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Ráiteas an Chathaoirligh

Tá Tionscal Bia Mara na hÉireann ríthábhachtach
do gheilleagar na hÉireann. Is fiú níos mó ná €749
milliún an earnáil agus táirgtear thart ar 266,000
tona bia mara in aghaidh na bliana. I rith na
tréimhse deacra seo, is Tionscal é ar chóir antacaíocht a thabhairt dó mar tá fíorchumas fáis
agus cruthaithe fostaíochta ann.
Mar a léifidh tú sa tuarascáil seo, thug BIM tacaíocht do gach gné d’earnáil bia mara na hÉireann
trí roinnt tionscadail thábhachtacha agus scéimeanna tábhachtacha a bheidh ríthábhachtach
maidir leis na spriocanna atá leagtha amach in Fómhar Bia 2020 a bhaint amach.
Léiríonn an chaoi ar éirigh le roinnt mhaith dár gcuideachtaí Éireannacha bia mara táirgí nua a
fhorbairt agus a ngnólachtaí a fhorbairt tiomantas ár bhfiontraithe bia mara agus i roinnt
cásanna, chuidigh BIM leis na cuideachtaí seo an fás seo a bhaint amach trína Ionad um
Fhorbairt ar Bhia Mara (IFBM) speisialta agus trí scéimeanna éagsúla um pleanáil gnó agus um
chúnamh deontais.
Ar son Bhord, Lucht Bainistíochta agus Bhaill Foirne BIM, ba mhaith liom an deis seo a thapú
buíochas a ghabháil leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tUasal Simon Coveney, T.D.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh maith le hoifigigh na Roinne as a gcuid tacaíochta
leanúnaí. Chomh maith leis sin, tugaimid chun suntais tacaíocht leanúnach agus cabhair
airgeadais an Aontais Eorpaigh, a bhaineann go príomha le Bearta Dobharshaothraithe agus
Iascaigh an Phlean Forbartha Náisiúnta (PFN).
Mar fhocal scoir, agus mo théarma mar Chathaoirleach BIM ag druidim chun deiridh, ba mhaith
liom fíorbhuíochas a ghabháil leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin, le Lucht Bainistíochta
agus le Baill Foirne BIM as a ndíograis agus as a dtiomantas d’fhorbairt thionscal an bhia mara
amach anseo. In ainneoin ciorruithe suntasacha ar líon na mball foirne agus ar bhuiséid na
heagraíochta le roinnt blianta anuas, lean BIM ag forbairt chun riachtanais an Tionscail a
chomhlíonadh agus táim bródúil as a bheith i mo Chathaoirleach ar an ngníomhaireacht
thiomanta seo le sé bliana anuas.

Rose McHugh
AN CATHAOIRLEACH
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Réamhrá an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
De réir na treorach a leagtar amach i

Is tosaíocht é go fóill do BIM agus don Tionscal, bia mara

dTuarascáil Fómhar Bia 2020 de chuid

Éireannach a dhifriú ar mhargaí baile agus idirnáisiúnta.

an Rialtais; lean BIM ar aghaidh

Dé réir mar a mhéadaíonn an t-éileamh domhanda ar bhia

sa bhliain 2011 ag spreagadh

mara, tá deis ann d’Éirinn í féin a bhunú mar tháirgeoir bia mara

tionscnamh atá dírithe ar tháirgeacht

inbhuanaithe den scoth agus íomhá bhrandáilte ghlas agus

dobharshaothraithe a fhás, ar

ghlan aici. Tá BIM ag obair ar Chaighdeán BIM um Fhoinsiú

bhreisluach a chur lenár dtáirgí bia

Freagrach a fhorbairt. Tá an Caighdeán creidiúnaithe ar bhonn

mara agus ar fheabhsú scála agus

neamhspleách de réir chaighdeán ISO agus ní bhronntar é ach

cumas iomaíochta earnáil na próiseála

amháin ar árthaí a chloíonn le modhanna iascaireachta diana

bia mara.

freagracha. Seolfaidh BIM an caighdeán sa bhliain 2012 agus tá

D’fhonn fás ár n-earnáil bia mara a
spreagadh agus na spriocanna a leagtar
amach in Fómhar Bia 2020 a bhaint
amach, tá roinnt dúshlán a gcaithfear
dul i ngleic leo agus d’oibrigh BIM go dlúth leis an Tionscal i

sé mar sprioc againn 200 árthach a chreidiúnú faoi dheireadh
2012. Cuirfidh an caighdeán seo ar chumas an tionscail
idirdhealú a dhéanamh idir a mbia mara a ghabhtar go háitiúil
agus go freagrach agus bia mara a thagann óna n-iomaitheoirí
iompórtáilte.

mbliana chun teacht ar réitigh. Tá rochtain ar bhunábhar ar

Ó thaobh luach a chuir leis, dhírigh BIM ar €50 milliún breise

cheann de na príomhcheisteanna. Tugtar le tuiscint leis na

a ghiniúint i ndíolacháin bhreisluacha faoi 2013. Ceann de na

táscairí uile nach dtiocfaidh méadú suntasach ar chuótaí iasc

tionscnaimh a chuirfidh leis an sprioc seo ná an Scéim

fiáin a ghabhtar sa mheántéarma go fadtéarma. Dá bhrí sin,

Infheistíochta um Próiseáil Bia Mara de chuid BIM. I rith 2011

tá sé ríthábhachtach go ndéanfaimid ár dtionscal

infheistíodh €7 milliún san earnáil próiseála bia mara faoin scéim

dobharshaothraithe a fhás le hacmhainní a sholáthar do leathnú

seo, lena n-áirítear cúnamh deontais €1.7 milliún ón Stát.

na hearnála próiseála agus ionas go mbeimid in ann freastal ar

Meastar go gcruthófar 191 post agus go dtiocfaidh méadú

éileamh an mhargaidh.

€38 milliún ar dhíolacháin faoi 2014 de thoradh an 21

D’éirigh go maith le díolacháin bhia mara na hÉireann sa bhliain

tionscadal a thacaítear faoin scéim.

2011, d’ainneoin cúinsí trádála deacra agus tionchar leanúnach

Tá Ionad um Fhorbairt ar Bhia Mara BIM (IFBM) oscailte anois le

an chúlaithe eacnamaíochta, agus bhí luach measta €749

dhá bhliain anuas agus i rith an ama sin d’éirigh leis an Ionad

milliún i gceist. Bhí tionchar na ré dúshlánaí seo fós le sonrú sa

nuálaíocht faoi stiúir an mhargaidh agus forbairt táirgí nua a

mhargadh intíre inar tháinig laghdú 4% go dtí €319 milliún ar

thabhairt chun tosaigh i dtionscal bia mara na hÉireann. Tá an

dhíolachán. Rinneadh é seo a chothromú a bhuí le méadú breise

IFBM ag obair le 330 gnólacht nuathionscanta mór, beag agus

ar easpórtálacha bia mara a raibh luach €430 milliún orthu,

nuálach chun Éire a fhorbairt mar cheannaire idirnáisiúnta sa

méadú iomlán 13% ar 2010.

réimse bia mara. Meastar go bhfuil €10 milliún i gceist le

Meastar go bhfuil bradán orgánach Éireannach, go háirithe, ar

díolacháin táirgí nua a d’fhorbair an IFBM sa bhliain 2011.

ardchaighdeán ar an margadh domhanda agus nach bhfuil

Sholáthair BIM €2.4 milliún i gcúnamh deontais don earnáil

dóthain á tháirgeadh againn chun déileáil le héileamh. D’fhonn

ghabhála agus don earnáil dobharshaothraithe sa bhliain

táirgeacht a mhéadú, ioncam a ardú agus fostaíocht a chruthú,

2011, in ainneoin buiséad oibriúcháin laghdaithe. Infheistíodh

tá BIM ag stiúradh tionscadail chun trí fheirm domhainfharraige

€3.8 milliún ar an iomlán sa chabhlach iascaigh i mbliana.

a fhorbairt. Meastar go mbeidh gach feirm in ann 15,000 tona
de bhradán orgánach Éireannach a tháirgeadh in aghaidh na
bliana, de luach €102 milliún. Lena chois sin, tá an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara ag obair le BIM agus le Foras
na Mara chun dul i ngleic leis na srianta atá ar fhorbairt
dobharshaothraithe inár n-uiscí cladaigh faoi láthair, trí na
measúnuithe atá riachtanach faoi Threoir maidir le Gnáthóga

Mar ghníomhaireacht forbartha na hEarnála Bia Mara,
leanfaimid ar aghaidh ag obair leis an Tionscal chun ár ngnó
reatha a choinneáil agus chun é a fhás agus fostaíocht a
chosaint agus a chruthú dár bpobail chósta dá réir.
Le dea-ghuí,

an AE a dhéanamh go córasach.

Jason Whooley
Príomhfheidhmeannach
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Tionscal an Bhia
Mara a fhorbairt,
Pobail Chósta a
Chothú
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Forbairt Iascaigh
An Ciste Eorpach Iascaigh –
Beartas um Fhorbairt Bia Mara

€178,000 ar an iomlán, bunaithe ar infheistíocht iomlán
€413,985, chun Córais Bainistíochta Comhshaoil Bia
Mara (CBC) a fhorbairt dá gcuid árthaí. Chuir baill foirne

Tugadh €636,648 ar an iomlán i gcúnamh deontais don

ar 140 árthach oiliúint CBC i gcrích i rith na bliana agus

chabhlach sa bhliain 2011. Bhí 141 árthach clúdaithe faoin

bronnadh deimhniú bia mara ar 45 árthach eile.

tsuim seo agus tacaíodh le hinfheistíocht €2,912,719 ar an
iomlán. Rinneadh uasghrádú sábháilteachta ar 87 árthach

n

Fuair 86 dhuine aonair íocaíochtaí arbh ionann iad agus

faoin scéim um shábháilteacht árthaí iascaireachta. Fuarthas

€88,400 faoi ‘chlár na mbád fairtheora’ mar thacaíocht

cúnamh deontais iomlán €258,393 a thacaigh le

do bhailiú sonraí feabhsaithe don chabhlach cladaigh.

hinfheistíocht i dtrealamh nua sábháilteachta, a raibh costas
€645,981 air. Fuair 50 úinéir árthaigh eile deontais faoin

n

Fuair dhá árthach turasóireachta muirí deontais

Scéim um Chúnamh Deontais le haghaidh Bainistíocht

sábháilteachta arbh ionann iad agus €3,977 ar chostas

Comhshaoil agus Deimhniú Bia Mara (Ais 1) chun feabhas a

gaolmhar infheistíochta €9,897.

chur ar cháilíochtaí ar bord. Soláthraíonn an scéim seo 40%
nó níos lú de chúnamh deontais le haghaidh infheistíocht

An Comhshaol Muirí

chaipitiúil ar bord, i réimse na cáilíochta agus an láimhsithe

Tá sé mar chuspóir ag an mBeart seo feasacht ar bheartais

éisc, ar an gcoinníoll go bhfuil córas bainistíochta comhshaoil

chomhshaoil agus an fhreagairt dóibh a mhéadú, deimhniú

bia mara (CBC) curtha i bhfeidhm ag an árthach, go bhfuil

bia mara a chur chun cinn agus cúnamh a thabhairt don

caighdeán aitheanta á chomhlíonadh aige (nó, i gcásanna

nuálaíocht agus inbhuanaitheacht san earnáil ghabhála. Tá

áirithe, ag iascach) agus go bhfuil an deimhniú cuí faighte

fáil ar chúnamh deontais idir 40% agus 100% faoin mbeart

aige. B’fhiú €278,255 an 49 deontas a íocadh ar an iomlán

seo anois. Is ón gCiste Eorpach Iascaigh (CEI) a fhaightear

agus b’fhiú €695,637 an infheistíocht iomlán.

50% den mhaoiniú don bheart seo. Tá sé mar chuspóir ag

Leis an Scéim um ‘Chúnamh Speisialta d’Iascairí Óga’
soláthraítear cúnamh d’iascairí óga chun iad féin a bhunú sa
tionscal. Féadfaidh iascairí óga (faoi 40 bliain d’aois ag tráth
an iarratais), nach raibh úinéireacht ná páirt-úinéireacht acu
ar árthach iascaireachta cheana agus atá ag fáil árthach
athláimhe d’éisc gheala den chéad uair, cúnamh deontais arb

an mbeart chomh maith cabhrú le hoibreoirí ó thaobh
spriocanna threoracha Natura 2000 a chomhlíonadh. Sa
bhliain 20101, fuair 11 thionscadal cúnamh deontais iomlán
arbh ionann é agus €278,527, bunaithe ar infheistíocht
€357,570.

deontais iomlán arbh ionann é agus €100,000 chun dhá

An Scéim um Chúnamh Deontais le
haghaidh Bainistíocht Comhshaoil agus
Deimhniú Bia Mara

árthach iascaireachta athláimhe a cheannach, sin infheistíocht

Fuair aon chomharghnó dhéag cúnamh deontais arbh ionann

€1,050,000 ar an iomlán.

é agus €178,000 ar an iomlán, faoin Scéim um Chúnamh

ionann é agus 15% de na costais éadála nó suim nach mó ná
€50,000 a fháil. Sa bhliain 2011, fuair beirt iascairí cúnamh

Tionscnaimh Iascaigh Bhreise:
n

Deontais le haghaidh Bainistíocht Comhshaoil agus Deimhniú
Bia Mara (Ais 3), sin infheistíocht iomlán €413,985 i

Rinneadh uasghrádú sábháilteachta ar 87 árthach

bhforbairt na gcóras bainistíochta comhshaoil bia mara agus

ar chostas gaolmhar infheistíochta €645,981.

i ndeimhniú táirgí bia mara. D’éirigh le 140 úinéir árthaigh,
a bhí ag glacadh páirte sa scéim, CBC a fhorbairt dá gcuid

n

Ghlac 205 iascaire cladaigh páirt sa scéim náisiúnta um

árthaí agus fuair 45 duine de na húinéirí sin deimhniú iomlán

v-eangú gliomaigh. Fuair na hiascairí seo cúnamh

bia mara do chuid chomhaontaithe dá ngabháil bhliantúil.

deontais arbh ionann é agus €62,750 chun íoc i bpáirt
as na costais a bhain le níos mó ná 10 dtona (timpeall is
15,000) gliomach baineann v-eangaithe a chur ar ais san
fharraige, agus iad fós beo, gliomaigh a raibh luach
margaidh €114,178 orthu.
n

Fuair aon ghrúpa dhéag, a bhí ag feidhmiú ar son 236

Clár Éagsúlaithe agus
Sábháilteachta Cladaigh
Íocadh cúnamh deontais €3,977 le beirt iarratasóirí chun íoc
i bpáirt as an gcostas a bhain le trealamh sábháilteachta
reachtúil a cheannach, a raibh costas €9,897 air.

úinéir árthaigh, cúnamh deontais arbh ionann é agus
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Athbhunú Troisc & Laghdú ar Ábhar
Muirí Aischurtha
n

mura gcuirfí an speiceas san áireamh san iascach
díolmhaithe. Sa chaoi chéanna, ar iarratas ón gCoiste
Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF),

Ag leanúint ón rath a bhí ar an nGreille Shualannach a

scrúdaíodh an t-iascach eangach gheolbhaigh

thabhairt isteach in iascach cloicheáin Mhuir Éireann in

spriocdhírithe le haghaidh fíogach beag, a sholáthraíonn

2010, leanadh ar aghaidh i mbliana le hobair iniúchta

foinse baoite d’iascach pota sa limistéar. Sa dá thacar

maidir le greillí furasta le húsáid, ‘solúbtha’, malartacha.

trialacha, ní raibh aon seachghabháil i gceist le haon

Tá greillí solúbtha níos éadroime, is réiteach iad ar roinnt

cheann de na speicis a chlúdaítear leis na rialacháin

saincheisteanna láimhsithe agus tá siad fós chomh

amhail trosc, cadóg, faoitín ná fíogach gobach. D’fhorbair

héifeachtach is a bhí siad chun trosc a scaoileadh ar ais

BIM agus Foras na Mara cás lena bhreithniú ag STECF sa

agus chun gabhálacha cloicheáin a chothabháil. Lean trí

bhliain 2012.

árthach le húsáid na Greille Sualannaí i Muir Éireann
agus táthar ag súil go nglacfaidh níos mó árthaí an

n

n

chun roghnaíocht méideanna éagsúla mogaill a

malartacha greillí.

dhéanamh amach. Faoi láthair, úsáideann cabhlach na
hÉireann 120mm agus meastar gur rogha an-

Tugadh faoi thrialacha freisin in iascach sciata agus roic

roghnaitheach an rogha sin. Tá cabhlach na hÉireann

Mhuir Éireann ag baint úsáide as Bosca Sórtála Seltra.

den tuairim gur chóir cloí le méid mogaill 120mm agus

Léiríodh leis na trialacha seo nár tháinig aon laghdú ar

nár chóir an méid sin a laghdú chun a chinntiú nach

ghabhálacha sciata agus roic agus gur tháinig laghdú

méadóidh leibhéil an ábhair a aischuirtear. Cruthaíodh

suntasach ar ghabháil troisc. Táthar ag súil go ndéanfar

leis na trialacha go n-íoslaghdaíonn méid mogaill

tuilleadh oibre sa bhliain 2012 chun ábhar muirí a

120mm an t-ábhar aischurtha agus go dtiocfadh méadú

scaoiltear saor ón trealamh seo a chainníochtú.
n

Scrúdaíodh an t-iascach eangach gheolbhaigh colmóra

rogha seo mar thoradh ar thrialacha ar chineálacha

ar ghabhálacha éisc faoin íosmhéid is féidir a thabhairt i

Mar chuid den Phlean Bainistithe Troisc, dúnadh limistéar

dtír (MLS) dá n-úsáidfí méideanna mogaill níos lú mar

VIa don iascaireacht ach amháin líon beag trealamh

atá á mholadh i mballstáit eile.

maolaithe. Ceann dóibh sin ná an t-iascach mangaigh le
dorú. Ar an drochuair, ní ligtear leis na rialacháin ach

n

Rinneadh tacar trialacha roghnaíochta sa Mhuir
Cheilteach inar scrúdaíodh raon méideanna mogaill sa

Pollachius pollachius (mangach) agus ní Pollachius virens

phainéal eangaigh mogaill agus sa phainéal cearnach

(glasán) a thabhairt i dtír. Toisc go ngabhtar an dá

mogaill araon chun iarracht a dhéanamh roghanna a

speiceas seo go ginearálta san iascach le dorú, thug BIM

chur ar fáil le haghaidh tograí tionscail maidir le Bearta i

faoi thrialacha le léiriú go mbeadh glasán aischurtha nach

leith Caomhnú Teicniúil (TCM) don réimse. Ar an

gá a aischur mar thoradh ar iascach mangaigh le dorú,

drochuair, níor moladh aon tograí daingne i ndáil leis seo
agus mar thoradh air sin tá tuilleadh oibre le déanamh sa
bhliain 2012 chun an tionchar atá ag tograí an
Choimisiúin le déanaí a mheas i ndáil leis seo.
n

Rinneadh obair freisin chun éifeachtúlacht na bpainéal
cearnach mogaill mór a scrúdú san iascach líon saighne
sa Mhuir Cheilteach chun a fháil amach ar chóir
caitheamh le líonta saighne ar bhealach difriúil le trálaeir
maidir le TCManna. Cé go raibh roinnt táscairí dearfacha
ó na trialacha ní rabhthar ábalta teacht ar chonclúidí
daingne.

Deimhniú idirnáisiúnta ar
Bhia Mara na hÉireann
Cuirtear ardán riachtanach ar fáil chun bia mara na hÉireann
a dhíol trí Chaighdeán Maoirseachta Bia Mara an BIM.
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Achoimre ar Íocaíochtaí na Rannóige um Fhorbairt Iascaigh in 2011
INFHEISTÍOCHT
IOMLÁN

INFHEISTÍOCHT
INCHÁILITHE

DEONTAIS ÓN
AE

DEONTAIS
STÁIT

DEONTAS
IOMLÁN

87

€645,981

€645,981

€0

€258,393

€258,393

49

€695,637

€695,637

€0

€278,255

€278,255

Cúnamh Speisialta d’Iascairí Óga

2

€1,561,294

€666,666

€0

€100,000

€100,000

Scéim um Chosaint an Chomhshaoil Mhuirí

11

€356,782

€356,782

€130,898

€147,629

€278,527

199

€413,985

€413,985

€83,660

€94,340

€178,000

205

€114,178

€114,178

€29,493

€33,257

€62,750

€9,897

€9,897

€0

€3,977

€3,977

€3,797,754

€2,903,126

€244,051

€915,851

€1,159,902

CINEÁL DEONTAIS

Scéim um Shábháilteacht Cabhlaigh*
Bainistíocht Comhshaoil & Deimhniú Bia
Mara (Cuid B)*

Bainistíocht Comhshaoil & Deimhniú Bia
Mara (Cuid A)
V-Eangú Gliomaigh
Éagsúlú Cladaigh (Deontais Sábháilteachta)
Iomláin

LÍON

2
555

*De minimus

Is caighdeán arna chreidiúnú ag tríú páirtí, a aithnítear go

comharchumainn, próiseálaithe, miondíoltóirí) a dheimhniú

hidirnáisiúnta (ISO 65) atá ann. Chomh maith le gné lárnach

ionas go gcuirfear ar chumas na ndaoine a cheannaíonn

an chaighdeáin, ina gcuirtear deimhniú ar fáil i gcomhair

táirgí Éireannacha na táirgí sin a rianú siar go dtí an t-árthach

árthaí iascaireachta aonair a léiríonn géilliúlacht leis na

bunaidh, ag féachaint ar dhea-chleachtas agus ar fhreagracht

ceanglais maidir le freagracht ar bord, tá ceanglais níos

chomhshaoil. Tá an chéim tosaigh den caighdeán ar tír mór

sainiúla maidir le speicis aonair in iarscríbhinní teicniúla (m.sh.

curtha i gcrích, is é sin dul i ngleic leis an tionscal agus tástáil.

portán dearg, iasc geal agus gliomach na hIorua, iasc

Tá tuilleadh forbartha beartaithe i gcomhair 2012.

peiligeach).
In 2011, rinne Bord Náisiúnta na hÉireann um Chreidiúnú
(INAB), an bord deimhniúcháin náisiúnta atá freagrach as
creidiúnú de réir caighdeán Idirnáisiúnta agus de réir
chaighdeáin an AE, athbhreithniú agus imscrúdú ar an
gcaighdeán lárnach i gcomhair árthaí iascaireachta agus ar
na hiarscríbhinní lena mbaineann. Cuirfear an chéim dheiridh
den phróiseas scrúdaithe seo i gcrích in 2012.
Bhí éileamh leanúnach ann ón tionscal ar dheimhniú i rith
na bliana. Ag obair go dlúth leis an earnáil pheiligeach chun
deimhniú a chinntiú don ronnach, forbraíodh agus rinneadh

Caighdeán agus Láimhseáil Éisc
Mar fhreagra ar aiseolas ón tionscal, tugadh isteach
Iarscríbhinn a ghabhann le Caighdeán Maoirseachta Bia Mara
BIM i gcomhair speicis pheiligeacha tar éis céim forbartha
agus tástála le comhpháirtithe tionscail.
Cuireadh cúrsaí oiliúna ar fáil in ionad an Chaisleáin Nua
maidir le cúram don ghabháil agus sláinteachas agus
láimhseáil bia mara agus tacaíodh leis na treoracha sin trí
shraith treoracha caighdeáin agus láimhseála BIM.

fáil don chabhlach náisiúnta é. Baineadh deimhniú amach

Inbhuanaitheacht agus Seachghabháil
Speiceas Cosanta

freisin d’árthaí a bhí ag díriú ar phortán dearg, ar iasc geal

Rinneadh réamh-mheasúnú ar iascach na hÉireann i gcoinne

agus ar ghliomach na hIorua.

chaighdeán inbhuanaitheachta na Comhairle Maoirseachta

tástáil ar iarscríbhinn do speicis pheiligeacha agus cuireadh ar

Ag an am céanna leis na forbairtí sin, bhíothas ag plé leis an
tsaincheist a bhaineann le caighdeán ar tír mór á eisiúint agus
á thástáil chun na saoráidí atá ar an gcladach (m.sh.

Muirí (MSC) a aithnítear go hidirnáisiúnta chun fadhbanna
stoic, comhshaoil agus bainistíochta a aithint a bheidh le
réiteach chun inbhuanaitheacht a bhaint amach.

Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM
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Is comhthionscadal atá ann idir BIM, Food Certification
International, Foras na Mara agus an tÚdarás um Chosaint
Iascaigh Mhara ina gcuirtear plean oibre ar fáil d’iascach atá
ag déanamh iarrachta cleachtais iascaireachta níos freagraí
a ghlacadh, nascann sé le caighdeán bia mara fiáin BIM agus
cuireann sé faisnéis riachtanach ar fáil maidir le
hincháilitheacht agus céimeanna nach mór a ghlacadh
chun deimhniú a fháil ón gComhairle Maoirseachta Muirí.

Bainistiú Dramhaíola
Lean an t-ionad burlála ‘dramheangaí iascaireachta’, a
bhunaigh BIM, i mbun feidhme in 2011. Bailíodh ocht
dtona de dhramhábhar poileitiléin san iomlán ón tionscal
iascaireachta. Bhí sé sin i bhfoirm seanlíonta trálaeireachta
agus sreanga gléasta i gcomhair líonta colmóra agus anglaite
chomh maith le roinnt rópaí. Rinneadh athchúrsáil ar an
ábhar sin i bhfoirm millíní agus ansin rinneadh próiseáil air

Cuireadh tús le tionscadal maidir le caillteanais de bharr rónta

sin, i gcainníochtaí níos lú, go foirm púdair. Baineadh úsáid as

agus seachghabháil rónta in iascach lín suite na hÉireann, i

an táirge millín agus púdair i dteicnící múnlaithe agus tástála

gcomhar leis an Ionad Taighde Cósta is Mara agus le Foras

éagsúla chun sonraíocht theicniúil nó bileog sonraí

na Mara sa samhradh agus rinneadh os cionn 50 lá obair

mhionsonraithe a fháil i gcomhair poileitiléin athchúrsáilte

faireacháin ar trí árthach. Tá leibhéil na gcaillteanas de bharr

ón tionscal iascaireachta.

rónta (éisc á dtógáil nó dochar á dhéanamh dóibh ag rónta) á

Baineadh úsáid as an bhfoirm púdair den ábhar athchúrsáilte

dtomhas d’fhonn an lucht bainistíochta a chur ar an eolas

chun triail a bhaint as roinnt críochtháirgí féideartha a

maidir le hidirghníomhaíochtaí leis an speiceas cosanta seo.

rinneadh trí mhúnlú rothlach agus atá ‘ar an láthair’ faoi

Táthar ag súil go mbeidh an obair curtha i gcrích roimh

láthair chun críocha tástála fíor-ama:

dheireadh 2012.

n

teiliompróir an chalafoirt i Lárionaid Chuanta Iascaigh

Tuinnín
Leanadh le clár clibeála satailíte do thuinnín colgach i rith
2011. Tá faisnéis fheabhsaithe maidir le hiompar éisc á chur
ar fáil d’iascairí ag an tionscadal seo, rud a chabhróidh chun
éisc a thabhairt faoi deara agus a chuirfidh go mór le
bainistiú stoic ag an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú
Tuinníní Atlantacha (ICCAT). Rinneadh clibeáil ar dhá iasc ag
deireadh Iúil 2011 le faisnéis mhionsonraithe maidir le
láithreacha agus doimhneachtaí na n-iasc don séasúr

Bhaile Chaisleáin Bhéarra agus an Daingin.
n

Cuireadh gabhdáin stórála líonta beaga nó móra nó
gabhdáin stórála sliogéisc ar bord roinnt árthaí i gcomhar
le Responsible Irish Fish (RIF).

Tá iarrachtaí ag dul ar aghaidh freisin le cláir tomhaiste éisc a
dhéanamh ón ábhar. Tá triail á baint as roinnt samplaí faoi
láthair.

iascaireachta tuinnín ar fad.

Iascach i Láithreáin Natura 2000

Cuireadh clár faireacháin neamhspleách tiomanta i gcrích i

In 2011, cuireadh an chéad Mheasúnú Cuí iomlán ar iascach

gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh ina ndearnadh

fiáin i gcrích: Iascach ruacain Chuan Dhún Dealgan. Cé gur

faireachán ar oibríochtaí trálaeireachta peiligeacha ar feadh

thóg sé sin i bhfad níos faide ná mar a rabhthas ag súil leis

103 lá ar bord iascaigh tuinnín, ronnaigh, scadáin, bolmáin,

agus gur oscail an t-iascach an-deireanach sa bhliain dá bharr,

faoitín ghoirm agus saláin gan aon seachghabháil chéiticeach

shoiléirigh sé go leor de na ceisteanna a bhaineann leis an

a thabhairt faoi deara. Tá an clár seo ag teacht le ceanglais dlí

bpróiseas Measúnaithe Cuí. Ina ainneoin sin, áfach, ardaíodh

an CE agus cuireann sé tacaíocht ar fáil don tionscal ó thaobh

tuilleadh ceisteanna maidir le cén saghas faisnéise go

cur chuige freagrach a ghlacadh maidir leis an iascaireacht

baileach a bhí ag teastáil faoi ghníomhaíocht iascaireachta

agus le deimhniú MSC a lorg agus a choinneáil.

chun an t-eolas ar fad a chur ar fáil do Mheasúnú Cuí, mar

Eisíodh gairis éifeachtacha ruaigthe deilfeanna chomh maith
le treoirlínte maidir lena n-úsáid do 12 árthach tuinnín san
iardheisceart. Bhí na gairis fuaime sin an-éifeachtach in
iascach doingean mara sa Ríocht Aontaithe agus laghdaíonn
siad an baol seachghabháil teagmhasach deilfeanna a fháil
san iascach tuinnín, rud a láidríonn íomhá an iascaigh agus
an seans go bhfaighidh sé deimhniú.
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thoradh ar thaithí an dara suíomh, Loch Trasna, arb ionann é
agus an chéad láithreán iascaigh ilchineálach. Léirigh sé sin
an gá le cur chuige athbhreithnithe maidir le faisnéis faoi
ghníomhaíocht iascaireachta a bhailiú, go háirithe i gcás
iascaigh a mheastar a bheith neamhurchóideach atá i
ngnáthóga leochaileacha nó in aice leo.

Osclaíodh iascach ruacain Dhún Dealgan ag tús Mheán

cruthaíodh foireann CBS ar bun i gCloch na Coillte

Fómhair agus dhún sé ag deireadh mhí na Samhna, agus

chuige sin.

faoin am sin bhí 325 tona den Ghabháil Iomlán is
Incheadaithe (TAC) 510 tona tógtha. Lean foireann oibre cois
cladaigh ag bailiú sonraí maidir le gníomhaíocht iascaireachta
mar ullmhúchán do Mheasúnuithe Cuí i Loch Súilí, i gCuan
Mó agus in Abhainn Phort Láirge. Rinneadh é seo trí
agallaimh a chur ar iascairí go pearsanta. Úsáideadh cur
chuige ceistneora sna hagallaimh a forbraíodh trí úsáid a
bhaint as an taithí a fuarthas ó Loch Trasna. Bainfear úsáid as
an bpróifíl ar ghníomhaíocht iascaireachta a bheidh mar

Forbraíodh foirmeacha bailithe sonraí chun faisnéis
iascaireachta agus gheilleagrach a bhailiú ón gcabhlach
cladaigh agus ón gcabhlach amach ón gcladach agus
cuireadh struchtúr bainistíochta sonraí i bhfeidhm chun
sonraí a stóráil agus a aisghabháil. Sa dara leath den bhliain,
bogadh an chuid iascaigh den fheidhm CBS chuig spás Oifige
BIM, laistigh de Fáilte Éireann, Luimneach.

thoradh air sin chun cabhrú leis an tionscal Pleananna Natura

Cás-staidéar Geilleagrach

Iascaigh a fhorbairt. Leanfar le cur i bhfeidhm an churtha

Fuair gníomhaíocht chomhoibritheach ag geallsealbhóirí

chuige seo i láithreacha tosaíochta iascaigh eile in 2012. Ina

áitiúla, chun doiciméadú agus anailís a dhéanamh ar an

theannta sin agus i gcomhar leis an Institiúid Mhuirí, rinneadh

leibhéal gníomhaíochta bia mara i réigiún tíreolaíoch Bhaile

measúnuithe stoic athuaire ar roinnt de na hiascaigh mhóra

Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí, cúnamh ó BIM sa dara leath

dhébhlaosacha chladaigh. I measc na n-iascach sin bhí; oisrí

de 2011. Eiseofar an tuarascáil in 2012. Tá sé i gceist go

agus muiríní Chuan Chill Chiaráin agus oisrí Chuan Thrá Lí.

mbeidh an tsamhail oibre rathúil de threoir agus de
chomhoibriú áitiúil, i gcomhar le tacaíocht ó BIM, mar

Árthach Fairtheora
Leanadh ar aghaidh le “Clár Árthach Fairtheora Cladaigh”

bhunús le staidéir eile dá samhail ar chalafoirt náisiúnta.

BIM i mbliana, agus bailíodh sonraí feidhmíochta ó árthaí

Cairt Bainistíochta Iascaigh

iascaireachta cladaigh (níos lú ná 10 méadar ar fad) mar a

Táirgeadh leagan 2011 den Chairt Bainistíochta Iascaigh ina

cheanglaítear faoi Chreat um Bailiú Sonraí an AE. Tá faisnéis

dtugtar mionsonraí faoi rialacháin maidir le bearta teicniúla,

riachtanach maidir le rátaí gabhála agus feidhmíocht

cuótaí agus limistéir dhúnta agus dáileadh ar gach úinéir

gheilleagrach an chabhlaigh chladaigh sa chlár seo agus

árthaigh cláraithe, údarás inniúil, Comhairle Chomhairleach

chomhlánaigh os cionn 86 árthach ó iascaigh roghnaithe

Réigiúnach agus ball foirne cladaigh é lena scaipeadh.

tuairisceáin in 2011.

Cláir um V-Eangú

Comhairle Chomhairleach
Réigiúnach Uiscí an Iarthuaiscirt

Ghlac breis is 200 árthach páirt sa Scéim um V-Eangú

Cuireadh clár Chomhairle Chomhairleach Réigiúnach Uiscí

Gliomaigh, Sliogéisc Aischurtha a Laghdú agus Cur Ar Ais

an Iarthuaiscirt de chruinnithe grúpaí oibre agus coistí

Beo i rith 2011. Fuair na hiascairí seo cúnamh deontais arbh

feidhmiúcháin i bPáras, in Bilbao agus i mBaile Átha Cliath

ionann é agus €62,750 chun íoc i bpáirt as na costais a bhain

i gcrích agus cruinniú Comhthionóil Ghinearálta den

le níos mó ná 9 dtona (timpeall is 12,000) gliomach baineann

Chomhairle ar siúil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 27

v-eangaithe a chur ar ais san fharraige, agus iad fós beo,

Deireadh Fómhair 2011. Ina theannta sin, d’eagraigh an

gliomaigh a raibh luach margaidh €120,000 orthu.

Rúnaíocht don Chomhairle Chomhairleach Réigiúnach
cruinnithe ar leith maidir leis na nithe seo a leanas: Iascach

Creat um Bailiú Sonraí (CBS)

sa Mhuir Cheilteach, Bearta caomhnaithe teicniúla,

Na hoibleagáidí náisiúnta atá ann faoi Rialachán an AE um

Athbhreithniú ar phleananna athbhunaithe troisc, pleanáil

Bailiú Sonraí (RBS) agus faoin gCreat um Bailiú Sonraí (CBS),
go háirithe bailiú sonraí geilleagracha ón gcabhlach iascaigh
agus ón earnáil próiseála agus dobharshaothraithe, cuireadh i
bhfeidhm de réir Chlár Náisiúnta na hÉireann iad. Cineachadh
freagracht maidir le bailiú, comhthiomsú agus tuairisciú
sonraí geilleagracha ó na hearnálacha dobhairshaothraithe
agus próiseála chuig na Rannóga um Dhobharshaothrú agus

spásúil mara agus forbairt pleananna bainistíochta
fadtéarmacha do sciata agus roc, do chadóg agus d’iascaigh
sa Mhuir Cheilteach. Freastalaíodh ar chruinnithe bliantúla na
gComhairlí Comhairleacha Réigiúnacha leis an gComhairle
Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara agus leis an ngrúpa
rúnaíochta idir na Comhairlí Comhairleacha Réigiúnacha
freisin.

um Fhorbairt Gnó agus Nuálaíocht, faoi seach, agus

Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM
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Forbairt Dobharshaothraithe
Tháinig an Plean Forbartha Náisiúnta Bia Mara 2010, a seoladh i
ndeireadh 2010, i bhfeidhm i mbliana agus chuir sé ar chumas
táirgeoirí dobharshaothraithe leanúint de dhul chun cinn a
dhéanamh i margadh dúshlánach. Tá réimse na gCaighdeán
Cáilíochta a thug BIM isteach tar éis cabhrú leis an bhforbairt
sin a láidriú agus bhí bliain an-dearfach ag bradán orgánach in
ainneoin brú suntasach ar mhargaí idirnáisiúnta sa sé mhí deiridh
de 2011. Tá aitheantas idirnáisiúnta bainte amach ag oisrí na
hÉireann mar tháirge den scoth agus tá fás ag teacht i gcónaí ar

An Scéim Forbartha um
Dhobharshaothrú Tráchtála
Is é cuspóir foriomlán na Scéime Forbartha um Dhobharshaothrú
Tráchtála den Phlean Náisiúnta Forbartha 2007-2013 ná forbairt
tráchtála an dobharshaothraithe a chur chun cinn ar bhonn atá
inbhuanaithe go teicniúil agus ó thaobh airgeadais agus an
chomhshaoil de. Fógraíodh glaoch foirmiúil ar iarratais tionscadail
faoin Scéim sna Nuachtáin Náisiúnta an 31 Nollaig 2010.

dhíolacháin, go háirithe i margaí brabúsacha na hÁise. Tá an

Fuair BIM ocht n-iarratas agus as na hiarratais sin measadh go

t-éagsúlú leanúnach go táirgeadh diúilicíní orgánacha fásta

raibh ceithre cinn neamh-incháilithe.

ar rópaí ag cruthú pointe difreála eile do tháirgeoirí
dobharshaothraithe. Lean an Fhoireann Forbartha
Dobharshaothraithe ag cabhrú leis an bpróiseas chun an chéad
chreidiúnú a fháil do dhiúilicíní a fhásann ar bhun na farraige ó
Éirinn ón gComhairle Maoirseachta Muirí. Tá an breac fós ar an

Thug BIM tosaíocht do cheithre iarratas agus tugadh cúnamh
deontais dóibh ina dhiaidh sin tar éis cead a fháil ón mBord
Roghnúcháin um Dhobharshaothrú ag cruinniú an 29 Meitheamh
2011.

bpríomhspeiceas dobharshaothraithe fionnuisce agus tá cabhair

B’fhiú €193,596 an infheistíocht iomlán a cuireadh i bhfeidhm sa

theicniúil maidir le teicnící feirmeoireachta níos éifeachtaí a

cheithre iarratas a thug BIM tosaíocht dóibh, agus íocadh cúnamh

fhorbairt tar éis cur ar chumas na hearnála seo leathnú isteach

deontais €104,438 air sin.

sa chuid bhreisluacha den slabhra soláthair.

Rannóg Forbartha Tionscadail

Scéimeanna Forbartha um
Dhobharshaothrú BIM

Rinneadh infheistíocht iomlán €1.034 milliún sa dobharshaothrú

Mar thoradh ar fhaomhadh Chlár Náisiúnta Bia Mara na hÉireann,

i rith 2011. Fuair an infheistíocht sin, i dtionscadail

bhíothas ábalta chomh maith Scéim BIM um Nuálaíocht agus

phríobháideacha agus phoiblí, cúnamh deontais €654,402 ón

Teicneolaíocht Dobharshaothraithe a chur i bhfeidhm. Tá sé mar

Státchiste faoi Scéim Deontas um Dhobharshaothrú Tráchtála an

chuspóir ag an Scéim cuidiú leis an teicneolaíocht nuálach a thriail

Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013 agus faoi Scéim um

i ndobharshaothrú tráchtála chun feabhas a chur ar an

Nuálaíocht agus Teicneolaíocht Dobharshaothraithe BIM.

iomaíochas; chun an indéantacht gheilleagrach agus theicniúil
a bhaineann le suíomhanna agus le speicis nua a shocrú; chun

De réir an chláir ama atá leagtha síos sa Roadmap to Compliance

cuidiú le bearta a chuirfeadh feabhas ar an inbhuanaitheacht

(2009) (Plean Oibre maidir le Comhlíonadh) a aontaíodh leis an

chomhshaoil, ar shláinte agus ar leas éisc agus ar cháilíocht táirgí;

gCoimisiún Eorpach, rinne údaráis na hÉireann dul chun cinn

chun sláinte agus sábháilteacht cheirde agus scileanna a chur chun

suntasach sa “Mheasúnú Cuí” ar ghníomhaíochtaí

cinn agus chun an dobharshaothrú a chur i bhfeidhm go

dobharshaothraithe laistigh de láithreáin Natura 2000 agus in

comhchuí i bpobail chósta agus tuaithe. Cuireadh tacaíocht ar fáil

aice leo i rith 2011. Bhí tionchar suntasach ag Natura 2000 ar

i gcomhair ocht n-iarratas tionscadail is fiche faoi Scéimeanna BIM.

infheistíocht i ndobharshaothrú. I gcás suíomhanna mara, is é
an tÚdarás Inniúil don “Mheasúnú Cuí” an Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara. Ní mór sonraí bonnlíne a bhailiú agus a
chomhthiomsú, cuspóirí caomhantais a chur le chéile agus próifíl
a thabhairt ar dhobharshaothrú, ar iascaireacht agus ar
ghníomhaíochtaí eile sna limistéir atá á measúnú chun críocha an
phróisis seo. Tá an saothar oibre suntasach seo á dhéanamh ag an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ag Foras na Mara ag Bord
Iascaigh Mhara agus ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus
Fiadhúlra.

Íocaíochtaí Deontais um Dhobharshaothrú
B’ionann íocaíochtaí deontais le tionscadail BIM faoin Scéim
Forbartha um Dhobharshaothrú Tráchtála de chuid an Phlean
Forbartha Náisiúnta 2007-2013, i rith 2011, agus €104,438.29
ar chostais incháilithe infheistíochta €193,595.72.
B’ionann íocaíochtaí deontais le tionscadail faoi Scéim Deontas
um Dhobharshaothrú BIM agus €549,963.87, ar chostais
incháilithe infheistíochta €840,591.60.
Cuireadh íocaíochtaí deontais comhcheangailte €654,402 ar fáil
don dobharshaothrú in 2011 mar chuid d’infheistíocht iomlán
€1,034,187.32 agus tá siad liostaithe de réir tairbhí agus contae
sna sceidil ar leathanaigh 52 agus 53.
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Sochar a Bhaint
as Cumas Bia
Mara na hÉireann
Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM

15

Breisluach a
Chruthú trí
Nuálaíocht
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Forbairt Gnó agus Nuálaíocht
Timpeallacht an Mhargaidh

Feidhmíocht na hEarnála

Tá luaineacht phraghsanna shuntasach tar éis a bheith i gceist

I rith 2011, tháinig méadú ar luach measta earnáil bia mara na

i margaí idirnáisiúnta bia agus tráchtearraí, agus meastar

hÉireann go €749 milliún, méadú €50 milliún ar fhigiúirí 2010.

go leanfaidh sé sin ar aghaidh sa ghearrthéarma agus sa
mheántéarma. Sna blianta atá romhainn, beidh luaineacht
phraghsanna á brú chun cinn ag athruithe ar sholáthar, tionchar
na haeráide, praghsanna ola, beartais fuinnimh agus beartais
chomhshaoil agus trádála.

Bhí feidhmíocht easpórtálacha bia mara fós go maith agus fás
13% go €430 milliún tagtha orthu, méadú €51 milliún a bhí
á bhrú ag praghsanna aonaid níos airde do bhia mara na
hÉireann. Bhí praghsanna níos airde á bhfáil ar easpórtálacha
iasc geal, sliogéisc agus iasc peiligeach, agus tá bradán

Leis na dúshláin sin tagann deiseanna atá bunaithe ar éileamh

orgánach na hÉireann ag coinneáil a luach – toradh a bhí

domhanda breise atá á bhrú chun cinn ag fás daonra i dtíortha

an-dearfach i gcomhthéacs an laghdaithe ar phraghsanna

atá i mbéal forbartha, go háirithe san Áise agus san Afraic, agus

bradáin ar mhargaí idirnáisiúnta.

ag meánaicme atá ag méadú ag a bhfuil ioncam indiúscartha
níos mó. Laistigh den AE, beidh na héilimh ar leith á mbrú chun
cinn ag daonra saibhir atá ag dul in aois agus beidh deis ar leith
á soláthar don bhia mara agus na buntáistí sláinte a bhaineann
leis.
Beidh rochtain ar an soláthar amhábhair ina cheist lárnach i
margadh atá ag éirí níos domhandaithe. Tugtar le tuiscint leis na
táscairí uile nach dtiocfaidh méadú suntasach ar chuótaí iasc
fiáin a ghabhtar sa mheántéarma go fadtéarma, rud a chuirfidh
teorainn ar rochtain ar amhábhar. Mar thoradh air sin, tá sé de
dhúshlán ag cuideachtaí bia mara na hÉireann breisluach a fháil

I rith 2011, b’ionann easpórtálacha go tíortha san AE agus 80%
d’easpórtálacha bia mara uile na hÉireann. Tá fás dearfach ag
teacht i gcónaí ar easpórtálacha bia mara na hÉireann chuig an
Rúis, chuig an Éigipt, chuig an gCóiré Theas agus chuig an Áise.

An Margadh Baile
I gcomparáid le margaí easpórtálacha buacacha, tá an margadh
baile fós deacair, agus laghdú ar chumhacht ceannaigh agus
ísliú ar mhisneach na dtomhaltóirí i gceist. I rith 2011, meastar
gur laghdaigh an earnáil 4% go €319 milliún.

ó acmhainní reatha, foinsí inbhuanaithe amhábhair a aimsiú,

Mar thoradh ar an deacracht gheilleagrach reatha, tá

scála agus éifeachtúlachtaí a fheabhsú agus a mbealach chun

tomhaltóirí ag ceannach méideanna níos lú, agus níl siad á

an mhargaidh a chomhtháthú.

gceannach chomh minic. Ina theannta sin, tá go leor tomhaltóirí

Tá 40 cuideachta próiseála lárnach in Éirinn, ina láimhseáiltear
beagnach 80% den bhia margadh i gcomhair na margaí
easpórtála agus baile. Tá láimhdeachas €3 mhilliún ag an
gcuideachta is lú, agus láimhdeachas €50 milliún ag an

ag ceannach táirgí ar chostas níos ísle agus próitéin níos saoire.
Bhí roinnt comharthaí dearfacha ann, áfach –
n

41% de tháirgí réamhphacáilte úra, agus tá fás ar an

gcuideachta is mó díobh sin. Tá 70 cuideachta níos lú ag oibriú

earnáil mhargaidh sin.

agus láimhdeachas faoi €1 milliún acu. I gcomparáid leis sin, is é
an láimhdeachas atá ag iomaitheoir Eorpach tipiciúil ná thart ar
€20 milliún. Tá costais táirgthe níos airde, infheistíocht níos ísle i

n

hÉireann, agus tá drochthionchar acu sin go léir ar bhrabúsacht.

Tá déanta go maith ag colmóir agus faoitín, tar éis roinnt
feachtais phoiblíochta do thomhaltóirí.

réimsí straitéiseacha pleanála, forbartha gnó, margaíochta agus
nuálaíochta mar thoradh ar an easpa scála in earnáil na

Is ionann táirgí bia mara breisluacha ‘réidh le hithe’ agus

n

Tá iasc ar an tríú próitéin is mó ó thaobh díolacháin de,
agus féachann tomhaltóirí air mar an rogha is sláintiúla.

Fágann láthair imeallach thionscal bia mara na hÉireann, i gcás
cuideachtaí a bhíonn ag brath ar lóistíocht grúpa, go mbíonn an
tréimhse ama a thógtar ó ordú go seachadadh idir 4 agus 6 lá
i gceist, i gcomparáid le idir 24 agus 48 uair an chloig ag
iomaitheoir atá bunaithe ar mhór-roinn na hEorpa. Tá tionchar
na tréimhse ama sin le feiceáil i meánbhrabúsacht ghlan
chuideachtaí próiseála bia mara na hÉireann, atá ag 0.94%,
i gcomparáid le hiomaitheoirí na hEorpa a bhíonn idir 4% agus
6% go hiondúil (AND International, 2010).
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Clár Forbartha Gnó agus
Nuálaíochta agus Cuspóirí

1. Príomh-shaincheisteanna earnála a réiteach trí
Bhainistiú Catagóire Bia Mara

Is é cuspóir an chláir Forbartha Gnó agus Nuálaíochta (FGN)

Soláthraíonn Bainistiú Catagóire Bia Mara dearcadh

uasmhéadú a dhéanamh ar chumas earnála bia mara na
hÉireann trí sheirbhísí tráchtála ábhartha a sholáthar a
spreagfaidh fás an ghnó bia mara, mar aon le brabúsacht

iasc geal, bradán agus sliogiasc), ón bpróiseas táirgeachta go
dtí go gcuirtear ar an margadh iad. I rith 2011, forbraíodh

agus fostaíocht.

pleananna mionsonraithe maidir le bainistiú de réir catagóirí

Mar chuid de Straitéis BIM 2010 - 2012, Delivering on the

do dhiúilicíní.

potential of Irish Seafood (Sochar a Bhaint as Cumas Bia
Mara na hÉireann), díríonn FGN ar cheithre chuspóir lárnacha

d’iasc peiligeach, do chloicheán, do phortán, d’iasc geal agus

Cloicheán - aithníodh na príomh-shaincheisteanna lena

a dtugann punann gníomhartha tacaíocht dóibh.

n-áirítear an gá atá le sainiúlacht ar leith a fhorbairt do

1.

Príomh-shaincheisteanna earnála a réiteach trí Bhainistiú

idirdhealú a dhéanamh idir cloicheáin na hÉireann agus

Catagóire Bia Mara.

cloicheáin eile agus na buntáistí uathúla a bhaineann le táirge

2.

Fócas tráchtála níos géire a fhorbairt i gcomhar le
cuideachtaí próiseála agus díolacháin bhia mara.

3.

Breisluach a chruthú trí nuálaíocht agus trí tháirgí nua
a fhorbairt trí Ionad um Fhorbairt ar Bhia Mara BIM
(IFBM).

4.

Idirdhealú a dhéanamh san áit mhargaidh idir Bia Mara
na hÉireann agus bia mara eile trí leas a bhaint as
lipéadú agus brandáil cháilíochta, orgánach agus
éiceolaíoch.

18

comhtháite ar phríomhchatagóirí bia mara (iasc peiligeach,

Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM

chloicheáin na hÉireann ionas gur féidir le custaiméirí

na hÉireann a aithint. I measc na ngníomhaíochtaí breise atá
le déanamh tá suíomh Gréasáin catagóire le forbairt le
haghaidh cloicheán agus obair forbartha táirge nua le
déanamh ar an speiceas.

Iasc Peiligeach - Tá an plean dírithe go sonrach ar

Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin, rinne

bhreisluach a chruthú i gcomhair speicis nua m.sh. torciasc

BIM staidéar féidearthachta maidir le mol bia mara a bhunú

agus tuinnín colgach, táirgí nua miondíola ronnaigh a

mar chomhfhiontar idir cuideachtaí na hÉireann ag Boulogne-

fhorbairt mar aon le réimse anlann agus táirgí deataithe a

Sur-Mer ar mhórthír na hEorpa. Is é cuspóir thionscadal an

mbeidh seilfré níos faide acu. Tá na cláir um ghnó bia mara

‘Mhoil’ ná cur ar chumas Thionscal Bia Mara na hÉireann

dírithe ar chéad ghlúin eile na mbainisteoirí in earnáil na

feabhas a chur ar éifeachtúlacht, ar iomaíochas agus ar

n-iasc peiligeach.

bhrabúsacht trí bharainneachtaí scála a fhorbairt, trí

Portán - Tá an plean le haghaidh chatagóir na bportán á
fhorbairt agus tionscadail á gcur i gcríoch chun an méid
portán a fhaigheann bás le linn iompair a laghdú. Tá láithreán
Gréasáin á fhorbairt chun idirdhealú a dhéanamh maidir le
portáin agus iad a chur chun cinn i measc trádálaithe

chomhdhlúthú (acmhainní agus gníomhaíochtaí cuideachtaí
aonair) agus leas a bhaint as an scála feabhsaithe seo chun
an Bealach chun an Mhargaidh (RTM) a chomhtháthú go
hingearach agus seirbhís fheabhsaithe a sholáthar do
thomhaltóirí.

idirnáisiúnta. Déanann FGN comhordú ar tháirgeadh agus ar

Léiríonn an staidéar féidearthachta go bhféadfaí brabús glan

shonraí margaidh do Ghrúpa Margaíochta na gCrústach.

na gcuideachtaí rannpháirteacha a fheabhsú ó na leibhéil

Diúilicíní - Chuir BIM tús le Grúpa Gníomhaíochta um
Dhiúilicíní a Fhástar ar Rópaí (RMAG) le saincheisteanna
tábhachtacha na hearnála a aithint agus déileáil leo; margaí

reatha de 1% go dtí idir 5-6% trí scála níos fearr agus toisc
go mbeidís gar do na custaiméirí miondíola agus
lónadóireachta.

diúilicíní orgánacha a fhorbairt, imscrúdú a dhéanamh ar

Tá sé beartaithe go dtosófar an tsaoráid ar scála píolótach ar

MSC le haghaidh diúilicíní, forbairt táirgí nua agus bealaí nua

dtús, agus lucht díolacháin áitiúil ann, agus ansin le himeacht

a aimsiú chun an mhargaidh agus struchtúir an tionscail.

ama go ndéanfar í a fhorbairt go dtí go mbeidh sí ina hionad

Bradán - Ar na príomh-shaincheisteanna tá conas cur leis
na méideanna iasc trí Dhobharshaothrú Eischósta, bradán
orgánach a idirdhealú ó bhradán eile ar an margadh, táirgí
nua bradáin a fhorbairt agus éifeachtacht próiseála a
mhéadú.
Iasc Geal - cuireadh tús le pleanáil i Samhain 2011. Ar an
obair atá ar siúl cheana féin in earnáil na n-iasc geal tá
iarrachtaí le cur ina luí ar árthaí eachtrannacha a gcuid iasc a

lán-tráchtálaithe ina ndíolfar bia mara brandáilte na hÉireann.
Cuirfear an staidéar i láthair lucht an tionscail i mí Eanáir
2012, ag an am céanna is a sheolfar pacáiste dea-mhéine
tacaíochtaí do chuideachtaí ar mian leo páirt a ghlacadh sa
tionscadal.

2. Fócas tráchtála níos géire a fhorbairt le
cuideachtaí a phróiseálann agus a dhíolann
bia mara

chur i dtír in Éirinn le cur leis an soláthar chomh maith le cur

Bainistiú Phríomhchuntas (BPC)

chun cinn na gclár barainneach próiseála i gcomhair leis an

Rinne BIM tuilleadh forbartha ar an gcóras BPC le freastal

earnáil.

níos éifeachtúla a dhéanamh ar a gcomhpháirtithe sa

Chuir an Scéim um Bainistiú Catagóire Bia Mara ar chumas
BIM 14 thionscadal comhleasa a fhorbairt agus a mhaoiniú le
déileáil le príomh-shaincheisteanna catagóire.

An Tionscadal um Mol Bia Mara Eorpach
Tá earnáil bhia mara na hÉireann ilroinnte agus níl scála mór
go leor againn ó thaobh struchtúir phróiseála ná láithreacht
ar mhargaí tábhachtacha de againn (tá sciar 1-3% den
mhargadh againn). Mar gheall ar na míbhuntáistí iomaíocha
sin, faigheann cuideachtaí na hÉireann praghsanna agus
torthaí níos ísle i gcomparáid le hiomaitheoirí idirnáisiúnta.

tionscal. Ciallaíonn BPC go bhfuil príomhphointe teagmhála
amháin ag cuideachtaí próiseála agus díolacháin bhia mara le
haghaidh seirbhísí BIM. Is é an sprioc ná é a dhéanamh níos
éasca do chuideachtaí déileáil le BIM agus a chinntiú go
gcuirtear seirbhísí ar fáil ar bhealach comhordaithe
éifeachtach.

Cláir um Ghnó Bia Mara, Comhthionscadal de chuid BIM
agus na mBord Fiontair
I rith 2011, d’oibrigh BIM i gcomhar leis na Boird Fiontar
Contae Réigiúnacha i Loch Garman, i nGaillimh agus i nDún
na nGall chun Clár um Ghnó Bia Mara a chur ar fáil a
chuideodh le 28 cuideachta bia mara a gcuid pleananna gnó,
brandaí, táirgí nua agus pacáistiú a fhorbairt.
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Scéim Infheistíochta um Próiseáil

Clár Miondíola & Seirbhíse Bia

D’oibrigh BIM thar ceann na Roinne Talmhaíochta, Bia agus

Baineann an clár seo leis na hearnálacha miondíola agus

Mara agus i gcomhar le Fiontraíocht Éireann agus le hÚdarás

seirbhísí bia agus tá sé mar phríomhchuspóir aige an gnó bia

na Gaeltachta chun dhá ghlaoch a riaradh faoin Scéim

mara sa mhargadh intíre a mhéadú.

Infheistíochta Gnó um Próiseáil Bia Mara i rith Lúnasa
2011. Cé gur chruthaigh na spriocdhátaí daingne roinnt
deacrachtaí, cúis mhisnigh ba ea an toradh nuair a ceadaíodh
30 tionscadal a raibh infheistíocht iomlán €7 milliún i gceist
leo. Tabharfar €1.752 milliún mar chúnamh deontais agus
measfar go ngnóthófar €38 milliún i ndíolacháin agus go
gcruthófar 191 post nua faoi 2014.

Laghdú ar Chostais Phróiseála - Clár Barainneach SeaPro
agus Clár Glas um Bia Mara

Tá Ciorcal Bia Mara BIM ina phríomhchuid den chlár agus is
scáth-théarma é do mhórchuid tionscnamh san earnáil seo.
Ag obair trí líonra an Chiorcail Bhia Mara, tá sé mar chuspóir
ag an gclár seo forbairt leanúnach a dhéanamh ar an
margadh intíre trí cháilíocht, láimhsiú agus cur i láthair an
bhia mara sna hearnálacha miondíola agus seirbhísí bia a
fheabhsú. Tháinig méadú go dtí 193 ball ar líon na mball sa
Chiorcal Bia Mara i rith 2011.

Tugadh Clár Tosaithe Barainneach BIM, “SeaPro”, do 6

Cuireadh ceardlanna maidir le bainistiú an fhuarshlabhra,

chuideachta Bia Mara mar gheall ar an rath a bhí ar an gclár

lipéadú, brandáil agus seirbhísí do chustaiméirí ar fáil do

píolótach in 2010. Is é aidhm an chláir ná éifeachtacht

bhaill mhiondíola i mbliana. Chuidigh meantóireacht ar an

oibriúcháin a mhéadú agus an cumas táirgeachta a fheabhsú

láthair le miondíoltóirí caighdeáin níos fearr a bhaint amach

sa chaoi go laghdófar costais agus go gcuirfear feabhas ar

agus tharla méadú ina dhiaidh sin ar dhíolacháin.

staid iomaíoch na gcuideachtaí ar an dóigh sin. Ba é
€600,000 an coigilteas iomlán bliantúil a bhí déanta ag na
cuideachtaí rannpháirteacha le chéile go dtí deireadh 2011.
Bunaithe ar an rath a bhí ar an gclár Tosaithe Barainneach,
forbraíodh Ardchlár Barainneach le haghaidh na gcuideachtaí
sin a bhfuil sé ar intinn acu a bheith níos éifeachtaí fós.

Thug BIM isteach Dámhachtainí Rogha na Catagóire isteach
chun aitheantas a thabhairt do shármhaitheas sna
hearnálacha éagsúla.

Ceardlann faoi Dhíol Miondíola
I rith na bliana, chuir BIM Il-Chlár Forbartha Díolacháin

Is é aidhm an Chláir Ghlais um Ghnó Bia Mara ná costais

Mhiondíola ar fáil do chuideachtaí bia mara intíre mar aon le

fhoriomlána chomhshaoil na hearnála a laghdú agus clár

tacaíocht meantóireachta ar leith agus cabhair leantach ó

feasachta a chur ar fáil san earnáil phróiseála bhia mara ar an

speisialtóir miondíola.

ngá atá le híomhá níos glaine agus níos glaise a bheith acu

mara chun an méid uisce agus fuinnimh a bhíodh á n-úsáid

3. Breisluach a chruthú trí nuálaíocht agus trí tháirgí
nua a fhorbairt trí Ionad um Fhorbairt ar Bhia
Mara BIM (IFBM)

acu a laghdú. Tá na tascanna oibre á gcur i gcrích ag na

Bíonn obair ar siúl ag Ionad um Fhorbairt ar Bhia Mara BIM

cuideachtaí agus tá siad níos éifeachtúla anois agus iad ag

chun cuidiú le cuideachtaí bia mara na hÉireann luach breise

sábháil costas de bharr spáráil uisce agus fuinnimh.

a chur lena gcuid táirgí, trí nuálaíocht agus trí tháirgí nua a

maidir le bia mara chun margaí nua a chothú agus chun
cabhrú leo. I rith 2011, tugadh cúnamh do 7 gcuideachta bia

fhorbairt, rud a chinntíonn go gcoinníonn a gcuid táirgí

Cumas Próiseála
Cuireann Seirbhísí Próiseála seirbhísí fabhtcheartaithe ar fáil
mar aon le seirbhísí meantóireachta caighdeán agus fios gnó
próiseála. Reáchtáladh ceardlanna réigiúnacha inar cuireadh
oiliúint ar fáil don tionscal faoi bhainistiú sábháilteachta bia
(agus é creidiúnaithe ag FETAC) agus faoi nósanna imeachta
maidir le hanailís ghuaise agus phointí rialúcháin criticiúla
(AGPRC). Tugadh cúnamh do roinnt de na cuideachtaí
tábhachtacha stádas Cuibhreannais Mhiondíola na Breataine
a bhaint amach.
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cos le roghanna na dtomhaltóirí a bhíonn ag athrú.
Tacaíonn an IFBM le cuideachtaí bia mara na hÉireann tríd a
gcumas i roinnt príomhréimsí a fheabhsú, lena n-áirítear
forbairt táirgí nua, pacáistiú nua agus teicneolaíochtaí
próiseála atá ar thús cadhnaíochta. Cabhraíonn IFBM le
cruthú cuideachtaí bia mara nuathionscanta trí spásanna
gorlainne agus tacaíocht a sholáthar agus cuirfidh siad bonn
próiseála speisialtóireachta bia mara ar fáil do chéimithe atá á
n-ionduchtú isteach san earnáil.

D’oibrigh os cionn 300 fiontar ar smaointe forbartha trí

4.

bhíthin an ionaid in 2011. Seoladh os cionn 20 táirge nua le

Ós rud é go bhfuil cuideachtaí bia mara na hÉireann ag obair

cabhair IFBM. D’éirigh go maith ar an margadh le gach táirge
a seoladh. Tugadh cúnamh i gcás táirgí atá ar an margadh
maidir le pacáistiú nua a fhorbairt agus síneadh a chur lena
seilfré. Tugadh faoi obair i gcomhpháirtíocht le príomhmhiondíoltóirí chun nuálaíocht bunaithe ar an margadh a
fhorbairt. D’fhuascail cuideachtaí bia mara fiche dearbhán

Bia Mara na hÉireann a Dhifreáil

i margadh iomaíoch, oscailte domhanda - tagann 65% de
bhia mara an AE ó thríú tíortha a bhfuil chostas níos ísle acu
- tá sé riachtanach bia mara na hÉireann a scaradh amach ó
na hiomaitheoirí sin agus a thaispeáint gur bia mara
ardchaighdeán ó fhoinse shaibhir é bia mara na hÉireann.

nuálaíochta agus d’úsáid siad iad chun smaointe a fhorbairt.

Lean BIM ar aghaidh i mbliana le dhá thionscnamh chun

In ainneoin áititheoirí a bheith ag teacht agus ag imeacht níor

idirdhealú a dhéanamh idir bia mara na hÉireann agus bia

fágadh aon aonaid goir sa tsaoráid folamh. Bronnadh gradam

mara eile sa mhargadh idirnáisiúnta agus intíre:

Nuálaíocht Bia Mara BIM ar Keohane’s Seafood ag
dámhachtainí Blas na hÉireann mar gheall ar an bpacáistiú

n

Éiceolaíochta, Orgánacha, agus Scéimeanna um

nuálach atá acu do bhia mara ar féidir é a úsáid in oigheann

Maoirseacht ar Iascaireacht Fhreagrach agus Clár BIM

micreathonnach.
Scéim Forbartha Iarchéimithe Bia Mara - a bhfuil sé
d’aidhm aici tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na hearnála trí
chéimithe speisialaithe a bhfuil scileanna forbartha gnó agus
teicneolaíochta bia acu a earcú agus a chur ag obair thrí
bhíthin IFBM ar thionscadail cuideachtaí bia mara. In éineacht
le hobair phraiticiúil tionscadail a dhéanamh le cuideachtaí
bia mara, tabharfar oiliúint fhoirmiúil do chéimithe i
dteicneolaíocht bia mara, i bhforbairt gnó agus sa nuálaíocht
(suas go dtí leibhéal teastais nó dioplóma). Le linn
2010/2011, ghlac ceithre chéimí páirt sa scéim. Tá na

Scéimeanna deimhniúcháin chineálaigh: Scéimeanna

um Bia Mara Ard-Cháilíochta (CBMC).
n

Clár um chumas brandála do Chuideachtaí: Chuidigh
BIM le roinnt cuideachtaí bia mara chun coincheap
brandála, pacáistiú agus cumarsáid tacaíochta a fhorbairt
le linn 2011; cuideachta nua iasc geal, táirgeoir diúilicíní
orgánacha agus próiseálaí portán. Ina theannta sin, sheol
BIM an lámhleabhar ‘Branding your Seafood Business’
a thugann chabhair do chuideachtaí bia mara branda
gairmiúil agus cuma shainiúil a bheadh oiriúnach don
mhargadh a fhorbairt dóibh féin.

céimithe ard-oilte ag sásamh an éilimh atá sa tionscal bia
mara ar shaineolaithe dea-oilte agus spreagtha.
Scéim um Breisluach Bia Mara - Sheol BIM an Scéim um
Breisluach Bia Mara in 2011 le cuidiú le cuideachtaí próiseála
bia mara maidir leis an gcostas a bhaineann le taighde
margaidh, forbairt smaointe faoi tháirgí agus pacáistiú,
saoráidí forbartha a fháil ar cíos, tástáil táirgí agus pleanáil
gnó chun luach níos airde agus breisluach a fháil le haghaidh
táirgí bia mara. Rinneadh 32 iarratas faoin scéim agus tugadh
€170,000 san iomlán mar chúnamh deontais le cur leis an
méid a bhí á chaitheamh ag lucht an tionscail ar choincheapa
faoi bhreisluach agus faoi bhealaí chun an mhargaidh.
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Oiliúint
Chuir BIM 1234 áit oiliúna ar fáil do dhaoine atá ag obair sa
tionscal bia mara ina n-ionaid oiliúna sa Chaisleán Nua i gCo.
Dhún na nGall, i mBaile Chaisleáin Bhéarra i gCo. Chorcaí
agus ina Aonaid Oiliúna Chósta shoghluaiste a thug cuairt ar
29 suíomh ar an gcósta in 2011. Ina theannta sin, tionóladh
roinnt ceardlann agus seimineár ar ábhair éagsúla timpeall an
chósta.

Oiliúint Iascaigh agus
Dobharshaothraithe

Oiliúint Sábháilteachta Bia Mara
I rith 2011, rinne baill foirne BIM meantóireacht maidir le
teicnící sábháilteachta bia mara ar 50 duine de phearsanra an
tionscail bhia mara, lena n-áirítear roinnt iascairí a ndéantar
bia mara a reo ar bord a gcuid árthaí. Rinne naoi nduine is
fiche díobh siúd staidéar ina dhiaidh sin chun Teastas FETAC
a fháil i mBainistíocht Sláinteachais Bhia Mara agus in Anailís
Ghuaise agus Phointí Rialúcháin Criticiúla (AGPRC)
Rioscabhunaithe do Ghnólachtaí Bia Mara ag ionaid i mBaile
Átha Cliath, i gCloich na Coillte, i nGaillimh, i gCeann

I rith na bliana, críochnaigh 32 iascaire cúrsaí oiliúna sa

Clochair agus i nDún na nGall. Bhí an chuid is mó acu ag

Chaisleán Nua agus i mBaile Chaisleáin Bhéarra agus

obair cheana féin sa tionscal bia mara, cé go raibh cinneadh

bronnadh Deimhnithe Inniúlachta na Roinne Iompair,

déanta ag cuid eile acu dul ar chosáin ghairme nua agus tús

turasóireachta agus Spóirt orthu mar Oifigigh Dheice

a chur le fiontair bhia mara dóibh féin.

(Árthach Iascaireachta) dá mbarr. Rinne ocht mac léinn déag
staidéar le haghaidh Deimhniú Inniúlachta na Roinne agus
FETAC mar Oifigigh Innealtóireachta (Árthach Iascaireachta)
Aicme 3 agus Aicme 2 agus chríochnaigh 40 eile an modúl
FETAC maidir le Próisis Innealtóireachta Mara atá deartha go
sonrach le haghaidh árthaí cladaigh. Tugadh Deimhniú um
Chomhrac Dóiteáin Muirí a chomhlíonann riachtanais
STCW- 95 ar chéad iascaire tar éis dianchúrsaí oiliúna 3 lá
agus 5 lá a rinne siad in aonad nua-aimseartha oiliúna BIM
um chomhrac dóiteáin sa Chaisleán Nua. Bronnadh cúig
Theastas is seasca orthu siúd a chríochnaigh na cúrsaí faoi
Chórais Loingseoireachta Leictreonaí agus faoi Rialú
Loingseoireachta. Bronnadh ocht gcinn is fiche de
Dheimhnithe Inniúlachta um Báid Phaisinéirí de chuid na
Roinne agus FETAC ar iascairí atá ag iarraidh aistriú go
turasóireacht mhuirí nó go dobharshaothrú agus ar oibreoirí
árthaí dobharshaothraithe a iompraíonn pearsanra feirme éisc
cheana féin. Chuir sé fhear agus bhean óga is fiche a
n-ainmneacha síos chun oiliúint a fháil a mbronnfar
Bunteastas FETAC agus Teastas FETAC, Leibhéal 5 in
Iascaireacht Tráchtála agus i nDobharshaothrú orthu ina leith.
Tá scileanna deisithe eangach ag éirí níos gainne sa tionscal le
blianta beaga anuas, agus chun na scileanna sin a fhoghlaim
chríochnaigh ceathrar modúl FETAC i gCothabháil agus i
nDeisiú Trealamh Iascaireachta, trí chúrsaí calafoirt a bhí ar
siúl sna hAonaid Oiliúna Chósta. Chomh maith leis sin, fuair

Oiliúint Sábháilteachta
Eisíodh 309 Cárta Bunoiliúna Sábháilteachta BIM in 2011
de bharr feachtais ar fud na tíre chun sábháilteacht mhara
a chur chun cinn. Thug BIM a CD-ROM faoi Ráitis
Sábháilteachta le haghaidh Árthaí Iascaireachta na hÉireann
cothrom le dáta lena chur in oiriúint do na ceanglais
dhlíthiúla nua. Cabhraíonn an acmhainn uathúil seo le scipéirí
nó le húinéirí Beartas Sábháilteachta, Ráiteas Sábháilteachta
agus Measúnú Riosca a dhréachtú le haghaidh árthaí
iascaireachta a mbíonn ceathrar criú nó níos mó orthu. Tá
formhór na n-árthaí sin níos mó ná 15 méadar ar fhad. D’iarr
an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta cúnamh BIM maidir le
doiciméad Measúnaithe Riosca simplithe mar aon le Nótaí
Treoracha le haghaidh árthaí iascaireachta níos lú ná 15
méadar ar fhad a mbeadh triúr criú nó níos lú orthu d’fhonn
feabhas a chur ar shábháilteacht cheirde na gcriúnna ar
árthaí iascaireachta. Chuathas i gcomhairle leis an tionscal in
2011 agus scaipfear an doiciméad deiridh ar an gcabhlach
cladaigh, le tacaíocht ó cheathrar ball foirne cósta BIM a
bhfuil an-taithí acu agus a bhfuil cáilíocht nua faighte acu
i Sláinte agus Sábháilteacht Cheirde.

Seimineáir Ceardlanna agus
Imeachtaí Gairme

139 pearsanra iascaigh agus dobharshaothraithe deimhniú

I rith 2011, ghlac 100 duine san iomlán páirt i gceardlanna

na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt maidir le

agus i seimineáir BIM ar na hábhair seo a leanas:

Cumarsáid Raidió i dtaca leis an gCóras Domhanda Guaise

sábháilteacht ar muir, próiseáil bia mara agus dobharshaothrú

agus Sábháilteachta Muirí (GMDSS).

sliogéisc. Chomh maith leis sin, ghlac baill foirne BIM páirt i
seacht n-imeacht réigiúnacha faoi ghairmeacha beatha agus i
gceithre fhéile i gcalafoirt iascaireachta timpeall an chósta,
chun gairmeacha beatha sa tionscal bia mara a chur chun
cinn i measc na dtreoirchomhairleoirí scoile agus i measc na
ndaltaí chomh maith.
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Oiliúint (ar lean)

Líon na Mac Léinn

Deimhnithe na Roinne Iompair
Deimhniú Iomlán na Roinne Iompair mar Oifigeach Deice (Árthach Iascaireachta) Scipéir
Deimhniú Iomlán na Roinne Iompair mar Oifigeach Deice (Árthach Iascaireachta) Dara Duine den Chriú
Deimhniú Teoranta na Roinne Iompair mar Oifigeach Deice (Árthach Iascaireachta) Dara Duine den Chriú

7
21
4

Deimhniú na Roinne Iompair / FEETAC mar Oifigeach Innealtóireachta (Árthach Iascaireachta) Rang 3

16

Deimhniú na Roinne Iompair / FEETAC mar Oifigeach Innealtóireachta (Árthach Iascaireachta) Rang 2

2

Deimhniú na Roinne Iompair / FEETAC in Inniúlacht Bád Paisinéirí

28

Cúrsa faoi Rialú Loingseoireachta (Iascaireacht)

25

Córais Loingseoireachta Leictreonaí (Iascaireacht)

40

Fo-iomlán

143

Sábháilteacht ar Muir
Cúrsa éigeantach Oiliúna 3-lá faoi Shábháilteacht Bhunúsach

309

Teicnící Marthanais Phearsanta

175

Garchabhair Bhunúsach

138

Cosc Dóiteáin agus Feasacht Sábháilteachta

0

Comhrac Dóiteáin Muirí

63

Ardchúrsa faoi Chomhrac Dóiteáin Muirí

37

Garchabhair Leighis ar Bord Loinge

54

Láimhsiú agus Oibriú Géag Chraenach agus Géag Theilgthe

42

Sláinte & Sábháilteacht Cheirde
Fo-iomlán

12
830

Cumarsáid Raidió
Deimhniú Gearr-raoin GMDSS 1

42

Deimhniú Gearr-raoin GMDSS 2

2

Deimhniú Gearr-raoin GMDSS 1 & 2

34

Deimhniú Oibreora Shrianta GMDSS

11

Deimhniú Fadraoin GMDSS

11

Deimhniú Oibreora Ghinearálta GMDSS
Fo-iomlán

39
139

Oiliúint Scileanna agus Teastais FETAC / HETAC
Bunchúrsa FETAC in Iascach, Leibhéal 3

16

Teastais FETAC in Iascach agus i nDobharshaothrú, Leibhéal 5

10

Modúl FETAC i Láimhsiú Bád Oibre

0

Modúl FETAC i Loingseoireacht & Cobhsaíocht

7

Modúl FETAC i bhFás Feamainne

0

Modúl FETAC i bPróisis Innealtóireachta Muirí
Modúl FETAC i mBainistíocht Sláinteachais Bhia Mara
Modúl FETAC in AGPRC Rioscabhunaithe do Ghnólachtaí Bia Mara

40
7
34

Modúl FETAC i gCothabháil agus Deisiú Trealamh Iascaireachta

4

Teastais HETAC i Sláinte agus Sábháilteacht

4

Fo-iomlán
Soláthar Iomlán Oiliúna

122
1,234

Ceardlanna & Seimineáir
Ceardlanna faoi Ghléasanna Snámhachta Pearsanta, faoi Shábháilteacht Bia Mara agus faoi
Dhobharshaothrú
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Rialachas Corparáideach
Cruinnithe an Bhoird
Tionóladh cruinnithe Boird in 2011 in ionaid timpeall an
chósta. Nuair a bhíonn cruinnithe réigiúnacha ar siúl is féidir
idirghníomhú níos fearr a bheith ann idir an bord agus pobal

gcuairteoirí ar fad in áitreabh BIM a chinntiú. Déantar nósanna
imeachta agus córais bhainistithe sláinte agus sábháilteachta a
athbhreithniú agus a nuashonrú go leanúnach.

bia mara an chósta. Príomhthosaíocht de chuid BIM is ea an

Forbhreathnú ar Fhuinneamh

t-idirghníomhú sin a chur chun cinn i ngach cuid dá

D’ídigh BIM 3054 MWh fuinnimh in 2011

ghníomhaíochtaí oibriúcháin agus forbartha.

n

2,154 MWh leictreachais

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2010

n

900 MWh de bhreoslaí iontaise

Shínigh an Bord an Tuarascáil Bhliantúil agus na Cuntais don

Ceannaítear leictreachas den chuid is mó ó sholáthraithe a

bhliain 2010 an 18 Meitheamh, 2011 agus shínigh an tArd-

úsáideann breoslaí in-athnuaite chun cuid dá gcuid fuinnimh a

Reachtaire Cuntas agus Ciste iad an 24 Meitheamh, 2011.

ghiniúint. Den mhéid fuinnimh a d’úsáid BIM, úsáidtear 69%

Beidh na Tuarascálacha Bliantúla i nGaeilge agus i mBéarla ar

den leictreachas chun oighear a tháirgeadh agus a stóráil agus

fáil i gcóip bhog agus sin amháin ó 2012 ar aghaidh d’fhonn

úsáidtear an chuid eile in áitribh na heagraíochta (oifigí agus

costais phriontála a spáráil.

coláistí oiliúna). Úsáidtear 90% den ola chun áitribh a théamh
(oifigí agus coláistí oiliúna) agus úsáidtear an 10% eile sa dá

Córais Faisnéise agus Straitéisí

árthach atá á n-oibriú ag BIM agus chun leictreachas a ghiniúint

Lean BIM ar aghaidh ag feabhsú agus ag uasghrádú a

in dá aonad oiliúna shoghluaiste. Ní féidir an méid fuinnimh a

thimpeallacht TF i rith 2011, chun coigiltis, éifeachtacht agus
slándáil a chinntiú trí uathoibriú. Fuair BIM tacaíocht shuntasach
ónár máthair-roinn, (An Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara)
rud a chuir ar ár gcumas seirbhís chobhsaí, iontaofa TF a
sholáthar ar fud na heagraíochta in 2011. Rinneadh iniúchtaí
mionsonraithe ar an bhfeidhm TF in 2011, mar chuid de

úsáidtear le haghaidh iompair ar bhóithre a mheas agus níor
cuireadh san áireamh é. Tharla laghdú ar an méid leictreachais
a úsáideadh i dtáirgeadh oighir in 2011 i gcomparáid leis an
mbliain roimhe sin toisc gur dúnadh dá ghléasra oighir.
Leanfaidh an méid leictreachais a úsáidtear ar aghaidh ag
laghdú sa dá bhliain atá romhainn de réir mar a chuireann BIM

phróiseas leanúnach an Rialachais Chorparáidigh.

deireadh diaidh ar ndiaidh le táirgeadh oighir. Tháinig méadú

Oiliúint Foirne

gcomparáid leis an mbliain roimhe sin agus tharla sé sin den

Chuir BIM 95 áit ar fáil le haghaidh cúrsaí in 2011.
Chríochnaigh beirt bhall foirne cúrsaí céime, agus chríochnaigh
triúr ball foirne cúrsaí Dioplóma. D’fhreastail 22 duine ar naoi
gcúrsa teastais agus bronnadh teastais orthu dá bharr.
D’fhreastail 45 duine eile ar chúrsaí breisoiliúna. Is fostóir
comhdheiseanna é BIM. Tá sé tiomanta do chomhionannas
deiseanna a chinntiú dá phearsanra agus tá na cláir forbartha
foirne dírithe ar an gcuspóir sin. Baineann an tiomantas sin do
chomhionannas le ról BIM in oiliúint pearsanra san earnáil bia

beagnach 15% ar ídiú breosla iontaise i rith na bliana i
chuid is mó mar gheall ar an tréimhse gheimhridh a bhí níos
faide agus níos fuaire.

Rochtain Chomhtháite ar Sheirbhísí
Tá sé d’aidhm ag BIM a chinntiú go bhfuil rochtain ag daoine
faoi mhíchumas ar na seirbhísí a chuireann siad ar fáil don
phobal i gcoitinne nuair is praiticiúil agus nuair is cuí, mar atá
leagtha amach san Acht um Míchumas 2005. Tá BIM tiomanta
chomh maith do chur i bhfeidhm an Chóid Chleachtais maidir

mara áit a gcinntítear rochtain chothrom ar oiliúint.

le hinrochtaineacht Faisnéise agus Seirbhísí Poiblí arna soláthar

Sábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Comhlíonann BIM ár gcuid oibleagáidí faoi na hAchtanna

Tá BIM tiomanta do chur chun feidhme fhorálacha an Achta um

um Shaoráil Faisnéise agus déileáladh le cúig fhiosrúchán fúthu

Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005. Tá beartas

in 2011.

ag Comhlachtaí Poiblí.

agus ráiteas sábháilteachta scríofa i bhfeidhm mar aon le
Buan-Nósanna Imeachta Oibriúcháin a bhaineann go sonrach le
gníomhaíochtaí áirithe a léiríonn na bearta cuí atá riachtanach
chun sláinte agus sábháilteacht cheirde na bhfostaithe agus na

Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM

25

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
LE CUR BHAOI BHRÁID THITHE AN OIREACHTAIS

An Bord Iascaigh Mhara
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais an Bhoird Iascaigh Mhara don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011 faoi Acht an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993. Is éard atá sna ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta atá leagtha
amach sna ráitis, an Ráiteas ar na Beartais Cuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas ar Iomlán na nGnóthachan
agus na gCaillteanas Aitheanta, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí gaolmhara. Tá an creat tuairiscithe
Airgeadais a cuireadh i bhfeidhm agus iad á n-ullmhú de réir an dlí infheidhme agus an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis
in Éirinn.

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

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Táim freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais agus tuairisc a thabhairt orthu i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.
Rinne mé m’iniúchadh agus mé ag cur san áireamh na gcúinsí speisialta a bhaineann le bainistiú agus le feidhmiú na gcomhlachtaí Stáit.
Chuir mé m’iniúchadh i gcrích de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe agus Éire) agus i
gcomhréir leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí atá leagtha síos ag an mBord um Chleachtais Iniúchóireachta.

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

cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach maidir le cúinsí an Bhoird nó nach bhfuil, cibé ar cuireadh na beartais sin i
bhfeidhm go comhsheasmhach nó nár cuireadh agus cibé ar nochtadh iad ar bhealach sásúil nó nár nochtadh

n

a réasúnaí is a bhí meastacháin shuntasacha chuntasaíochta a rinneadh in ullmhú na ráiteas airgeadais, agus

n

cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Déanaim iarracht chomh maith le linn m’iniúchta fianaise a fháil ar rialtacht na n-idirbheart airgeadais.
Ina theannta sin, léim an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais go léir sa Tuarascáil Bhliantúil chun aon neamhréireacht ábhartha leis
na ráitis airgeadais iniúchta a aithint. Breathnaím ar na himpleachtaí ó thaobh mo thuarascála má thagann sé chun m’fheasa go bhfuil
aon mhíráitis dhealraitheacha nó neamhréireachtaí ábhartha ann.

Tuairim maidir leis na Ráitis Airgeadais
Is é mo thuairim gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir Cleachtas Cuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn agus go
dtugann siad léargas fíor cothrom ar staid ghnóthaí an Bhoird amhail an 31 Nollaig 2011 agus ar a ioncam agus a chaiteachas don
bhliain dar críoch an dáta sin.
Is é mo thuairim ná gur choinnigh an Bord leabhair chuí chuntais. Tagann na ráitis airgeadais leis na leabhair chuntasaíochta.
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Ábhair a dTugaim Tuairisc Orthu mar Eisceacht
Tugaim tuairisc mar eisceacht más rud é
n

nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na mínithe a theastaigh uaim i gcomhair m’iniúchta, nó

n

gur thug mé aon chás ábhartha faoi ndearna le linn m’iniúchta inar úsáideadh airgead do chuspóir eile seachas don
cheann a bhí beartaithe dó, nó mura ndearnadh na hidirbhearta de réir na n-údarás a bhí á rialú, nó

n

nach bhfuil an fhaisnéis a tugadh i dTuarascáil Bhliantúil an Bhoird dá bhfuil na ráitis airgeadais ullmhaithe
comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais, nó

n

nach léiríonn an Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais go bhfuil an Bord ag cloí leis an gCód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit, nó

n

go bhfaighim amach go bhfuil cúrsaí ábhartha eile ann a bhaineann leis an gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i gcrích.

Níl rud ar bith le tuairisciú agam maidir leis na cúrsaí sin a dhéantar a thuairisciú mar eisceachtaí.

Andrew Harkness
Ar son agus thar ceann an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
29 Iúil 2012
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí an Bhoird
Ceanglaítear ar an mBord, faoi Alt 9(1) den chéad sceideal leis an Acht Iascaigh Mhara, 1952, ráitis airgeadais a ullmhú i cibé foirm
a fhormheasfaidh an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus na Mara agus le comhthoiliú an Aire Airgeadais. Agus na Ráitis Airgeadais
sin á n-ullmhú aige, ceanglaítear ar an mBord:
n

beartais chuí chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ina dhiaidh sin.

n

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama.

n

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantach mura bhfuil sé mí-oiriúnach a cheapadh go leanfaidh an Bord Iascaigh
Mhara air i mbun feidhme.

n

aon imeachtaí ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus a mhíniú.

Tá an Bord freagrach as leabhair chuí chuntais a choimeád a nochtann le beachtas réasúnta tráth ar bith staid airgeadais an Bhoird
Iascaigh Mhara agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais leis na ceanglais reachtúla. Chomh maith
leis sin, tá an Bord freagrach as sócmhainní an Bhoird Iascaigh Mhara a chosaint agus as céimeanna réasúnta a ghlacadh le calaois,
mar aon le mírialtachtaí eile, a chosc agus a aimsiú.

Rose McHugh

Tomás Kavanagh

Cathaoirleach

Ball den Bhord
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais
Tuigeann Baill an Bhoird go bhfuil siad freagrach as an gcóras um rialú inmheánach airgeadais agus as athbhreithniú a dhéanamh ar
éifeachtúlacht an chórais. Tá córas um rialú inmheánach airgeadais den saghas sin ceaptha chun rioscaí gnó a bhainistiú in ionad iad a
dhíbirt agus ní féidir leis ach cinntiú réasúnta a thabhairt, seachas cinntiú iomlán, i gcoinne míráitis nó caillteanas ábhartha. Seo a
leanas na príomhnósanna imeachta a leag Baill an Bhoird síos d’fhonn féachaint le córas um rialú inmheánach éifeachtach airgeadais
a chur ar fáil:
n

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

n

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

n

Próiseas um bainistíocht rioscaí a dhéanann breithniú ar phleananna straitéise agus gnó i gcomhthéacs phróiseas an bhuiséid
bhliantúil tráth a leagtar amach agus a dhéantar athbhreithniú ar phleananna agus ar spriocanna airgeadais ag an mBord i
bhfianaise na spriocanna cinntithe.

n

Córas tuairiscithe agus rialaithe lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanann an Bord ar an mbuiséad bliantúil chomh maith le
hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar na torthaí féin i leith an bhuiséid.

n

Nósanna imeachta rialaithe – tá lámhleabhair chuimsitheacha um nósanna imeachta á gcoimeád ag an mBord ó thaobh a
phríomhghníomhaíochtaí. Is ann do theorainneacha agus do nósanna imeachta, go háirithe, atá sainmhínithe go soiléir do
chaiteachas airgeadais, lena n-áirítear soláthar agus caiteachas caipitiúil.

n

Córais mhonatóireachta – déanann feidhm an iniúchta inmheánaigh monatóireacht ar chomhlíonadh córais mhonatóireachta le
nósanna imeachta rialaithe a fheidhmíonn de réir an chreata um chur i bhfeidhm dea-chleachtais, faoi mar a leagtar amach sa
Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2009. Tugtar eolas i dtaobh obair an iniúchta inmheánaigh trí anailís ar an riosca
a bhfuil BIM nochta air. Fuair an Coiste Iniúchta an tuarascáil ar iniúchadh inmheánach do 2011, lenar áiríodh tuairim an
Iniúchóra Inmheánaigh faoi leordhóthanacht agus éifeachtúlacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais. Cuireadh é seo faoi
bhráid an Bhoird. Chomh maith le hiniúchadh inmheánach agus córais mhonatóireachta, déanann iniúchóirí seachtracha obair
iniúchta gach bliain ar na bearta éagsúla cúnamh deontais faoi mar a cheanglaítear faoi reachtaíocht rialaithe na mBeart ón AE.
D’fhormheas an Bord plean iniúchta inmheánaigh trí bliana faoi choinne na tréimhse idir 2009 agus 2012 i mí na Nollag 2009.

n

Sa bhliain 2009, chomhaontaigh an Bord ar théarmaí tagartha an Fhochoiste Iniúchta, a bhunaigh an Bord in 2009 nach bhfuil
ir ach Baill Neamhfheidhmiúcháin den Bhord agus a bhfuil Ball den Bhord ina c(h)athaoirleach air in ionad Chathaoirleach an
Phríomhbhoird. Braitheann monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach
airgeadais ar thuarascálacha a chuireann an lucht bainistíochta faoi bhráid an Choiste Iniúchta, agus na hiniúchóirí seachtracha a
dhéanann obair iniúchta inmheánaigh i BIM faoi mar a shonraítear thuas, mar aon le ráitis a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas
agus Ciste ina Litir Bhainistíochta nó i dtuarascálacha eile. Chomh maith leis sin, choimisiúnaigh an Bord, faoi mar a iarradh,
athbhreithnithe neamhspleácha ar shainchórais um rialú inmheánach airgeadais san eagraíocht.

Deimhnímid gur thug an Bord faoi athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais don bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2011.

Rose McHugh

Tomás Kavanagh

Cathaoirleach

Ball den Bhord
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Ráiteas ar na Beartais Chuntasaíochta
AN tACHT IASCAIGH MHARA 1952, ARNA LEASÚ
Bunaíodh an Bord Iascaigh Mhara faoin Acht Iascaigh Mhara 1952. Is é BIM an Ghníomhaireacht Stáit atá freagrach go príomha as
forbairt inbhuanaithe thionscail iasc farraige na hÉireann ar farraige agus ar tír, agus as éagsúlú gheilleagar an chósta.

LEAGAN AMACH NA gCUNTAS
Is seo mar a leanas atá bonn na cuntasaíochta agus na mbeartas shuntasacha arna nglacadh ag an mBord:

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

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

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

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

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

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

g) Stoic
Déantar stoic a shonrú ag a gcostas nó ag a luach inréadaithe, cibé acu sin is ísle.

30

Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM

h) Sócmhainní Seasta agus Dímheas
Déantar dímheas a ríomh de réir méid cothrom. Is iad seo a leanas na rátaí a úsáidtear le haghaidh na bpríomhchatagóirí sócmhainní:

Talamh agus Áitreabh
Talamh		

Nialas

Áitreabh:

2%

- Stáisiúin Loingseoireachta - Bunaidh

		

- Stáisiúin Loingseoireachta - Breiseanna

10%

		

- Áitribh Eile

10%

Gléasra agus Innealra
		

- Trealamh Oiliúna maoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa

16.6%

		

- Gléasra agus Innealra Eile

10%

		

- Trealamh Teicniúil

20%

Mótarfheithiclí 		

20%

Gléasanna agus Trealamh
		

- Trealamh Iascaireachta

50%

		

- Árthaí

10%

		

- Trealamh Oifige

20%

		

- Trealamh Ríomhaire

33.3%

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

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

k) Pinsin
Tá scéimeanna pinsin le sochar sainithe ar bun ag an mBord Iascaigh Mhara, a ndéantar maoiniú orthu go bliantúil ar bhonn íoctar mar
a úsáidtear ó airgead a bhfuil fáil acu air a sholáthraíonn An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ó airgead ó ranníocaíochtaí a
aisbhaintear ó thuarastail ball foirne.
Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe sa tréimhse agus sonraítear iad de réir ranníocaíochtaí pinsin na mball
foirne a choimeádann BIM. Sonraítear suim arb ionann í agus an táille ar phinsean mar ioncam sa mhéid agus go bhfuil sé inaisghabhála, agus cúitithe ag deontais a fhaightear i rith na bliana chun íocaíochtaí pinsin a urscaoileadh.
Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a thagann chun cinn ar dhliteanais scéime sa Ráiteas ar Iomlán na nGnóthachan agus
na gCaillteanas Aitheanta agus aithnítear leasú dá réir sa mhéid atá inghnóthaithe ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Áirítear leis na dliteanais phinsin, luach láithreach na n-íocaíochtaí pinsin todhchaí a shaothraigh an fhoireann go dtí seo. Is é atá i
gceist le maoiniú pinsin iarchurtha ná an tsócmhainn chomhfhreagrach a aisghabhfar amach anseo ón An Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011			

2011

2010

€

€

1

18,591,986

18,793,643

19 (c)

2,097,821

2,557,367

763,411

440,451

21,453,218

21,791,461

Nótaí
Ioncam
Deontais ón Oireachtas
Glanmhaoiniú Iarchurtha do Phinsin

2

Glanaistriú ón / (chuig an) gCúlchiste Caipitil

Deontais an AE

3

185,759

208,862

Láimhdeachas na nGléasraí Oighir

4

692,323

717,256

Ioncam Eile

5

682,842

963,163

23,014,142

23,680,742

Caiteachas
Forbairt Caipitil Tionscail

6

4,169,110

3,911,287

Forbairt Reatha Tionscail

7(a)

8,551,972

9,010,522

Riarachán Reatha Tionscail

7(b)

3,560,790

3,871,828

7(c)

1,479,761

1,463,464

Costais Phinsin

19 (a)

4,081,321

4,333,842

Caiteachas Eile

8

130,000

60,621

Caiteachas ar Ghléasraí Oighir

4

843,563

908,033

22,816,517

23,559,597

197,625

121,145

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

498,362

377,217

Barrachas / (Easnamh) don bhliain

197,625

121,145

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

695,987

498,362

Dímheas a Gearradh i Rith na Bliana

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain
CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS

Baineann an t-ioncam agus caiteachas go léir don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011 le gníomhaíochtaí leanúnacha ar dháta an chláir
chomhardaithe.
(Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 21.)

Rose McHugh

Tomás Kavanagh

Jason Whooley

Cathaoirleach

Ball den Bhord

Príomhfheidhmeannach
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Ráiteas ar Iomlán na nGnóthachan agus na
gCaillteanas Aitheanta
Nótaí
(Easnamh) / Barrachas don bhliain

2011

2010

€

€

197,625

121,145

3,100,000

4,058,000

-

-

Gnóthachan / (Caillteanas) Achtúireach ar Dhliteanais Phinsin
19 (d)

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

(3,100,000)

Iomlán na nGnóthachan agus (na gCaillteanas) Aitheanta don Bhliain

197,625

(4,058,000)
121,145

Baineann an t-ioncam agus caiteachas go léir don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011 le gníomhaíochtaí leanúnacha ar dháta an chláir
chomhardaithe.
(Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 21.)

Rose McHugh

Tomás Kavanagh

Jason Whooley

Cathaoirleach

Ball den Bhord

Príomhfheidhmeannach
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Clár Comhardaithe
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2011

Nótaí
SÓCMHAINNÍ

2011

2010

€

€

Sócmhainní Seasta
Inláimhsithe

9

1,805,811

2,569,222

Airgeadas - Iasachtaí Téarma

10

-

6,666

1,805,811

2,575,888

213,891

450,781

8,348

14,508

1,661,453

1,392,735

1,883,692

1,858,024

(1,187,705)

(1,366,328)

2,501,798

3,067,584

Sócmhainní Reatha
11

Féichiúnaithe
Stoic
Airgead sa Bhanc agus ar Láimh

Lúide Dliteanais Reatha
12

Creidiúnaithe agus Muirir Fhabhraithe
Iomlán na Sócmhainní lúide Dliteanais Reatha roimh Phinsean
Maoiniú Pinsin Iarchurtha

19 (c)

54,000,000

55,000,000

Dliteanais Phinsin

19 (b)

(54,000,000)

(55,000,000)

2,501,798

3,067,584

1,805,811

2,569,222

695,987

498,362

2,501,798

3,067,584

Iomlán na Sócmhainní Lúide Dliteanais Reatha

Maoinithe ag
2

Cúlchistí Caipitil
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

(Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 21.)

Rose McHugh

Tomás Kavanagh

Jason Whooley

Cathaoirleach

Ball den Bhord

Príomhfheidhmeannach
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

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

Nótaí

2011

2011

2010

2010

€

€

€

€

Barrachas / (Easnamh) sa Chuntas Ioncaim agus
Caiteachais

197,625

Ús Bainc
Glanaistriú go Cúlchiste Caipitil

121,145

(4,343)

(4,545)

(763,411)

(440,451)

1,479,760

Dímheas a gearradh ar Ioncam agus Caiteachas
Brabús as Díol Sócmhainní Seasta
(Méadú) / Laghdú ar Stoic

1,463,464

(7,313)

(70,000)

6,160

(6,448)

Laghdú / (Méadú) ar Fhéichiúnaithe:
- Féichiúnaithe Iasachta
- Soláthar in aghaidh Féichiúnaithe

6,666

-

-

-

243,556

- Féichiúnaithe Eile
Méadú / (Laghdú) ar Chreidiúnaithe
Glan-Insreabhadh / (eis-sreabhadh) Airgid ó
Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin / Forbartha

250,222

(79,556)

(79,556)

(178,623)

(525,931)

980,077

457,678

Rose McHugh

Tomás Kavanagh

Jason Whooley

Cathaoirleach

Ball den Bhord

Príomhfheidhmeannach
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

Nótaí

2011

2011

2010

2010

€

€

€

€

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

980,077

457,678

CAITEACHAS CAIPITIÚIL
Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta a ghnóthú

(716,349)

(1,025,513)

7,313

Fáltais ó dhíol sócmhainní

72,500

TORADH AR INFHEISTÍOCHTAÍ AGUS FÓNAMH A
DHÉANAMH AR AIRGEADAS
(6,666)

Ús a Gearradh ar Iasachtaí Báid

-

4,343

Ús Bainc a Fuarthas
(EIS-SREABHADH) GLAN AIRGID Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ
INFHEISTÍOCHTA
(EIS-SREABHADH)/INSREABHADH GLAN AIRGID
ROIMH MHAOINIÚ

4,545

(711,359)

(948,468)

268,718

(490,790)

MAOINIÚ
Airleacain an Státchiste a fuarthas

-

-

Airleacain an Státchiste a íocadh

-

-

(EIS-SREABHADH) GLAN AIRGID Ó MHAOINIÚ

-

-

268,718

(490,790)

268,718

(490,790)

Glanchistí amhail an 1 Eanáir

1,392,735

1,883,525

GLANCHISTÍ AMHAIL AN 31 NOLLAIG

1,661,453

1,392,735

MÉADÚ / (LAGHDÚ) AR AIRGEAD
RÉITEACH GLAN-INSREABHADH AIRGID LE
GLUAISEACHT I nGLANCHISTÍ
Méadú / (laghdú) ar airgead don bhliain

(Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 21.)

Rose McHugh

Tomás Kavanagh

Jason Whooley

Cathaoirleach

Ball den Bhord

Príomhfheidhmeannach
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Nótaí leis na Cuntais
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

1.

Deontais ón Oireachtas:

2011

2010

€

€

Forbairt Reatha

13,240,000

13,001,000

Forbairt Caipitil

3,498,000

4,424,000

-

289,928

1,853,986

1,078,715

18,591,986

18,793,643

An Scéim Cruatain Bradán
Scéim Dobharshaothraithe an PFN

2.

Cúlchistí Caipitil

2011

2011

2010

2010

€

€

€

€

2,569,222

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

3,009,673

Aistriú (chuig an) / ón gCuntas Ioncaim
agus Caiteachais;
Amúctha sa bhliain
Maoiniú a úsáideadh chun Sócmhainní Seasta a
cheannach
Maoiniú a úsáideadh chun Airleacain an
Státchiste a aisíoc

(1,479,760)

(1,463,464)

716,349

1,025,513

-

-

(763,411)
Méideanna a scaoileadh ar dhiúscairt
sócmhainní
Glanaistriú chuig an / (ón) gCuntas Ioncaim
agus Caiteachais;

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

3.

Deontais an AE

(437,951)

-

(2,500)
(763,411)

(440,451)

1,805,811

2,569,222

2011

2010

€

€

142,366

149,244

43,393

-

Staidéar Cumas-Dhúisitheachta (CD) Céiticigh an AE

-

48,190

Tionscadal Degree an AE

-

9,508

Róchumas an AE

-

1,920

185,759

208,862

Deontais a Fuarthas:
Tionscadal Gorlann Inmharthana an AE
Tionscadal Riachtanais an AE

Tabhair faoi deara: Cuireadh fáltais uile an AE i bhfeidhm sa bhliain agus tá an caiteachas lena mbaineann cuimsithe i Nóta 7.
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4.

Ba iad seo a leanas na Torthaí Oibriúcháin maidir le Soláthar Oighir:

2011

2010

€

€

692,323

717,256

Pá

(408,744)

(416,339)

Costais Oibriúcháin

(340,160)

(386,016)

Costais Riaracháin

(94,659)

(105,678)

Láimhdeachas
Lúide:

Muirir Úis

-

-

Caiteachas Iomlán ar Ghléasraí Oighir

(843,563)

(908,033)

Barrachas / (Easnamh) ar Oibríochtaí

(151,240)

(190,777)

Tabhair faoi deara: Chinn an Bord go gcuirfidh sé deireadh lena oibríochtaí déanta oighir agus meastar go mbeidh an próiseas
curtha i gcrích den chuid is mó in 2012. Níl aon soláthar déantar i gcomhair costais foirceanta ós rud é nach bhfuil cinneadh
déanta ina leith ag an gcéim seo.

5.

Ioncam Eile:

2011

2010

€

€

4,343

4,545

299,973

303,374

65,581

332,346

Ioncam ó Fhorbairt Gnó agus Nuálaíocht

118,862

47,200

Ioncam ó Oiliúint

186,770

205,698

7,313

70,000

682,842

963,163

2011

2010

€

€

1,122,431

1,581,159

Díchoimisiúnú Iascaigh Mhara

-

6,527

An Scéim Cruatain Bradán

-

289,928

2,403,949

1,727,780

642,730

305,893

4,169,110

3,911,287

Ús Bainc
Ioncam Riaracháin / Cíos Infhála
Ioncam ó Iascach

Brabús as Díol Sócmhainní

6.

Forbairt Caipitil Tionscail - Lena n-áirítear deontais
Iascach Mara

Dobharshaothrú
Clár Forbartha Gnó agus Nuálaíochta

		

38

Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM

7.

An Tionscal Reatha

2011

2010

€

€

Iascach Mara

2,463,735

2,748,476

Dobharshaothrú

2,173,811

2,010,201

Seirbhísí Muirí

1,680,810

2,011,320

Gnó, Forbairt & Nuálaíocht

1,675,334

1,560,545

558,282

679,980

8,551,972

9,010,522

(a) Forbairt

Faisnéis agus Pleanáil

Tabhair faoi deara: Áirítear sna teidil thuas costais riaracháin le haghaidh tuarastal, taistil agus ilnithe foirne atá gafa go díreach le
gníomhaíochtaí forbartha.								

(b) Riarachán
Tuarastail Foirne
Taisteal na Foirne Riaracháin

1,304,678

1,371,193

63,687

64,623

55,952

65,127

1,184,246

1,381,583

Teileafón, Postas agus Stáiseanóireacht

217,104

222,772

Próiseáil Sonraí

170,027

185,026

86,900

73,810

127,546

136,491

25,000

28,000

974

14,554

138,089

137,546

85,439

67,654

101,148

123,449

3,560,790

3,871,828

1,479,761

1,463,464

13,592,523

14,345,814

2011

2010

€

€

130,000

-

-

60,621

130,000

60,621

Táillí agus costais taistil Bhaill an Bhoird
Cíos, Rátaí agus Deisiúcháin

Cumhacht, Solas agus Glantachán
Táillí Dlíthiúla, Gairmiúla agus Sainchomhairleoirí
Táille Iniúchta
Tuarascáil Bhliantúil
Árachas
Costais Forbartha agus Oiliúna Foirne
Ilnithe, Costais Ghinearálta agus Síntiúis Trádála
(c) Dímheas
Dímheas i rith na bliana
Iomlán

8.

Caiteachas Eile
Soláthar in aghaidh Fiach Amhrasach
Deontais um Shábháilteacht Slatiascaireachta Farraige
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9.

Sócmhainní Seasta –
Inláimhsithe

Iomlán

Talamh
agus
Áitribh

Gléasra
agus
Innealra

Obair
ar Bun

MótarFheithiclí

Gléasanna
agus
Trealamh

€

€

€

€

€

€

51,922,656

9,526,500

13,056,424

314,606

-

29,025,126

716,349

52,183

29,429

-

121,485

513,252

(21,546)

172,110

(314,606)

268,411

(104,369)

(12,819)

-

-

-

-

(12,819)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 52,626,186

9,557,137

13,257,963

-

389,896

29,421,190

49,353,434

8,763,775

12,438,221

-

-

28,151,438

1,479,760

264,955

346,435

-

63,454

804,916

(5,240)

(30,098)

207,078

(171,740)

(12,819)

-

-

-

-

(12,819)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 50,820,375

9,023,490

12,754,558

-

270,532

28,771,795

Costas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Breiseanna
Aistrithe

-

Diúscairtí

Dímheas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Muirear don bhliain
Aistrithe

-

Diúscairtí don bhliain

Glanluachanna de réir na
Leabhar

10.

Amhail an 31 Nollaig, 2011

1,805,811

533,647

503,405

-

119,364

649,395

Amhail an 31 Nollaig, 2010

2,569,222

762,725

618,203

314,606

-

873,688

Sócmhainní Seasta – Airgeadas

2011

2010

€

€

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

6,666

6,666

An Phríomhshuim atá le hÍoc

(6,666)

-

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

-

6,666

Lúide: Soláthar in aghaidh Fiach Amhrasach

-

-

-

6,666

Iasachtaí d’Iascairí
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11.

Féichiúnaithe:

2011

2010

€

€

Féichiúnaithe Iasachta

892,269

885,603

Fiacha Eile

463,891

577,447

1,356,160

1,463,050

(1,142,269)

(1,012,269)

Lúide : Soláthar in aghaidh Fiach Amhrasach

12.

Creidiúnaithe:
Ioncam Iarchurtha
Creidiúnaithe agus Fabhruithe Trádála

213,891

450,781

2011

2010

€

€

93,530

93,530

1,094,175

1,272,798

1,187,705

1,366,328

		

13.

Léasú
(a) Léasanna Oibriúcháin
Meastar gurb ionann na muirir léasa atá iníoctha in 2011 agus €850,285 agus is é ata ann ná an cíos ar na háitribh a áitíonn an
Bord. Tá na cíosanna seo de bhun léasanna a rachaidh in éag mar seo a leanas:

€
2012
2013-2016
2016 agus ina dhiaidh

123,268
9,779
717,238
850,285

Roinneann BIM oifig i gCloch na Coillte, Co. Chorcaí leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus leis an Údarás um Chosaint
Iascaigh Mhara. Is le hOifig na nOibreacha Poiblí an foirgneamh. Tá léasanna oibriúcháin ag BIM do na hoifigí seo a leanas; Dún
Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath. Na Duganna Nua, Gaillimh. An Coláiste Náisiúnta Iascaigh, An Caisleán Nua, Contae Dhún na
nGall. An tIonad Réigiúnach Iascaigh, Baile Chaisleáin Bhéarra, Contae Chorcaí. Na Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall. Tá léasanna
oibriúcháin ag BIM chomh maith maidir le deich n-oifig bheaga réigiúnacha agus le deich nGléasra Oighir atá ag feidhmiú i
gceantair chósta éagsúla.
(b) Léasanna Airgeadais
Níorbh ann d’aon léas airgeadais amhail an 31 Nollaig 2011.

Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM

41

Nótaí leis na Cuntais
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

14.

Dliteanais agus Ceangaltais Theagmhasacha
B’ann do dhliteanais agus ceangaltais theagmhasacha amhail an 31 Nollaig 2011, a d’eascair as seo a leanas:
(a)

Ráthaíochtaí d’Institiúidí Airgeadais i leith iasachtaí arbh ionann iad agus € 150,788.72. Sealbhaítear céadmhorgáiste mar
urrús do na ráthaíochtaí seo. Níor iarradh ar an mBord aon íocaíocht a dhéanamh i leith ráthaíochtaí in 2011.

(b)

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

€



200,000

Dobharshaothrú

19,335

Iascach

(c)

Díchoimisiúnú Iascaigh

-

Deontais Cruatain Bradán

-

Bearta Tacaíochta Cabhlach

-

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

(d)

15.

Níl aon imeacht dlí á chosaint ag an mBord.

Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí								
I mí na Samhna 2011, d’fhógair an Rialtas a phleananna chun athchóiriú a dhéanamh ar sheirbhís phoiblí na hÉireann sa
doiciméad Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí. Rinneadh socruithe san athchóiriú seo chun athbhreithniú criticiúil a dhéanamh ar
ghníomhaireachtaí áirithe faoi Mheitheamh 2012. I gcomhthéacs BIM, is é cuspóir an athbhreithnithe ná measúnú a dhéanamh
féachaint ar cheart feidhmeanna BIM a aistriú chuig an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Ní mheastar go mbeidh aon tionchar
ag an athchóiriú seo ar luach na sócmhainní agus na ndliteanas i gClár Comhardaithe BIM, agus tá sé oiriúnach go ndéanfaí na
Ráitis Airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantach.

16.

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

2011

2010

€

€

Kush Seafarms Ltd.

19,046

19,046

Fastnet Mussels Ltd.

19,046

19,046

38,092

38,092

Seo a leanas na hinfheistíochtaí a sealbhaíodh amhail an 31 Nollaig 2011
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17.

Tuarastal Foirne
Gearrtar tuarastail foirne na bliana ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais faoi na teidil seo a leanas. Gearrtar Conarthaí
Tréimhse Éiginnte (CTÉ) go díreach ar chostas na dtionscadal (gníomhaíochtaí forbartha) ina rannóg. Gearrtar pá Oibreoirí na
nGléasraí Oighir ar chostais reatha na nGléasraí Oighir (Féach Nóta 4).
Is éard atá i bpinsinéirí íocaíochtaí pinsin a dhéantar le baill foirne BIM atá ar scor (Féach Nóta 19).

					

Líon na
mBall Foirne
amhail an
31 Nollaig
2011

2011

Líon na
mBall Foirne
amhail an
31 Nollaig
2010

2010

€

€

Rannóg
Tuarastail Forbartha Gnó & Nuálaíochta

19

1,122,697

16

944,131

Tuarastail Seirbhísí Muirí

17

1,252,455

22

1,482,047

Tuarastail Forbartha Iascaigh

28

1,939,477

32

2,030,779

Tuarastail Forbartha Dobharshaothraithe

24

1,558,922

23

1,486,832

Tuarastail Riaracháin

19

1,304,678

19

1,371,193

6

359,995

6

374,131

10

408,744

10

416,339

101

1,774,395

99

1,759,833

Tuarastail Faisnéise agus Pleanála
Eile
Oibreoirí na nGléasraí Oighir
Pinsinéirí

627,784

Íocaíochtaí Cnapshuime
224

10,349,147

482,800
227

10,348,085

Baineadh tobhach pinsin €471,721 ó bhaill foirne agus íocadh leis an An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara é. Tar éis rialú an AE
in 2008 rinneadh ball seasta foirne de gach ball foirne ar conradh a bhí i dteideal conradh tréimhse éiginnte. Áirítear na baill
foirne seo le líon na mball foirne atá údaraithe, mar a comhaontaíodh leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
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18.

Tuarastal na Stiúrthóirí agus an POF

Freastal ar
Chruinnithe
an Bhoird

Táillí

Costais
Taistil

€

€

11,970

2,629

8

An tUasal Rose Mc Hugh
(Téarma 13 Meitheamh 2009 go 12 Meitheamh 2012)

Cathaoirleach

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

Stiúrthóir

7,695

3,558

8

An tUasal Tomas Kavanagh
(Téarma 13 Meitheamh 2010 go 12 Meitheamh 2013)

Stiúrthóir

7,695

2,663

8

An tUasal Páidí O’Shea (Téarma 4 Samhain 2010 go 3 Samhain 2013) Stiúrthóir

7,695

2,197

6

An tUasal Sean O’Donoghue (2 Márta 2011 go 1 Márta 2014)

Stiúrthóir

6,332

3,519

6

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

Stiúrthóir

Nil

Nil

1

Bhí 8 gcruinniú iomlána ar siúl ag an mBord in 2011 agus d’fhreastail
Baill an Bhoird ar chruinnithe eile thar ceann BIM.
Tuarastal
€
129,512

POF

Cuireann an POF le scéim chomhordaithe aoisliúntais sochair shainithe Bhord Iascaigh Mhara don fhoireann. Ina theannta sin
íocadh Sochar Comhchineáil €702 i leith carr cuideachta ar iarradh cead ina leith ar an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus
ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe araon.

19

Costais Phinsin
(a) Anailís ar iomlán na gcostas pinsin a gearradh ar Chaiteachas
2011

2010

€

€

Costas seirbhíse reatha

1,500,000

1,700,000

Ús ar Dhliteanais na Scéime Pinsean

3,000,000

3,100,000

Ranníocaíochtaí na bhFostaithe

(418,679)

(466,158)

4,081,321

4,333,842

2011

2010

(€’000)

(€’000)

55,000

56,500

Costas Seirbhíse Reatha

1,500

1,700

Costais Úis

3,000

3,100

Gnóthachan / (caillteanas) achtúireach

(3,100)

(4,058)

Pinsin a íocadh sa bhliain

(2,400)

(2,242)

Glandliteanas Pinsin amhail an 31 Nollaig

54,000

55,000

(b) Gluaiseacht i nGlandliteanas Pinsin le linn na bliana airgeadais

Glandliteanas Pinsin amhail an 1 Eanáir
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19

Costais Phinsin (ar lean)
(c)

Sócmhainn Mhaoinithe Iarchurtha le haghaidh Pinsean
Breathnaíonn an Bord ar na méideanna seo mar shócmhainn a fhreagraíonn don dliteanas iarchurtha neamh-mhaoinithe
le haghaidh pinsean de réir na sraithe toimhdí a mhínítear thíos agus roinnt imeachtaí a tharla san am atá thart. Ar na
himeachtaí seo tá an bonn reachtúil um bunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas atá i
bhfeidhm faoi láthair i ndáil le maoiniú pinsean na seirbhíse poiblí, lena n-áirítear ranníocaíochtaí fostaithe agus an
próiseas bliantúil meastachán. Cé nach ann do chomhaontú foirmiúil i ndáil leis na méideanna faoi leith seo leis an
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara níl aon fhianaise ag an mBord nach leanfaidh an beartas maoinithe sin ar
aghaidh ag baint amach na méideanna seo de réir an chleachtais reatha.
Glanmhaoiniú Iarchurtha i gcomhair Pinsean sa bhliain

Maoiniú in-aisghabhála maidir le costais phinsin na bliana reatha
Deontas Stáit curtha i bhfeidhm chun pinsinéirí a íoc

2011

2010

€

€

4,500,000

4,800,000

(2,402,179)

(2,242,633)

2,097,821

2,557,367

B’ionann an tsócmhainn mhaoinithe iarchurtha le haghaidh pinsean amhail an 31 Nollaig 2011 agus €54m
(2010: €55m).
(d)

Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithí
2011

2010

2009

2008

€’000

€’000

€’000

€’000

Oibleagáidí sochair shainithe

54,000

55,000

56,500

51,200

Gnóthachain /(caillteanais) ó thaithí ar
mhéid na ndliteanas scéime

(3,100)

(4,058)

(4,200)

(732)

7%

7%

1%

Céatadán de luach reatha na
ndliteanas scéime

6%

Tuarascáil Bhliantúil 2011 BIM

45

Nótaí leis na Cuntais
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

19

Costais Phinsin (ar lean)
(e)

Scéim Phinsin
Tá scéimeanna aoisliúntais sochair shainithe neamh-mhaoinithe i bhfeidhm ag Bord Iascaigh Mhara dá chuid foirne.
Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais a eascraíonn ó na scéimeanna as ioncam reatha agus gearrtar ar an gCuntas Ioncaim agus
Caiteachais iad, de réir glan-ranníocaíochtaí aoisliúntais na bhfostaithe, sa bhliain a bhíonn siad le híoc.
Tá na torthaí a leagtar amach thuas bunaithe ar luacháil achtúireach na ndliteanas pinsin i leith baill foirne BIM atá fós i
mbun oibre, atá ar scor agus atá marbh amhail an 31 Nollaig 2011. Thug achtúire neamhspleách cáilithe faoin luacháil
seo, dar dáta an 7 Feabhra 2012, chun críocha an chaighdeáin chuntasaíochta, Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais
Uimh. 17 - Sochair Scoir (FRS 17).
Seo a leanas na toimhdí airgeadais ar baineadh úsáid astu chun dliteanais scéime a ríomh faoi FRS 17:

2011

2010

2009

Toimhde faoi mhéadú ar thuarastail

4%

4%

4%

Toimhde faoi mhéadú ar phinsin

4%

4%

4%

5.5%

5.5%

5.5%

2%

2%

2%

Toimhde

Ráta lascaine
Boilsciú praghsanna

Ligeann bonn na básmhaireachta a nglactar leis d’fheabhsúcháin ar ionchas saoil le himeacht aimsire. Mar sin, braithfidh
ionchas saoil tráth scoir ar an mbliain a bhaineann ball aois scoir amach (65 bliain d’aois). Taispeántar sa tábla thíos
ionchas saoil na mball a bhain 65 bliain amach in 2011.

Bliain a baineadh 65 bliain amach

2011

Ionchas saoil - fir

87

Ionchas saoil - mná

90

						
20

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

21

Formheas na Ráiteas Airgeadais
D’fhormheas an Bord na Ráitis Airgeadais an 9 Márta 2012.
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Deontais Cabhlach Íoctha 2011
Céadainm

Sloinne

Árthach

Costas
Incháilithe

Deontas
an AE
Íoctha

Deontas
BIM
Íoctha

Deontas
Iomlán
Íoctha

Costas
Iomlán
an
Tionscadail

O’CALLAGHAN

MONICA 11

€333,333.00

€0.00

€50,000.00

50,000.00

€670,000.00

BRANAGAN

NAUSICAA

€333,333.33

€0.00

€50,000.00

50,000.00

€891,294.00

IOMLÁN 2

€666,666.33

€0.00

€100,000.00

€100,000.00

€1,561,294.00

CÚNAMH SPEISIALTA D’IASCAIRÍ ÓGA
CORCAIGH
AIDAN

BAILE ÁTHA CLIATH
RICHARD

SCÉIM UM SHÁBHÁILTEACHT CABHLAIGH
CORCAIGH
ERIC

MURPHY

EILEAN CROINE

€35,877.00

€0.00

€14,351.00

€14,351.00

€35,877.00

WILLIAM H

DEASY

SCEPTRE

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

MONICA 11

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

O’CALLAGHAN FISHING LTD
MICHAEL, EAMONN, JOHN &
MICHAEL JNR.

ORPEN

GUIDING STAR II

€27,000.00

€0.00

€10,800.00

€10,800.00

€27,000.00

SEAN AND JOSEPH

O’SULLIVAN

CISEMAIR

€22,410.00

€0.00

€8,964.00

€8,964.00

€22,410.00

RICHARD MARY

€18,296.00

€0.00

€7,318.00

€7,318.00

€18,296.00

WALSH BROTHERS FISHING LTD
DENIS

McCARTHY

ELLIE HANNAH

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

KEVIN AND MICHAEL

O’CALLAGHAN

L.S.D.

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

JOHN D

SULLIVAN

EVA DAWN

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

VINCENT

O’REGAN

JAM-MAR

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

DECLAN JNR & DECLAN SNR

POWER

STARONIA 11

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

PAUL

POWER

FISHING SIXTEEN

€6,050.00

€0.00

€2,420.00

€2,420.00

€6,050.00

JOHN D

SULLIVAN

RONAN ROSS

€5,605.00

€0.00

€2,242.00

€2,242.00

€5,605.00

MARK

HURLEY

BOY ROBBIE

€5,183.00

€0.00

€2,073.00

€2,073.00

€5,183.00

DONAL, BRENDAN, & LIAM

O’DRISCOLL

CARMONA

€4,862.00

€0.00

€1,945.00

€1,945.00

€4,862.00

MEN-SCOEDEC

€4,490.00

€0.00

€1,796.00

€1,796.00

€4,490.00

JAMES HURLEY FISHERIES LTD
SHELLFISH DE LA MER LTD

SHELLFISH DE LA MER LTD

FAIR MAIDEN

€3,250.00

€0.00

€1,300.00

€1,300.00

€3,250.00

DANIEL C

HEALY

LAURA ANNE

€2,952.00

€0.00

€1,180.00

€1,180.00

€2,952.00

BRENDAN

O’NEILL & DENIS O’REGAN

THE MORNING LARK

€2,900.00

€0.00

€1,160.00

€1,160.00

€2,900.00

FINBARR

O’DONOVAN

BAND OF HOPE

€1,329.00

€0.00

€532.00

€532.00

€1,329.00

MICHAEL

MEADE

BUDDY M

€472.00

€0.00

€189.00

€189.00

€472.00

SHELLFISH DE LA MER LTD
RICHARD

SERENITY

€425.00

€0.00

€170.00

€170.00

€425.00

MURPHY

THE THREE BROTHERS

€425.00

€0.00

€170.00

€170.00

€425.00

GILL

PAUL STEPHEN

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

MARIA

€17,875.00

€0.00

€7,150.00

€7,150.00

€17,875.00

DÚN NA nGALL
GERARD
TULLY SHELLFISH LTD
LARRY

DOLAN

ATLANTIC PEARL

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

MARTIN, ARTHUR AND ALAN

QUINN

MARIE ROSSETTI

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00
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ADRIAN

McCLENAGHAN

RISING SUN

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

JOHN EDWARD

HARKIN

NAOMH CRONE

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

JOHN

REILLY

BEAU NYDLE

€4,754.00

€0.00

€1,902.00

€1,902.00

€4,754.00

JAMES DENIS

SWEENEY

CHARA MAITH

€2,474.00

€0.00

€990.00

€990.00

€2,474.00

FOYLE WARRIOR

€2,125.00

€0.00

€850.00

€850.00

€2,125.00

AMY

€1,892.00

€0.00

€757.00

€757.00

€1,892.00

MARK AMAY 11

€1,835.00

€0.00

€734.00

€734.00

€1,835.00

FOYLE WARRIOR LIMITED
JOE

LYNCH

ISLAND TRAWLERS LIMITED
SEAMUS

McHUGH

MARY ANN

€811.00

€0.00

€324.00

€324.00

€811.00

JOHN

MENARY

SILVER STAR

€440.00

€0.00

€176.00

€176.00

€440.00

SEAMUS

McHUGH

MARY ANN

€300.00

€0.00

€120.00

€120.00

€300.00

GARY

WARD

ST COLMCILLE

€220.00

€0.00

€88.00

€88.00

€220.00

WILLIAM

PRICE

MIANDA

€36,885.00

€0.00

€14,754.00

€14,754.00

€36,885.00

WILLIAM

PRICE AND VAL WARD

RENAISSANCE

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

MICHAEL

FAHERTY

STAR OF HOPE

€35,700.00

€0.00

€14,280.00

€14,280.00

€35,700.00

STEPHEN

JOYCE

OILEAN AN OIR

€32,200.00

€0.00

€12,880.00

€12,880.00

€32,200.00

JOHN

McNAMARA

MORNING TIDE

€7,425.00

€0.00

€2,970.00

€2,970.00

€7,425.00

STEVEN

CONNEELY & BARTLEY
HERNON

MARIA MAGDALENA
111

€5,810.00

€0.00

€2,324.00

€2,324.00

€5,810.00

STEPHEN

JOYCE

OILEAN AN OIR

€5,300.00

€0.00

€2,120.00

€2,120.00

€5,300.00

PETER A.

LACEY

NEW DAWN

€4,418.00

€0.00

€1,767.00

€1,767.00

€4,418.00

ENDA

MULLEN

DEFIANCE

€3,000.00

€0.00

€1,200.00

€1,200.00

€3,000.00

SEAN

FLAHERTY

GLOR NA DTONN

€2,381.00

€0.00

€952.00

€952.00

€2,381.00

MARK

MULKERRIN

CRUAGH PADRAIC

€2,054.00

€0.00

€822.00

€822.00

€2,054.00

TOMAS

SEOIGHE

NAOMH COLMCILLE
11

€453.00

€0.00

€181.00

€181.00

€453.00

LIAM

O’SULLIVAN

FLEETWOOD LADY

€17,059.00

€0.00

€6,824.00

€6,824.00

€17,059.00

PADRAIG

O’SULLIVAN

IRISH ROVER

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

LIAM

O’SULLIVAN

FLEETWOOD LADY

€2,538.00

€0.00

€1,015.00

€1,015.00

€2,538.00

JOHN

MORIARTY

MADELEINE EMILE

€1,384.00

€0.00

€554.00

€554.00

€1,384.00

RICHARD

SHEEHY

RON NA MARA

€637.00

€0.00

€255.00

€255.00

€637.00

MAURICE

SHEEHY

THE CUILEANN

€420.00

€0.00

€168.00

€168.00

€420.00

MARKEY

ARGO K

€37,311.00

€0.00

€14,924.00

€14,924.00

€37,311.00

BAILE ÁTHA CLIATH

GAILLIMH

CIARRAÍ

LÚ
ANDREW
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JIM

CONNOLLY

SUPREME II

€1,772.00

€0.00

€709.00

€709.00

€1,772.00

GERARD

BREEN

CU NA MARA

€1,229.00

€0.00

€491.00

€491.00

€1,229.00

PATRICK CADEN

O’DONNELL

OCEAN QUEST

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

RACHEL

O’DONNELL

NEW DAWN

€7,440.00

€0.00

€2,976.00

€2,976.00

€7,440.00

EAMONN

DIXON

PADRE PIO

€4,070.00

€0.00

€1,628.00

€1,628.00

€4,070.00

JOE

WALKER

BEAL CHOINNIGH

€2,121.00

€0.00

€848.00

€848.00

€2,121.00

AIDAN

McGRATH

LORETTA

€1,261.00

€0.00

€505.00

€505.00

€1,261.00

PADRAIC

SHEERAN

ARRANMORE

€1,221.00

€0.00

€488.00

€488.00

€1,221.00

STEPHEN

MCHALE

EILEENS PRIDE

€1,100.00

€0.00

€440.00

€440.00

€1,100.00

WATERS

GIRL KATE

€330.00

€0.00

€132.00

€132.00

€330.00

PLUNKETT

GLENRINNES

€1,169.00

€0.00

€468.00

€468.00

€1,169.00

JAMES

O’FLAHERTY & PARTNERS

WILLIE

€8,816.00

€0.00

€3,526.00

€3,526.00

€8,816.00

MICHELLE

SCALLAN

MARITA

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

WAYFINDER

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

JAMES

O’FLAHERTY & PARTNERS

BOY JOHN

€5,760.00

€0.00

€2,304.00

€2,304.00

€5,760.00

JAMES

O’FLAHERTY & PARTNERS

MAARTEN LUTHER

€5,562.00

€0.00

€2,225.00

€2,225.00

€5,562.00

JAMES

O’FLAHERTY & PARTNERS

HORNSRIFF

€4,913.00

€0.00

€1,965.00

€1,965.00

€4,913.00

JAMES

O’FLAHERTY & PARTNERS

THE BOY CONNOR

€4,172.00

€0.00

€1,669.00

€1,669.00

€4,172.00

ROBERT

CHAPMAN

EILIDH C

€4,072.00

€0.00

€1,629.00

€1,629.00

€4,072.00

EUGENE & JOHN

KEHOE

JOHNNY K

€2,940.00

€0.00

€1,176.00

€1,176.00

€2,940.00

PATRICK

WALLACE

UISCE BEATHA

€2,362.00

€0.00

€945.00

€945.00

€2,362.00

PETER

BARRY

FIN-RON

€1,498.00

€0.00

€599.00

€599.00

€1,498.00

JAMES

O’FLAHERTY AND PARTNERS MARY J

€1,016.00

€0.00

€406.00

€406.00

€1,016.00

PHILIP & MARIE

SINNOTT

DEREK LEAH

€735.00

€0.00

€294.00

€294.00

€735.00

SEAN

FURLONG

BRISEANURA

€671.00

€0.00

€268.00

€268.00

€671.00

JAMES FERGUS

WICKHAM

SOUTH BAY

€599.00

€0.00

€240.00

€240.00

€599.00

JAMES

O’FLAHERTY & PARTNERS

SALTEES QUEST

€584.00

€0.00

€234.00

€234.00

€584.00

SIMON

McCARTHY

MYSTICAL ROSE II

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

COLIN

DWAN

MAID MAGEE

€1,344.00

€0.00

€538.00

€538.00

€1,344.00

JAMES (JNR)

ROCHE

AN BAIDIN

€1,247.00

€0.00

€499.00

€499.00

€1,247.00

€645,981.00

€0.00

€258,393.00

€258,393.00

€645,981.00

MAIGH EO

SLIGEACH
JOHN

CILL MHANTÁIN
LIAM JNR AND ALBERT

LOCH GARMAN

G & A MELLIFONT LTD

PORT LÁIRGE

IOMLÁN 87
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SCÉIM UM CHÚNAMH DEONTAIS LE HAGHAIDH BAINISTÍOCHT COMHSHAOIL AGUS DEIMHNIÚ BIA MARA
CUID B FEABHSÚCHÁIN CHÁILÍOCHTA AR BORD
CORCAIGH
SEAN AND AGNES

O’DRISCOLL

CLODAGH O

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

MICHAEL, EAMONN,
JOHN & MICHAEL JNR.

ORPEN

GUIDING STAR II

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

ANTHONY

SHEEHY

TEA ROSE

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

SEAN AND JOSEPH

O’SULLIVAN

CISEMAIR

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

MICHAEL

MEADE

BUDDY M

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

WILLIAM

POWER

JERH O’D

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

WILLIAM

DEASY

SCEPTRE

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

BOY JASON

€27,500.00

€0.00

€11,000.00

€11,000.00

€27,500.00

SPARKLING STAR

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

ROISE CATRIONA

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

SHEEHANS FISHING CO LTD
DONAL

O’NEILL

DAMIEN TURNER FISHERIES LTD
CORNELIUS

MINIHANE

DAWN ROSS

€18,387.00

€0.00

€7,355.00

€7,355.00

€18,387.00

ERIC

MURPHY

EILEAN CROINE

€18,386.50

€0.00

€7,354.50

€7,354.50

€18,386.50

JOHN

TATTAN

WESTERN VENTURE

€15,850.00

€0.00

€6,340.00

€6,340.00

€15,850.00

ZEIK

TUIT

CORONA GLORIA

€13,250.00

€0.00

€5,300.00

€5,300.00

€13,250.00

MEN-SCOEDEC

JAMES HURLEY FISHERIES LTD

€11,871.00

€0.00

€4,748.50

€4,748.50

€11,871.00

JOHN

TATTAN

ADVENTURER

€9,350.00

€0.00

€3,740.00

€3,740.00

€9,350.00

JOHN

TATTAN

ADVENTURER

€8,650.00

€0.00

€3,460.00

€3,460.00

€8,650.00

MICHAEL

MURPHY

LUDOVIC GEOFFRAY

€7,970.00

€0.00

€3,188.00

€3,188.00

€7,970.00

WINNIE THE POOH

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

COMMUNITY SUPPORTED
SEAFOOD LTD
JOHN & DENIS

O’SHEA

GRACE ELLEN

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

RICHARD

BROWNE

MICHELLE

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

SERENITY

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

SHELLFISH DE LA MER LTD
RICHARD

MURPHY

THE THREE BROTHERS

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

DENIS

McCARTHY

DAVID LIAM

€7,500.00

€0.00

€3,000.00

€3,000.00

€7,500.00

PETER O’SULLIVAN GREENE
AND RICHARD

MURPHY

CELTIC DAWN I

€7,400.00

€0.00

€2,960.00

€2,960.00

€7,400.00

FAIR MAIDEN

€7,365.00

€0.00

€2,946.00

€2,946.00

€7,365.00

SHELLFISH DE LA MER LTD
BRIAN

LOWNEY

KAYLEIGH

€7,040.00

€0.00

€2,816.00

€2,816.00

€7,040.00

DAMIEN

DEASY AND LISA WHYTE

LES MARQUISES

€6,710.00

€0.00

€2,684.00

€2,684.00

€6,710.00

PAUL

POWER

FISHING SIXTEEN

€6,383.00

€0.00

€2,553.00

€2,553.00

€6,383.00

MEN-SCOEDEC

€3,757.00

€0.00

€1,503.00

€1,503.00

€3,757.00

JAMES HURLEY FISHERIES LTD
BRENDAN

O’NEILL & DENIS O’REGAN

THE MORNING LARK

€1,300.00

€0.00

€520.00

€520.00

€1,300.00

MICHAEL & MARY

MURPHY

SOUTHOVER GEMNI

€1,061.25

€0.00

€424.50

€424.50

€1,061.25

TIMOTHY K

HARRINGTON

PROSPERITY

€600.00

€0.00

€240.00

€240.00

€600.00
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TULLY

WESTERN
ENDEAVOUR

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

CATHERINE R

€16,000.00

€0.00

€6,400.00

€6,400.00

€16,000.00

DÚN NA nGALL
SEAMUS
CATHERINE R LTD
MICHAEL

CONNAGHAN

CARRAIG CHUIN

€3,750.00

€0.00

€1,500.00

€1,500.00

€3,750.00

SEAN

FLAHERTY

GLOR NA DTONN

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

MICHAEL

FAHERTY

STAR OF HOPE

€37,500.00

€0.00

€15,000.00

€15,000.00

€37,500.00

STEVEN

CONNEELY AND BARTLEY
HERNON

MARIA MAGDALENA
111

€4,351.50

€0.00

€1,740.50

€1,740.50

€4,351.50

O’SULLIVAN

MAIRI MAREE

€3,750.00

€0.00

€1,500.00

€1,500.00

€3,750.00

MARGARET MARY

€20,590.00

€0.00

€8,236.00

€8,236.00

€20,590.00

ARKH ANGELL

€18,750.00

€0.00

€7,500.00

€7,500.00

€18,750.00

STELLA NOVA

€6,990.00

€0.00

€2,796.00

€2,796.00

€6,990.00

GAILLIMH

CIARRAÍ
RONAN

LÚ
SUPREME FISHING CO.
TOMAS

WHELAHAN

SUPREME FISHING CO.
JIM

CONNOLLY

SUPREME 11

€5,220.00

€0.00

€2,088.00

€2,088.00

€5,220.00

SEAMUS

CONNOLLY

MARGARET MARY

€3,455.00

€0.00

€1,382.00

€1,382.00

€3,455.00

JONATHAN

O’DONNELL

JAMES COLLINS

€2,625.00

€0.00

€1,050.00

€1,050.00

€2,625.00

PIARAS

O’DONNELL

EIRE OG

€1,125.00

€0.00

€450.00

€450.00

€1,125.00

POWER

GIRL GERALDINE

€4,000.00

€0.00

€1,600.00

€1,600.00

€4,000.00

BUSHER

ELLIE ADHAMH

€14,700.00

€0.00

€5,880.00

€5,880.00

€14,700.00

€695,637.25

€0.00

€278,255.00

€278,255.00

€695,637.25

€2,008,284.58

€0.00

€636,648.00

€636,648.00

€2,902,912.25

MAIGH EO

PORT LÁIRGE
RICHARD

LOCH GARMAN
RICHARD & ELAINE

IOMLÁN 49
FORIOMLÁN 138
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Scéim Forbartha um Dhobharshaothrú Tráchtála
An Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013
Íocaíochtaí Deontais de réir an Chontae idir an 1 Eanáir 2011 agus an 31 Nollaig 2011
Tairbhí

Deontais Státchiste
€

Contae Dhún na nGall

11,964.80

Eany Fish Products Limited

11,964.80

Dún Laoghaire – Ráth an Dúin

45,000.00

Tionscadal Poiblí BIM - Deimhniú na Comhairle Maoirseachta Muirí ar Earnáil na nDiúilicíní a Fhástar
ar an mBun

45,000.00

Contae Chiarraí

13,280.00

B.C. Shellfish Limited

13,280.00

Contae Phort Láirge

34,193.49

Iasc Sliogagh Dun Garbhain Teoranta

34,193.49

Foriomlán

104,438.29

Scéimeanna Deontas um Dhobharshaothrú BIM
Íocaíochtaí deontais BIM de réir an chontae idir an 1 Eanáir 2011 agus an 31 Nollaig 2011
Tairbhí

Deontais BIM
€

Contae Chorcaí
Bantry Harbour Mussels Limited
Tionscadal Poiblí BIM - Táirgeadh sceathrach muiríní agus sreanga feamainne síl le fás

82,997.00
1,750.00
49,000.00

Dunmanus Bay Mussels Limited

1,750.00

Mannin Seafoods Limited

1,750.00

Murphy’s Irish Seafood Limited

7,077.00

Tower Aqua Products Limited

19,920.00

Whooley, an tUasal Colin

1,750.00

Contae Dhún na nGall

19,580.00

Diver, an tUasal Derek

13,580.00

Iasc Sliogach Uisce-Leathan Teoranta

1,750.00

Millbrook Salmon Hatchery Limited

1,000.00

Mulroy Bay Mussels Limited

1,750.00

Ocean Farm Limited

1,500.00
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Tairbhí

Deontais BIM
€

Contae Bhaile Átha Cliath

307,212.05

Tionscadal Poiblí BIM - Táirgeadh péirsí óga ag dhá ghorlann i gcomhair trialacha locháin

159,053.06

Tionscadal Poiblí BIM - Cláir Dhearbhaithe Cáilíochta a Chomhdhlúthú agus a Chur i bhFeidhm do
Tháirgí Dobharshaothraithe
Tionscadal Poiblí BIM - Bailiú sonraí don Staidéar Eipidéimeolaíochta Náisiúnta maidir leis na cúiseanna
a bhaineann le bás oisrí óga

72,600.00
5,183.54

Tionscadal Poiblí BIM - Suirbhéanna ar Dhiúilicíní Síl

32,906.18

Tionscadal Poiblí BIM - Suirbhéanna Allamuigh do thionscadal feirmeoireachta éisc domhainfharraige

15,000.00

Tionscadal Poiblí Irish Salmon Growers Assocation Limited

22,469.27

Contae na Gaillimhe

38,331.50

Derrylea Holdings Limited

15,581.50

Online Mussels Limited

1,750.00

Stofnfiskur Ireland Limited

21,000.00

Contae Chiarraí

11,714.32

Dingle Bay Seaweed

6,888.00

Kush Seafarms Limited

1,750.00

Tralee Oyster Fisheries Society Limited

3,076.32

Contae Lú

16,709.00

Carlingford Oyster Company Limited

16,709.00

Contae Mhuineacháin

34,670.00

Ballybay Perch Limited

34,670.00

Contae Thiobraid Árann

38,000.00

Clune Fisheries Limited

38,000.00

Contae Chill Mhantáin

750.00

IDAS Limited

750.00

Iomlán

549,963.87
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Deontais Státchiste FGN 2011
Caipiteal an Chláir um Nuálaíocht Bia Mara

BALLYCOTTON SEAFOODS LTD
DE BRUN IASC TEO
WHISKEY ROCK FISHERIES

€4,464.40
€12,000.00
€400.00

NICHOLAS LYNCH LTD

€6,336.00

GOOD FISH PROCESSING CARRIGALINE LTD

€4,678.80

GALWAY BAY SEAFOODS LTD

€4,000.00

DUNCANNON FISH COMPANY

€1,200.00

KUSH SEAFARMS LTD

€12,000.00

KISH FISH CO LTD

€10,040.00

CONNEMARA SEAFOODS FROZEN LTD

€11,922.75

SOFRIMAR LTD

€12,000.00

RODEEN FISH FARMS LTD

€11,920.00

TRADALAI EISC Ui HANNAGAIN

€4,572.00

KERRY FISH IRELAND LTD

€9,660.00

THE OLDE CASTLE BAR & RESTAURANT LTD
KILMORE FISH CO LTD

€314.05
€5,373.54

KEOHANE SEAFOODS LTD

€11,945.75

ATLANTIS SEAFOODS LTD

€5,200.00

EARAGAIL EISC TEO

€3,946.43

ATLANFISH LTD

€6,421.65

PURE SUSHI

€970.52

DC FISH LTD

€11,760.00

YAWL BAY SEAFOODS LTD
SHELLFISH DE LA MER

€1,052.00
€11,800.00

FASTNET CATCH

€4,770.00

KERRY FISH IRELAND LTD

€1,500.00

KERRY FISH IRELAND LTD

€400.00

IOMLÁIN
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€170,647.89

Clár Forbartha Gnó agus Nuálaíochta an Phlean
Forbartha Náisiúnta 2007 - 2013
Íocaíochtaí Deontais idir an 1 Eanáir 2011 agus an 31 Nollaig 2011
Tairbhí

Iomlán

Caiteachas Iarbhír

An Scéim um Bainistiú Catagóire Bia Mara

Contae Bhaile Átha Cliath
BIM

Ardchlár Barainneach um Ghnó Bia Mara (Lean Advance Seafood
Business Programme)

43,182.00

BIM

Clár Barainneach um Ghnó Bia Mara (Lean Seafood Business Programme)
(Céim II)

13,330.00

BIM

Clár Tosaithe Barainneach um Ghnó Bia Mara (Leanstart Seafood
Business Programme)

33,613.80

BIM

Clár um Fhorbairt Díolacháin Bhia Mara Ar Líne

BIM

Clár um Chumas Brandála Bia Mara

BIM

Díol leis an tSeirbhís Bia - Sraith Ceardlann

BIM

Acmhainn an Torcéisc a Fhorbairt

17,448.65

BIM

Tionscadal Bainistíochta Catagóire Cloicheáin

27,341.20

BIM

Cloicheáin na hÉireann - Tionscadal Forbartha Seirbhíse Bia

9,843.60

BIM

Ráta Báis na bPortán Dearg a Laghdú

7,632.51

BIM

Forbairt táirgí nua don Tuinnín Colgach

3,389.60

BIM

Tionscadal Francach maidir le héisc a thabhairt i dtír

BIM

An Staidéar ar Lóistíocht agus Iompar Aeir do Tháirgeoirí Bia Mara Beaga

2,661.82

Forbairt na tairsí trádála “Shellfish Trader”

3,016.56

9,322.17
11,265.32
5,445.00

13,654.25

Contae Mhaigh Eo
Treanbeg Shellfish Ltd.

An Scéim um Bainistiú Catagóire Bia Mara Iomlán

201,146.48

An Scéim maidir le Cáilíocht an Mhargaidh Bhia Mara

Contae Bhaile Átha Cliath
BIM

Seafood Circle

197,356.18

Scéim Forbartha Iarchéimithe Bia Mara

Contae Chorcaí
Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh

Clár Iarchéime

66,704.05

Keohane Seafoods

Clár Iarchéime

6,875.00

IOMLÁN

472,081.71
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Scéim Infheistíochta Gnó um
Próiseáil Bia Mara 2011 		
		
Tairbhí

Contae Chorcaí

Iomlán

Infheistíocht Iomlán Tionscail

€296,386.77

€1,185,547.06

Ballycotton Seafood Ltd

€31,028.09

€124,112.36

Keohane Seafood Ltd.

€69,057.89

€276,231.56

Keohane Seafood Ltd.

€34,223.43

€136,893.70

CSI T/A Carrs

€23,005.50

€92,022.00

Castletownbere Fishermens Co-op

€75,391.11

€301,564.44

Good Fish Processing Ltd

€13,250.00

€53,000.00

Shellfish De La Mer Ltd.

€50,430.75

€201,723.00

€1,020,064.00

€4,080,256.00

€251,998.75

€1,007,995.00

€30,468.50

€121,874.00

Co. Dhún na nGall
Arctic Fish Processing Ltd.
Atlan Fish Ltd.
Earagail Eisc Teo.

€91,390.25

€365,561.00

€150,500.00

€602,000.00

€89,237.00

€356,948.00

Premier Fish Products Teo.

€124,719.50

€498,878.00

Sean Ward (fish exports) Ltd

€281,750.00

€1,127,000.00

Co. Bhaile Átha Cliath

€118,234.43

€472,937.72

Dunns Seafare Ltd.

€37,886.75

€151,547.00

Rockabill Shellfish Ltd.

€50,943.75

€203,775.00

Rockabill Shellfish Ltd.

€29,403.93

€117,615.72

€125,186.78

€500,747.12

€3,061.01

€12,244.04

Dalys Seafoods Ltd

€49,055.00

€196,220.00

O Cathain Iasc Teo.

€73,070.77

€292,283.08

Killybegs Seafoods Ltd.
Norfish Ltd.

Co. Chiarraí
De Brun Iasc Teo

Co. Luimnigh

€6,000.00

€24,000.00

Rene Cusack Ltd.

€6,000.00

€24,000.00

Contae Mhaigh Eo

€15,425.26

€61,701.04

Connemara Seafood Frozen Ltd.

€15,425.26

€61,701.04

Co. Loch Garman

€168,250.00

€673,000.00

Kilmore Fish Co. Ltd.

€168,250.00

€673,000.00

€1,749,547.24

€6,998,188.94

Iomlán
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www.bim.ie

Oifigí BIM
BIM Dhún Laoghaire
Bóthar Crofton
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath
T: +353 1 214 4100
F: +353 1 284 1123
R: info@bim.ie
www.bim.ie
BIM Chloch na Coillte
Bóthar an Chloichín
Cloch na Coillte
Co. Chorcaí
T: +353 1 214 4100
Ionad um Fhorbairt ar Bhia Mara BIM
Bóthar an Chloichín
Cloch na Coillte
Co. Chorcaí
T: +353 1 214 4151
R: sdc@bim.ie
BIM na gCealla Beaga
An Ché Úr
Na Cealla Beaga
Co. Dhún na nGall
T: +353 74 973 2600
F: +353 74 973 1055
R: killybegsoffice@bim.ie

BIM na Gaillimhe
Na Duganna Nua
Gaillimh
Co. na Gaillimhe
T: +353 91 564 318/19
F +353 91 568 569
R: tyndall@bim.ie
An Coláiste Náisiúnta Iascaigh
An Caisleán Nua
Co. Dhún na nGall
T: +353 74 938 1068
F: +353 74 938 1278
R: nfcgreencastle@bim.ie
An tIonad Réigiúnach Iascaigh
An Ché
Baile Chaisleáin Bhéarra
Co. Chorcaí
T: +353 27 70450
F: +353 27 70858
R: rfccastletownbere@bim.ie

An Coláiste Náisiúnta Iascaigh
BIM na gCealla Beaga

BIM na Gaillimhe

BIM Dhún Laoghaire

An tIonad Réigiúnach Iascaigh
BIM Chloch na Coillte/Ionad um Fhorbairt ar Bhia Mara BIM

