le seo, le tacaíocht 

ó uirlisí agus ó shainchomhairle le freastal ar chumas 

agus ar mhianta comhlachtaí.

Tá réimse rannpháirtithe san áireamh sa dá chlár 

seo a chuimsíonn earnáil bia mara na hÉireann le 

láimhdeachas chomhcheangailte de níos mó ná €250 

milliún agus ag fostú foireann 500 duine. Bunaithe ar 

a rath, déanfar na cláir a fhorbairt agus a athsheoladh 

i 2019, ag cur an deis scileanna ceannaireachta agus 

cleachtais bhainistíochta a fhorbairt agus glacadh le 

clár forbartha pearsanta agus gairmiúil ar fáil do níos 

mó rannpháirtithe tionscail.

Scileanna (Ar lean) 



Aisling Kelly, Sligo Oyster 
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Inbhuanaitheacht

Oibleagáid i leith Tabhairt i dTír

Rinneadh an Oibleagáid i leith Tabhairt i dTír ag an 

Chombheartais Iascaigh (CBI) d’iascaigh ghrinnill a 

thabhairt isteach in iascaigh agus speicis de réir a chéile 

ó 2016. Ag deireadh 2018, bhí feidhm ag an rialúchán 

i gcás gach speicis a bhfuil teorainneacha gabhála ag 

baint leo.

Réitigh Feidhmeacha ar Oibleagáid i leith 
Tabhairt i dTír an AE

Leann BIM ag obair go dlúth le tionscal iascaireachta 

na hÉireann le giaranna a fhorbairt agus tabhairt faoi 

staidéir cumas teacht slán, a chuidíonn le ghabháil 

nach bhfuil ag teastáil a laghdú faoin Oibleagáid i leith 

Tabhairt i dTír. I 2018, d’eagraigh BIM ceardlann umar 

flúma i dTalamh an Éisc, áit a ndearna rannpháirtithe 

tionscal na hÉireann réimse sampla trál a thástáil le 

hiarracht a dhéanamh seachghabháil san iascach tráil 

iasc geal a laghdú. 

Chuir staidéar ar chumas leathóg teacht slán torthaí 

dearfacha ar fáil, a chothaigh iarratas ar son díolúine 

don speiceas in uiscí na hÉireann. Dréachtaithe i 2018, 

tá díolúine mharthanais chuimsitheach do Nephrops in 

uiscí na hÉireann bunaithe ar thaighde BIM sa phlean 

díobhaigh do uiscí an iarthuaiscirt. Cuireann díolúine 

Nephrops leasa suntasacha bitheolaíocha agus 

eacnamaíocha ar fáil do thionscal iascaireachta na 

hÉireann, mar nach gcaithfear Nephrops óga a ghabháil 

nó a bhaint as cuótaí. Tá réimse céimeanna trealaimh 

forbartha ag BIM agus ag tionscal iascaireachta na 

Éireann san áireamh sa phlean aischurtha chomh maith. 

An Clár um Ghnó Bia Mara Glas 

Cuireann an Clár um Ghnó Bia Mara Glas tacaíochtaí 

bainistíochta maidir le héifeachtúlacht acmhainní ar 

fáil do chuideachtaí próiseála bia mara a laghdaíonn 

costais agus a fheabhsaíonn iomaíochas. Tá an Clár 

Glas comhghuaillíoch le clár Origin Green Bord Bia agus 

cabhraíonn sé le comhlachtaí bia mara réimsí eile a 

d’fhéadfaí a fheabhsú lena gCairt Inbhuanaithe Origin 

Green a fhorbairt.

An Gradam Ghnó do Bhia Mara Glas

Ó 2015, tá urraíocht tugtha ag an gClár Glas don 

Gradam Ghnó do Bhia Mara Glas ag na Gradaim Ghlasa. 

In 2018, bhuaigh Burren Smokehouse an gradam do 

Ghnó Bia Mara Glas na Bliana, éacht do rannpháirtí 

gníomhach sa Chlár Glas agus don earnáil bia mara 

go ginearálta.

Maoirseacht Uisce

I 2018, thosaigh an Clár Glas Tionscadal Maoirseacht 

Uisce píolótach. D’athain seo deiseanna bharrfheabhsú 

uisce ar fud áiseanna na hÉireann, bainteach le 

diagnóisiú eachtraí uisce agus aithintsceith uisce. 

Ghlac ceithre comhlacht tairge bia mara páirt i Céim 1 

(Léarscáiliú Uisce) le léarscál uisce saincheaptha dá gnó 

a fhorbairt, agus chuidigh na feabhsúcháin a tugadh 

faoi ndeara le linn an tionscadal le nac comhlachtaí seo 

á spriocanna uisce Origin Green a bhaint amach i 2018.

Tá inbhuainaitheacht ag croílár thionscal bia mara na hÉireann agus is ceann 
feadhna ar ghníomhaíochtaí BIM é. Cinntíonn BIM go gcosnófar acmhainní 
nádúrtha na hÉireann don todhchaí tríd fhorbairt fhreagrach a chur chun cinn.
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Tionscadail Inbhuanaitheachta Nuálaíocha

Leanann BIM mar cheannaire ar nualaíocht 

tríd inbhuainaitheacht. Bhí Clár Glas BIM ina 

príomhchomhpháirtí ar dhá thionscadal Interreg 

Eorpach i 2018. Tá Food Heroes dírithe ar fhuíollábhar 

bia a laghdú agus tá an tionscadal Smart Cluster 

Energy System (piSCES) dírithe ar chostais agus ar lorg 

carbóin an tionscail próiseála a laghdú tríd fhorbairt 

agus triail a chur ar ghréasán leictreachais ‘eangach 

chliste‘. Reachtálfar na tionscadail seo go dtí 2020.

Iascaigh Cladaigh

Cuireann na sé Fhóram Iascaigh Cladaigh Réigiúnaí 

(RIFFanna) deis ar fáil chun fadhbanna a mbíonn 

tionchar acu ar an earnáil iascaigh cladaigh a phlé agus 

a chur chun tosaigh. Críochnaíodh obair ar Straitéis an 

Earnál Iascaigh Cladaigh le linn 2018, ag marcáil sprioc 

shuntasach do nár RIFF agus a gcuid oibre i dtaca le 

todhchaí na hearnála a chosaint atá ana-thábhachtach 

do phobail cois farraige na hÉireann.

V-Eangú Gliomach

Dearadh an clár V-Eangú Gliomach chun 

inbhuanaitheacht stoc gliomach na hÉireann a 

fheabhsú. Faoin gclár, baineann iascairí de láimh eang 

shimplí i gcruth “v” ó heireaball an ghliomaigh bhaininn. 

Níl aon phian ag baint leis an eangú seo, agus cuireann 

sé ar chumas an ghliomaigh bhaininn pórú suas le trí 

huaire tar éis di bheith curtha ar ais san fharraige. Fuair 

69 tionscadal a bhaineann le v-eangú tacaíocht de 

€483 míle. Sceitheann gach gliomach v-eangnaithe 

meán de 7,500 ubh gach dara bliain ar feadh sé bliana 

tar éis v-eangú. Saoradh 32,000 gliomach le meáchan 

thart ar 27,000kg le stoc póraithe a mhéadú. Lig na 

saortha i 2018, scaoileadh 240 milliúin larbhaí gliomaigh 

isteach sa chóras, chaillfidh iad ar an stoc pórúcháin ar 

fud cósta na hÉireann gan iad.

Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh

Is straitéis forbartha pobail cósta é an Grúpa Áitiúil 

Gníomhaíochta Iascaigh le ciste €12 milliún ar son 

seacht bpobal cósta Éireannach ainmnithe. I 2018, 

thacaigh Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh 

(FLAGanna) ar fud an chósta le 209 tionscadal le cabhair 

poiblí níos mó ná €1.9 milliún. Chuir an seacht FLAG 

tús lena dara bliain de éileamh ar thionscadal go luath 

i 2018. Fuarthas beagnach 350 iarratas tionscadal le 

linn 2018, le 285 roghnaithe ar son ceadú deontais sa 

deireadh. Críochnófar i 2019 tionscadail eile a ceadaíodh 

i 2018 agus cuirfidh siad le caiteachas 2019.

Is do fhorbairt eacnamaíoch ceantar cósta beagnach 

60% de cúnamh deontais. Is iad tionscadail pobail a 

fhorbraíonn scileanna agus eolas áitiúil agus cur chun 

cinn sláinte shóisialta agus oidhreacht chultúrtha a 

chuimsíonn 25% eile den mhaoiniú. Dhírigh tionscadail 

eile ar cosaint agus ar cur chun cinn an chomhshaoil.

Comhairle Chomhairleach Uiscí 
an Iarthuaiscirt (NWWAC)

Rinneadh iarracht sa chomhoibriú a tharla idir BIM agus 

Comhairle Chomhairleach Uiscí an Iarthuaiscirt (NWWAC) 

i rith 2018 dul i ngleic le mórfhadhbanna a bhfuil ag imirt 

tionchar acu ar earnáil gabhála na hÉireann agus, ach 

go háirithe, an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír 

do speiceas grinnill in uiscí an iarthuaiscirt. 

Speicis faoi Chosaint

Lean BIM air ag déanamh monatóireachta agus ag 

tuairisciú faoi sheachghabhálacha de speicis faoi 

chosaint de réir mar a cheanglaítear faoi Rialachán 

AE 812/2004. Léiríonn na tuiariscí go nuige seo gur 

beag an baol atá ann go mbeidh seachghabhálacha in 

iascaigh tráil peiligeacha in Éirinn. De bharr fadhbanna 

le rónta in iascaigh lín suite rinneadh taighde fairsing 

agus forbraíodh go leantach modhanna chun 

idirghníomhartha a mhaolú. 
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Caighdeán um Bhia Mara ó Fhoinse Fhreagrach

Cuireann Caighdeán um Bhia Mara ó Fhoinse 

Fhreagrach (RSS) BIM tacaíocht airgeadais agus 

theicniúil ar fáil d’earnáil ghabhála na hÉireann ar 

mhaithr le hiascaireacht fhreagrach a chur chun cinn 

agus cur le stoic iasc agus shliogiasc. I rith 2018, lean 

comhdhlúthú an RSS agus is ionann é anois agus an 

bonn atá ag cuideachtaí bia mara lena mballraíocht i 

gClár Origin Green an Bhoird Bhia.

Timpeallacht Mhuirí

Bruscar Muirí

In éineacht leis an earnáil iascaigh agus 

dobharshaothraithe, tá BIM i mbun clár leanúnach 

bruscar plaistigh a bhaint ón fharraige tríd an clár 

deonach Fishing for Litter. Tá seo ag oibriú i 12 calafort 

iascaireachta faoi láthair. Tá níos mó ná 230 tonna 

bailithe ag baill den earnáil iascaireachta agus feirmeoirí 

éisc ón dtimpeallacht mhuirí. Tá athchúrsáil eangacha 

phlaisteacha mar pháirt lárnach do obair BIM le bruscar 

muirí a laghdú chomh maith, agus bunaíodh clár 

bailiúcháin agus le stiallacha a dhéanamh de eangacha 

a bhfuil a ré caite agus í mar aidhm an t-ábhar seo a 

athchúrsáil.

Caighdeáin Orgánacha AE agus Scéimeanna 
Ráthaíochta Eile

Lean BIM ar aghaidh ag cothabháil an chláir ráthaíochta 

chreidiúnaithe CQA ISO 17065/EN45011 ar son na 

hearnála dobharsaothraithe. Tugadh cúnamh freisin do 

chuideachtaí creidiúnú maidir le Caighdeáin Orgánacha 

AE do bhradáin agus do dhiúilicíní a bhaint amach agus 

a choinneáil, atá ina réamhriachtanas sula bhfaightear 

rochtain ar mhargaí den scoth.

CLAMS 

Is tionscnamh comhshaoil na Córais Bhainistíochta 

um Dhobharshaothrú Áitiúil Comhordaithe (CLAMS) a 

chabhraíonn le gnólachtaí dobharshaothraithe oibriú 

as lámha a chéile lena dtimpeallacht agus lena bpobal 

áitiúil. Thug grupaí CLAMS faoi roinnt tionscnamh le linn 

2018. Threoraigh BIM cúig ghlantacháin sa Chaoláire 

Rua, i bPoll na nOisrí, sa tSnaidhm agus i gCuan Mó, a 

thóg, meastar, 46 tonna dramhaíola measctha amach. 

Cuireadh cúig thionscnamh athchúrsála eile freisin i 

gcrích. Reachtáladh dhá cheann sa Chaoláire Rua, áit a 

dearnadh tionscnamh bairille diúilicín athchúrsáil ar 200 

seanbhairille agus ceithre rafta raice. Thóg tionscnamh 

athchúrsála i gCorcaigh níos mó ná 500 bairille diúilicín 

nach raibh ag teastáil níos mó le hathchúrsáil a 

dhéanamh orthu, agus tógadh ar shiúl seanthristéal 

cruach oisre i gCuan Mó agus i dTrá Bréige, meastar 

64 tonna cruach tógtha faoi na tionscnaimh seo.

SUMS 

Le linn na bliana, rinneadh fearas na Scéimeanna 

Marcála Aontaithe Speisialta (SUMS) uilig atá i 

bhfeidhm faoi láthair a scrúdú agus tugadh faoi obair 

cothabhála agus deisiú i gCuan Mó, i gCuan Bhanú agus 

i nDún Garbháin. Cuireadh le dhá scéim reatha chomh 

maith, ceann i mBeanntraí, Contae Chorcaí agus ceann 

eile i gCuan Mó, Contae Mhaigh Eo.

Inbhuanaitheacht (Ar lean) 
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Cúnamh Deontais do Dhobharshaothrú

Caitheamh an EMFF i nDobharshaothrú

D’infheistigh Clár an EMFF €3 milliún le tacú le 

45 tionscadal dobharshaothraithe tríd dhá scéim 

tacaíochta i 2018. Roinneadh an infheistíocht seo 

go cothrom idir tacaíochtaí do infheistíocht chaipitil 

agus tacaíochtaí do nuálaíocht, thaighde agus 

chomhairle. Bhí suim mhór in infheistíocht chaipitil, 

go háirithe i bhfeirmeoireacht oisre agus méadaithe 

san earnáil bradán, agus mhéadaigh ar an caiteachas 

agus ar an uimhir tionscadal faoi dhó ó 2017.

Scéim Thairsí Eolais 

Is clár maoinithe an Scéim Thairsí Eolais don 

earnáil poiblí agus an tionscal dobharshaothraithe. 

Tacaíonn sé le tionscadail a chuireann eolas, 

nuálaíocht agus teicneolaíocht chun cinn sa tionscal 

dobharshaothraithe. Tugadh tacaíocht iomlán do 

sheacht dtionscadal ó institiúidí agus tionscal taighde 

tríú leibhéal le cúnamh poiblí de €448,051 i 2018, 

agus leanfar le tacaíocht dóibh i 2019 agus 2020.

Scéim um Dhobharshaothrú Inbhuanaitheach 

Tacaíonn an scéim seo le tionscadail a chuireann fás 

inbhuanaitheach táirgeachta, luacha agus fostaíochta 

san earnáil dobharshaothraithe chun cinn agus 

atá oscáilte do fhiontar dobharshaothraithe nua 

nó atá ann. Le linn 2018, thacaigh cúnamh poiblí 

de €2.6 milliún le 38 tionscadal forbartha caipitil 

dobharshaothraithe, le hinfheistíocht iomlán de 

€6.7 milliún. Scrúdaigh ceithre cinn de na tionscadail 

seo infheistíocht chaipitil i dtairgíocht diúilicíní, bhain 27 

acu le táirgíocht oirsí, bhain trí cinn acu le infheistíocht 

chaipitil le luach níos airde i dtáirgíocht bradán, bhain 

tionscadal amháin le bric agus bhain an trí thionscadal 

deirneach le tionscadail intíre ilspeiceasach. Leanann 

pointe praghais ard oisre faoi láthair agus leirítear sin 

sa mhéid tionscadail oisre a táthar ag tabhairt fúthu. 

Tá an chosúlacht ann chomh maith gur saoradh 

éileamh do infheistíocht in oisrí a bhí faoi chois i 2018 

nuair a athnuaitear ceadúnais.

Ceadúnú Dobharshaothraithe

Coimisiúnaíodh suirbhéanna seandálaíochta mara 

i sé cheantar: Baile Chaisleáin Bhéarra, Loch Súilí, 

Dairbhe, Inbhear Phort Láirge, Calafort Loch Garmain 

agus Baile Átha Longfoirt. Cuireadh cáipéisí próifílithe 

le chéile le tacú le Foras na Mara i gcomhar le na 

Measúnaithe Cuí NATURA 2000 rinneadh le linn na 

bliana. Chlúdaigh na cáipéisí seacht gceantar: Caisleán 

na Mainge, Cill Ala, Loch Cairlinn, Inbhear na Sionainne, 

Calafort Corcaí, Baile Easa Dara agus Bá Bhaile an 

Easa. Soláthraíodh níos mó cuidigh don phróiseas 

ceadúnúcháin dobharshaothraithe tríd chúnamh le 

táirgeoirí sna cuanta le heolas cruinn a sholáthar don 

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar leagan amach 

suíomhanna dobharshaothraithe agus bealaí isteach. 

Is iad Cuan Neidín, Calafort Loch Garmain agus Loch 

Cairlinn na ceantair a bhí i gceist.



Próiseáil portán úr, 
McBride’s Fishing,  
Co. Dhún na nGall.
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Nuálaíocht

Plean Straitéiseach Nuálaíochta

Leag an Ráiteas Straitéise a foilsíodh i 2018 an tslí ina 

sholáthrófar tacaíocht BIM i slite nua agus iontacha. 

Tá BIM ag tógáil creatlach nua don nuálaíocht agus ag 

glacadh le bealaí nua feidhmiú le hiomaíocht domhanda 

earnál bia mara na hÉireann a fheabhsú. Cuirfidh 

na pleananna seo ar chumas comhlachtaí bia mara 

Éireannacha gníomhú go straitéiseach agus breisluach 

a chruthú ag gach céim den slabhra soláthair.

Bunófar Ionad Barr Feabhais nuálaíochta bia mara 

ilchampas, le BIM ag tabhairt ceannaireachta i 

gcomhpháirtíocht leis an earnáil, institiúidí taighde agus 

tríú léibhéal, le infhestíocht i dtaighde agus i bhforbairt 

a spreagadh. Tá BIM ag forbairt múnla tarraingt 

cliant don earnáil bia mara bunaithe ar chur chuige 

comhpháirtíoch, agus tá sé ag cur foinsí léargais atá á 

dtreorú ag an margadh ar fáil le méadú go spáis nua sa 

mhargadh domhanda an earnál a chur ar an eolas agus 

a thiomáint. Tríd seo, daingneoidh BIM agus cuirfidh sé 

chun cinn úsáid forleathan modheolaíochtaí bia mara ar 

leith le fás tráchtála ar fud na hearnála a spreagadh sa 

tslí is tapaidh agus is feidhmiúla gur féidir. 

Mol Nuálaíochta Bia Mara

Soláthraíonn Mol Nuálaíochta Bia Mara (SIH) saineolas 

agus teicneolaíocht le cúnamh leis an tionscal bia mara 

táirgí nua a fhorbairt agus a thriail, baol a laghdú agus 

fanacht ar bharr treochtaí mhargaidh. 

Thug BIM faoi réimse tionscadail nuálaíoch tríd an SIH ar 

mhaithe leis an earnál i 2018. Is iad próisis nuálaíocha 

nua san SIH i gCloich na Coillte, Contae Chorcaí ar 

éascaigh na tionscadail seo astu. D’fhág an obair 

go raibh ar chumas BIM sainthacaíocht le riactanais 

cliant, féidearthactaí múnlaí gnó agus inmharthanacht 

trachtála a aithint. Chuimsigh an punann seo tionscadail 

nuálaíocha ar amhábhar faoitín gorm tearcúsáidte; 

dríodar iasc geal; agus tionscadail mhéadaithe cliant 

ar leith i ronnach, iasc geal agus sliogiasc.

Clár T&F Bia Mara

Tacaíonn Clár T&F Bia Mara BIM le tionscadail taighde 

agus forbartha atá dírithe ar thairgí agus phróisis nua 

atá á threorú ag an margadh don earnáil seo a fhorbairt 

agus i gcomhpháirtíocht le tionscal, agus Eagraíochtaí 

Taighde Feidhmithe (RPOanna) aitheanta. Soláthraíonn 

an clár seo modh don tionscal tograí tionscadal T&F 

ábhartha a chur isteach a thabharfaidh BIM fúthu 

ar son leasa na hearnála ina iomláine le caiteachas 

€392,091 i 2018.

Cuimsíodh taighde ar bhaoití nua do phortáin dearg; 

sainaithint úisc/tairgí trádála ó dhiúilicíní atá éillithe 

ag bitocsain nádúrtha; cuir le seilfré iasc geal; luach 

a bhaint as fuil-uisce peiligeach; bith-infhaighteacht 

púdair cailciam faoitín gorm; sláinte saothráin cheall a 

fheabsú ag úsáid úsc mianraí; agus éifeacht próitéin 

fhaoitín gorm ar shláinte daonna agus smacht cothaithe.

Pleanáil Nuálaíochta agus Gnó Bia Mara 

Tacaíonn an Scéim Phleanála do Nuálaíochta agus 

Gnó Bia Mara le nuálaíocht agus forbairt táirge nua 

tríd tionscadail tionscal agus poiblí. I 2018, fuair 15 

tionscadal pleanála nualaíochta agus gnó iomlán de 

€1.1 milliún i gcúnamh poiblí faoi thacaíocht an EMFF.

Thit maoiniú seacht dtionscadal ó fhiontair próiseála 

faoin scéim ar tugadh tacaíocht cúnamh deontais de 

€80,698 dóibh le infhesitíocht iomlán de €161,397. 

Chuimsigh na tionscadail réimse leathan de fhorbairt 

táirge nua agus gníomhaíochtaí feabhsúcháin a 

bhain le hiasc, le feamainn agus le táirgí díorthacha 

ó bhia mara; tástáil tomhaltóra agus margaidh; 

staidéir féidearthachta margaidh; agus pleanáil gnó. 

Bhí caiteachas iomlán de €1 milliún ag BIM ar ocht 

dtionscadal eile ar thug sé faoi ar son leasa na hearnála 

i 2018.

Tá nuálaíocht lárnach i bhforbairt eacnamaíocht bia mara Éireann agus 
le cúnamh ó thacaíochtaí nuálaíocha BIM, mhéadaigh Éire sa mhargadh 
domhanda. I 2018, d’obair BIM leis an earnáil bia mara le nualaíocht a 
thráchtáladh agus deiseanna fáis nua agus brabúsacha a sholáthar.
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Sholáthar foireann Teagmháil Chliaint painéal 

saineolaithe de mheantóirí proifisiúnta le hobair le 

gnóthaí bia mara reatha. Bhí forbairt pleananna fás 

comhlachta, stráitéis, comhpháirtíochtaí gnóthaí agus 

struchtúrú airgeadais san áireamh sna tacaíochtaí. 

Chuir an fhoireann bealach chuig seirbhísí BIM ar fáil 

agus bhí tuiscint níos doimhne ar riachtanais na gcliant 

dá thoradh chomh maith le héascaíocht a dhéanamh 

ar fhorbairt mhúnla chomhpháirtíoch le taca a chur 

faoi fhás comhlachta. Thug sé soiléireacht freisin ar 

na riachtanais a bhí ag teastáil le tacú le tiomantais 

chomhlachta agus na seirbhísí a chuireann BIM ar fáil. 

Chomh maith le sin, lig Clár Comhairliúchán Nuálaíochta 

do chéimithe agus do mhic léinn máistreachta uas-sciliú 

i réimsí teicniúla agus ag baint le gnó bia mara san SIH.

An Scéim um Scálú Bia Mara agus 
um Fhorbairt Mhargaí Nua

Tugann an scéim tacaíocht do thionscadail faoi 

chinnireacht an mhargaidh a chuireann barainneachtaí 

scála chun cinn trí chomhoibriú tionscail, comhfhiontar 

agus bealaí roinnte do struchtúir mhargaidh. Cuidíonn 

agus spreagann an scéim go gníomhach le comhlachtaí 

oibríochtaí a thabhairt le chéile, díolacháin coiteann a 

thógail faoi struchtúr amháin fásáil margaí. I 2018, fuair 

sé thionscadal forbartha scálú bia mara agus forbairt 

mhargaí nua iomlán de €476,153 i gcúnamh poiblí a bhí 

a thacú ag an EMFF.

Reachtáladh dhá thionscadal i 2018 ina raibh dhá 

chomharghnó gníomhach – déanta suas de fiontair 

próiseála aonair a tháinig le chéile le hinfheistiú le 

forbairt a méadú san Áise. Fuair an dá thonscadal seo 

tacaíocht de €122,549, a ghiaráil infheistíocht iomlán 

€245,099 ag ráta deontais 50% don dá chomharghnó.

Thug BIM faoi cheithre tionscadal forbartha scálú 

bia mara agus forbairt mhargaí nua ar son leasa na 

hearnála ar costas €353,604.

Scéim Infheistíochta Caipitil Phróiseáil Bia Mara 

Tacaíonn an Scéim Infheistíochta Caipitil Phróiseáil Bia 

Mara le tionscadail atá dírithe ar costais fuinnimh a 

laghdú; sábháilteacht, sláinte, caighdeán, sláinteachas 

agus inrianaitheacht a fheabhsú; agus cur le luach tríd 

phroiseáil, cur i láthair agus pacáistiú. I 2018, tugadh 

tacaíocht tríd chúnamh poiblí de €1.9 milliún do 21 

tionscadal infheistíocht caipitil, a cuireadh i bhfeidhm 

ag 16 comhlacht bia mara. Ghiaráil an tacaíocht seo 

infheistíocht mheasta de €7.1 milliún san earnáil 

proiseála bia mara. 

Nuálaíocht Theicniúil

Chomh maith le nuálaíocht faoi chinnireacht an 

mhargaidh a dhéanamh, oibríonn BIM i ndlúthchomhar 

leis an tionscal chun réitigh theicneolaíochta a chur 

ar fáil a fheabhsaíonn éifeachtúlacht i dtáirgeadh 

ámhábhair.

Peiligeacha

Cé go bhfuil an t-éilimh ar phróitéiní mara úsctha ó 

speicis pheiligeacha ag fás, tá dúshláin suntasacha san 

earnáil cruthaithe ag ciorruithe atá molta ar chuótaí, 

an éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag Brexit ar rochtain 

ar uiscí iascaireachta, costais níos airde, róthoilleadh 

i bpróiseáil agus séasúr giorraithe. Le dul i ngleic leo 

seo, d’fhorbair BIM tionscadal le luach faoitín gorm na 

hÉireann a ardú tríd an acmhainn a aistriú ó mhion éisc 

le luach íseal go táirgí le luach níos airde. Tá trí múnla 

gnó lánchostáilte curtha le chéile ag BIM do seo, a 

chuimsíonn filléadú do úsáid seirbhís bia, surimi agus 

bianna peataí le hardcaighdeán.

Tionscadal an Atlantaigh

Is tionscadal faoi cheannaireacht BIM é Tionscadal an 

Atlantaigh le comhghrúpa stiúrtha tionscal agus stáit. 

Cuireann sé ar chumas earnáil bia mara na hÉireann 

luach a chur le méadú gabhálacha i bpoirt iascaireachta 

na hÉireann.

Tá cúota ag Éirinn de thart ar 20% den 1.2 milliún 

tonna bia mara a ghabhtar go bliantúil amach ó chósta 

Atlantiagh na hÉireann. Tarraingíonn seo aird ar an deis 

an sprioc le gabhálacha éisc breise in Éirinn a mhéadú 

go suntasach agus luach agus fostaíocht i seirbhísí 

próiseála agus tánaisteacha poirt a ghiniúint mar a 

leagadh amach i Food Wise 2025 a bhaint amach.

Cuimsíonn táirge insoláthartha ar leith forbairt fardal 

seirbhísí poirt; barrfheabhsú ar an bhealach chuig 

margadh; cur i bhfeidhm córas díolacháin le hardeolas 

gabhálacha agus praghas; agus bunú ionad díolacháin 

agus dáilithe.

Tá BIM i bun caidrimh le Ciste Infheistíochta Straitéisí 

na hÉireann (CISÉ) le clár píolótach a chur i bhfeidhm 

leis an chás gnó ar son infheistíochta phríobháidí a 

dheimhniú.

Nuálaíocht (Ar lean) 
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Éisc Geala Eile

Bhí tástáil rathúil ar theicneolaíocht 

fréamhshamhaltach filléadú ag Mol Nuálaíochta 

Bia Mara (SIH). Tá tionscadal anois ar siúl le luach ó 

acmhainní shuntasacha faoitín agus cadóige a fhorbairt 

go straitéiseach agus le comhaontas straitéiseach idir 

comharchumann agus táirgeoir ar sholáthar amhábhar 

a éascú. Tá forbairt an bealaí chun margaidh i gceist 

agus is cur le luach 1,000 tonna táirge an aidhm. 

Bradán agus Sliogiasc

Tá táirgeoirí bradán agus sliogiasc gníomhach i 

roinnt tionscnamh de chuid BIM. I 2018, ghlac ocht 

ngnólacht nuathionscanta páirt i Hatch, luasaire 

dobharshaothraithe do ghnólachtaí nuathionscanta 

atá lonnaithe i UCC. Cuireann an clár seo tacaíochtaí 

airgeadais, spás fisiciúil agus rochtain chuig caipitlithe 

fiontair ar fáil do fhorbairt i réimsí an-nua mar 

mhonatóiracht comhshaoil, géineolaíocht stoic, 

bia agus cosc galar.

Clár Forbartha Feamainne 

Tugann BIM tacaíocht don earnáil fheirmeoireachta 

feamainne trína Chlár Forbartha Feamainne. Thosaigh 

BIM tionscadal dhá bhliain i 2018, ag staidéar 

airíonna frithmheatánaigineach feamainne feirme 

Éireannaí agus an cumas iad a chuimsiú i réimsí bia 

athchogantaigh le táirgiú meatán in eallach agus 

i gcaoirigh a laghdú. Tá an Roinn Talmhaíochta, 

Bia agus Mara ag comhoibriú leis an tionscadal seo.

D’éirigh le gorlann feamainne BIM le maoiniú ón EMFF 

méid suntasach feamainne rua a tháirgiú. Táirgíodh 

thart ar 15,000 meadar de théad bhailithe le lonnú 

san fharraige. Bhí rath fosta ar fhorbairt teicnící 

feirmeoireachta de chineálacha feamainne deirge 

le hardluach. Úsáidfear an t-eolas seo leis an méad 

feamainne atá riachtanach a shaothrú do na staidéir 

frithmheatánaigineacha nuair atá tástáil ar ainmhithe 

le déanamh.

Tionscadail Eile 

Coimisiúnaíodh soitheach nua cladaigh, an MV T. 

Burke II, agus tógadh í le na sonraí eolaíocha agus 

súirbhéireachta a theastaíonn ón Roinn Talmhaíochta, 

Bia agus Mara a fheabhsú. Aimsíodh níos mó ná 5,000 

tonna síol diúilicín don tionscal ag úsáid na chéad soithí 

súirbhéireachta.

Seoladh an tionscadal Dobharshaothrú Iltrófach 

Comhtháite le péirse, ros lachan agus miocralga a 

shaothrú i gcóras lochán i gcomhair le Bord na Móna i 

2018. Scrúdaíodh an raibh sé indéanta na locháin seo 

a chruthú ag úsáid lagphortach, agus rinneadh obair 

le héifeachtachtaí táirgíochta a fheabhsú agus dá réir 

sin brabúsacht sna hearnálacha bradán feirme agus 

feirmeoireachta oisrí a fheabhsú.
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Clár Scúbadóireacht agus 
Tumadóireacht ón Dromchla, 
Coláiste Iascaigh Náisiúnta na 
hÉireann BIM, Baile Chaisleáin 
Bhéarra, Contae Chorcaí. 
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Iomaíochas

Tionscadail Fheabhsaithe Iascaigh

Aithnítear Tionscadail Fheabhsaithe Iascaigh 

(FIPanna) ar fud an domhain mar bhealach chun 

gníomhaíochtaí intomhaiste a shainaithint agus a chur 

in iúl le bainistíocht agus inbhuanaitheacht iascaigh 

a fheabhsú. Bunaíodh ceithre FIPanna i 2017 agus 

leann siad ag díriú ar phortán dearg, Nephrops, don 

iasc geal agus don tuinnín colgach le linn 2018. Bhí 

cruinnithe rialta, a rinne éascaitheoir neamhspleách 

cathaoirleacht orthu, agus forbraíodh mionphleanna 

oibre ag cludú an chéad dhá go trí bliain tar éis seo. 

Críochnaíodh measúnachtaí iascach ar Nephrops, ar 

thuinnín colgach, ar anglait, ar scoilteán, ar cholmóir, 

ar bhánlíoch agus ar chadóg. Cuireadh coincheap na 

FIPanna i láthair ag ceardlanna agus comhdhálacha 

éagsúla, agus foilsíodh roinnt alt i nuachtáin trádála 

le linn na bliana.

Clár Ilbhliantúil Bailiú Sonraí (DC MAP)

Is é BIM an ghníomhaireacht náisiúnta atá i gceannas 

ar bhailiúchán sonraí faoin earnáil bhia mara. Déantar 

scóip agus na cineál sonraí atá le bailiú a shainmhíniú 

i rialacháin AE éagsúla á ngairmtear le chéile mar na 

Clár Ilbhliantúil Bailiú Sonraí nó DC Map – clár ilbhliantúil 

Comharchumainn le sonraí ó na hearnáil iascach 

agus dobharshaothraithe don tréimhse 2017-2019 

a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid. Déantar sonraí ón 

earnáil ghabhála, phróiseála agus dhobharshaothraithe 

a bhailiú tríd an Suirbhé Bia Mara Náisiúnta agus a 

scagadh go bliantúil ag úsáid suirbhéanna agus foinsí 

sonraí eile atá ann cheana. Déantar an fhaisnéis seo 

a thuairisciú chuig Coimisiún an AE ina dhiaidh sin. 

Mar pháirt den chlár seo, déanann BIM cathaoirleacht 

ar Ghrúpa Oibre Saineolaithe STECF ar fhoilsiú tuairisc 

Iascaigh an AE ahus an PGECON – Grúpa Pleanála 

ar Cheisteanna Eacnamaíoch, grúpa saineolaithe 

AE ar iascaigh, ar dobharshaothraithe agus proiseál 

balliú sonraí.

Mar phríomhtháirgeoir de bhia mara inbhuanaithe d’ardchaighdeán, 
tá iomaíochas Éireann sa margadh domhanda lárnach ina rath. D’obair 
BIM leis an tionscal bia mara le linn 2018 le dul i ngleic le ceisteanna 
soláthair agus scála, agus chuidigh sé le comhlachtaí scileanna gnó 
ar gá dóibh fás a fhorbairt.
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SecFish

I 2018, ghlac BIM páirt i dtionscadal SecFish maoinithe ag 

an AE, a fheabhsóidh torthaí caighdeán baillithe sonraí 

agus a neartóidh comhoibriú réigiúnda a bhaineann le 

sonraí ar chabhlaigh, ar dhobarshaothraithe agus ar 

phróiseáil éisc. Is ceann é de naoi mball cuibhreannais 

a sholáthar an tionscadal seo. Tá baint ag gach páirtí 

le bailliú sonraí rialta, agus feabhsóidh comhoibriú 

sa tionscadal tuiscint hcoitianta ar na gnéithe 

tábhachtacha de bhailiú sonraí eacnamaíocha san AE.

An Tuarascáil um Ghnó an Bhia Mara 

I Márta 2018, d’fhoilsigh BIM a mhionchuntas bliantúil 

faoi earnáil bhia mara na hÉireann, an Tuarascáil um 

Ghnó an Bhia Mara. Leagan an foilseachán seo amach 

na príomhstaidrimh eacnamaíocha d’earnáil bhia mara 

na hÉireann maidir le réimse ábhar lena n-áirítear 

táirgeadh, fostaíocht agus luach an tionscail bhia mara.

Fóram na hEarnála Gabhála

Mar chuid den Chlár Bainistíochta Athraithe agus 

i gcomhar leis na hEagraíochtaí Táirgeoirí agus le 

comharchumainn iascairí, bhunaigh BIM fóram do 

pháirtithe leasmhara san earnáil ghabhála go luath 

in 2017. Cuimsíonn an Grúpa Náisiúnta Forbartha 

Iascairí (NFDG) iascairí ag oibriú soithí idir bheag agus 

mhór agus ó gach earnáil, ilfhiúsach, peiligeach agus 

cladaigh san áireamh. Cuireann sé ardán ar fáil do phlé 

idir iascairí ar cheisteanna chosmhuintir a bhaineann 

le feidhmiú soithí iascaireachta, agus ceadaíonn sé 

aistriú dea-chleachtas agus scaipeadh eolais faoi 

ceisteanna a bhfuil tionchar acu ar réachtáil lá go 

lá soithí iascaireacht.

Le linn 2018, bhí cruinnithe rialta ag an NFDG agus 

tugadh cuireadh do ionadaithe ó Fhoras na Mara, ón 

Údarás Cosanta um Iascaigh Mhara (SFPA), ó sheirbhísí 

árachais, ó sheirbhísí airgeadais agus BIM le réimse 

ábhar a phlé. Forbraíodh treoirleabhar soiléir ar an Treoir 

um Am Oibre agus taifead ama faoin dtreoir. Rinneadh 

píosa gairid cumarsáide a choimisiúiniú ag scannánóir 

neamhspléach agus foilsíodh roinnt altanna faoi obair an 

NFDG sna nuachtáin náisiúnta agus nuachtáin trádála.

Cairt Bhainistíochta Iascach

Cuireann Cairt um Bainistíocht Iascaigh BIM treoir don 

phobal iascaireachta maidir le reachtaíocht iascaigh, lena 

n-áirítear reachtaíocht a bhaineann le cuótaí agus fearas 

iascaireachta. Déantar an chairt a fhoilsiú gach bliain 

agus, i rith 2018, rinneadh 2,000 cóip a leithdháileadh ar 

gach soitheach os cionn deich méadar ar fhad i loingeas 

na hÉireann. Forbraíodh leagan ar líne den Cairt um 

Bainistíocht Iascaigh le treoir a thabhairt do na hearnál 

iascaigh agus dobharshaothraithe i dtaca le rialacháin.

Blas an Atlantaigh 

Cuireann “Blas an Atlantaigh”, conair thiomnaithe 

bhia mara a forbraíodh leis an mBord Fáilte, an t-iasc 

agus sliogiasc den scoth atá á shaothrú agus á bhaint 

as uiscí glana, trédhearcacha chósta Atlantaigh na 

hÉireann, i láthair an phobail. Is iad seo a leanas cuid 

de na táirgí atá ar fáil ar fud na conaire: oisrí fiaclacha 

Éireannacha, diúilicíní fásta ar rópaí, bradán orgánach 

agus an socamas bia mara, an chluas mhara. Dearadh 

na heispéireas cuairteoirí chun béim a chur ar thábhacht 

obair na dtáirgeoirí seo, ní hamháin dá bpobail áitiúla ach 

d’oidhreacht bhia mara agus chósta na hÉireann freisin. 

Tugann bialanna agus caiféanna inar féidir táirgí áitiúla 

a bhlaiseadh tacaíocht don turas bia mara seo. 

I 2018, leathnaíodh an chonair le 21 táirgeoir bia 

mara ó Chionn tSáile i gContae Chorcaí go Cionn 

Mhálanna i gContae Dún na nGall a chuimsiú, agus 

cuireadh comharthaí eolais ar an chonair sa Sciobairín, 

i mBeanntraí, sa Ghleann Garbh, sa Chromán, sa 

Chaoláire Rua agus i gCuan na Maoil Ruaidh. Chuir na 

comharthaí seo le heispéireas turasóirí agus cuairteoirí 

chun an chonair. Soláthraíonn an clár tuiscint faoi 

oibritheoirí bia mara ina gceantar, agus cuireann sé 

buntaistí dobharshaothrú mar fhoinse shláintiúil 

agus nádúrtha chun tosaigh, chomh maith le cur le 

heispéireas cuairteoirí ar an mbealach.

Fuair Blas an Atlantaigh lucht spéise níos leithne i 208 

le rannphairtíocht Joan Mulloy mar ambasadóir branda. 

Is seoltóir proifisiúnta í Mulloy agus d’iompair sí branda 

Blas an Atlantaigh isteach i Solitaire Urgo le Figaro, 

rása aonair luamh fulangacht i mBá na Bioscáine.

Iomaíochas (Ar lean) 
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Meántóireacht don Ghnó Dobharshaothraithe 

Tharla gur acmhainn luachmahr é clár meántóireacht 

BIM do tháirgeoirí dobharshaothraithe. Bhain deich 

dtáirgeoir dobharshaothraithe leas as an tseirbhís i 

2018. Tugtar comhlachtaí isteach sa chlár structúrtha 

seo le féachaint ar phleanna forbairt gnó agus cuirtear 

réimse tacaíochtaí ar fáil, ó anailís agus pleanáil ghnó 

go rochtain ar an margadh agus deiseanna cistithe. Bhí 

cuideachtaí a raibh meantóireacht acu in ann athruithe 

suntasacha a dhéanamh dá múnlaí gnó agus torthaí níos 

éifeachtúla agus níos brabúsaí a bhaint amach dá bharr.

Clár Bainistíochta um Shábháilteacht Bhia 

Oibríonn BIM le gnólachtaí bia mara chun a gcuid 

acmhainní próiseála a mhéadú trí chúnamh a thabhairt 

d’Oibreoirí Ghnó an Bhia (FBOanna) trína gCórais 

Bhainistíochta um Shábháilteacht Bhia. Cabhraíonn 

sé seo leo na dlíthe maidir le sábháilteacht bhia, le 

caighdeáin an chláir chreidiúnaithe agus na moltaí 

dea-chleachtais a chomhlíonadh. Cuireann an 

eagraíocht sainchomhairle ar fáil ar chur i bhfeidhm 

Chórais Bhainistíochta um Shábháilteacht Bhia, ag cur 

san áireamh cur chuige Anailís Ghuaisce agus Phointí 

Rialúcháin Criticiúla (HACCP) bunaithe ar riosca.

Faoin reachtaíocht AE agus Éireannach, tá sé de 

cheanglas ar chatagóirí ionaid bhia mara ar leith 

faomhadh a fháil ón Údarás Cosanta um Iascaigh 

Mhara (SFPA). Tugann an clár seo cúnamh do FBOanna 

faomhadh den chineál sin a fháil, agus mar gheall ar 

sin comhlíonann an bia mara a itear, a leithdháiltear, 

a chuirtear ar an margadh agus a tháirgtear sa Stát 

na caighdeáin shábháilteachta bia agus sláinteachais 

is airde agus bíonn cáil thar barr aige sa mhargadh. 

Tugann an clár seo oiliúint agus cúnamh leanúnach 

do FBOanna freisin. 

An Clár um Thréimhse Caillteanais Sliogéisc 

I gcomhar le Clár Bainistíocht um Shábháilteacht Bhia 

BIM, is í aidhm an Chláir um Thréimhse Caillteanais 

Sliogéisc an leibhéal sábháilteachta bia a fheabhsú san 

earnáil sliogéisc fheirme trí shainthacaíocht theicniúil, 

sainchomhairle agus sainthreoir i bhfoirm cúnamh agus 

bailíochtú do chur isteach an tréimhse chaillteanais a 

chur ar fáil. 

Comhairle Bhia Mara na Síne 

Is ionann Comhairle Bhia Mara na Síne faoi chinnireacht 

BIM agus fóram do chomharghnó/chomhfhiontair 

sliogéisc Éireannacha atá ag feidhmiú sa mhargadh 

Síneach. Tá sé mar aidhm aici dul i ngleic le dúshláin 

maidir le rochtain ar mhargaí agus earnáil an ghnó 

ina bhféadfaidh éifeachtúlachtaí a athint. Tá forbairt 

moladh ardán bia mara ar líne, cuíchóiriú cleachtais 

trádála, taighde margadh, dul i ngleic le ceisteanna 

rialúcháin, obair agus barrfheabhsú fotháirge sa 

áireamh i dtionscadail le déanaí.

Grúpa Pacálaithe Oisrí Éireannacha 

Tá oisrí feirme Éireannacha ar cheann de na 

heaspórtálacha bia mara Éireannach is mó atá ag fás 

sa mhargadh brabúsach Síneach. Tugann an Grúpa 

Pacálaithe Oisrí Éireannach, ina bhfuil 12 comhlacht 

creidiúnaithe ag Green Origin Bord Bia, tacaíocht do 

thionscal oisrí na hÉireann chun gur féidir leo cur chuige 

díolacháin dhírigh a bheith acu sa mhargadh seo agus 

tógáil ar na hoibríochtaí den scoth atá ann. Casann an 

grúpa, a chomhordaíonn BIM, ar bhonn ráithiúil, agus 

cuimsítear réimse ábhar ó forbairt teicniúil sa tionscal 

oisre go pleanna comhordaithe le Bord Bia faoi forbairt 

margaí. Tá rath an ngréasáin seo le feiceáil sa margadh, 

le heaspórtálacha chuig an Áise amháin ag méadú 

faoi 50% i 2018. Is fiú 26% de hiomlán na hoisrí a 

heaspórtáiletar ó Éireann margadh na hÁise.

Gradaim Bia Mara Náisiúnta 

Reachtáladh na Gradaim Bia Mara Náisiúnta in 

Ardeaglais Theampall Chríost, Baile Átha Cliath, i mí 

na Samhna 2018. Aithníonn na gradaim ardgaiscí thar 

barr ceannairí tionscal bia mara ar fud na hÉireann 

i gceithre chatagóir uileghabhálach atá bunaithe 

ar phríomhthosaíochtaí straitéise BIM: nuálaíocht, 

inbhuanaitheacht, iomaíochas agus scileanna.

Bhí 13 buaiteoir gradaim ar an oíche, a roghnaíodh as 37 

iomaitheoir sa bhabhta ceannais a bhí ina n-iondaithe do 

na hearnálacha iascaireachta, dobharshaothrú, próiseál 

bia mara agus miondíola. Bhí dhá ghradam speisialta, 

Gradam an Mhic Léinn is Fearr BIM agus Gradam Saoil 

BIM, mar pháirt don imeacht tionscail seo. Bronnadh 

Gradam an Mhic Léinn is Fearr BIM ar mhac léinn ó IT 

Cheatharlach, Kate Dempsey agus bronnadh Gradam 

Saoil BIM ar Margaret Downey-Harrington ar son an 

chúnaimh a thug sí do earnáil bia mara na hÉireann agus 

a sarbair i mbunú Mná na Mara, an chéad ghréasán 

náisiúnta ar son na mban in iascaigh na hÉireann.
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Rialachas Corparáideach

Sheol BIM Ráiteas Straitéiseach 2018-2020 nua i 2018.

I 2018, chomh maith, rinne BIM athbhreithniú ar an 

Comhaontas um Sheachadadh Feidhmíochta agus 

Mhaoirseacht, a síníodh i 2017, agus d’aontaigh sé ar 

eochairtháscaire feidhmíochta leasaithe don bhliain. 

Leis an gComhaontas seo, glactar leis go bhfuil na 

socraithe idir an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

(DAFM) agus BIM foirmeálta maidir le maoirseacht 

agus tuairisciú ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta. 

Tá feidhm airgeadais éifeachtach i bhfeidhm chun 

a chinntiú go mbainistíonn agus go gcoinníonn BIM 

smacht ar a chuid acmhainní. Cuimsíonn sé seo 

comhlíonadh agus cloí le caighdeáin chuntasaíochta 

agus córais bhainistíochta agus rialaithe airgeadais 

éifeachtúla a chur i bhfeidhm. I rith na bliana, rinne 

iniúchóirí inmheánacha BIM athbhreithniú ar na rialaithe 

inmheánacha agus fuarthas go raibh an leibhéal 

ráthaíochtaía a baineadh amach suntasach – gurbh 

é an leibhéal is airde a bhfuil ann. Déanann BIM cinnte 

de freisin go gcuirtear i bhfeidhm bearta buiséadacha 

na Ranna Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (DPER), 

ó thaobh tuarastail, rátaí taistil, soláthar agus coigiltis 

chaiteachais eile. Ullmhaíodh ráitis airgeadais don 

bhliain de réir cheanglais FRS 102 agus Imlitir 13/2014.

I rith 2017, d’earcaigh BIM seisear iarchéimí agus 

roinnt bhall foirne nua lena n-áirítear , naonúr bhaill 

foirne bhuan agus cúigear bhaill foirne ar chonradh ar 

théarma seasta. Rinneadh ceathrar bhaill foirne a earcú 

le cistiú Interreg, trí le cistiú CIME agus duine amháin i 

bhForas na Mara. Rinneadh bainistíocht ar an bpróiseas 

earcaithe de réir cheanglas an DAFM agus DPER.

Rialú Agus Comhlíonadh 

I rith 2018, d’oibrigh BIM le cinntiú go gcomhlíonfaí 

oibleagáidí feabhsaithe an Chóid Chleachtais chun 

Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus le cinntiú go 

raibh an eagraíocht ag cloí go hiomlán lena hoibleagáidí. 

Le linn 2018, rinne BIM a Pholasaí Bainistíocht Riosca 

agus creatlach a bhaineann leis.

Mar pháirt dá thiomantas tionscal bia mara na hÉireann a fhorbairt 
go hinbhuanaitheach, tá BIM ag gealladh réimse tacaíochtaí teicniúla, 
oiliúna agus gnó a chur ar fáil agus dhea-chleachtas agus dea-rialú ina 
gníomhaíochtaí ar fad a chinntiú. Tá acmhainní BIM, foireann, airgead, 
teicneolaíocht agus córais fhaisnéise, tiomnaithe chun na torthaí is 
fearr a chruthú don tionscal.
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Admhaíonn an Bord go bhfuil freagracht orthu 

príomhfheidhmeanna áirithe a chomhlíonadh faoin 

gCód, lena n-áirítear athbhreithniú agus treorú an 

treocht straitéiseach agus na príomhphleananna 

gníomhaíochta, polasaithe agus nósanna imeachta 

bainistithe rioscaí, buiséid bhliantúla agus pleananna 

gnó, cuspóirí feidhmíochta a leagan síos, monatóireacht 

ar chur i bhfeidhm agus feidhmíocht a dhéanamh, agus 

maoirseacht ar chaiteachas caipitiúil agus ar chinntí 

infheistíochta. Ag cloí le rannóg 46 den Cód Cleachtais 

chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) chríochnaigh an 

Bord measúnú seachtrach ar chomhlíonadh i 2018 gus 

é ag tuairisciú do 2018 roghnaigh an Bord tuarascáil 

bhliantúil agus ráitis airgeadais a chur isteach a 

chloíonn leis an gCód. 

Admhaíonn Cathaoirleach BIM a fhreagracht mar 

cheannaire an Bhoird agus tá sé tiomanta do chinntiú 

go mbíonn an Bord éifeachtach i ngach gné dá ról. I 

gcomhréir leis an gCód, tá daingniúchán i scríbhinn 

curtha ar fáil ag an gCathaoirleach i bhfoirm Tuarascáil 

Chuimsitheach an Chathaoirligh don Aire Talmhaíochta, 

Bia agus Mara, ag maíomh go bhfuil BIM ag comhlíonadh 

an Chóid, nuair is cuí sin. Tá tuairisc curtha ar fáil ag 

an gCathaoirleach freisin don Aire maidir le córas an 

rialaithe inmheánaí, atá le fáil sa tuarascáil bhliantúil. 

Dearbhaíonn Príomhoifigeach Feidhmiúcháin BIM go 

bhfuil sé ag comhlíonadh an róil agus na freagrachtaí 

atá leagtha amach faoin gCód. I rith 2018, bhuail an 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin le hionadaithe ón 

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara chun athbhreithniú 

a dhéanamh ar fheidhmíocht BIM, ar an ionchas don 

todhchaí agus ar shocruithe rialála.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 

2001, ceanglaítear ar chomhaltaí Bhord BIM ráiteas 

leasanna a chur faoi bhráid gach bliain. Nuair a bhíonn 

siad seo faighte ag BIM, cuireann sé faoi bhráid an Aire 

Talmhaíochta, Bia agus Mara iad agus/nó faoi bhráid an 

Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí de réir mar is cuí.

Éilíonn an tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 Cuid 22 

ar an BIM tuairisc a ullmhú agus fhoilsiú a thugann eolas 

faoi nochtuithe a fuair sé nó a rinneadh dó i rith na 

bliana. Ní bhfuarthas aon nochtú i rith 2018. 

I mí Iúil 2018, rinneadh athcheapachán amháin do Bhord 

BIM: athcheapadh Kieran Calnan mar Chathaoirleach. Is 

é an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, 

T.D., a rinne na ceapacháin. Cheapadh an Bord Kieran 

Calnan ina dhiaidh sin mar chomhalta den Choiste um 

Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca.

I rith 2017, rinne an Coiste um Iniúchóireacht agus 

Measúnú Riosca athbhreithnithe agus cuireadh 

tuarascálacha faoina bhráid a bhain leis na réimsí seo 

a leanas: Cód Cleachtais, comhairleoirí, deontais agus 

rialaithe inmheánach.

Bhí na ráitis airgeadais, arna fhaomhadh ag an gCoiste 

um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca agus an Bord, 

faoi réir iniúchóireacht ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas 

agus Ciste, ach ní bhfuarthas aon rud suntasach. 

Eagraíodh ceithre chruinniú Iniúchóireachta agus 

Riosca in 2018. 

Baineadh leas as creata an Rialtais Láir áit a raibh siad 

cuí agus infhaighte. Tá buntáistí suntasacha le fáil ag 

BIM trí na creata seo a úsáid, agus áirítear orthu sin, 

cé nach iad seo a leanas a n-iomlán: rochtain éasca ar 

sholáthróirí seirbhíse réamhroghnaithe, solúbthacht, 

dea-chleachtas, éifeachtúlacht agus luach ar airgead. 

I rith 2018, d’fhógair BIM 54 chomórtas soláthair le 

luach poitéinsiúil d’os cionn €8 milliún.

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 

Leanann straitéis ‘Cloud First’ ag tiomaint athraithe i 

mbonneagar TF agus seirbhísí úsáideora deiridh. I 2018, 

bhog BUM go hardán Office 365, a chuireann úsáideoirí 

ar a gcumas teacht ar a ríomhphost ar aon ghléas gan 

gá nasc le ceannoifig a bhunú. 

Ligeann Office 365 agus a feidhmchláranna 

tánaisteacha do BIM seirbhísí úsáideora deiridh a chuir 

i bhfeidhm ar bhonn céimneach chuig an néal. Ligfidh 

an tioncadal Bainistíochta ar Chaidreamh le Custaiméirí 

(CRM) do bhall foirne a bhíonn ag déileáil le custaiméirí 

idirghníomhú le taifid cliant ní amháin le dul chun 

cinn feidhmiú tacaíocht tionscal BIM a leanúint, ach 

le eolas suas chun dáta a chuir ar fáil do bhaill foirne, 

ag cinntiú go bhfuil muid ag cur treoir ar fáil atá dírithe, 

ábhartha agus cruinn. Taobh le CRM, thosaigh athchur 

an córas airgeadais le Microsoft NAV i 2018. Nuair atá 

seo críochnaithe, ceadóidh sé comhtháthú daingean 

le CRM, a thabharfaidh léargas iomlán ar chliaint 

do na baill forine cuí. Bhí cur i bhfeidhm ar bhonn 

céimneach Windows 10; feabhsúcháin i nascanna 

cumarsáide go suiomhanna mar Chloich na Coillte; cur 

i bhfeidhm ar bhonn céimneach córas bainistíochta 

gléas sothghluaiste le na gléasanna a úsáidtear do 

chianobair a chosaint; agus athbhreithniú ar ár pleanáil 

athshlánaithe ó thubaistemar mar réamhriachtanais 

sula bhféadfaidh na tionscail seo a chríochnú. 

Críochnaíodh iad seo don chuid is mó i 2018.
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An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí, Saoráil Faisnéise, Ceisteanna 
Parlaiminte agus Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol

Leanann BIM ar aghaidh ag comhlíonadh a oibleagáidí 

maidir le freagairt d’iarratais ar Shaoráil Faisnéise, 

do Cheisteanna Parlaiminte agus do Rochtain ar 

Fhaisnéis faoin gComhshaoil. I rith 2018, fuair BIM 

cúig n-iarratas ar Shaoráil Faisnéise a bhain le hábhair 

ar nós speansias Boird, tuarastail íoctha bunaite ar 

inscne, urraíocht, suíomh oifigí agus rátaí áitíochta. 

Thug BIM comhairle mar fhreagairt ar ceithre Ceist 

Pharlaiminte ó ionadaithe polaitiúla éagsúla, a cuireadh 

isteach díreach chuig an TD agus a cópiéaladh chuig an 

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara in 2018. Bhain na 

ceisteanna a fuarthas le poist a líonadh, conarthaí ar 

bronnadh agus préimheanna árachais.

Fuarthas trí iarratas faoin reachtaíocht do Rochtain ar 

Fhaisnéis faoin gComhshaoil i rith 2018.

Thug BIM isteach córas tacaíochta RGCS a chuimsíonn 

tairseach oiliúna do bhaill foirne, córas bainistíochta 

doiciméad, taifid teagmhais agus stór polasaithe. Bhí 

rannpháirtíocht sa tairseach oiliúna riachtannach do 

gach ball foirne.

Riaradh Deontas 

Leanann an BIM ar aghaidh ag riar réimse scéimeanna 

deontais faoin gClár Oibriúcháin um Fhorbairt Bhia Mara. 

Cuimsíodh leo seo 12 scéim arna chistiú ag an gCiste 

Eorpach Muirí agus Iascaigh (CIME) mar a leanas:

Iascaigh

— An Scéim um Iascaigh Inbhuanaitheacha (Diúscairtí)

— An Scéim um Chaomhnú Iascaigh Intíre: V-Eangú 

Gliomach

— An Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair Áitiúla 

(FLAD)

— Scéim an Iascaire Óig

— Scéim Eagraíochtaí Táirgeoirí 

— Scéim Oiliúna Bia Mara

— Scéim Méadú Acmhainn Bia Mara

Dobharshaothrú

— An Scéim um Dhobharshaothrú Inbhuanaitheach

— An Scéim um Thairseach Eolais

BDI

— An Scéim um Scálú Bia Mara agus Fhorbairt Mhargaí 

Nua

— An Scéim um Nuálaíocht Bhia Mara agus Phleanáil 

Ghnó

— An Scéim um Infheistíocht Chaipitiúil

I dteannta na scéimeanna CIME seo, riarann BIM trí 

scéim shábháilteachta (de-mininis) d’iascaigh neamh-

CIME a chistítear tríd an Státchiste.

Rialachas Corparáideach (Ar lean) 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Comptroller and Auditor General
Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Comptroller and Auditor General

Tuarascáil le cur i láthair Thithe an Oireachtais 

Bord Iascaigh Mhara 

Tuairim ar na ráitis airgeadais 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais an Bhoird Iascaigh Mhara le haghaidh na bliana dar críoch an 
31 Nollaig 2018, mar a theastaíonn faoi fhorálacha alt 5 d'Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 
1993. I measc na ráiteas airgeadais tá

• an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí coinnithe ioncaim

• an ráiteas ioncaim chuimsithigh

• an ráiteas ar staid an airgeadais

• an ráiteas ar shreabhaidh airgeadais agus

• na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar pholasaithe suntasacha cuntasaíochta.
Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas fírinneach cóir ar acmhainní, dhliteanais agus staid 
airgeadais an Bhoird Iascaigh Mhara ag 31 Nollaig 2018 agus a ioncam agus chaiteachas faoi réir Chaighdeán 
um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 — An Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais ábhartha sa RA agus 
i bPoblacht na hÉireann.

Bunús Tuairime 
Rinne mé m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais faoi réir Chaighdeáin Idirnáisiúnta um Iniúchadh (ISAanna), faoi 
mar a mholann an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Déantar cur síos ar mo dhualgais faoi 
na caighdeáin sin san aguisín leis an tuarascáil seo. Feidhmíonn go neamhspleách ó An Bord Iascaigh Mhara 
agus chomhlíon mé mo dhualgais eiticiúla eile de réir na gcaighdeán. 

Creidimid go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus cuí chun bunús 
a sholáthar do mo thuairim. 

Tuarascáil ar eolas seachas na ráitis airgeadais, agus ar nithe eile 

Chuir An Bord Iascaigh Mhara eolas ar leith eile i láthair leis na ráitis airgeadais. Ina measc, tá an tuarascáil 
bhliantúil lena n-áirítear an ráiteas rialachais agus tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird, agus an ráiteas ar rialú 
inmheánach. Déantar cur síos ar mo dhualgais tuairisciú a dhéanamh ar an eolas seo, agus ar nithe ar leith 
eile a thuairiscím orthu mar eisceacht, san aguisín leis an tuarascáil seo. 

Níl aon rud le tuairisciú agam maidir leis seo. 

Seamus McCarthy
An Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

23 Deireadh Fómhair 2018
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Aguisín leis an tuarascáil 

Dualgais Chomhaltaí an Bhoird 
Leagann an ráiteas rialachais agus tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird amach 
dualgais Chomhaltaí an Bhoird. Tá Comhaltaí an Bhoird freagrach as 

• ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm atá leagtha síos faoi alt 9 den 
Chéad Sceideal d'Acht Iascaigh Mhara 1952, ag déanamh cinnte go 
dtugann na ráitis airgeadais léargas fírinneach cóir faoi réir FRS102. 

• rialtacht idirbheart a chinntiú 

• measúnú a dhéanamh an bhfuil úsáid bhunús an ghnóthais leantaigh 
i leith na cuntasaíochta oiriúnach nó nach bhfuil, agus 

• an méid rialaithe inmheánach is a mheasann siad a theastaíonn 
d'fhonn ullmhú na ráiteas airgeadais a chur i gcrích, saor 
ó mhíthuairisciú ábharach, bíodh sé de thoradh calaoise nó earráide. 

 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
 
Tá dualgas orm, faoi Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 
1993, iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais An Bhoird Iascaigh Mhara 
agus tuairisciú orthu do Thithe an Oireachtais. 
Is é an aidhm atá agam agus an t-iniúchadh seo á chur i gcrích agam 
dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis airgeadais ina n-iomlán saor 
ó mhíthuairisc ábharach de thoradh calaoise nó earráide nó nach bhfuil. Is 
éard is dearbhú réasúnta ann ardleibhéal dearbhaithe, ach ní ráthaíocht, go 
n-aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAanna míthuairisc 
ábharach nuair atá ceann ann. Is féidir le míthuairiscí teacht ó chalaois nó 
ó earráid agus meastar go bhfuil siad ábharach má, ina n-aonar nó trí 
chéile, is féidir leo tionchar a bheith acu ar chinntí eacnamaíocha na 
n-úsáideoirí ar bhonn na ráiteas airgeadais. 

Mar chuid d'iniúchadh i gcomhréir leis na ISAanna, úsáidim breithiúnas 
gairmiúil agus coimeádaim sceipteachas gairmiúil tríd an iniúchadh. Agus 
é seo á dhéanamh agam, 
• Sainaithním agus measaim na rioscaí a bhaineann le míthuairisc 

ábharach na ráiteas airgeadais, bíodh sé de thoradh calaoise nó 
earráide; dearaim agus déanaim nósanna imeachta iniúchaidh 
freagrúil do na rioscaí sin; agus faighim fianaise iniúchaidh atá 
dóthanach agus cuí le tacú le bunús mo thuairime. Tá an riosca 
a bhaineann le míthuairisc ábharach a thagann ó chalaois agus gan 
í a aithint níos airde ná an riosca a bhaineann le míthuairisc a thagann 
ó earráid, mar is féidir le claonpháirtíocht, brionnú, easnaimh d'aon 
ghnó, mífhaisnéisí, nó sárú ar smacht inmheánach a bheith i gceist le 
calaois. 

• Faighim tuiscint ar smacht inmheánach atá ábhartha don iniúchadh 
chun nósanna imeachta iniúchaidh a cheapadh atá cuí sna cúinsí, ach 
ní chun tuairim a nochtadh maidir le héifeachtacht smachtanna 
inmheánacha. 

• Déanaim oiriúnacht na bpolasaí cuntasaíochta agus réasúnacht na 
meastachán cuntasaíochta agus nochtadh gaolmhara a úsáidtear 
a mheas. 

• Cinnim ar oiriúnacht úsáid bhunús an ghnóthais leantaigh na 
cuntasaíochta agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchaidh 
a bhfuarthas, an bhfuil ann do neamhchinnteacht ábharach bainteach 
le tarlaithe nó cúinsí a d'fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh 
ar chumas an Bhoird Iascaigh Mhara leanúint ar aghaidh mar 
ghnóthas leantach nó nach bhfuil. Má chinnim go bhfuil 
neamhchinnteacht ábharach ann, caithfidh mé na nochtaidh 
a bhaineann léi sna ráitis airgeadais a léiriú i mo thuarascáil 
iniúchaidh nó, má tá na nochtaidh sin uireasacha, mo thuairim 
a athrú. Tá mo chonclúidí bunaithe ar fhianaise iniúchaidh a fuarthas 
suas le dáta mo thuarascála. D'fhéadfadh tarlaithe nó cúinsí amach 
anseo, áfach, cur ar an mBord Iascaigh Mhara scoir de leanúint ar 
aghaidh mar ghnóthas leantach. 

• Déanaim measúnú ar léiriú, struchtúr agus inneachar iomlán na 
ráiteas airgeadais, lena n-áirítear na nochtaidh, agus an léiríonn na 
ráitis airgeadais idirbhearta bunúsacha agus imeachtaí ar bhealach 
a léiríonn léiriú cothrom nó nach léiríonn. 

Déanaim teagmháil leis na daoine atá faoi chúram rialachais maidir le, 
i measc rudaí eile, raon feidhme agus uainiú an iniúchaidh agus torthaí 
suntasacha an iniúchaidh, lena n-áirítear easpaí suntasacha i smacht 
inmheánach a aithním le linn m'iniúchaidh. 

Eolas seachas na ráitis airgeadais 

Ní chuimsíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an t-eolas eile curtha 
i láthair leis na ráitis sin, agus ní léirím aon chonclúid gealltanais orthu. 

Mar aon le m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, tá dualgas orm faoi na 
ISAanna an t-eolas eile a léamh agus, ag déanamh amhlaidh, machnamh 
a dhéanamh an bhfuil an t-eolas eile neamhréireach go hábhartha leis na 
ráitis airgeadais nó eolas a fuarthas le linn an iniúchaidh nó eolas atá 
míchruinn go hábhartha. Má chinnim, bunaithe ar an obair atá déanta agam, 
go bhfuil míthuairisc ábhartha ar an eolas eile seo, caithfidh mé an fhíric sin 
a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile 

Déantar m'iniúchadh ag déanamh tagartha do na cúinsí speisialta 
a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus lena 
bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a bhaineann leis an 
mbealach inar cuireadh gnó poiblí i gcrích. 
Déanaim iarracht fianaise a fháil maidir le rialtacht na n-idirbheart airgeadais 
le linn iniúchaidh. Tuairiscím má tá aon chás ábhartha nuair nár baineadh 
úsáid as airgead poiblí mar a bhí leagtha síos dó, nó nach raibh na bearta 
ag teacht leis na húdaráis atá á rialú. 

Tuairiscím freisin go heisceachtúil, muna bhfuil, i mo thuairim, 
• an t-eolas agus na míniúcháin ar fad a theastaigh uaim do m'iniúchadh 

faighte agam, nó 

• na taifid chuntasaíochta sásúil le go bhféadfaí iniúchadh a dhéanamh 
ar na ráitis airgeadais go héasca agus i gceart, nó 

• na ráitis airgeadais ar aon dul leis na taifid chuntasaíochta. 



33

Na Ráitis Airgeadais

Ráiteas Rialála agus Tuarascáil na gComhaltaí Boird 34

Ráiteas ar Rialú Inmheánach 38

Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe 41

Ráiteas maidir le hIoncam Cuimsitheach 42

Ráiteas maidir le Staid Airgeadais 43

Ráiteas maidir le Sreafaí Airgid 44

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 45



BIM TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS RÁITIS AIRGEADAIS 201834

Ráiteas Rialála agus Tuarascáil na gComhaltaí Boird

Rialú

Bunaíodh Bord BIM faoin Acht Iascaigh Mhara 1952. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach i gcuid 15 den Acht sin. Tá an Bord 
freagrach don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tá an Bord freagrach as dea-rialú a chinntiú agus comhlíonann sé an tasc seo trí 
chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan síos agus cinntí straitéiseacha a ghlacadh i dtaobh phríomhcheisteanna gnó. Is 
í freagracht an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin agus an bhainistíocht shinsearach BIM a bhainistiú, a rialú agus a threorú ó lá go 
lá. Ní mór don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus don fhoireann bainistíochta shinsearach an treoir straitéiseach ginearálta atá 
leagtha síos ag an mbord a leanúint, agus ní mór dó cinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir de na príomhghníomhaíochtaí agus cinntí a 
bhaineann leis an eagraíocht aige, agus d’aon rioscaí suntasacha a d’fhéadfadh a theacht aníos. Feidhmíonn an Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin mar theagmháil dhíreach idir an Bhord agus bainistíocht BIM.

Freagrachtaí an Bhoird

Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach sa Chomhaontas um Sheachadadh Feidhmíochta agus Mhaoirseachta, a 
chuimsíonn freisin na hábhair a dhéanann an Bord cinneadh fúthu amháin. Cuid de na nithe seasta a mheasann an Bord ná:

— dearbhú leasanna,

— tuairiscí ó choistí,

— tuarascálacha airgeadais/cuntais bhainistíochta,

— tuairiscí feidhmíochta, agus

— ábhair forchoimeádta.

De réir Chuid 15 den Acht Iascaigh Mhara 1952, tá sé de cheanglas ar Bhord BIM na cuntais go léir is cuí agus is gnách a choimeád 
faoi airgead a fuair sé nó a chaith i cibé foirm is cuí leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mar le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe.

Agus é ag ullmhú na ráitis airgeadais seo, tá sé de cheanglas ar Bhord BIM:

— polasaithe cuntasaíochta cuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go seasmhach,

— breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus críonna,

— na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé neamhchuí a cheapadh go leanfaidh sé ar aghaidh 
ag feidhmiú, agus

— a mhaíomh an é gur leanadh caighdeáin chuntasaíochta infheidhme, faoi réir aon imeacht ábhartha atá nochtaithe nó 
mínithe sna ráitis airgeadais.

Tá an Bord freagrach as leabhair chuí chuntais a choimeád a nochtann le cruinneas 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 a 
leagtar amach i gCuid 9 den chéad sceideal san Acht Iascaigh Mhara 1952. Is í freagracht an Bhoird cothabháil agus iontaofacht 
an eolais chorparáidigh agus airgeadais atá foilsithe ar shuíomh gréasáin BIM a chinntiú.

Tá an Bord freagrach as an bplean agus buiséad bliantúil a fhaomhadh. Rinneadh meastachán d’fheidhmíocht BIM a dhéanamh 
ag tagairt don phlean agus don bhuiséad bliantúil.

Tá an Bord freagrach freisin as cosaint a shócmhainní agus mar sin as bearta réasúnta a ghlacadh do chosc agus brath calaoise 
agus neamhréireachtaí eile.

Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais BIM léargas fíor agus cothrom d’fheidhmíocht airgeadais agus de staid airgeadais 
BIM ar an 31 Nollaig 2018.
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Struchtúr an Bhoird

Tá Cathaoirleach agus cúigear gnáthchomhaltaí ar an mBord, iad ar fad ceaptha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. 
Ceapadh comhaltaí an Bhoird ar feadh tréimhse trí bliana agus cruinníonn siad le chéile go míosúil. Tugann an tábla thíos sonraí 
faoi thréimhse cheapacháin na gcomhaltaí reatha:

Comhalta Boird Ról Dáta Ceapacháin

Kieran Calnan An Cathaoirleach 13 Meitheamh 2018

Lisa Vaughan Stiúrthóir 21 Meitheamh 2016

William Deasy Stiúrthóir 26 Iúil 2017

Raymond Harty Stiúrthóir 26 Iúil 2017

Damien McLoughlin Stiúrthóir 26 Iúil 2017

Seán O’Donoghue Stiúrthóir 26 Iúil 2017

Bhunaigh an Bord trí choiste, mar seo a leanas:

Tá trí chomhalta boird agus comhalta neamhspleách amháin ar an gCoiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca. 
Is é ról an Choiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca (ARC) tacaíocht a thabhairt don Bhord maidir lena fhreagrachtaí 
a bhaineann le rialáil rioscaí agus rialú agus ráthaíochtaíaí gaolmhara. Tá an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca 
neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Ach go háirithe, cinntíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht 
ghníomhach agus neamhspleách ar na córais rialaithe inmheánaí lena n-áirítear na gníomhaíochtaí iniúchóireachta. Tuairiscíonn 
an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca don Bhord tar éis gach cruinniú, agus go foirmeálta i scríbhinn uair sa bhliain.

Is iad comhaltaí an Choiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca ná:

— Lisa Vaughan (Cathaoirleach)

— Kieran Calnan

— Seán O’Donoghue

— Gearóid Breathnach

Chruinnigh an ARC le chéile 4 huaire in 2018.

Bord

Coiste um 
Iniúchóireacht agus 

Measúnú Riosca 

Táillí
2018
€’000

Speansais
2018
€’000

Kieran Calnan 10 3 - 6

Lisa Vaughan 9 4 8 1

William Deasy 9 - 8 5

Raymond Harty 9 - 8 4

Damien McLoughlin 9 - - -

Seán O’Donoghue 10 4 8 4

Gearóid Breathnach - 4 - 1

32 21

Tharscaoil an Cathaoirleach, Kieran Calnan, a theidlíocht do tháille Boird a bhain lena cheapadh.

Bhí stiúrthóir amháin ann, Damien McLoughlin, nach bhfuair táille Boird faoin bprionsabal Duine Amháin Tuarastal Amháin (OPOS).

Príomhathruithe Pearsanra

D’athcheap an tAire Kieran Calnan le freastal mar Chathaoirleach ar BIM ar feadh téarma eile trí bliana (13 Meitheamh 2018 go 12 
Meitheamh 2021).
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Ráiteas Rialála agus Tuarascáil na gComhaltaí Boird (Ar Lean)

Nochtaithe atá ina gCeanglais faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)

Tá an Bord freagrach as a chinntiú go ndearna BIM ceanglais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)(“an 
Cód”) a chomhlíonadh, arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. De réir an Chóid, is gá na nochtuithe seo a 
leanas a dhéanamh:

Mionsonrú ar Shochair Ghearthéarmacha Fostaithe

Aicmítear sochair ghearrthéarmacha fostaithe os cionn €60,000 i Nóta 9(c) de na Ráitis Airgeadais.

Costais Chomhairliúcháin

Cuimsíonn costais chomhairliúcháin costas comhairle sheachtrach don bhainistíocht agus ní chuimsíonn sé feidhmeanna ‘gnó 
mar is gnách’.

2018
€’000

2017
€’000

Comhairle Dlí 80 18

Comhairle Airgeadais/Achtúireach 51 4

Acmhainní Daonna 87 54

Feabhsú Gnó 53 118

Eile - -

Costais Chomhairliúcháin Iomlán 271 194

Costais Chomhairliúcháin Chaipitlithe - -

Costais Chomhairliúcháin bainte as Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe 271 194

Iomlán 271 194

Costais Dhlí agus Socruithe

Tugann an tábla thíos mionsonrú ar na suimeanna a aithnítear mar chaiteachas sa tréimhse tuairiscithe maidir le costais dhlí, 
socruithe agus imeachtaí idir-réitigh agus eadrána a bhaineann le conarthaí a dhéantar le tríú páirtithe. Ní chuimsíonn sé seo 
caiteachas a thabhtar maidir le comhairle dhlíthiúil ghinearálta a fuair BIM a nochtaítear sna costais chomhairliúcháin thuas.

2018
€’000

2017
€’000

Táillí Dlí - Imeachtaí Dlíthiúla - -

Íocaíochtaí idir-réitigh agus eadrána - -

Socruithe - -

Iomlán - -
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Caiteachas Taistil agus Cothabhála

Déantar caiteachas taistil agus cothabhála a aicmiú mar seo a leanas:

2018
€’000

2017
€’000

Intíre

– Bord* 20 26

– Fostaithe 578 537

Idirnáisiúnta

– Bord 1 1

– Fostaithe 150 75

Iomlán 749 639

* lena n-áirítear taisteal agus cothabháil de €15,000 íoctha go díreach le comhaltaí boird in 2018 (2017: €15,000). Iarmhéid 
€6,000 (2017: €11,000) bainteach le caiteachas a d’íoc (eintiteas) thar ceann chomhaltaí boird.

Caiteachas ar Fháilteachas

Cuimsíonn an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas ar fháilteachas seo a leanas:

2018
€

2017
€

Fáilteachas don Fhoireann - -

Fáilteachas do chliaint - -

Iomlán - -

Ráiteas Comhlíonta

Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm aige 
chun comhlíonadh BIM leis an gCód a chinntiú. Rinne BIM riachtanais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) 
in 2018 a chomhlíonadh go hiomlán.

Kieran Calnan 
An Cathaoirleach

8 Deireadh Fómhair 2019
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach

Scóip Freagrachta

Thar ceann BIM glacaim le freagracht an Bhoird chun a chinntiú go bhfuil córas rialú inmheánach éifeachtúil i bhfeidhm go 
leanúnach. Aithníonn an fhreagracht seo na ceanglais atá sa Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).

Is iad na príomhnósanna imeachta a bhunaigh comhaltaí boird ar mhaithe le rialú inmheánach éifeachtúil a chinntiú ná:

— Béim shoiléir ar chuspóirí gnó faoi mar a chinneann an Bord i bhfianaise na gceanglas reachtúil.

— Struchtúr sainithe eagraíochta ina bhfuil freagrachtaí leagtha amach go soiléir, tarmligean údaráis agus deighilt idir dualgais a 
fhéachann le timpeallacht chuí rialaithe a chruthú.

— Próiseas um bainistíocht rioscaí a dhéanann breithniú ar phleananna straitéiseacha 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.

— 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.

— Nósanna imeachta um rialú - coinníonn an Bord lámhleabhair chuimsitheacha ar nósanna imeachta maidir lena 
phríomhghníomaíochtaí go léir. Is ann do theorainneacha agus do nósanna imeachta, go háirithe, atá sainmhínithe go soiléir 
do chaiteachas airgeadais, lena n-áirítear soláthar agus caiteachas caipitil.

— Córais Mhonatóireachta - déantar monatóireacht ar nósanna imeachta um rialú leis an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh 
a oibríonn de réir an chreata i gcomhair feidhmithe dea-chleachtais mar atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um Rialú 
Comhlachtaí Stáit (2016). Tugtar eolas i dtaobh obair an iniúchta inmheánaigh trí anailís ar an riosca a bhfuil BIM nochta dó. 
Tá an tuairisc ar rialú inmheánach do 2018 faighte ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca, agus tá tuairim an 
Iniúchóra Inmheánaí faoi leordhóthanacht agus éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaí sa tuairisc sin, agus cuireadh é 
seo os comhair an Bhoird. Tá an obair iniúchóireachta a rinne iniúchóirí seachtracha go bliantúil ar bhearta cúnamh deontais 
éagsúla curtha leis na córais iniúchóireachta agus monatóireachta inmheánaí mar a cheanglaítear faoin reachtaíocht AE ar 
na bearta. I mí na Bealtaine 2017 d’fhaomh an Bord plean iniúchta inmheánaigh trí bliana faoi choinne na tréimhse idir mí an 
Mheithimh 2017 agus mí na Bealtaine 2020.

— Cuimsíonn an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca, a bhunaigh an Bord in 2009, de chomhaltaí boird neamh-
fheidhmiúcháin agus comhalta seachtrach neamhspleách. Is Comhalta Boird eile seachas Cathaoirleach an Phríomh-Bhoird 
atá mar chathaoirleach air. Tá tuairiscí an Choiste um Iniúchóireacht & Measúnú Riosca don bhainistíocht, agus na hiniúchóirí 
seachtracha a dhéanann obair ar Bhearta Deontais AE, agus ráitis a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas & Ciste in Litir 
Bhainistíochta nó i dtuairiscí eile mar bhun eolais ag monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird d’éifeachtúlacht an chórais 
rialála inmheánaí. Ar a bharr sin, choimisinigh an Bord, mar is cuí, athbhreithnithe neamhspleácha de na córais rialaithe 
inmheánacha ar leith san eagraíocht.

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaí

Tá an córas rialaithe inmheánach deartha chun rioscaí a bhainistiú ag leibhéal inghlactha seachas iad a dhíbirt ar fad. Mar sin, is 
féidir leis an gcóras seo ráthaíocht réasúnta seachas absalóideach a thabhairt go gcosnófar sócmhainní, go dtabharfar údarás 
agus go ndéanfar taifead ceart d’idirbhearta agus go ndéanfar earráidí ábhartha nó neamhréireachtaí eile a chosc agus a bhrath 
go tráthúil.

Tá an córas rialaithe inmheánach seo, atá ag teacht leis an teoir a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i 
bhfeidhm i BIM don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018 agus suas go dtí dáta formheasta na ráiteas airgeadais.

Acmhainn Riosca a Láimhseáil

Tá Coiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca ag BIM ar a bhfuil triúir chomhaltaí boird, ceann amháin díobh atá ina 
Chathaoirleach agus comhalta seachtrach neamhspleách amháin, a bhfuil saintaithí airgeadais agus iniúchóireachta acu. 
Chruinnigh an Coiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca le chéile ceithre huaire in 2018.

Chuir an BIM feidhm iniúchóireachta inmheánach amach ar conradh, tá cistiú dóthanach aige agus comhlíonann sé clár oibre atá 
aontaithe leis an gCoiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca.

Tá polasaí bainistíochta riosca forbartha ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca a leagan amach an inghlacthacht 
riosca, na próisis bhainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus a thugann sonraí faoi róil agus freagrachtaí na foirne i leith riosca. 
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Rinneadh an polasaí a eisiúint leis an bhfoireann ar fad atá faoi cheanglas oibriú laistigh de pholasaithe bainistíochta riosca BIM, 
an bhainistíocht a chur ar an airdeall faoi rioscaí féidearthachta agus laigí rialaithe agus freagracht a ghlacadh as rioscaí agus 
rialaithe laistigh dá réimse oibre féin.

Creat Riosca agus Rialaithe

Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag BIM a aithníonn agus a thuairiscíonn príomhrioscaí agus na gníomhaíochtaí 
bainistíochta atá á úsáid chun déileáil leis na rioscaí seo, a oiread agus is féidir.

Tá clár rioscaí ann ina n-aithnítear na príomhrioscaí atá os comhair BIM agus rinneadh iad seo a aithint, a mheas agus a aicmiú ag 
brath ar chomh suntasach agus atá siad. Déanann an Coiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca an clár a athbhreithniú agus a 
thabhairt suas chun dáta ar bhonn rathúil agus is mír seasta don bhord é. Úsáidtear torthaí na measúnaithe seo chun acmhainní 
a phleanáil agus a leithdháileadh chun a chinntiú go ndéantar bainistíocht ar riosca go dtí leibhéal atá inghlactha.

Tugann an clár riosca sonraí faoi na rialaithe agus gníomhaíochtaí is gá chun rioscaí a mhaolú agus faoi fhreagrachtaí d’fheidhmiú 
rialaithe atá ag baill foirne ar leith. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe leis na gnéithe seo a leanas i bhfeidhm:

— Rinneadh nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó a dhoiciméadú,

— Rinneadh freagrachtaí airgeadais a dháileadh ag leibhéal na bainistíochta leis an gcuntasaíocht chuí,

— Tá córas buiséadaithe cuí ann le buiséad bliantúil atá faoi athbhreithniú ag an mbainistíocht shinsearach,

— Tá córais ann atá dírithe ar shlándáil faisnéise agus córais teicneolaíochta cumarsáide,

— tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint, agus

— Cinntíonn nósanna imeachta rialála do chistiú deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha rialú leordhóthanach maidir 
le formheas deontais agus go ndéantar monatóireacht agus athbhreithniú ar dheontaithe chun a chinntiú gur cuireadh i 
bhfeidhm an cistiú deontais chun na críocha cearta.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach

Bunaíodh nósanna imeachta foirmeálta chun próisis rialaithe agus easpaí rialaithe a mhonatóiriú agus déantar iad seo a chur in iúl 
dóibh siúd atá freagrach as gníomhaíochtaí ceartaitheacha a ghlacadh agus don bhainistíocht agus don Bhord, más iomchuí, go 
tráthúil. Dearbhaím go bhfuil na córáis mhonatóireachta leanúnacha seo i bhfeidhm:

— Rinneadh príomhrioscaí agus rialaithe gaolmhara a aithint agus cuireadh próisis i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh 
ar oibríocht na bpríomhrialaithe sin agus aon easpaí aitheanta a thuairisciú,

— Bunaíodh socruithe tuairiscithe ag gach leibhéal ag a bhfuil freagracht as bainistíocht airgeadais tugtha, agus

— Déanann an bhainistíocht shinsearach athbhreithnithe rialta den fheidhmíocht thráthrialta agus bhliantúil agus cuireann siad 
le chéile tuairiscí airgeadais a chuireann feidhmíocht i gcomparáid le buiséid/réamhfhaisnéis.

Soláthar

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag BIM chun comhlíonadh le rialacha agus treoracha soláthair reatha a 
chomhlíonadh agus gur chloígh BIM leis na nósanna imeachta seo in 2018. Comhlíonann BIM na rialacha soláthair reatha agus na 
treoirlínte atá leagtha amach ag an Oifig um Sholáthar Rialtais.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag BIM chun éifeachtúlacht a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus 
rialaithe a mhonatóiriú. Tá obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca 
a mhaoirsíonn a n-obair, agus an bhainistíocht shinsearach laistigh den BIM atá freagrach as forbairt agus cothabháil an chreat 
rialaithe airgeadais inmheánaí, tá siad mar bhun eolais ag mhonatóiriú agus athbhreithniú an BIM ar éifeachtúlacht an chórais 
rialaithe inmheánaí.

Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht na rialaithe inmheánaí do 2018.
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach (Ar Lean)

Fadhbanna Rialaithe Inmheánaí – Comhlíonadh Cánach

Críochnaíodh féin-athbhreithniú cuimsithe ar chomhlíonadh cánach i 2019 le sainchúnamh seachtrach. Áirítear sonraí an 
ganníocaíocht cánach a aithníodh le linn an féin-athbhreithniú i nochtadh deonach gan iarraidh a cuireadh isteach chuig Oifig 
na gCoimisinéirí Ioncaim i 2019. Léirigh an nochtadh deonach gan iarraidh go raibh suim €103,55 le díol le haghaidh 2018 agus 
€33,257 in ús agus i bpionós san áireamh. 

I 2019, ghlac BIM na céimeanna a leanas le dul i ngleic le na réimsí neamhchomhlíonta a aothníodh le linn an féin-athbhreithniú:

— Chuaigh i dteagmháil le comhairleoirí cánacha seactrach le comhairle cánach onnghníomhach a chuir ar fáil.

— Tá próisis comhlíontacha cánach nuashonraithe in áit do CBL agus RCT.

Fanann BIM tiomnaithe do comhlíonadh gach dlí cánach.

Faomhadh an Bhoird

Rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca agus an Bord an ráiteas ar rialú inmheánach a athbhreithniú chun a chinntiú 
go bhfreagraíonn sé go huile agus go hiomlán leis na córais rialaithe a bhí i bhfeidhm i rith na tréimhse tuairiscithe.

Rinne gnóthas seachtrach athbhreithniú ar an rialú inmheánach in 2018 agus shínigh Bord na gníomhaireachta an t-athbhreithniú 
seo in 2019.

Sínithe thar ceann BIM,

Kieran Calnan 
Cathaoirleach

8 Deireadh Fómhair 2019
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Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018

Nóta 
 2018

 €’000 

Athluaite
2017

 €’000 

Ioncam

Deontais an Oireachtais 3 31,134 33,462

Glanmhaoiniú Iarchurtha don Scor
Oibleagáidí Sochair 19(c) 1,428 885

Glanaistriú go Cúlchiste Caipitil 15  222  (867)

32,784 33,480

Deontais AE 4 894 1,635

Láimhdeachas na nGléasraí Oighir 5 572 778

Ioncam Eile 6 627 334

34,877 36,227

Caiteachas

Forbairt Reatha an AE 4 1,237 1,454

Forbairt Chaipitil Tionscail 7 11,210 7,866

Forbairt Reatha Tionscail 8(a) 17,508 14,545

Riarachán Reatha Tionscail 8(b) 4,618 4,353

Dímheas a Gearradh i Rith na Bliana 8(c) 1,595 1,380

Oibleagáidí Sochar Scoir 19(a) 3,325 3,084

Caiteachas ar Ghléasraí Oighir 5 1,005 1,041

40,498 33,723

Barrachas/(Easnamh) don bhliain (5,621) 2,504

Iarmhéid tugtha ar aghaidh amhail an 1 Eanáir 3,606 1,102

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh Amhail an 31 Nollaig (2,015) 3,606

Baineann an t-ioncam agus caiteachas go léir don bhliain le gníomhaíochtaí leantacha amhail an dáta tuairiscithe.

Tá Nótaí 1–24 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.

Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 15 Márta 2019 agus sínítear iad thar ceann:

Kieran Calnan Jim O’Toole 
An Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach

8 Deireadh Fómhair 2019 8 Deireadh Fómhair 2019
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Ráiteas maidir le hIoncam Cuimsitheach
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018

2018
€’000

Athluaite 
2017

€’000

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain (5,621) 2,504

Gnóthachain ó Thaithí ar Oibleagáidí Shochar Scoir 1,317 740

Athruithe ar Thoimhdí 2,635 690

Coigeartú ar Mhaoiniú Iarchurtha Shochar Scoir (3,952) (1,430)

Ioncam Cuimsitheach Iomlán don Bhliain (5,621) 2,504

Tá Nótaí 1–24 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.

Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 15 Márta 2019 agus sínítear iad thar ceann:

Kieran Calnan Jim O’Toole 
An Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach

8 Deireadh Fómhair 2019 8 Deireadh Fómhair 2019
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Ráiteas maidir le Staid Airgeadais
Amhail ar 31 Nollaig 2018

Nóta
2018

€’000

Athluaite
2017

€’000

Sócmhainní Seasta

Maoin, Gléasra agus Trealamh 11 3,362 3,584

Sócmhainní Reatha

Infháltais 12 201 289

Fardal 30 22

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgead Tirim 549 7,622

780 7,933

Dliteanas Reatha

Iníocthaigh (suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin) 13 (2,795) (4,327)

Glansócmhainní/(Dliteanais) Reatha (2,015) 3,606

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha roimh Phinsean 1,347 7,190

Oibleagáid Sochair Scoir 19(b) (71,082) (73,606)

Sócmhainn Iarchurtha Mhaoinithe Shochar Scoir 19(c) 71,082 73,606

Glansócmhainní Iomlána 1,347 7,190

In ionannas le

Cúlchistí Ioncaim Coinnithe (2,015) 3,606

Cúlchistí Caipitil 15 3,362 3,584

1,347 7,190

Tá Nótaí 1–24 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.

Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 15 Márta 2019 agus sínítear iad thar ceann:

Kieran Calnan Jim O’Toole 
An Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach

8 Deireadh Fómhair 2019 8 Deireadh Fómhair 2019
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Ráiteas maidir le Sreafaí Airgid
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018

2018
€ ’000

Athluaite
2017

 €’000 

Réiteach Fharasbarr/(Easnamh) Oibríochta i leith Sreabhadh Glan Airgid
Ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta/Forbartha

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain (5,621) 2,504

Ús Bainc - -

Muirear Dímheasa 1,595 1,380

Aistriú ón gCuntas Caipitil (222) 867

Ioncam ó Dhíol Sócmhainní Seasta (25) -

(Méadú)/Laghdú ar an bhFardal (8) (8)

Laghdú/(Méadú) ar Infháltais 88 41

Méadú/(Laghdú) ar Iníocthaigh (1,532) 2,098

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/Forbartha (5,725) 6,882

Ráiteas maidir le Sreafaí Airgid

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/Forbartha (5,725) 6,882

Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe

Ús a Fuarthas - -

Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta Inláimhsithe a Ghnóthú (1,373) (2,247)

Fáltas ó Dhíolachán Sócmhainní 25 -

Méadú/(Laghdú) ar Airgead Tirim agus ar Choibhéisí in Airgead Tirim (7,073) 4,635

Airgead agus Coibhéis Airgid ag tús na Bliana 7,622 2,987

Airgead agus Coibhéis Airgid ag deireadh na Bliana 549 7,622

Tá Nótaí 1–24 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.

Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 15 Márta 2019 agus sínítear iad thar ceann:

Kieran Calnan Jim O’Toole 
An Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach

8 Deireadh Fómhair 2019 8 Deireadh Fómhair 2019
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018

1. Beartais Chuntasaíochta

Tá an bonn cuntasaíochta agus na polasaithe cuntasaíochta suntasacha a ghlac an BIM leo leagtha amach thíos. Cuireadh 
iad sin i bhfeidhm go comhsheasmhach i rith na bliana agus don bhliain roimhe.

Faisnéis Ghinearálta

Bunaíodh BIM faoin Acht Iascaigh Mhara, 1952, agus tá a cheannoifig i nDún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath.

Is iad príomhchuspóirí BIM mar a leagtar amach iad san Acht Iascaigh Mhara, 1952, ná: an tionscal bia mara a fhorbairt ar 
tonn agus ar tír, chun a chur ar a chumas cur go hiomlán le geilleagar na réigiún cósta agus le geilleagar na tíre trí chéile. Is í 
BIM an Ghníomhaireacht Stáit í le freagracht phríomhúil as forbairt inbhuanaithe thionscal bia mara na hÉireann ar muir agus 
ar chladach agus as éagsúlú an gheilleagair chósta.

Is Eintiteas Sochair Phoiblí é BIM.

Ráiteas Comhlíonta

Rinneadh ráitis airgeadais BIM don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018 a ullmhú de réir FRS 102, an caighdeán tuairiscithe 
airgeadais infheidhme sa RA agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais (FRC), arna fhógairt ag 
Cuntasóirí Cairte na hÉireann.

Bunús Ullmhúcháin

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, ach amháin i gcás sócmhainní agus dliteanas áirithe a 
ndéantar iad a thomhas ag a luach cóir mar a mhínítear sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais i bhfoirm 
atá faofa ag Aire na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Acht 
Iascaigh Mhara, 1952. Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach maidir le nithe a 
réiteach a mheastar gur nithe ábhartha iad i dtaca le ráitis airgeadais an Bhoird Iascaigh Mhara.

Ioncam

Deontais an Oireachtais

Sonraítear ioncam ar bhonn fabhraithe de ghnáth; an t-aon eisceacht ná Deontais an Oireachtais a shonraítear ar bhonn 
fáltas airgid, lena n-áirítear PFN Scéim an Uisceshaothraithe.

Aisíocaíochtaí ar na Deontais a Íocadh

Bíonn na deontais a íocadh in-aisíoctha in imthosca áirithe, mar shampla má dhéantar an chuideachta a fuair an deontas 
a leachtú/dhíscaoileadh, nó mura gcloítear le coinníollacha an deontais. Aithnítear aisíocaíochtaí deontais áit ar dócha 
go bhfaighidh an BIM an t-airgead agus gur féidir an méid a mheas go beacht;mar sin, cuirtear san áireamh iad ar bhonn 
fabhraithe.

Ioncam Úis

Sonraítear ioncam úis ar bhonn fabhraithe ag úsáid an mhodha um ghlanráta úis.

Ioncam Eile

Sonraítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe.

Ioncam Iarchurtha

Cuimsíonn ioncam iarchurtha cistiú Eorpach agus cistiú Chruatain Bhradáin a iarcuireadh ag brath ar chaiteachas ar 
sheachadadh seirbhísí.

Scéimeanna Deontais

Déantar íocaíochtaí a dhéantar faoi na scéimeanna deontais éagsúla a oibríonn an Bord a chur san áireamh ar bhonn 
fabhraithe.

Déantar deontais atá iníoctha le BIM a aithint mar chaiteachas nuair a chomhlíonaigh an deontaí na coinníollacha atá leagtha 
amach sa chomhaontas deontais agus gur chuir sé isteach an doiciméadú cuí chun an comhlíonadh seo a dheimhniú. 

Déantar ceangaltais a eascraíonn de bhun ceaduithe faoi na Scéimeanna éagsúla Deontais atá á bhfeidhmiú ag an mBord a 
léiriú i Nóta 16.
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (Ar Lean)

1. Beartais Chuntasaíochta (Ar Lean)

Drochfhiacha

Déantar foráil d’fhiachais a mheastar go bhfuil amhras ann go mbaileofar iad agus i gcoinne aon chaillteanas a bhféadfadh 
teacht aníos de bharr ráthaíochtaí. Glantar drochfhiacha sa bhliain ina ndéantar deireadh a chur le comhaontú na hiasachta 
atá i gceist.

Fardal

Is éard atá san fhardal ná earraí atá le hathdhíol, agus sonraítear é sna ráitis airgeadais ag an gCostas nó an Glanluach 
Inréadaithe (GLI), cibé acu is ísle. Ríomhtar an costas ar bhonn an ceann is túisce isteach, is túisce amach agus cuirtear na 
costais cheannacháin go léir san áireamh ann. Is é an GLI ná an praghas díola (fíorphraghas nó praghas measta) lúide na 
costais riachtanacha chríochnúcháin go léir.

Infháltais

Sonraítear infháltais ag a luach cóir, lúide soláthar in aghaidh fiach amhrasach. Is foráil ar leith an fhoráil in aghaidh fiach 
amhrasach, agus déantar í a bhunú nuair atá fianaise oibiachtúil ann nach mbeidh BIM in ann na suimeanna ar fad atá dlite 
dó a bhailiú. Sonraítear na gluaiseachtaí go léir i soláthar in aghaidh fiach amhrasach sa Ráiteas maidir le hIoncam agus 
Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe.

Léasanna Oibriúcháin

Sonraítear an caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí 
Ioncaim Coinnithe thar saolré an léasa. Sonraítear an caiteachas de réir méid chothroim thar thréimhse an léasa, ach amháin 
sa chás go dtagann méadú ar an gcíos atá nasctha le ráta ionchais an bhoilscithe. Sa chás sin, sonraítear na méaduithe nuair 
a thabhaítear iad. Sonraítear thar shaolré an léasa na dreasachtaí léasa a fhaightear.

Maoin, Gléasra agus Trealamh

Luaitear maoin, gléasra agus trealamh ag a gcostas lúide dímheas carntha, agus iad mionchoigeartaithe do sholáthar in 
aghaidh bearnaithe, más ann dó. Déantar soláthar in aghaidh dímheasa ag rátaí measta ar an maoin, gléasra agus trealamh 
go léir, ach amháin talamh ruílse agus saothar ealaíne, chun an costas, lúide an luach iarmharach measta, atá ar gach 
sócmhainn a dhíscríobh de réir méid chothroim thar a saol úsáideach measta, mar seo a leanas:

— Talamh agus Áitribh

a. Talamh  Nialas

b. Áitribh: Stáisiúin Loingseoireachta – Bunaidh 2%

 Stáisiúin Loingseoireachta – Breise 10%

 Áitribh Eile 10%

— Gléasra agus Innealra

a. Trealamh Oiliúna 16.6%

b. Gléasra agus Innealra 10%

c. Fearas Teicniúil 20%

— Mótarfheithiclí 20%

— Gléasra agus Trealamh

a. Trealamh Iascaireachta 50%

b. Soithí  10%

c. Trealamh Oifige 20%

d. Trealamh Ríomhaire  33.3%

Is ionann luach iarmharach agus an méid measta a bhféadfaí a fháil faoi láthair ó dhiúscairt sócmhainne, tar éis na costais 
mheasta diúscairte a bhaint as, más rud é go mbeadh an tsócmhainn ag an aois agus sa riocht a mbeifeá ag súil leis ag 
deireadh a saolré úsáideach.

Más ann d’fhianaise oibiachtúil go bhfuil luach sócmhainne bearnaithe, sonrófar caillteanas bearnaithe sa Ráiteas maidir le 
hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe don bhliain.
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1. Beartais Chuntasaíochta (Ar lean)

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.

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgead Tirim

Is éard atá in airgead tirim ná airgead ar láimh agus taiscí prapéilimh. Is ionann coibhéis airgid agus infheistíochtaí ardleachtaithe 
gearrthéarmacha ar féidir iad a aistriú go héasca isteach i suimeanna airgid nach bhfuil faoi réir rioscaí suntasacha athraithe 
luacha.

Airgeadraí Iasachta

Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid in airgeadraí iasachta ag na rátaí malairte ar an dáta tuairiscithe. Aistrítear ioncam 
agus costais ag na rátaí malairte ar dhátaí na n-idirbheart atá i gceist.

Pléitear sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe le brabúis agus le caillteanais a 
eascraíonn as idirbhearta in airgeadraí iasachtacha agus as socraíocht na suimeanna infhaighte agus iníoctha.

Sochair na bhFostaithe

Sochair Ghearrthéarmacha

Déantar sochair ghearrthéarmacha ar nós pá saoire a aithint mar speansais sa bhliain, agus cuirtear sochair a thabhaítear ag 
deireadh na bliana san áireamh sa bhfigiúr do shuimeanna iníoctha sa Ráiteas ar Staid Airgeadais.

Sochair Scoir

Roimhe seo, bhunaigh BIM a scéim sochair phinsin deimhnithe féin, a cistíodh go bliantúil ar bhonn íoc-mar-a-thuilltear ó airgead 
a chuir an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar fáil agus ó íocaíochtaí rannpháirteacha a baineadh ó thuarastail bhaill foirne 
agus tuarastail chomhaltaí. Oibríonn BIM Scéim Pinsin Seirbhísí Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) freisin, ar scéim sochair dheimhnithe 
í d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí a ceapadh ar nó tar éis an 1 Eanáir 2013. Íoctar ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Singile leis an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA).

Achtaíodh an t-Acht um Pinsin Seirbhís Phoiblí (Scéim Singil agus Forálacha Eile) 2012 ar an 28 Iúil 2012 agus thug sé isteach 
Scéim Phinsin Seirbhís Poiblí Singil (“Scéim Singil”) le héifeacht ón 1 Eanáir 2013. Is baill gach iontrálaí nua sa tSeirbhís Phoiblí, ar nó 
tar éis an 1 Eanáir 2013, den Scéim Singil.

Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe sa tréimhse agus sonraítear iad de réir ranníocaíochtaí pinsin 
na mball foirne a choimeádann BIM. Déantar suim a fhreagraíonn don táille pinsin a aithint mar ioncam sa mhéad agus atá sé 
inaisghabhálta, agus gur féidir é a fhritháireamh in aghaidh deontais a fuarthas sa bhliain chun na híocaíochtaí pinsin a dhéanamh.

Léirítear na gnóthachain nó na caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais na scéime sa Ráiteas maidir le hIoncam 
Cuimsitheach agus sonraítear athrú comhfhreagrach sa tsuim atá in-aisghabhála ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Léiríonn na ráitis airgeadais luach cóir na sócmhainní agus dliteanas a eascraíonn as ceangaltais pinsin an Bhoird Iascaigh 
Mhara, mar aon le haon mhaoiniú gaolmhar, agus sonraítear iontu na costais a bhaineann le sochair pinsin a sholáthar sna 
tréimhsí cuntasaíochta inar gnóthaíodh ag na fostaithe iad. Déantar dliteanais maidir le scéim shochar scoir a thomhas ar bhonn 
achtúireach ag úsáid mhodh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa.

Soláthairtí

Sonraítear soláthairtí nuair atá ceangaltas reatha dlíthiúil nó inchiallaithe ar an mBord mar thoradh ar imeachtaí roimhe seo; is 
dócha go mbeidh eis-sreabhadh acmhainní de dhíth chun an ceangaltas a réiteach; agus gur féidir suim an cheangaltais a mheas 
go hiontaofa.

Suimeanna Teagmhasacha

Ní shonraítear dliteanais theagmhasacha a eascraíonn as imeachtaí roimhe seo (i) mura dócha go mbeidh eis-sreabhadh 
acmhainní ann nó mura féidir an tsuim a thomhas go hiontaofa amhail an dáta tuairiscithe, nó (ii) má dhéanfar iad a dheimhniú trí 
imeachtaí neamhchinnte a tharlóidh nó nach dtarlóidh sa todhchaí, nach bhfuil go hiomlán faoi rialú an Bhoird. Déantar dliteanais 
theagmhasacha a nochtadh sna ráitis airgeadais ach amháin más fánach an seans go dtarlóidh eis-sreabhadh.

Ní shonraítear sócmhainní teagmhasacha. Déantar sócmhainní teagmhasacha a nochtadh sna ráitis airgeadais nuair is dócha go 
dtarlóidh insreabhadh de shochair gheilleagracha.
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2. Breithiúnais agus Meastacháin An-Tábhachtacha Chuntasaíochta

Le linn do na ráitis airgeadais seo a bheith á n-ullmhú, bíonn ar an lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus toimhdí 
a dhéanamh a chuireann isteach ar fhorfheidhmiú na mbeartas agus ar na suimeanna a thuairiscítear i leith sócmhainní agus 
dliteanas, ioncaim agus costas.

Déantar breithiúnais agus meastacháin a mheas go leanúnach agus bunaítear ar chleachtaí stairiúla agus ar thosca eile iad, 
lena n-áirítear ionchais maidir le himeachtaí amach anseo a mheastar gur ionchais réasúnta iad sna himthosca. Déanann 
an Bord meastacháin agus toimhdí maidir leis an todhchaí. Is annamh go mbeidh na meastacháin chuntasaíochta, faoi mar 
a thuigfeá, a eascraíonn as, mar an gcéanna leis na fíorthorthaí gaolmhara. Pléitear thíos na meastacháin agus na toimhdí 
a bhfuil baol mór ann go dtiocfaidh athrú ó thaobh ábhair de, dá mbarr, ar shuimeanna glanluacha na sócmhainní agus na 
ndliteanas sa chéad bhliain airgeadais eile:

(a) Saolréanna a Bhunú Chun Críocha Dímheasa do Mhaoin, do Ghléasra agus do Threalamh

Is cuid mhór de na sócmhainní iomlána iad sócmhainní fadsaolacha, .i. maoin, gléasra agus trealamh den chuid is mó. 
Braitheann an muirear bliantúil dímheasa go príomha ar shaolréanna measta gach cineál sócmhainne agus ar mheastacháin 
luachanna iarmharacha. Déanann an Bord athbhreithniú rialta ar shaolréanna na sócmhainní agus athraíonn sé iad nuair is gá 
chun an smaointeoireacht reatha ar na saolréanna atá fágtha a léiriú i bhfianaise úsáid ionchasach geilleagrach agus riocht 
fisiceach na sócmhainní lena mbaineann. Is féidir le tionchar suntasach a bheith ag athruithe ar shaolréanna sócmhainní 
ar na muirir dhímheasa don tréimhse. Tá mionsonraí faoi shaolréanna úsáideacha curtha san áireamh sna beartais 
chuntasaíochta.

(b) Soláthar in Aghaidh Fiach Amhrasach

Déanann an Bord meastachán maidir le luach in-aisghabhála na bhféichiúnaithe trádála agus féichiúnaithe eile. Úsáideann an 
Bord meastacháin atá bunaithe ar chleachtadh stairiúil chun leibhéal na bhfiach a shocrú go mb‘fhéidir nach mbaileofaí iad. 
Cuirtear san áireamh sna meastacháin tosca amhail rátáil reatha an fhéichiúnaí, próifíl aosaithe na bhféichiúnaithe agus an 
cleachtadh stairiúil. Déantar athbhreithniú leanúnach ar leibhéal riachtanach an tsoláthair.

(c) Sochar Scoir

Déanann an Bord na suimeanna atá ag dul dó ón Stát as an dliteanas iarchurtha neamhchistithe pinsin, a shonrú bunaithe 
ar roinnt imeachtaí roimhe seo. Áirítear leis na himeachtaí sin tacaíocht rathúil don scéim aoisliúntais, agus an beartas agus 
an cleachtadh a bhaineann le pinsin seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear an próiseas bliantúil um meastachán. Cé nach 
ann do chomhaontú foirmiúil, agus mar sin do ráthaíocht, i ndáil leis na suimeanna faoi leith seo leis an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, níl aon fhianaise ag an mBord nach mbainfidh an beartas maoinithe seo an tsuim seo amach de réir a chéile 
de réir an chleachtais reatha.

(d) Oibleagáidí Sochar Scoir

Déantar nuashonrú go bliantúil ar na toimhdí atá mar bhunús ag na luachálacha achtúireacha dá ndéantar na suimeanna 
atá sonraithe sna ráitis airgeadais a leagadh amach (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe ar leibhéil cúitimh amach 
anseo, rátaí báis agus rátaí treochta um chostais cúram sláinte) bunaithe ar chúinsí geilleagracha reatha, agus má dhéantar 
aon athrú ábhartha ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iar scoir.

Is féidir leis na nithe seo a leanas dul i gcion ar thoimhdí:

(i) Athraíonn an ráta lascaine sa ráta fáltais ar bhannaí corparáideach d’ardchaighdeán.

(ii) Leibhéil chúitimh don todhchaí, coinníollach margaidh lucht saothair todhchaí.

(iii) Treochtaí costais cúram sláinte, úrrús ar an ráta costais cúram sláinte sna réigiúin ábhartha.
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3. Deontais an Oireachtais: An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

2018
 €’000 

2017
 €’000 

Vóta 30 - Fo-cheannteideal D5

Forbairt Reatha

Pá 7,630 7,000

Aoisliúntas 2,245 2,240

Neamhphá 10,804 11,227

Iomlán Forbartha Reatha 20,679 20,467

Forbairt Chaipitil 10,455 12,995

31,134 33,462

4. Deontais a Fuarthas:

Tionscadal
2018

€’000
2017

€’000

Tionscadal Acrunet an AE - -

Tionscadal Uisceshaothraithe Erasmus an AE - 7

Tionscadal COLUMBUS BG 11 651 1,628

Interreg 243 -

894 1,635

Deontais a caitheadh:
2018
€‘000

2017
€’000

IomlánTionscadal Tuarastail Neamhphá Deontais Iomlán

Tionscadal Acrunet an AE - 1 - 1 -

Tionscadal Uisceshaothraithe 
Erasmus an AE - 1 - 1 5

Tionscadal COLUMBUS BG 11 - 782 - 782 1,449

Interreg 453 453 -

- 1,237 - 1,237 1,454

Cuireadh fáltais uile an AE i bhfeidhm le linn na bliana agus bhain siad le caiteachas ar fhorbairt reatha tionscail. Is mar gheall 
ar difríochtaí ama i riaracháin éileamh maoiniú scéime an difríocht de €343,000 idir dheontais a fuarthas agus deontas a 
tugadh amach.
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5. Bhí na Torthaí Oibriúcháin Soláthair Oighir mar seo a leanas:

2018
€’000

2017
€’000

Láimhdeachas 572 778

Lúide: Pánna (373) (353)

 Costais oibriúcháin (560) (606)

 Costais riaracháin (72) (82)

Caiteachas Iomlán ar Ghléasraí Oighir* (1,005) (1,041)

(Easnamh)/Barrachas ar oibríochtaí (433) (263)

*Ní áirítear sa chaiteachas iomlán muirir dhímheasa ar shócmhainní seasta gléasraí oighir de €14,000 sa bhliain (2017: €86,000).

Nóta: Thosaigh BIM an ráithe deiridh de 2016 le hinfheistíocht chaipitiúil de €0.6m in Ionaid Oighir Bhaile Chaisleáin an 
Bhearraí agus an Dúin Mhór le faomhadh an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara. Rinne Bord na Stiúrthóirí meastachán ar 
phlean/straitéis ghnó le haghaidh oibríúcháin ionad oighir don todhchaí. Rinneadh an cás gnó a chríochnú i bhFeabhra 2018 
agus is moladh atá a mheas ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara faoi láthair é.

6. Ioncam Eile

2018
€’000

 2017
€’000

Ioncam Riaracháin/Cíos Infhaighte 123 47

Ioncam Riaracháin/Tionscnamh Dobharshaothraithe 76 27

Ioncam ó Iascaigh 127 100

Ioncam ó Iascaigh - Comhairle na nUiscí Iarthuaidh 16 -

Ioncam ó Fhorbairt Gnó agus Nuálaíocht 64 34

Ioncam ó Oiliúint 149 70

Ioncam ó Dhobharshaothrú Oisrí Teitreaplóideacha agus Ioncam Domhanfharraige - -

Aisíocaíochtaí ar Dheontais Iascaigh Mhara 47 56

Fáltas Brabúis ó Dhíol Sócmhainní 25 -

627 334

7. Caiteachas Forbartha Caipitil Tionscail

2018
€‘000

Athluaite 
2017

€’000

Tionscadal

Iascaigh Mhara 7,067 3,561

Dobharshaothrú 1,924 1,763

Forbairt Gnó agus Nuálaíocht 2,319 2,513

Scéim Bhreisithe Slándála – PFD-PLB* (100) 29

11,210 7,866

*Tá ioncam ar scéim shábháilteachta PFD-PLB i 2018 de €100,000 glan ó chaiteachais de €4,000.
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8.  Caiteachas ar Fhorbairt Reatha Tionscail

(a) Forbairt
2018
€‘000

2017
€’000

IomlánTionscadal Tuarastail Neamhphá Deontais Iomlán

Iascaigh Mhara 1,490 290 2,358 4,138 4,311

Dobharshaothrú 1,889 687 2,408 4,984 4,394

Forbairt Gnó agus Nuálaíocht 1,122 486 3,422 5,030 2,708

Costais chabhrach teicniúla EMFF 731 156 - 887 849

Rannóg oiliúna 995 738 - 1,733 1,661

Faisnéis & Pleanáil 239 497 - 736 622

6,466 2,854 8,188 17,508 14,545

(b) Riarachán
2018

€’000
2017

€’000

Costais Tuarastail 1,481 1,472

Baill Foirne Riaracháin Taistil 93 64

Táillí agus Costais Taistil Bhaill an Bhoird 52 53

Cíos, Rátaí agus Deisiúchán 892 1,224

Guthán, Postas agus Páipéarachas 181 193

Próiseáil Sonraí 857 605

Cumhacht, Soilse agus Glantóireacht 82 71

Táillí Dlí, Gairmiúla agus Sainchomhairleoirí 227 212

Táille Iniúchta 27 21

Tuarascáil Bhliantúil 18 11

Árachas 62 19

Costais Oiliúna agus Forbartha Foirne 312 221

Ilnithe, Costais Ghinearálta agus Suibscríbhinní Trádála 334 187

4,618 4,353

(c) Dímheas 

Dímheas i Rith na Bliana 1,595 1,380

Iomlán 23,721 20,278
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9. Costais Foirne

Gearrtar tuarastail foirne i gcaitheamh na bliana ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Coimeádta Ioncaim 
Reathafaoi na ceannteidil seo a leanas. Gearrtar pá Oibreoirí na nGléasraí Oighir ar chostais reatha na nGléasraí Oighir (Féach 
Nóta 5).

(a) Tuarastail Foirne de réir Rannáin
Líon Foirne 

amhail an 
31 Nollaig 2018

2018
€’000

Líon Foirne 
amhail an 

31 Nollaig 2017
2017

€’000

Tuarastail Forbartha Gnó & Nuála - Nóta 8(a) 17 1,122 18 1,018

Tuarastail maidir le Seirbhísí Oiliúna - Nóta 8 (a) 17 995 16 942

Tuarastail Forbartha Iascach – Nóta 8(a) 23 1,490 23 1,489

Tuarastail Forbartha Dobharshaothraithe –
Nóta 8(a) 26 1,889 33 1,790

Seirbhísí Corparáideacha – Nóta 8(b) 36 2,212 31 1,472

Tuarastail Faisnéise agus Pleanála – Nóta 8(a) 9 239 10 174

Oibreoirí na nGléasraí Oighir – Nóta 5 9 373 11 353

137 8,320 142 7,238

Áiríodh tuarastail de €731,000 a bhaineann le foireann ar coinníodh faoin Scéim Chabhrach Teicniúla (2017: €526,000) arna 
chistiú ag cúnamh deontais CIME, san aonaid Seirbhísí Corparáideacha. Tá ragobair de €27,000 (2017: €14,000) agus lúntais 
€6,000 (2017: €8,000) ar bord san áireamh thuas.

(b) Pinsin a Íocadh sa Bhliain

Is iad is pinsinéirí iontu ná íocaíochtaí pinsin a dhéantar le baill foirne BIM atá ar scor (Féach Nóta 19)

2018
€’000

2017
€’000

Pinsinéirí 116 2,116 117 2,017

Íocaíochtaí Cnapshuime 117 501

116 2,233 117 2,518

Baineadh tobhach pinsin €336,000 ó bhaill foirne agus íocadh é leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tar éis rialú an AE 
in 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, Bia agus Mara.

(c) Sochair na bhFostaithe - Briseadh Síos

Raon Iomlán na bhFostaithe Líon na bhFostaithe

Ó Go dtí 2018 2017

€60,000 – €69,999 39 33

€70,000 – €79,999 5 11

€80,000 – €89,999 12 3

€90,000 – €99,999 1 2

€100,000 – €109,999 1 1

€110,000 – €119,999 2 1

€120,000 – €129,999 1 1
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9. Costais Foirne (Ar Lean)

(d) Luach Saothair Comhaltaí an Bhoird

Táillí
2018

€’000

Taisteal
Speansais

2018
€’000

Cruinnithe
Freastalaithe

2018

Kieran Calnan - 6 10

Lisa Vaughan 8 1 9

William Deasy 8 5 9

Raymond Harty 8 4 9

Damien McLoughlin - - 9

Seán O’Donoghue 8 4 10

Jim O’Toole (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) - 15 10

32 35

Pacáiste luacha saothair an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin do 2018: bunphá bliantúil de €125,546 agus is ball é de scéim 
sochar sainithe BIM. Íocadh speansais de €14,107 leis an Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin i 2018 chomh maith.

10. Tuarastal na Stiúrthóirí agus an POF

Táillí
2018

€’000

Táillí
2017

€‘000

Taisteal
Speansais

2018
€’000

Taisteal
Speansais

2017
€‘000

Mr Kieran Calnan (Tréimhse 13 Meitheamh 2018 go  
12 Meitheamh 2021)

An 
Cathaoirleach - - 6 9

Ms Lisa Vaughan (Tréimhse 21 Meitheamh 2016 go  
20 Meitheamh 2019) Stiúrthóir 8 8 1 1

William Deasy (Tréimhse 26 Iúil 2017 go 26 Iúil 2020) Stiúrthóir 8 6 5 7

Raymond Harty (Tréimhse 26 Iúil 2017 go 26 Iúil 2020) Stiúrthóir 8 7 4 4

Damien McLoughlin (Tréimhse 26 Iúil 2017 go 26 Iúil 2020) Stiúrthóir - - - -

Seán O’Donoghue (Tréimhse 26 Iúil 2017 go 26 Iúil 2020) Stiúrthóir 8 5 4 4

32 26 20 25

Bhí 10 gcruinniú iomlán ag an Bord in 2018. D’fhreastail gach Comhalta Boird ar chruinnithe eile thar ceann BIM. D’fhreastail 
trí Chomhalta Boird ar chruinnithe agus ócáidí eile thar ceann BIM chomh maith le cruinnithe an Bhoird agus Cruinnithe 
Iniúchóireachta.

Bord
Freastal

2018

Eile 
Cruinnithe

2018

Kieran Calnan 10 4

Lisa Vaughan 9 4

William Deasy 9 5

Raymond Harty 9 3

Damien McLoughlin 9 2

Seán O’Donoghue 10 5
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10. Tuarastal na Stiúrthóirí agus an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin (Ar Lean)

Tuarastal
 2018

 €’000

Tuarastal
2017 

€’000

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (Tara McCarthy) éirithe as a post an 30 Eanáir 2017 - 10

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (Jim O’Toole) ceaptha an 25 Aibreán 2017 126 85

126 95

Is ball an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin reatha de scéim sochair sainithe BIM.

11. Maoin, Gléasra agus Trealamh

Iomlán
€’000

Talamh 
agus

Áitreamh
€’000

Gléasra 
agus

Innealra
€’000

Sócmhainní
atá á Thógáil

Faoi Láthair
€’000

Mótar
Feithiclí

€’000

Fearas agus
Trealamh

€’000

Costas

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 28,490 6,512 5,221 581 586 15,590

Breiseanna 1,373 408 5 0 9 951

Diúscairtí (777) (340) (188) 0 (229) (20)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 29,086 6,580 5,038 581 366 16,521

Dímheas

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 24,906 5,474 4,296 0 490 14,646

Muirear don Bhliain 1,595 328 96 0 29 1,142

Diúscairtí (777) (340) (188) 0 (229) (20)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 25,724 5,462 4,204 0 290 15,768

Glanluach Leabhair

Amhail an 31 Nollaig 2018 3,362 1,118 834 581 76 753

Amhail an 31 Nollaig 2017 3,584 1,038 925 581 96 944

Tagraíonn sócmhainní atá á thógáil faoi láthair don tiomantas caipitil sonraithe i Nóta 20.

12. Infháltais
2018

 €’000 
2017

 €’000 

Infháltais Iasachta -  70

Infháltais Eile  178  138

Réamhíocaíochtaí 107 233

285 441

Lúide: Soláthar le haghaidh Fiach Amhrasach (84) (152)

201 289

Tá luachanna córa na bhféichiúnaithe agus na réamhíocaíochtaí gar dá suimeanna glanluacha. Tá gach féichiúnaí dlite 
laistigh de bhliain amháin. Tagraíonn Féichiúnaithe Iasachta de €70,000 i 2017 don socrú a baineadh amach le Comhairle 
Contae Chiarraí maidir le Dingle Boats Teo. Bhí na fiacha seo faoi réir imeachtaí dlíthiúla a críochnaíodh in 2017, fuarthas 
€70,000 i 2018.
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13. Iníocthaigh (suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)

2018
 €’000 

Restated
 2017

 €’000 

Ioncam Iarchurtha 55 55

Suimeanna iníoctha Trádála agus Fabhruithe 1,868 3,233

Fabhruithe Deontais 872 1,039

 2,795 4,327

Tá cáin agus árachas sóisialta faoi réir théarmaí na reachtaíochta ábhartha. Gearrtar ús ar íocaíochtaí déanacha. Ní raibh aon 
ús dlite ag dáta deiridh na bliana airgeadais. Tá téarmaí na bhfabhruithe bunaithe ar na conarthaí bunaidh. Na suimeanna eile 
a chuirtear san áireamh i gcreidiúnaithe, nach bhfuil cumhdaithe ag nochtadh nótaí ar leith, is suimeanna neamhurraithe iad 
atá gan ús agus iníoctha ar éileamh.

14. Ceangaltais Léasa

Amhail an 31 Nollaig 2018 bhí na híocaíochtaí íosta todhchaíocha léasa seo a leanas ag BIM, faoi léasanna oibriúcháin nach 
féidir iad a chealú, do na tréimhsí seo a leanas:

2018
€’000

2017
€’000

Iníoctha laistigh de bhliain amháin 17 20

Iníoctha laistigh de dhá bhliain suas le cúig bliana 67 67

Iníoctha tar éis cúig bliana  50  67

134 154

Chuaigh an léas reatha ar Cheannoifig BIM i nDún Laoghaire in éag i Meán Fomhair 2016 agus tháinig plé le hOifig na 
nOibreacha Poiblí chun críche i 2018 le BIM ag glacadh le comhaontú áitíochta ó 1 Iúil 2018.

15. Cúlchistí Caipitil

2018
 €’000 

2017
 €’000 

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 3,584 2,717

Aistriú (chuig an)/ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachas:

Maoiniú Bhreiseanna Sócmhainní 1,373 2,247

Amúchadh i gcomhréir le Dímheas Sócmhainní (1,595) (1,380)

Aistriú chuig an Ráiteas maidir leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais agus le 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe (222) 867

Iarmhe’id amhail an 31 Nollaig 3,362 3,584
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16. Dliteanais agus Ceangaltais Theagmhasacha

Ní raibh aon dliteanais agus ceangaltais theagmhasacha ann amhail an 31 Nollaig 2018, a d’eascair as seo a leanas:

(a) Ráthaíochtaí d’Institiúidí Airgeadais i leith iasachtaí arbh ionann iad agus €165,229. Sealbhaítear céadmhorgáiste mar 
urrús do na ráthaíochtaí seo. Níor iarradh ar an mBord aon íocaíochtaí a dhéanamh i ndáil le ráthaíochtaí in 2018.

(b) Ag deireadh na bliana bhí iarratais ar dheontais ann nach raibh formheasta, agus nach bhfuarthas aon iarratas ina leith.

Ba iad na hiarmhéideanna maidir leis na háiseanna airgeadais seo a faomhadh ach nár úsáideadh ar an 31 Nollaig ná:

2018
€’000

2017
€’000

Iascaigh 2,223 2,864

(c) Níl aon imeacht dlí á chosaint ag an mBord.

(d) Mar a leagtar amach sa Ráiteas Rialú Inmhéanach, chuir BIM nochtadh deonach gan iarraidh isteach chuig Oifig na 
gCoimisinéirí Ioncaim. Tá measúnú den méid dlite san áireamh i seo agus d’íoc BIM na suimeanna seo ina iomlaine. Ní 
dhearnadh aon socrú i dtaca le suimeanna breise a d’fhéadfaigh bheith dlite leis an dliteanas le Oifig na gCoimisinéirí 
Ioncaim a shocrú.

17. Tionscnamh Dobharshaothraithe Trasteorann

Rinneadh an Tionscnamh Dhobharshaothraithe Trasteorann arna thacú ag an gClár Speisialta um Shíocháin agus 
Athmhuintearas a chorprú in 1998 mar Ghrúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch (EEIG) agus a chlárú san Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí. Tá sé faoi chomhúinéireacht BIM agus Bhia Mara Thuaisceart Éireann Teoranta (Northern Ireland Seafood 
Limited).

Comhdaítear ráiteas bliantúil leis an CRO (IG8) agus síníonn ballraíocht an GELE é, Bluett Conran a iniúchann na cuntais don 
Tionscnamh Uisceshaothraithe.

18.  Ciste Cothromais Bheanntraí

Bhunaigh an Rialtas an ciste faoi leith seo le 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.

Sealbhaíodh na hInfheistíochtaí seo a Leanas amhail an 31 Nollaig 2018:
2018

€’000
2017

€’000

Kush Seafarms Teoranta 19 19

Fastnet Mussels Teoranta 19 19

 38 38

19.  Costais Shochair Scoir

(a) Costais Scoir

Anailís ar na costais iomlána shochar scoir a gearradh ar an Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí 
Ioncaim Coinnithe:

 
2018

€’000
2017

€’000

Costas Seirbhíse Reatha 2,189 1,999

Ús ar Dhliteanais Scéime Pinsin 1,472 1,404

Ranníocaíochtaí Fostaí (336) (319)

3,325 3,084
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19.  Costais Shochair Scoir (Ar Lean)

(b) Gluaisteacht i nGlan-Oibleagáidí Shochar Scoir
2018

€’000 
2017

€’000 

Glandliteanas Pinsin amhail an 1 Eanáir 73,606 74,179

Costas Seirbhíse Reatha 1,853 1,680

Rannchuidithe Fostaithe 336 319

Ús ar Dhliteanais Scéime Pinsin 1,472 1,404

Caillteanas/(Gnóthachan) Achtúireach (3,952) (1,458)

Pinsin a Íocadh sa Bhliain (2,233) (2,518)

71,082 73,606

Toimhdí Airgeadais
Ba iad seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha: 2018 2017

Ráta Méadaithe i dTuarastail 3.15% 3.30%

Ráta Méadaithe i bPinsin atá á Íoc 2.65% 2.80%

Ráta Lascaine 2.05% 2.00%

Ráta Boilscithe 1.65% 1.80%

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). Taispeántar sa tábla thíos an 
meánionchas saoil ualaithe a úsáidtear chun oibleagáidí sochair na mball a leagadh amach.

Bliain a Baineadh Aois 65 Bliain Amach 2018 2038

Ionchas Saoil – fir 21.50 23.90

Ionchas Saoil – mná 24.00 26.00

(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 suimeanna faoi leith seo leis an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara, níl aon fhianaise ag an mBord nach mbainfidh an beartas maoinithe seo na suimeanna seo amach mar is dual dó 
de réir an chleachtais reatha.

Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh Pinsean in

 
2018

€’000
2017

€’000

Maoiniú In-Aisghabhála maidir le Costais Phinsin na Bliana Reatha 3,661 3,403

Deontas Stáit Caite le Pinsinéirí a Íoc (2,233) (2,518)

1,428 885
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19.  Costais Shochair Scoir (Ar Lean)

(d) Stair na nDlitinis Scéime agus na nGnóthachan/(Caillteanais) Taithí
An Bhliain Airgeadais dar Chríoch in

2018
€’000 

2017
€’000 

2016
€’000 

2015
€’000 

2014
€’000 

Oibleagáidí Sainithe Sochair 71,082 73,606 74,179 65,873 54,800

Gnóthachain ó Thaithí ar Dhliteanais Phlean  (1,317)  (740) (1,950) (2,048) (2,680)

Gnóthachain ó Thaithí mar Chéatadán de 
Dhliteanais Phlean 1.9% 1.0% 2.6% 3.1% 4.9%

(e) Scéim Pinsin

Feidhmíonn BIM scéim aoisliúntais sochair sainithe don fhoireann. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais a eascraíonn ó na 
scéimeanna as ioncam reatha agus gearrtar ar an Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim 
Coinnithe iad, de réir glan-ranníocaíochtaí aoisliúntais na bhfostaithe, sa bhliain a bhíonn siad le híoc. Leagtar amach na 
torthaí thíos ar luacháil achtúireach de dhliteanais pinsin maidir le foireann BIM atá ag obair, atá scoite nó básaithe ar an 31 
Nollaig 2018. Rinne achtúire neamhspleách cáilithe an luacháil seo.

(f) Scéim Aonair

Is í an Scéim Aonair an scéim pinsin gairme d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí a earcaíodh ó 2013 i leith. Is scéim sochar sainithe 
atá ann, le sochair scoir bunaithe ar meánphá gairmréime. Gnóthaíonn an scéim sochair pinsin agus sochair chnapshuime 
scoir do gach ball den scéim. Fabhraíonn na sochair airgid seo, ar a nglaoitear “suimeanna inghairthe”, mar chéatadáin de phá 
ar bhonn leanúnach. Déantar na suimeanna inghairthe fabhraithe gach bliain a luacháil go bliantúil go dtí scor ag teacht le 
méaduithe boilscithe (Praghasinnéacs Tomhaltóirí). Is ionann an pinsean bliantúil a bhronntar ar scor agus iomlán carnach 
suimeanna inghairthe pinsean bhall den scéim agus, ar an gcuma chéanna, is ionann an cnapshuim a bhronntar agus iomlán 
suimeanna inghairthe chnapshuime bhall den scéim.

20.  Ceangaltais Chaipitil

Bhí tiomantas caipitiúil de €184,000 ann maidir leis an T.Burke II ar an 31 Nollaig 2018. Is soitheach athsholáthair an T.Burke 
II agus tabharfaidh sé tacaíocht do chlár oibre teicniúil an Roinn Forbartha Dhobharshaothraithe. Caithfear soitheach nua a 
chur in áit an tsoithigh atá ann faoi láthair de bharr imní faoi leas chriúnna agus na ceangaltais suirbhéireachta atá á chur 
ar BIM, atá níos minice agus níos casta le cúig bliana anuas. Is é costas an fheithicil nua beartaithe ná €765,000. Síníodh 
conradh i Samhain 2017.

21.  Leasanna Bhaill an Bhoird

Ghlac an Bord le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i dtaca 
le nochtadh chomhaltaí an bhoird faoi leasanna agus comhlíonadh na nósanna imeachta seo i rith na bliana. Nochtaigh 
comhaltaí boird leasanna aon uair déag in 2018.

22.  Nochtadh Páirtí Baintigh

Is ionann na príomhphearsanra bainistíochta i BIM agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Bord na Stiúrthóirí. B’ionann 
iomlán an chúitimh a íocadh leis an bpríomhphearsanra bainistíochta, táillí agus speansais chomhaltaí an Bhoird agus luach 
saothair iomlán an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin, agus €158,000 (2017: €157,000).

Chun briseadh síos a fháil ar luach saothair agus sochair a íocadh leis an bpríomhphearsanra bainistíochta, déan tagairt le do 
thoil le Nóta 9(d).

Glacann BIM nósanna imeachta i gcomhréir leis na treoirlínte a eisíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a 
chlúdaíonn leasanna pearsanta chomhaltaí an bhoird. I ngnáthchúrsa an ghnó, féadfaidh BIM deontais a fhormheas nó dul 
isteach i socruithe conarthacha le heintitis ina bhfuil comhaltaí boird an BIM fostaithe nó a bhfuil leas eile acu iontu.
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23. Coigeartú na Bliana Roimhe

Léiríonn na figúirí sa ráiteas ioncaim agus caiteachais agus na cúlchistí ioncam coinnithe agus an ráiteas ar staid an 
airgeadais coigeartú an bhliain roimhe le ró-fhabhrú íocaíochtaí dheontais measta i ráitis airgeadais na bliana roimhe. Tá an 
tionchar ar an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus na cúlchistí ioncam coinnithe agus an ráiteas ar staid an airgeadais do 
31 Nollaig 2018 mar a leanas:

Mar a
tuairiscíodh

€’000

Coigeartú na
bliana roimhe

€’000

Mar a 
Athluadh

€’000

Iníocthachtaí 2017 (5,042) 715 (4,327)

Cúlchistí Coinnithe 2,891 715 3,606

Barrachas don Bhliain 1,789 715 2,504

24. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 15 Márta 2019 agus sínítear iad thar ceann.
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Cúnamh Deontais De Minimis

Scéim Sábháilteachta Loingis

Contae Líon na
dTionscadal

Iomlán Incháilithe
Costais Infheistíochta

Deontas

Corcaigh 59 €566,157 €253,240

Doire 1 €10,000 €6,000

Dún na nGall 42 €285,461 €131,300

Baile Átha Cliath 4 €38,855 €17,342

Gaillimh 48 €95,095 €56,300

Ciarraí 25 €111,694 €51,538

Lú 11 €66,646 €31,165

Maigh Eo 16 €76,437 €36,949

Mí 3 €11,649 €5,989

Sligeach 11 €15,700 €9,421

Port Láirge 9 €15,468 €9,279

Loch Garman 19 €98,709 €47,538

Cill Mhantáin 1 €683 €410

Iomlán 249 €1,392,554 €656,471

Scéim Sábháilteachta Turasóireachta Muirí

Contae Líon na
dTionscadal

Iomlán Incháilithe
Costais Infheistíochta

Deontas

Corcaigh 4 €12,226 €4,890

Dún na nGall 1 €1,600 €640

Gaillimh 7 €38,688 €15,534

Ciarraí 6 €16,599 €6,639

Loch Garman 2 €1,192 €477

Iomlán 20 €70,305 €28,180
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Scéim Iascairí Óga
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Dún na nGall 1 €300,000 €75,000 €37,500 €37,500

Baile Átha Cliath 1 €155,000 €38,750 €19,375 €19,375

Ciarraí 1 €280,000 €70,000 €35,000 €35,000

Loch Garman 1 €171,800 €42,950 €21,475 €21,475

Iomlán 4 €906,800 €226,700 €113,350 €113,350

Scéim Iascaigh Inbhuanaithe - Cuid B
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Corcaigh 57 €4,435,522 €1,785,784 €892,892 €892,892

Dún na nGall 15 €1,436,253 €580,780 €290,390 €290,390

Baile Átha Cliath 1 €34,538 €13,815 €6,908 €6,908

Gaillimh 4 €84,267 €38,104 €19,052 €19,052

Ciarraí 6 €358,312 €143,977 €71,989 €71,989

Lú 10 €493,205 €197,282 €98,641 €98,641

Maigh Eo 4 €53,504 €35,603 €17,802 €17,802

Port Láirge 2 €32,818 €13,130 €6,565 €6,565

Loch Garman 6 €287,632 €114,263 €57,132 €57,132

Iomlán 105 €7,216,051 €2,922,738 €1,461,371 €1,461,371

Scéim Iascaigh Inbhuanaithe - Cuid C
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Corcaigh 4 €382,987 €191,494 €95,747 €95,747

Dún na nGall 3 €258,051 €154,830 €77,415 €77,415

Gaillimh 2 €36,340 €21,804 €10,902 €10,902

Lú 2 €16,360 €9,816 €4,908 €4,908

Maigh Eo 1 €1,050 €630 €315 €315

Iomlán 12 €694,788 €378,574 €189,287 €189,287

Scéim Chaomhnaithe Iascaigh Intíre
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Corcaigh 2 €28,123 €22,498 €11,249 €11,249

Ciarraí 1 €18,450 €14,760 €7,380 €7,380

Iomlán 3 €46,573 €37,258 €18,629 €18,629

Cúnamh Deontais arna thacú ag an gCiste Eorpach  
Muirí agus Iascaigh (CEMI) agus an Státchiste
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An Scéim um Chaomhnú Iascaigh Intíre – Scéim V-Eangaithe Iascach
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta

An Clár 1 €26,900 €18,491 €9,245 €9,245

Corcaigh 14 €112,972 €83,045 €41,522 €41,522

Dún na nGall 6 €79,940 €63,990 €31,995 €31,995

Baile Átha Cliath 6 €34,008 €23,805 €11,903 €11,903

Gaillimh 8 €42,721 €31,487 €15,744 €15,744

Ciarraí 8 €30,608 €22,490 €11,245 €11,245

Lú 2 €13,321 €9,325 €4,662 €4,662

Maigh Eo 8 €33,331 €24,489 €12,245 €12,245

Sligeach 5 €41,912 €31,339 €15,670 €15,670

Port Láirge 7 €24,381 €17,605 €8,802 €8,802

Loch Garman 1 €23,170 €17,377 €8,689 €8,689

Cill Mhantáin 2 €19,876 €13,913 €6,956 €6,956

Náisiúnta 1 €0 €3,412 €1,706 €1,706

Iomlán 69 €483,140 €360,768 €180,384 €180,384

Scéim Eagraíochta Táirgeoirí
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Corcaigh 1 €154,212 €92,527 €46,264 €46,264

Dún na nGall 2 €305,373 €183,224 €91,612 €91,612

Port Láirge 1 €61,139 €36,683 €18,342 €18,342

Iomlán 4 €520,724 €312,434 €156,218 €156,218

Forbairt Ghrúpa Limistéir Áitiúil Iascaigh (FLAGs)
Iarratasóir Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

FLAG Deisceart 34 €525,924 €273,779 €136,889 €136,889

 FLAG Oirdheisceart 35 €456,757 €312,092 €156,046 €156,046

FLAG Iardheisceart 17 €414,218 €266,161 €133,081 €133,081

FLAG Iarthar 52 €683,462 €405,410 €202,705 €202,705

FLAG Thuaidh 38 €388,997 €249,459 €124,729 €124,729

FLAG Oirthuaisceart 14 €366,186 €238,451 €119,226 €119,226

FLAG Iarthuaisceart 19 €309,725 €188,774 €94,387 €94,387

Iomlán 209 €3,145,269 €1,934,126 €967,063 €967,063

Cúnamh Deontais arna thacú ag an gCiste Eorpach  
Muirí agus Iascaigh (CEMI) agus an Státchiste (Ar Lean)
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Scéim Thairseach Eolais 
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Corcaigh 3 €144,030 €114,416 €57,208 €57,208

Gaillimh 3 €313,759 €313,759 €156,879 €156,879

Uíbh Fháilí 1 €39,752 €19,876 €9,938 €9,938

Iomlán 7 €497,541 €448,051 €224,025 €224,025

Scéim Dhobharshaothraithe Inbhuanaitheach
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

An Clár 1 €500,972 €150,291 €75,146 €75,146

Corcaigh 7 €306,812 €124,644 €62,322 €62,322

Dún na nGall 12 €2,734,024 €1,093,992 €546,996 €546,996

Ciarraí 6 €780,186 €312,074 €156,037 €156,037

Maigh Eo 7 €539,909 €221,677 €110,838 €110,838

Uíbh Fháilí 1 €297,649 €89,295 €44,647 €44,647

Sligeach 2 €212,494 €84,997 €42,499 €42,499

Port Láirge 1 €1,142,772 €457,109 €228,554 €228,554

Cill Mhantáin 1 €138,958 €55,583 €27,792 €27,792

Iomlán 38 €6,653,776 €2,589,662 €1,294,831 €1,294,831

Scéim Nuála Bia Mara agus Pleanála Gnó
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Corcaigh 3 €71,367 €35,683 €17,842 €17,842

Cill Chainnigh 1 €17,450 €8,725 €4,363 €4,363

Muineachán 2 €49,283 €24,641 €12,321 €12,321

Loch Garman 1 €23,297 €11,649 €5,824 €5,824

Iomlán 7 €161,397 €80,698 €40,350 €40,350

An Scéim um Scálú Bia Mara agus Fhorbairt Mhargaí Nua
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Maigh Eo 1 €111,122 €55,561 €27,781 €27,781

Loch Garman 1 €133,977 €66,988 €33,494 €33,494

Iomlán 2 €245,099 €122,549 €61,275 €61,275
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Scéim Infheistíochta Caipitil Phróiseáil Bia Mara 
Contae Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Corcaigh 5 €2,680,512 €607,075 €303,537 €303,537

Dún na nGall 5 €1,057,682 €235,597 €117,798 €117,798

Baile Átha Cliath 2 €266,120 €77,688 €38,844 €38,844

Gaillimh 1 €42,270 €12,434 €6,217 €6,217

Cill Chainnigh 2 €89,056 €26,717 €13,358 €13,358

Lú 3 €800,975 €237,029 €118,514 €118,514

Maigh Eo 2 €164,814 €44,122 €22,061 €22,061

Muineachán 1 €2,039,967 €611,990 €305,995 €305,995

Iomlán 21 €7,141,396 €1,852,652 €926,324 €926,324 

Scéim Méadú Acmhainn Bia Mara
County Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Dún na nGall 2 €4,328 €2,164 €1,082 €1,082

Gaillimh 1 €486,187 €486,187 €243,094 €243,094

Iomlán 3 €490,515 €488,351 €244,176 €244,176 

Scéim Oiliúna Bia Mara
County Líon na

dTionscadal
Iomlán 

Incháilithe
Costais 

Infheistíochta

Deontas Cuid den 
Deontas 
Cistithe  

ag an AE 

Cuid den 
Deontas 

Cistithe ag an 
Státchiste 
Náisiúnta 

Sligeach 1 €5,340 €3,090 €1,545 €1,545

Loch Garman 1 €536 €436 €218 €218

Cill Mhantáin 1 €4,181 €2,931 €1,466 €1,466

Iomlán 3 €10,057 €6,457 €3,229 €3,229 

Cúnamh Deontais arna thacú ag an gCiste Eorpach  
Muirí agus Iascaigh (CEMI) agus an Státchiste (Ar Lean)



Arna chur i gcló ar pháipéar a fuarthas ó fhoraoiseacha a bhainistítear ar bhonn inbhuanaithe
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