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In 2013, bhí luach €810 milliún le hEarnáil Bia Mara na 
hÉireann, le honnmhairí ar luach €498 milliún agus ár 
láithreacht ar mhargadh na hÁise, ach go háirithe, ag 
leanúint uirthi ag fás, le honnmhairí bia mara na hÉireann 
chuig an margadh tábhachtach seo ag méadú faoi 30%. 
Leanann an earnáil bia mara uirthi ina tionscal dúchasach 
ríthábhachtach agus tá BIM, an Ghníomhaireacht 
Forbartha Bia Mara, tiomanta don chumas seo a 
uasmhéadú. 

I mbliana, thug BIM faoi chur chun feidhme a straitéis 
cúig bliana ‘Capturing Ireland’s Share of the Global 
Seafood Opportunity’ a rolladh amach. Ag nascadh 
isteach le tuarascáil Food Harvest 2020 an Rialtais, tá na 
spriocanna atá leagtha amach sa straitéis, lena n-áirítear 
€1 bhilliún i ndíolacháin bhreise bia mara agus 1,200 
post breise, uaillmhianach go maith ach má táimid le 
leas a bhaint as cumas ár n-acmhainn bia mara, ní mór 
dúinn spriocanna arda a leagan le freastal ar an éileamh 
soiléir atá ar ardchaighdeán bia mara na hÉireann. Is 
corraitheach an t-am é seo don earnáil agus le fís agus 
ceannaireacht ó BIM, is féidir linn a bheith ag súil le 
hathrú treo agus pleananna suntasacha don fhás sna 
blianta romhainn amach. 

Thar ceann an Bhoird, na Bainistíochta agus na foirne 
de chuid BIM, ba mhaith liom an deis seo a thapú le 
buíochas a ghabháil leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara, an tUas. Siomón Ó Coibheanaigh, T.D. Ba mhaith 
liom buíochas a ghabháil freisin le hoifigigh na Roinne 
Talmhaíochta, Bia agus Mara as a gcuid tacaíochta 
leanúnaí. Tugaimid aitheantas freisin don tacaíocht 
agus cúnamh airgeadais leanúnach ón Aontas Eorpach, 
go háirithe i dtaca le Bearta Dobharshaothraithe agus 
Iascaigh an Phlean Forbartha Náisiúnta.

Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis an POF, 
na Stiúrthóirí agus an fhoireann de chuid BIM as a gcuid 
tréan-oibre agus tiomantais le seirbhísí eiseamláireacha 
a seachadadh chuig an tionscal.  Táim lánchinnte go 
mbeidh luach thar cuimse le taithí ár Stiúrthóirí Boird 
uile lenár straitéis chorparáideach á cur chun feidhme 
againn agus de réir mar a leanaimid orainn ag breathnú 
ar shlite nuálaíocha nua chun a chinntiú go bhforbraíonn 
Éire ina ceannródaí bia mara domhanda. Ar deireadh, 
de réir mar a thagann a dtéarmaí oifige chun deiridh i 
mbliana, ba mhaith buíochas a ghabháil le mo chomh-
chomhaltaí Boird; Tomás Kavanagh agus Enda Bonner as 
a gcuid rannchuidithe tiomantais suntasaigh do BIM agus 
d’fhorbairt thionscal bia mara na hÉireann le trí bliana 
anuas.

Kieran Calnan
Cathaoirleach 

Tuarascáil Bhliantúil 2013 54

RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH
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é ar intinn breis ioncaim agus fostaíochta a chruthú. Tá 
an clár thar a bheith rathúil seo tar éis cúnamh deontais 
a sholáthar cheana féin le haghaidh 41 tionscadal ag 
iomlánú €95,069 bunaithe ar infheistíocht de chuid 
€178,974. Tá a gcuid straitéisí faoi seach á gcur i 
bhfeidhm ag cuid de na grúpaí FLAG cheana féin le raon 
éagsúil tionscadal a chuirfidh luach le hinfreastruchtúr 
agus gnó a gcuid pobal.

Tá sábháilteacht ar muir agus an gá atá le hoiliúint 
sábháilteachta mar phríomhthosaíocht ag BIM go fóill. Le 
seoladh Clár Feabhsaithe um Oiliúint Sábháilteachta BIM 
i mbliana, tá clár cuimsitheach um oiliúint sábháilteachta 
anois againn a sholáthraíonn cúnamh deontais freisin 
suas le 60% i dtreo an costas atá le Gairis Snámhachta 
Pearsanta (PDF) feistithe le Rabhchán Aimsiúcháin 
Pearsanta (PLB) comhtháite a cheannach. Comhlánaíonn 
an clár seo Clár Bunúsach um Oiliúint Sábháilteachta 
BIM agus Scéim Chúnamh Deontais um Shábháilteacht 
Flít ag cinntiú go bhfaigheann an criú an trealamh 
sábháilteachta agus oiliúint sábháilteachta is fearr chun 
cuidiú le tarrtháil daoine ar muir.

Chuidigh an tIonad Forbartha Bia Mara (SDC), i gCloich 
na Coillte, Co. Chorcaí le 29 cuideachta bia mara le táirgí 
nua a fhorbairt, comhairle brandála agus lipéadaithe, 
painéil chéadfach, treoirthástáil agus uas-scálú trealamh 
agus táirgí. Rinneamar infheistíocht suntasach freisin 
i dteicneolaíocht nua don ionad, lena n-áirítear líne 
chócarála grabhróga chun raon nua táirgí a chruthú. 
D’fhonn breis rannpháirtíochta a spreagadh ón earnáil 
pheiligeach sa nuálaíocht bhreisluacha, shínigh BIM 
agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn meabhrán 
tuisceana chun naisc tionscail níos láidre a chruthú 
leis an earnáil tríú leibhéal, lena n-áirítear rochtain ar 
áiseanna forbartha cócaireachta, céimithe eolaíochta 
agus cócaireachta.

Is léir ó dhúshláin chomhchosúla a bhfuil aghaidh 
tugtha ar earnálacha bia eile agus na sriantaí faoinar 
féidir linn dul i mbun gnó sna cúinsí eacnamaíochta 
reatha; nach mór dúinn smaoineamh lasmuigh de 
ghnáth-pharaiméadair na hearnála bia mara chun 
scála tionscail a fhorbairt.  Tá deiseanna infheistíochta 
agus comhaontais straitéiseacha á n-éascú agus á 
lorg go réamhghníomhach ag BIM sa bhaile agus go 
hidirnáisiúnta chun an caipiteal agus na hacmhainní 
riachtanacha a ghiniúint chun a chinntiú gur féidir lenár 
n-earnáil dul san iomaíocht go héifeachtach. Tá fás 
agus fadsaolaí na hearnála bia mara mar phríomhsprioc 
againn agus táimid ag súil le cumas bhia mara na 
hÉireann a sholáthar sna blianta le teacht.

Le dea mhéin,

Jason Whooley
Príomhfheidhmeannach

Léirigh 2013 an tús de phlean corparáideach 
uaillmhianach do BIM agus d’Earnáil Bia Mara na 
hÉireann le rolladh amach ár straitéis chorparáideach dar 
teideal ‘Capturing Ireland’s Share of the Global Seafood 
Opportunity 2013-2017’. I gcomhréir le straitéis Food 
Harvest 2020 an Rialtais, áiríonn an plean saincheaptha 
spriocanna uaillmhianacha agus cuimsíonn sé fís shoiléir 
d’Earnáil Bia Mara na hÉireann. Cuifidh ár straitéis eolas 
ar fáil dár gcuid pleananna gnó sna cúig bliana le teacht 
agus ag obair i dteannta leis an tionscal breathnóimid 
ar leas a bhaint as na deiseanna margaidh trí 
inbhuanaitheacht mhéadaithe, iomaíochas, scála tionscail 
níos mó agus leathnú ar an mbonn amhábhar. 

Léirigh feidhmíocht margaidh na bliana seo ceann 
dár bpríomh-saincheisteanna - easpa soláthair. Mar 
thoradh bhí laghdú díolacháin ó €822 milliún in 2012 
go €810 milliún in 2013. Leanann an t-éileamh ar 
Bhradán Éireannach Orgánach, ar luach €42 milliún, ar 
ár bpríomh-mhargaí ach tá easpa soláthair ag cur isteach 
ar dhíolacháin arís eile. Tá an gá atá ann ár mbonn 
amhábhar a leathnú ríthábhachtach agus le cuótaí ag 
cur srian leis an earnáil iascaigh fhiáin, is príomhréimse é 
an dobharshaothrú inar féidir linn fás a bhrú chun cinn. 
Leis seo in aigne, tá iarratas déanta ag BIM ar cheadúnas 
le haghaidh feirm bhradán orgánaigh amach ó Bhá na 
Gaillimhe. Má éiríonn leis an iarratas sin, tá sé ar intinn 
againn an suíomh a léasú le hoibreoir creidiúnach a 
bhfuil an caipiteal agus saineolas riachtanach aige a 
chinntiú go riartar an fheirm de réir na gcleachtas rialála 
is doichte. Leis an bhfeirm seo i mbun feidhme, d’fhéadfaí 
suas le 15,000 tona d’ardchaighdeán bradáin feirme na 
hÉireann a tháirgeadh gach bliain, ar luach íosta €100 
milliún go bliantúil, agus le sreabhadh tuarastal de thart 
ar €14.5 milliún díreach chuig an ngeilleagar.

Tá an inbhuanaitheacht ina príomhréimse fáis. Mar atá 
feicthe againn ónár gcuid ratha i margadh na Síne, tá 
méadú tagtha ar an meánaicme agus claonadh i dtreo 
bia mara ardchaighdeáin, inbhuanaitheacht, beirthe 
agus saothraithe. Leis an clú atá orainn as ár gcuid uiscí 
glana agus ardchaighdeán bia mara, is féidir le bia mara 
na hÉireann praghas den scoth a lorg ar mhargaí nua 
agus eiseacha agus tá an lipéadú agus inrianaitheacht 
ríthábhachtach. Tá raon caighdeán creidiúnaithe go 
hidirnáisiúnta forbartha againn, lena n-áirítear caighdeán 
BIM um Fhoinsiú Freagrach chun cleachtais oibriúcháin 
agus iascaigh inbhuanaithe a mhéadú a thuilleadh don 
earnáil iascaigh fhiáin agus phróiseála a thacaíonn anois 
le cairt Origin Green de chuid Bhord Iascaigh Mhara. 
Lena chois sin, tá na buntáistí atá lena gcuid oibríochtaí 
próiseála a riar ar bhonn níos inbhuanaithe feicthe ag 
ár n-earnáil bia mara agus le cúnamh ó Chlár um Ghnó 
Bia Mara Glas BIM tá buntáiste á bhaint acu as coigilt 
chostais suntasach trí bhainistiú breise ar úsáid fuinnimh 
agus iompair.

Tá ról maighdeogach glactha ag ar bpobail chósta sa 
Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil um Iascaigh nó clár FLAG 
de chuid BIM, arna mhaoiniú faoi Ais 4 den Chiste 
Eorpach Iascaigh. Tugann an clár cumhacht do na pobail 
áitiúla breathnú ar shlite nua le luach a chur leis na 
gníomhaíochtaí iascaigh agus mara ina gceantar agus 

RÉAMHRÁ AN 
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH



An Ciste Eorpach Iascaigh - Bearta um 
Fhorbairt Bia Mara

Ba ionann iomlán an chúnaimh deontais don chabhlach 
in 2013 agus €537,468 ar fud 142 árthach agus 
tacaíodh le hinfheistíocht fhoriomlán de €4,064,579 leis 
as a raibh €1,683,146 incháilithe do chúnamh deontais. 
Faoi Scéim um Shábháilteacht Árthaí Iascaireachta, 
rinneadh uasghrádú sábháilteachta ar 104 árthach le 
cabhair deontais dar luach €142,331. Bhain 35 úinéir 
árthaigh eile leas as deontais um fheabhas cáilíochta ar 
bord faoin Scéim um Nuachóiriú Cabhlaigh. Soláthraíonn 
an scéim seo cúnamh deontais suas le 40% le haghaidh 
infheistíocht chaipitil ar bord sa réimse cáilíocht agus 
láimhsithe iasc. Ba ionann iomlán na 35 deontas a íocadh 
agus €304,001 i leith infheistíochta foriomláine de 
€720,952.

Soláthraítear cúnamh sa Scéim “Cúnamh Speisialta 
d’Iascairí Óga” d’iascairí óga iad féin a bhunú sa tionscal. 
Féadfaidh iascairí óga (faoi bhun 40 bliain d’aois ag tráth 
an iarratais), nach raibh úinéireacht nó páirtúinéireacht 
acu ar árthach iascaireachta ar bith cheana agus a 
bhfuil árthach athláimhe iasc geal á cheannach acu den 
chéad uair, leas a bhaint as cúnamh deontais de 15% de 
chostais na héadála nó méid nach mó ná €50,000. In 
2013, fuair triúr iascairí óga cúnamh deontais ag iomlánú 
€91,154 chun báid iascaireachta athláimhe a cheannach 
ar infheistíocht iomlán €2.9 milliún.

Achoimre ar an gCúnamh Deontais

•	 Rinneadh uasghrádú sábháilteachta ar 104 árthach 
lenar bhain costas infheistíochta de €354,499.

•	 Fuair 35 úinéir árthaigh cúnamh deontais, le 
haghaidh feabhsúcháin cháilíochta ar bord, dar luach 
€304,001 bunaithe ar infheistíocht fhaofa iomlán de 
€720,952.

•	 Fuair triúr scipéirí Cúnamh Deontais Speisialta lena 
gcéad árthaí iascaireachta a cheannach.

•	 Fuarthas deontais sábháilteachta le haghaidh ceithre 
árthach ‘turasóireachta muirí’ dar luach €11,038 
lenar bhain costas infheistíochta €27,596.

An Scéim maidir le Bearta um Chosaint 
Mhuirthimpeallachta - MEPS

Is é is aidhm leis an mbeart seo feasacht agus freagracht 
ar bheartais chomhshaoil a mhéadú, deimhniú bia 
mara a chur chun cinn agus cuidiú le nuálaíocht agus 
inbhuanaitheacht san earnáil gabhála. Tá cúnamh 
deontais ó 40% go 100% ar fáil faoin mbeart seo, le 
cómhaoiniú 50% á fháil tríd an gCiste Eorpach Iascaigh 
(CEI). Anuas air sin tá sé d’aidhm leis an mbeart seo 
cuidiú le hoibreoirí cuspóirí na dTreoracha Nutura 2000 
a bhaint amach. In 2013, fuarthas cúnamh deontais dar 
luach €140,997 i gcomhair seacht dtionscadal bunaithe 
ar infheistíocht de chuid €813,068.

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

Fuair sé chomharghnó cúnamh deontais de chuid 
€51,383 faoin Scéim um Chúnamh Deontais le 
haghaidh Deimhniú Comhshaoil Bia Mara (Ais 3), a ghin 
infheistíocht iomlán de chuid €82,412 i leith na gcóras 
bainistíochta comhshaoil bia mara agus an deimnithe 
táirgí bia mara a fhorbairt. Chuir 97 árthach taca faoi 
dheimhniú Chomhairle Maoirseachta Muirí (MSC) in 
éineacht le EMS de chuid BIM le 120 breise ag baint 
úsáide as EMS BIM mar thacaíocht do Chaighdeán 

BIM um Fhoinsiú Freagrach atá creidiúnaithe go 
hidirnáisiúnta. Bhain 170 árthach deimhniú tríú páirtí 
amach faoi scéimeanna MSC (97) agus RSS (82).

Scéim um Ghrúpaí Áitiúla Gníomhaíochta 
Iascaigh (FLAGanna)

Seolta go déanach in 2012 le bunú FLAGanna don 
oirdheisceart agus son iarthar faoi seach, tá sé mar 
aidhm ag an tionscnamh seo forbairt inbhuanaithe 
a chur chun cinn agus cáilíocht beatha a fheabhsú i 
gceantair a bhraitheann ar an iascaireacht. Tá cúnamh 
deontais ó 40% go 100% ar fáil faoin mbeart seo, le 
cómhaoiniú 50% á fháil tríd an gCiste Eorpach Iascaigh 
(CEI). In 2013, cuireadh ar bun na ceithre FLAG eile, 
san oirthuaisceart, san iardheisceart, san iarthuaisceart, 
agus sa tuaisceart. Fuair 41 tionscadal cúnamh deontais 
dar luach €95,069 bunaithe ar infheistíocht de chuid 
€178,974. Thacaigh BIM leis na sé FLAG scileanna a fháil 
agus éascú a dhéanamh ar ullmhú agus cur chun feidhme 
a straitéise áitiúla forbartha. Ba ionann costais d’fhorbairt 
na sé Stráitéis FLAG, chomh maith le caiteachas 
bainteach le oibriú na FLAGanna, agus €119,943.44.

Gliomaigh i leith Eangaithe, Aischur Sliogéisc 
& Laghdú ar Ábhar Beo Aschurtha

Tá sé mar aidhm ag an mbeart seo feabhas breise a chur 
ar bhainistíocht agus ar inbhuanaitheacht iomlán de stoc 
gliomach na hÉireann fad is a laghdaítear teacht i dtír 
sliogiasc atá ró-bheag, chomh maith le seachghabháil 
eile gan iarraidh i bpotaí sliogiasc. Tá cúnamh deontais 
ó 50% go 55% ar fáil faoin mbeart seo, le cómhaoiniú 
50% á fháil tríd an gCiste Eorpach Iascaigh (CEI). 

In 2013, fuair 36 iarratasóir cúnamh deontais ag 
iomlánú €85,772.08 bunaithe ar infheistíocht de chuid 
€160,343.08.

Athbhunú Trosc agus Laghdú ar Ábhar Muirí 
Aschurtha

Dhírigh trialacha roghnaíochta in 2013 arís ar bhearta a 
tugadh isteach i Rialachán ón gCoimisiún (AE) 737/2012 
Lúnasa 2012. Rinneadh trialacha i Muir Éireann chun 
iniúchadh a dhéanamh ar an idirghníomh idir painéil 
mhogaill chearnacha agus an eangach Shualannach. 
Éilíonn forálacha de chuid 737/2012 go gcuirfeadh árthaí 

Nephrops an eangach Shualannach ar leataobh agus 
Painéal Mogaill Cearnach (SMP) 110mm a úsáid ina 
háit ag iascaireacht sa Mhuir Cheilteach. Thaispeáin na 
trialacha nach raibh éifeacht mhór ann nuair a fhágtar 
an Eangach Shualannach, atá de dhíth chun iascaireacht 
a dhéanamh i Muir Éireann, in áit fad is a dhéantar 
iascaireacht leis an SMP 110mm, mar atá de dhíth sa 
Mhuir Cheilteach, i gcomparáid leis an SMP 110mm 
amháin.

Idirghníomhaíochtaí Iascaigh le Speicis faoi 
Chosaint

Arna cheangal go dlíthiúil faoi bearta éagsúla iascaigh 
agus comhshaoil, rinneadh monatóireacht agus 
bainistíocht ar sheachghabháil na speiceas faoi chosaint 
lena n-áirítear céiticigh, rónta, ealásmabrainciaigh agus 
éin arís in 2013. Buncheanglas de Chaighdeán BIM um 
Fhoinsiú Freagrach atá aitheanta go hidirnáisiúnta is 
ea an mhonatóireacht sin chomh maith le caighdeán 
inbhuanaitheachta na Comhairle Maoirseachta Muirí 
(MSC). Ní bhaineann ‘idirghníomhaíochtaí’ le speicis 
faoi chosaint le hiarmhairtí na seachghabhála ar speicis 
mhuirí amháin ach áirítear orthu chomh maith na 
hiarmhairtí diúltacha a d’fhéadfadh mamaigh mhuirí a 
bheith acu, go háirithe rónta, ar iascach tríd an ngabháil 
a thabhairt leo (foghail) nó trí dhul san iomaíocht le 
haghaidh acmhainní éisc.

Cuireadh críoch le tionscadal ar fhoghail agus ar 
sheachghabháil rónta i gcomhpháirtíocht le hIonad 
Taighde Cósta is Mara agus le Foras na Mara, agus 
foilsíodh tuarascáil ar na torthaí.  Léirigh na torthaí 
go raibh méadú ar rátaí foghla ó rónta i gcomparáid 
le staidéir a rinneadh go dtí seo agus gur suntasach é 

FORBAIRT IASCAIGH
B’ionann an cúnamh deontais iomlán a bronnadh ar an gcab-
hlach in 2013 agus €537,468 thar 142 árthach agus thacaigh 
sé le hinfheistíocht fhoriomlán de chuid €4,064,579.
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an caillteanas ó thaobh eacnamaíochta de. Anuas air 
sin, fuarthas amach go raibh seachghabháil rónta in 
iascaigh le heangacha aimhréidhe ina fhadhb go háitiúil 
i gceantar amháin. Leanadh le hobair i rith 2013 chun 
iniúchadh breise a dhéanamh ar an gceist seo i limistéir 
eile timpeall an chósta agus comhthéacs a thabhairt do 
na chéad torthaí.

Tuinnín

Foilsíodh na torthaí ón gclár clibeála satailíte a tháinig 
chun deiridh in 2012 sa litríocht eolaíochta. Chuir an 
tionscadal seo eolas mionsonraithe ar fáil maidir le 
roghnachas doimhneachta agus iompraíocht imirceach an 
tuinnín cholgaigh; eolas atá ríthábhachtach chun tuiscint 
níos fearr a fháil ar roghanna imirceacha an speicis seo. 
Ní amháin go gcabhraíonn sé seo le hiascairí éisc a 
lorg, ach cuireann sé go mór le bainistiú stoc an tuinnín 
cholgaigh.

Bainistiú Dramhaíola

Rinneadh caoga tona san iomlán de shean-eangacha 
aonfhiliméid níolóin, ó Bhaile Chaisleáin Bhéarra agus 
Daingean Uí Chúis den chuid is mó, a athchúrsáil. Tógadh 
isteach sé thona de poileitiléin ó shean-eangacha tráil 
agus baineadh úsáid as tona amháin de chun clúdaigh 
sadhlais/beathaithe a dhéanamh. 

Iascaigh i láithreáin Natura 2000

Bhailigh foireann chósta de chuid an Rannán Forbartha 
Iascaigh eolas maidir le hiascaigh chladaigh chun 
measúnú riosca ar láithreáin mhuirí natura 2000 a éascú. 
Táthar ag súil go mbeidh an measúnú riosca críochnaithe 
in 2014.

Deimhniú Idirnáisiúnta um Bia Mara na 
hÉireann

I ndiaidh a fhorbartha thar roinnt blianta, rinneadh 
Caighdeán BIM um Fhoinsiú Freagrach a chreidiúnú 
go hiomlán mar chaighdeán creidiúnaithe tríú páirtí a 
aithnítear go hidirnáisiúnta (ISO 65, EN45011) i Meán 
Fómhair 2012.

Ag cur deimhnithe ar fáil le haghaidh árthaí iascaireachta 
agus saoráidí ar an gcladach, cuirtear síos i bpríomh-
chomhpháirteanna an chaighdeáin ar na cleachtais 
freagrachta, cáilíocht, agus inrianaitheacht iasc geal, 
cloicheán, speiceas peiligeach, agus táirgí crústacha ón 
táirgeoir go dtí an tomhaltóir. Ag obair go dlúth leis an 
tionscal, d’éascaigh BIM 82 árthach agus trí shaoráid 

ar an gcladach chun deimhniú ar an gCaighdeán um 
Fhoinsiú Freagrach a bhaint amach le linn na bliana.

I rith 2013 bhí éileamh seasta ann ar fhaisnéis faoin 
gCaighdeán, go háirithe ó phróiseálaithe a raibh suim 
acu an creidiúnú a bhaint amach agus táirgí a cheannach 
ó árthaí deimhnithe. Agus an tsuim sin á haithint, 
chuir BIM tús le dara céim de thacaíocht tionscail agus 
thionscain sé clár chun árthaí deimhnithe agus saoráidí ar 
an gcladach a thabhairt le chéile le cuidiú le soláthar éisc 
dheimhnithe ar fáil don earnáil miondíola a ghiniúint.

Inrianaitheacht Bia Mara (E-LOCATE)

Éilíonn Rialachán ón gComhairle (AE) 1224/2009 go 
mbeadh gach táirge iascach inrianaithe ag gach céim 
den táirgeacht, den phróiseáil agus den dáileadh óna 
ghabháil nó óna bhaint go dtí chéim an míondíola.

Mar fhreagairt don riachtanas spriocanna an rialacháin 
sin a bhaint amach, thug BIM agus an tÚdarás um 
Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA) isteach, le cúnamh 
airgeadais ón Aontas Eorpach agus treoir phroifisiúnta 
ó Global Standards 1 (GS1), scéim chun tacaíocht 
airgeadais a thabhairt do cheannaitheoirí cláraithe éisc. 
Cabhróidh an scéim seo le bunú teicneolaíochtaí nua 
chun comh-chaighdeáin maidir le inrianaitheacht, lipéadú 
agus meá bia mara a chur i bhfeidhm.

Faomhadh 15 tionscadal rathúla a chuireann gréasáin 
inrianaitheachta agus lipéadaithe úrscothacha i 
bhfeidhm. Éascóidh na tionscadal sin le haithint 
dhomhanda de bhia mara Éireannach agus ceadóidh siad 
do chainníochtú de tháirgí bia mara atá deimhnithe agus 
ar rugadh orthu go freagrach.

Láimhsiú agus Cáilíocht Iasc

Treoraithe ag ceanglais an Chaighdeáin um Fhoinsiú 
Freagrach, díríodh forbairtí i láimhsiú agus cáilíocht iasc 
ar an gcleachtas is fearr a chur i láthair agus fianaise 
thacaíochta a chur ar fáil le haghaidh pointí (rialúcháin) 
criticiúla sa phróiseas iniúchóireachta. Áiríodh orthu siúd 
rianú de theocht éisc oighrithe, úsáid teicneolaíochta 
nua-aimseartha chun úire a mheas agus tús a chur le 
forbairt ar theoir maidir le cáilíocht agus láimhsiú do 
bhradán fiáin.

Eacnamaíocht: Creat um Bailiú Sonraí 

Lean BIM dá oibleagáid náisiúnta a chomhlíonadh 
faoi Chreat um Bailiú Sonraí (CBS) an AE chun sonraí 
eacnamaíocha a bhailiú ón gcabhlach iascaigh agus ó na 
hearnálacha dobharshaothraithe agus próiseála de réir 
Chlár Náisiúnta na hÉireann.

Forbraíodh foirmeacha bailithe sonraí chun faisnéis 
iascaireachta agus faisnéis eacnamaíoch a bhailiú ón 
gcabhlach cladaigh agus ón gcabhlach gníomhach (.i. 
os cionn 10 méadar ar airde) agus cuireadh struchtúr 
bainistíochta sonraí i bhfeidhm chun sonraí a stóráil 
agus a aisghabháil. Cuireadh sonraí eacnamaíocha, a bhí 
curtha ar is ag an tionscal, i gcomparáid le chéile agus 
cuireadh iad faoi bhráid an Chomhionaid Taighde agus 
ullmhaíodh an Tuarascáil Bhliantúil Eacnamaíochta don 
Choiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach 
(STECF).

Clár na nÁrthaí Fairtheora

In 2012, leanadh i gClár na nÁrthaí Fairtheora BIM de 
shonraí feidhmíochta a bhailiú ó árthaí iascaireachta 
cladaigh (níos lú ná 10 méadar ar airde) chun ceanglais 
an Chreata um Bailiú Sonraí an AE a chomhlíonadh. 
Gabhadh faisnéis ríthábhachtach sa chlár seo maidir 
le rátaí gabhála agus maidir leis an bhfeidhmíocht 
eacnamaíoch ó 88 árthach, ó chineálacha iascaigh 
roghnaithe laistigh den chabhlach cladaigh.

Comhairle Chomhairleach Réigiúnach Uiscí an 
Iar-Thuaiscirt (CCRUIT)

Tá Rúnaíocht an CCRUIT óstáilte ag BIM i nDún 
Laoghaire. In 2012, cuireadh an clár CCRUIT um 
chruinnithe grúpa oibre agus coiste feidhmiúcháin i 
gcrích i bPáras (2), Bilbao agus i mBaile Átha Cliath (2) le 
cruinniú Comhthionóil an CCRUIT i gCaisleán Bhaile Átha 
Cliath an 18 Meán Fómhair 2013.

Le linn na bliana, d’eagraigh an Rúnaíocht cruinnithe 
breise, sainiúla maidir le roinnt topaicí lena n-áirítear: 
Colmóir tuaisceartach, bráthair agus scoilteán, iascach 
na Mara Ceiltí, bainistíocht iascaigh Mhuir Éireann agus 
bainistíocht Nephrops.

Lean CCRUIT ag obair le ICES chun feabhas a chur ar 
cháilíocht agus ar chainníochtú faisnéise ó chineálacha 
iascaigh ina bhfuil easpa sonraí agus tá sé fós ag 
obair le RACanna eile chun comhdháil um iascaigh 
dhomhainfharraige a chomhordú i nDún Éideann i 
mBealtaine 2013. Freastalaíodh ar chruinnithe bliantúla 
na RACanna le ICES agus cruinnithe comhordaithe leis an 
gCoimisiún le linn na bliana.
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Rannóg um Fhorbairt Tionscadail

B’ionann an infheistíocht iomlán i ndobharshaothrú le 
linn 2013 agus €1,382,539. 

Fuarthas cúnamh deontais de €782,532 i leith na 
hinfheistíochta seo, idir thionscadail phoiblí agus 
phríobháideacha araon, faoin Scéim um Dhobharshaothrú 
Tráchtála an Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013 
agus faoi Scéimeanna Deontais de chuid BIM um 
Dhobharshaothrú Píolótach, AIT, agus Láimhseáil Bia 
Mara.

An Scéim um Fhorbairt Dobharshaothraithe 
Tráchtála

Is é is cuspóir iomlán le Scéim um Fhorbairt 
Dobharshaothraithe Tráchtála an Phlean Forbartha 
Náisiúnta 2007-2013 forbairt tráchtála an 
dobharshaothraithe a chur chun cinn ar bhonn a bheidh 
inbhuanaithe i gcomhthéacs airgeadais, teicniúil agus 
comhshaoil. Fógraíodh glao foirmiúil ar iarratais maidir 
le tionscadail faoin Scéim sna Nuachtáin Náisiúnta an 12 
Márta 2013. 

Ba ionann an infheistíocht iomlán a cuireadh i bhfeidhm 
in iarratas amháin, faofa faoi ghlao 2012, agus €17,829 
ar íocadh €7,131 de chúnamh deontais ina leith. Cuirfear 
na trí tionscadail a faomhadh in 2013 i gcrích in 2014.

Scéimeanna um Fhorbairt Dobharshaothraithe 
BIM

I ngeall ar fhaomhadh an Chláir Náisiúnta um Bia Mara 
na hÉireann bhíothas ábalta Scéimeanna BIM a chur i 
bhfeidhm a bhí dírithe ar chuidiú le trialacha maidir le 
teicneolaíocht nuálach i ndobharshaothrú tráchtála chun 
iomaíochas a fheabhsú; féidearthacht eacnamaíoch agus 
theicniúil láithreán agus speiceas úr a bhunú; chun cuidiú 
le bearta maidir le feabhas a chur ar inbhuanaitheacht 
an chomhshaoil, sláinte agus leas iasc agus cáilíocht 
táirgí; chun sláinte agus sábháilteacht cheirde agus 
scileanna a chur chun cinn agus chun dobharshaothrú 
a chomhchuibhiú i bpobail chósta agus tuaithe. 
Tugadh cúnamh do thrí hiarratais tionscadail fiche faoi 
Scéimeanna BIM.

Íocaíochtaí Deontais 
Dobharshaothraithe  

Ba ionann na híocaíochtaí deontais le tionscadail BIM 
faoi Scéim um Fhorbairt Dobharshaothraithe Tráchtála an 
Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013 le linn 2013 agus 
€7,131 ar chostais infheistíochta cáilithe de €17,829.

Ba ionann na híocaíochtaí deontais i leith tionscadail 
BIM faoi Scéim um Dhobharshaothrú Tráchtála agus 
€775,400 ar chostais infheistíochta cáilithe de 
€1,364,709.

Cuireadh íocaíochtaí deontais le chéile de €782,525 i 
leith Dobharshaothraithe in 2013 taca faoi infheistíocht 
iomlán de €1,382,539 agus tá siad liostaithe de réir 
tairbhí agus contae ar na sceidil ar Leathanach 54.

Seirbhísí Pleanála Gnó an Dobharshaothraithe

Lean an Rannán Pleanála Gnó Dobharshaothraithe ag 
tabhairt seirbhísí tacaíochta gnó ríthábhachtacha do 
chuideachtaí in Earnáil Dobharshaothraithe na hÉireann 
Bhain cuideachtaí éagsúla úsáid as an seirbhís nascachta 
arna éascú ag BIM in éineacht le Bord Bia chun iniúchadh 
a dhéanamh ar dheiseanna margaidh nua agus chun 
straitéisí a fhorbairt chun úsáid a bhaint as deiseanna sin. 
Bheadh margadh éiritheach Hong Cong d’oisrí ar grád 
‘speciale’ ar na mór-bhuaicphointí den chlár seo le meán-
phraghsanna easpórtála sa mhargadh sin méadaithe faoi 
bhreis agus 40%.

Bhain earnáil na n-oisrí tairbhe chomh maith as an 
bhfóram tionscail a bhí ar siúl i gcomhar le Féile 
Idirnáisiúnta Oisrí na Gaillimhe. Thug an ócáid deis 
do shaothróirí oisrí Éireannacha smaointe a mhalartú 
le hearnálacha eile bia ceirde agus le saineolaithe 
idirnáisiúnta um margadh oisrí.  

Tugadh isteach Clár nua um Fhás Gnó in 2013 
chomh maith le tionscnamh ‘Skillnets’ arna éascú ag 
BIM i gcomhar le Management Works, chun cumas 
bainisteoireachta a thabhairt do gnóthais bheaga 
agus mheánmhéide, amhail formhór na táirgeoirí 
dobharshaothraithe. Is clár traenála bunaithe ar mhodúil 
é seo le sé cheardlann phraiticiúla a chlúdaíonn réimse 
leathan d’ábhair ó phleanáil airgeadais go seirbhís do 
chustaiméirí.
 
Rinneadh an suirbhé bliantúil dobharshaothraithe chun 
faisnéis ríthábhachtach a chur ar fáil maidir le stádas an 
tionscail. I mbliana, tugadh isteach foirm suirbhé nua ar 
líne agus foilsíodh leabhrán éasca le léamh a shonraíonn 
na mór-thorthaí.

Seirbhísí Tacaíochta um Fhorbairt Theicniúil an 
Dobharshaothraithe

I measc bhuaicphointí na hoibre forbartha teicniúla in 
2013 bhí rath leantach an chláir chun foinse bunaithe sa 
bhaile a forbairt d’oisrí trioplóideacha an Aigéin Chiúin. 
Cuireadh tús leis an tionscadal in 2011 agus mar chuid 
de d’iompórtáladh teicneolaíocht faoi phaitinn ó na 
Stáit Aontaithe chun stoc pórúcháin teitreaplóideach a 
chruthú, rud a ghinfidh sliocht trioplóideach don earnáil 
tráchtála um fhás oisrí. Mhéadaigh rátaí ratha sa próiseas 
táirgeachta ó 7% in 2011 go 20% in 2013. 

Tá an ráta anois ag leibhéal atá inmharthana ó thaobh 
na tráchtála de agus nuair a thagann an stoc pórúcháin 
teitreaplóideach seo in aibíocht in 2015, beidh siad mar 
bhun de thús aschuir trioplóideach mórscála, lonnaithe in 
Éirinn, chun soláthar a dhéanamh do chuid an tionscail 
um thuilleadh fáis ar mian leo úsáid a bhaint as an 
saghas seo táirgeacht oisrí.

D’éirigh le clár comhlántach don fhorbairt stoc pórúcháin 
chomh maith in 2013. Mar chuid de bhí forbairt ar 

theicníochtaí iasclainne bunaithe ar thancanna chun síol 
oisre ón méid 2mm a thagann amach ón gcéim gorlainne 
a thabhairt suas go 10mm, arb é an méid ceart é lena 
imscaradh isteach san earnáil le haghaidh tuilleadh fáis, 
ar mála agus tristéal traidisiúnta idirthaoideach í.

Bhí bliain an-ghnóthach chomh maith ag árthach suirbhé 
cladaigh beag de chuid BIM, an ‘T-Burke’. Chaith sí an 
líon is mó laethanta riamh ar an bhfarraige ag déanamh 
suirbhéireachta ar dhiúilicíní síl agus ag tacú le hobair 
tionscadail eile do BIM agus le heagraíochtaí eile 
bainteach le forbairt na hearnála um dhobharshaothrú na 
hÉireann.

Clár Forbartha Réigiúnach 2013

Leannan an gréasán d’Oifigigh Forbartha um Áiseanna 
Dobharshaothraithe, atá bunaithe go réigiúnach, ag 
tabhairt tacaíochta praiticiúla ar an talamh do chliaint 
laistigh dá limistéar sainchúraim.

Lean na hoifigigh ag tabhairt cúnaimh ar an talamh do 
tháirgeoirí i rith na bliana, ag déanamh teagmhála le 
gach eilimint den Roinn Talmhaíochta, Bia, agus Mara 
(RTBM) maidir le hathnuachan ceadúnas, laistigh de 
chuanta ainmnithe mar Natura 2000 leis na measúnaithe 
cuí curtha i gcrích, agus in áiteanna eile.

Leathnaíodh Córais Mharcála Comhaontaithe Speisialta 
(SUMS) um shábháilteacht loingseoireachta trí phróiseas 
CLAMS agus coimeádadh iad i gCuan Dhún Garbháin 
agus sa Chaoláire Rua, fad is a suiteáladh SUMS nua i 
gCuan an Mhaoil Rua. Rinneadh Glanadh Suas Bliantúil 
ar Chéanna agus ar Thránna. Tá athchoiriú agus uasdátú 
á dhéanamh i gcónaí ar chomharthaíocht léirmhínitheach 
ar fud na tíre a mhíníonn dobharshaothrú do bhaill an 
phobail ag dul thar bráid.

Tugadh cabhair d’Fhoras na Mara in 2013 lena obair 
leanúnach um Measúnú Cuí thar ceann RTBM, chun 
córas ceadúnais dobharshaothraithe na hÉireann a chur 
in oiriúint le riachtanais na dTreoracha ‘Natura 2000’. 
Forbraíodh Plean Iascach Natura do Mhuir Éireann agus 
rinneadh ábhar próifílithe dobharshaothraithe do na 
cuanta atá faoi mheasúnú in 2013.

FORBAIRT 
DOBHARSHAOTHRAITHE
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Comhthéacs 

I rith 2013, is bunaithe ar cheithre phríomhfhachtóir a 
bhí an gnó bia mara bunaithe; teacht chun cinn na Síne 
mar phríomh-mhargadh tomhaltais bia mara, margaí 
marbhánta AE a raibh tionchar ag an ngéarchéim 
eacnamaíochta orthu, éileamh méadaithe ar bhia 
mara inbhuanaithe agus fás leantach na hearnála 
dobharshaothraithe. 

Ó tharla súil a bheith leis go mbeidh daonra an domhain 
cothrom le 9 milliún faoi 2050, is léir go mbeidh gá le 
forbairt ollmhór sa réimse táirgthe bia, bia mara san 
áireamh, chun freastal ar an éileamh a eascróidh ón 
bhfás daonra seo.    San Áise, áit ina maireann 6 as gach 
10 duine, méadóidh an daonra faoi 1 bhilliún duine. 
Seasfaidh an réigiún le haghaidh os cionn 60% de na 
meánaicmí leis an mbia mara mar an rogha fhoinse 
próitéine acu. Fianaise ar an méid sin fás ollmhór ar 
thomhaltas bia mara sa tSín, áit a raibh an tomhaltas 
per capita cothrom le 7kg in 1995, figiúr a meastar a 
ardóidh go dtí 36kg faoi 2020.   Le linn na bliana 2013, 
mhéadaigh díolacháin bia mara na hÉireann chun na Síne 
faoi 5% go €8 milliún.

San AE, bhí iarmhairtí leantacha na géarchéime i 
bpríomh-mhargaí bia mara, an Spáinn, an Iodáil agus an 
Fhrainc mar shampla, mar bhonn leis na coinníollacha 
trádála dúshlánacha a bhí le sonrú sna margaí seo.  San 
fhadtréimhse, áfach, beidh an t-athrú a thiocfaidh ar an 
soláthar domhanda bia mara chun na hÁise mar aon le 
níos mó éilimh ná soláthar, mar bhonn le praghsanna 
níos airde agus deiseanna a chruthú do tháirgeoirí 
Éireannacha i margaí traidisiúnta an AE chomh maith.  

Cuireann an tuiscint níos fearr atá ag tomhaltóirí ar 
nádúr neamhbhuan stoic dhomhanda bia mara agus aird 
na meán a bheith dírithe ar bheartais a bhaineann le 
haischur mar shampla, leis an dualgas atá ar an tionscal 
bia mara cleachtais éicea-fhorchéimnitheacha a sholáthar 
d’fhonn a chinntiú go mbeidh bia mara á tháirgeadh go 
hinbhuanaithe.    Tá BIM, i gcomhpháirt le clár Origin 
Green de chuid Bord Bia, ag tabhairt faoi shraith éicea-
chaighdeán a fhorbairt d’earnáil na n-iascach fiáin agus 
don earnáil dobharshaothraithe.  

Meastar go méadóidh an t-éileamh ar bhia mara 
42 milliún tona faoi 2030 agus gurb í an earnáil 
dobharshaothraithe a bheidh ag freastal ar an méadú 
seo ar éileamh, earnáil a thiocfaidh in ionad na n-iascach 
fiáin mar phríomhearnáil faoi 2018. 

Tríd is tríd, is léir go mbeidh éileamh níos mó ná 
soláthar, agus go mbeadh praghsanna agus brabúsacht 
mhéadaithe ar fáil d’aonáin bhia mara a bhfuil bunús 
maith leo.  Dá réir sin, beidh deiseanna forbartha ann 
d’earnáil bhia mara na hÉireann trí mhargaí nua a 
fhorbairt san Áise nó trí nideoga a aimsiú sna margaí 
traidisiúnta. 

Onnmhairí Bhia Mara na hÉireann in 2013  

Bhí luach €489 milliún luaite le honnmhairí bhia mara na hÉireann in 2013, laghdú 7% i gcomparáid le luach €525 
milliún in 2012. Laghdaigh dlúis onnmhairí in 2013 freisin go 254,891 tona, síos ó 289,860 tona in 2012. Táirgeadh 
laghdaithe bradán ba chúis leis an laghdú seo, a bhain le deacrachtaí sláinte a tugadh faoi deara sna héisc in 2012, mar 
aon le laghdú a bheith tagtha ar cheannacháin cur i dtír eachtrach faoitín gorm.    Ach ní scéal diúltach amach is amach a 
bhí ann, mhéadaigh treocht fholuiteach brabúsachta bhia mara na hÉireann - tugadh méadú 6% faoi deara ar an meán ar 
phraghsanna na n-aonad onnmhairiúcháin.  Mhéadaigh onnmhairí sliogéisc 7% go dtí €172 milliún in 2013, ó €160 milliún 
in 2012.

Onnmhairí Bia Mara na hÉireann      Athrú Praghas Aonaid in
de réir Chatagóir Uachtair 2013     2013 ar 2012

FORBAIRT GNÓ AGUS 
NUÁLAÍOCHT 

Onnmhairí	  Bia	  Mara	  na	  hÉireann	  de	  réir	  
Chatagóir	  Uachtair	  2013	  	  
Luach	  €	  milliúin	  

Peiligeach	  
183,	  37%	  

Eile	  
40,	  8%	  

Bradán	  
42,	  9%	  

Iasc	  Bán	  
52,	  11%	  

Sliogiasc	  
172,	  35%	  

Athrú	  Praghas	  Aonaid	  in	  
2013	  ar	  2012	  

Peiligeach	  

Sliogiasc	  

Iasc	  Bán	  

Bradán	  

Eile	  

-‐2%	  

+11%	  

+2%	  

+25%	  

+10%	  

Onnmhairí Iomlána €489 milliún

In 2013 sna príomhchatagóirí bia mara, bhí luach €42 milliún luaite le honnmhairiú bradán Éireannach, luach €183 milliún 
luaite le táirgí peiligeacha, €52 milliún luaite le hiasc geal, agus €172 milliún luaite le sliogiasc. 

Sciar den Mhargadh

Táthar tar éis na sonraí a shlánú chuig an milliún is cóngaraí.

Sciar	  den	  Mhargadh	  
Táthar	  tar	  éis	  na	  sonraí	  a	  shlánú	  chuig	  an	  milliún	  is	  cóngaraí.	  

Neamh-‐AE	  Eile	  An	  Áise	  lena	  n-‐
áirítear	  an	  tSín,	  
an	  Chóiré	  Theas,	  

an	  tSeapáin	  

An	  Afraic	  lena	  n-‐
áirítear	  

an	  Nigéir,	  
Camarún,	  
an	  Éigipt	  

An	  Rúis	  AE	  

Onnmhairí	  Iomlána	  2012	  -‐	  €525	  
milliún	  

Onnmhairí	  Iomlána	  2013	  -‐	  €489	  milliún	  
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Cláir FGN le linn 2013

Is í an aidhm atá le Forbairt Gnó & Nuálaíocht (FGN) 
earnáil scálaithe tionscail, earnáil ar féidir léi tairbhe a 
bhaint as na deiseanna atá ann don earnáil bia mara sna 
margaí domhanda a éascú agus fostaíocht inbhuanaithe 
a sholáthar do na pobail ar an gcósta.

I rith 2013, i gcomhréir le cuspóirí straitéiseacha BIM 
an méid luach breise agus is féidir a fháil ón soláthar 
amhábhair agus scála a chruthú laistigh de struchtúir 
thionscail, shonraigh FGN roinnt príomhthosaíochtaí:

1. An tIonad Forbartha Bia Mara a thráchtálú chun 

ioncam breise a chruthú le húsáid chun infheistíocht 

a dhéanamh i bhforbairt táirgí nua agus i nuálaíocht 

faoi chinnireacht an mhargaidh. 

2. An scála próiseála a leathnú trí chomhoibriú, 

comhfhiontair agus comhaontais sheachtracha. 

3. Luach ó amhábhar nua bia mara a nuáil agus a 

uasmhéadú: Cur i dtír méadaithe Torciasc agus 

Faoitín Gorm 

4.  Breisoiliúint agus forbairt na trádála bia mara ar an 

margadh intíre.

Torthaí Sainiúla Bainte Amach le linn 2013 

•	 Éagsúlú onnmhairí bia mara chuig margaí lasmuigh 
den AE, agus méadú suntasach tugtha faoi deara 
i gcomhthéacs na hÁise + 17%, agus luach €70 
milliún (-27%) luaite le Margaí na hAfraice.  

•	 Brabúsacht mhéadaithe le tabhairt faoi deara ar 
bhia mara agus méadú 6% ar an meán tagtha ar 
phraghsanna na n-aonad bia mara 

•	 Chruthaigh cuideachtaí tagarmhairc bia mara 105 
post nua. 

•	 Tionscadail FGN curtha i gcrích 

 > Tugadh cúnamh do 5 ghrúpa comhfhiontair um 

bia mara i rith 2013

 > 4 Thionscadal Bainistíochta Catagóirí.4 Category 

Táthar tar éis na sonraí a shlánú chuig an milliún is 
cóngaraí. (Féach Sleamhnán Powerpoint 2) 
In 2013 b'fhiú €338 milliún onnmhairí chuig an 
Aontas Eorpach, figiúr ab ionann é agus 69% de luach 
onnmhairithe bhia mara na hÉireann an bhliain chéanna. 
Luach €111 milliún a bhí luaite leis an bhFrainc ár 
margadh is mó, luach €69 milliún a bhí luaite le margadh 
na Breataine Móire, €51 milliún a bhí luaite le margadh 
na Spáinne, €23 milliún a bhí luaite le margadh na 
hIodáile agus €21 milliún a bhí luaite le margadh na 
Gearmáine. 

Mhéadaigh onnmhairí chuig tíortha neamh-AE chuig 
€151 milliún, figiúr arb ionann é agus 31% de luach 
onnmhairiúcháin bhia mara na hÉireann in 2013. 
Mhéadaigh éileamh ar tháirgí bia mara Éireannacha i 
margaí éiritheacha na hÁise 17%, margadh arbh fhiú 
€30 milliún é in 2013. Mhéadaigh onnmhairí chuig an 
gCóiré Theas 36% go €12 milliún agus chuig an tSín go 
dtí €8 milliún, chuig Hong Cong go  €6 mhilliún agus 
chuig an tSeapáin go €4 mhilliún. 

Bhí cuma na maitheasa ar onnmhairí chuig príomh-
mhargaí na hAfraice in 2013, margaí a raibh luach 
comhcheangailte trádála €70 milliún luaite leo.

Forbhreathnú ar an Margadh Intíre  

Tá meathlú éigin feicthe ag margadh intíre na hÉireann 
freisin. Luach measta de €190 milliún sa bhliain atá 
luaite leis an margadh miondíola intíre bia mara i láthair 
na huaire. Is ionann é seo agus laghdú 1.6% ar luach 
an mhargaidh trí chéile. Glactar leis go mbaineann an 
laghdú le cumhacht ceannaigh laghdaithe tomhaltóirí sa 
dara leath de 2013 go háirithe. Ar leibhéal na catagóire, 
tugadh fás faoi deara in earnáil na n-iasc úr mar aon le 
laghdú in earnáil mhargadh na n-iasc reoite.  

Is ionann bia mara agus 2% den mhargadh iomlán 
grósaeireachta agus is ionann muiceoil agus uaineoil 
agus 1.4% agus 1.1% den mhargadh faoi seach. 
Tá méadú suntasach tugtha faoi deara sa mhargadh 
cloicheán agus colmóirí le déanaí.  Ainneoin gur cúis 
dóchais an fás seo, tá deacrachtaí fós fréamhaithe sa 
mhargadh agus tá go leor tomhaltóirí ag ceannach níos 
lú bia mara agus foinsí eile próitéine atá níos saoire. 

In 2013, bhí luach €136 milliún luaite le margadh 
seirbhíse bia bhia mara na hÉireann. Tá droch-chuma 
ar an margadh seo le blianta beaga anuas mar gheall 
ar an gcor chun donais eacnamaíochta agus brú ar 
phraghsanna, ach tá comharthaí ann anois go bhfuil 
rudaí ag teacht chucu féin an athuair. 
 

Management projects.

 > 4 Thionscadal Bainistíochta Catagóirí. 

 > 9 dTionscadal Breisluacha Bia Mara a bhfuil 

infheistíocht iomlán mheasta €215,195 luaite 

leo.

Forbairt Gnó  

TLeanadh leis an gCóras Bainistithe Príomhchuntas a 
fhorbairt, obair a raibh ceathrar ball foirne (BPCanna) 
ar fud na hÉireann páirteach ann, baill foirne a bhí 
ag feidhmiú mar phointí teagmhála idir BIM agus 
próiseálaithe bia mara.  Tríd an gcóras seo féadfaidh 
cuideachtaí bia mara rochtain a fháil ar raon leathan 
seirbhísí trí phointe teagmhála amháin. Lena chois 
sin, tacaíonn an córas le BIM comhéadan éifeachtach 
a sholáthar dá chustaiméirí mar aon lena chinntiú go 
mbeidh tuiscint níos fearr ag BIM ar ghnóthaí aonair 
agus ar an earnáil trí chéile.   

Chomh maith leis sin, soláthraíonn na BPCanna 
cúnamh do chuideachtaí bia mara sa réimse pleanála, 
meantóireachta agus comhairle gnó.   Trí leas a bhaint 
as an saineolas suntasach atá ar fáil, úsáideann go leor 
cuideachtaí bia mara na BCPanna chun straitéisí gnó a 
bheidh acu amach anseo, feidhmíocht an mhargaidh agus 
deiseanna NPD a phlé. 

Soláthraíodh taighde agus faisnéis mhargaidh do raon 
leathan réimsí, lena n-áirítear onnmhairí bhia mara na 
hÉireann ar fud an domhain, agus taighde a bhí dírithe 
ar iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna margaidh a 
d’fhéadfadh a bheith ann do bhia mara na hÉireann san 
Áise.  

Úsáidtear an fhaisnéis seo ar bhealaí éagsúla - idir tacú 
le straitéis inmheánach BIM agus tacú le cuideachtaí 
bhia mara na hÉireann na margaí idirnáisiúnta bia mara 
a thuiscint.   Lena chois sin, úsáidtear go leor sonraí 
chun cuideachtaí atá i mbun tionscadal breisluacha/NPD 
a threorú, tionscadail atá á gcur i gcrích tríd an Ionad 
Forbartha Bia Mara.

Fás & Scálú na hEarnála Próiseála

Tacaíonn an Scéim um Infheistíocht Próiseála Bia Mara 
le hinfheistíocht san earnáil próiseála.  In 2013, bhronn 
an scéim cúnamh deontais arbh fhiú €1.13 milliún é, 
arb ionann é agus infheistíocht i gcaiteachas gaolmhar 
incháilithe de bhreis is €3.7 milliún. I gcaitheamh na 
bliana, chruthaigh cuideachtaí próiseála thart ar 105 post 
nua agus luach €11 milliún i ndíolachán nua.

Glactar leis san earnáil bia mara trí chéile go bhfuil 
sé riachtanach scála a fhorbairt d’fhonn brabúsacht a 

fheabhsú, leanúnachas soláthair a chinntiú, mar aon le 
rochtain ar bhealaí dáileacháin, T&F, cumas margaíochta 
agus iomaíochas sna margaí domhanda a mhéadú. I rith 
2013, lean an earnáil leis an mbéim ar scála a fhorbairt a 
mhéadú :

Raon Cuideachtaí Bhia Mara na hÉireann

Díolacháin Cuideachtaí €milliún 2013

40-55 2

20-40 4

10-20 11

1-10 21

Faoi bhun €1 m 100

Tacaíonn an Chomhscéim um Bealach chun an 
Mhargaidh le cuideachtaí atá ag obair i gcomhar lena 
chéile, agus i rith 2013, thacaigh BIM le hinfheistíocht 
€203,046 dírithe ar scálú agus tacú le comhscéimeanna 
agus le comhfhiontair bia mara. Bhí gníomhaíocht láidir 
scálaithe le tabhairt faoi deara san earnáil sliogéisc 
agus tugadh cabhair do 3 chomhfhiontar shuntasacha 
díriú ar mhargadh buacach bhia mara na Síne: Ocean 
Jade (Sofrimar, Shellfish De La Mer, Carrs and McBride), 
Atlantic Gold (Rockabill and Atlanfish) agus Errigal and 
Kilmore Fish Company.  

Chomh maith leis sin, soláthraíodh comhthacaíocht 
margaidh don earnáil diúilicíní chun margaí a fhorbairt 
sa Ríocht Aontaithe chomh maith le héifeachtacht 
dáileacháin agus comhchur chuige idir 5 chuideachta 
próiseála san Iardheisceart a éascú.

I rith 2013, d’infheistigh BIM i dtionscadail bainistíochta 
catagóirí a chuireann dlús faoi fhás agus faoi iomaíochas 
sna príomhchatagóirí tráchtála bia mara.

I rith 2013, thug an earnáil faoi cheithre thionscadal 
shuntasacha a bhí dírithe ar na nithe seo a leanas a chur 
i gcrích:

•	 Teicneolaíocht do tháirgí torcéisc a fhorbairt.   

•	 Fotháirgí iasc geal a úsáid agus cáilíocht táirgí a 
fheabhsú.  

•	 Trádáil intíre bhia mara na hÉireann a fhorbairt.   

•	 Iniúchadh a dhéanamh ar an margadh agus é mar 
aidhm comhábhair phróitéine agus ola bithmhuirí a 
aimsiú.
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•	 Díriú ar líon teoranta príomhthionscadal bia mara, a 
bhfuil maoiniú Stáit ag tacú leo agus a bhfuil rochtain 
ar airgeadas acu. 

•	 Oiliúint dírithe ar airgeadas, cumaisc agus éadálacha 
chun comhoibriú feabhsaithe idir an pobal airgeadais 
agus cuideachtaí bia mara a chinntiú. 

•	 Leas a bhaint as tuilleadh struchtúr comhpháirtíochta 
poiblí-príobháideach chun an deis a bhaineann le 
margadh na Síne a fhorbairt. 

Ionad Forbartha Bia Mara  

I rith 2013, bhain 29 cuideachta bia mara úsáid as 
Seirbhísí an Ionaid Forbartha Bia Mara (SDC), lena 
n-áirítear deiseanna margaidh a aithint, Táirgí Nua a 
Fhorbairt (NPD) agus coincheapa táirgí a fhorbairt, mar 
aon le comhairle maidir le brandáil agus lipéadú, painéil 
chéadfacha, tástáil phíolótach, scálú trealamh agus táirgí.

Forbraíodh tionscadail tagartha teicneolaíochta a 
raibh nuálaíochtaí/NPD ó raon cuideachtaí bia mara 
na hÉireann san áireamh iontu. Leagadh béim faoi 
leith ar Nuálaíocht Theicneolaíoch a fhorbairt mar aon 
le nuálaíocht NPD laistigh den earnáil bia mara. Bhí 
sé riachtanach an infheistíocht do na hiniúchtaí ar na 
nuálaíochtaí teicneolaíocha a sholáthar ag deireadh 
2013, agus bhí sé beartaithe trialacha a shocrú do 2014 
do roinnt próiseálaithe móra bia mara.

I rith 2013, rinne SDC infheistíocht shuntasach in 
áiseanna píolótacha lena n-áirítear líne nua cócaireachta 
aránaithe chun raon táirgí nua a chruthú lena n-áirítear 
torciasc, faoitín gorm agus meascán de speicis eile éisc.

D’fhonn rannpháirtíocht na hearnála peiligí sa nuálaíocht 
breisluacha a fheabhsú, shínigh BIM agus Institiúid 
Teicneolaíochta Leitir Ceanainn meabhrán tuisceana 
agus é mar aidhm nasc tionscail níos láidre a chruthú 
leis an earnáil tríú leibhéal lena n-áirítear rochtain ar 
áiseanna forbartha cócaireachta, céimithe eolaíochta 
agus cócaireachta.

Ba as clár forbartha céimithe UCC agus BIM a d’eascair 
socrúchán leis an tionscal do thriúr teicneolaithe 
speisialaithe agus céimithe forbartha gnó.  I rith 
na bliana, chríochnaigh agus bronnadh Dioplóma i 
Nuálaíocht Bia Mara a bhí á reáchtáil ag BIM i gcomhar 
le UCC ar 9 rannpháirtí.

Seirbhísí Próiseála 

Reáchtáladh an dara céim de Chlár um Ghnó Bia 
Mara Glas BIM i rith 2013, tráth ar éirigh le roinnt 
cuideachtaí costais áirgiúlachta agus fuinnimh a laghdú 
go suntasach, agus tráth inar thug roinnt cuideachtaí faoi 
infheistíocht chaipitil in éifeachtaí fuinnimh.  

I rith Bealtaine 2013, tugadh cuireadh do BIM i 
gcomhpháirt leis an gClár um Ghnó Bia Mara Glas 
agus IBEC trí sheimineár réigiúnacha maidir le 
héifeachtacht acmhainní a reáchtáil don earnáil bia agus 
déantúsaíochta trí chéile. I rith 2013 bhí forbairt láithreán 
gréasáin ar leith ag an gcéim dearaidh, láithreán 
gréasáin a fheidhmeoidh mar thairseach lárnach faisnéise 
ábhartha d’inbhuanaitheacht trí mheasúnú agus bainistiú 
acmhainní á chur i gcrích ag an earnáil bia mara.

Mar chuid de chlár ‘Origin Green’ Bord Bia, thángthas ar 
chomhaontú le Bord Bia gur cuid lárnach a bheidh anseo 
sna critéir Origin Green a bheidh le comhlíonadh ag na 
próiseálaithe bia mara. Cuireadh an Clár um Bainistíocht 
ar Shábháilteacht Bia ar fáil do phróiseálaithe ceardaí a 
raibh cúnamh maidir le bainistíocht sábháilteachta bia ag 
teastáil uathu.

Bhí éileamh go leanúnach ar Ardchlár um Chumas 
Próiseála BRC, i gcaitheamh na bliana, go háirithe i 
measc na gcuideachtaí sin atá ag díriú ar na margaí 
onnmhairiúcháin ó tharla gur réamhriachtanas den 
phróiseas tairisceana tabhairt faoin gClár seo.  Is é an 
buntáiste a bhaineann leis an gclár seo go mbeidh sé mar 
bhonn leis an tréimhse forfheidhmithe don phróiseálaí 
bia mara a laghdú ó 24 mí go dtí 9-12 mí. D’éirigh le dhá 
chuideachta BRC a chur i gcrích i rith 2013.

Cuireadh oiliúint FETAC HACCP ar fáil i gceithre ionad ar 
fud na tíre, oiliúint ar ghlac 47 rannpháirtí as an earnáil 
próiseála bia mara páirt inti.

Forbairt Trádála – An Margadh Intíre  

Is ar an margadh miondíola bia mara tríd is tríd atá 
tionscadal Fhorbairt Trádála na hÉireann dírithe.  Tá 
luach €190 milliún luaite leis an margadh seo i láthair 
na huaire, agus is iad na príomhspeicis a dhíoltar 
bradán agus trosc.  Tá borradh ag teacht ar an tóir atá 
ar cholmóir ach tá go leor speiceas eile fós nach bhfuil 
dóthain úsáide á baint astu.  Tá tuilleadh deiseanna 
forbartha ann, ní hamháin chomh fada is a bhaineann 
le hearraí aonair a dhíol ag an gcuntar agus tairiscintí 
réamhphacáistithe, ach i gcomhthéacs an raon speiceas 
agus earraí atá áisiúil don tomhaltóir. 

I rith 2013, díríodh aird ar phríomhréimsí d’fhorbairt gnó 
miondíola lena n-áirítear oideachas agus forbairt foirne, 

Forbairt Torciasc & Faoitín Gorm 

Tá roinnt mhaith oibre déanta ag an rannán seo le 
blianta beaga anuas chun deiseanna a sholáthar do na 
speicis áirithe seo.  Le linn 2013 áiríodh leis seo:

•	 Coincheapa táirgí a fhorbairt bunaithe ar thaighde 
margaidh (H&G IQF agus IQF iomlán, bloc mionaithe) 
do mhargadh na Síne. 

•	 Measúnú a dhéanamh ar phoitéinseal an torcéisc 
mar tháirge surimi trí chomhoibriú le táirgeoirí surimi 
agus measúnú a dhéanamh ar theicneolaíocht chun 
torciasc a dhícheannadh agus a dhí-inniú. 

•	 Tacú le tionscadail caiteachais caipitil agus le suiteáil 
línte filléadaithe breisluacha d’fhaoitín gorm. 

Cruinniú Mullaigh Bia Mara na hÉireann 
2013 – Ag Eascairt mar Ghníomhaí Bia Mara 
Domhanda  

I Márta 2013, d’eagraigh an rannán Cruinniú Mullaigh 
Bhia Mara na hÉireann, cruinniú a raibh sé mar aidhm 
leis aird a tharraingt ar dheiseanna chun cur ar chumas 
earnáil bia mara na hÉireann scála a fhorbairt, dlús a chur 
faoi chomhoibriú, iniúchadh a dhéanamh ar mhargaí nua 
agus ar dheiseanna breisluacha.

I measc na gcainteoirí bhí an tAire Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, Siomón Ó Coibheanaigh T.D., agus 
príomhchainteoirí ó Cheanada, an Ollainn, an Nua-
Shéalainn mar aon le ceannairí bia an tionscail intíre.

D’fhreastail daoine as réimsí éagsúla den tionscal bia 
mara, gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí airgeadais 
ar an imeacht, agus ainmníodh na nithe seo a leanas i 
measc na nithe ar chóir don earnáil díriú orthu:

•	 “Owning the Brand” agus an méid tairbhe agus is 
féidir a bhaint as amhábhar atá ar ardchaighdeán.

•	 A chinntiú go bhfuil sé níos éasca infheistiú i 
bpróitéin bia mara laistigh den tionscal bia trí chéile.

•	 Ceannaireacht a fhorbairt in earnáil bhia mara na 
hÉireann ag leanúint sampla gnóthaí bia Éireannacha 
a bhfuil ag éirí go maith leo. 

•	 Struchtúir ghairmiúla bainistíochta i gcuideachtaí a 
fhorbairt tuilleadh chun dlús a chur faoi leibhéil fáis.

sábháilteacht agus inrianaitheacht bia, agus deiseanna 
breisluacha. 

Dhírigh an clár ‘Serious about Seafood’ ar fhorbairt gnó 
agus scileanna laistigh den earnáil miondíola. Chabhraigh 
aird níos géire ar ghnó, córas bainistíochta saincheaptha 
um shábháilteacht bia, próifíl na gcustaiméirí a thuiscint, 
láidreachtaí agus laigí a aithint agus spriocanna indéanta, 
réalaíocha a shonrú le rannpháirtithe an chláir a ngnóthaí 
a fhorbairt.

D’fhonn tacú leis an tionscnamh seo, baineadh tairbhe 
as raon clár uasoiliúna chun déileáil leis an easnamh 
scileanna agus eolais san earnáil trí cheardlanna, 
seimineáir agus deiseanna meantóireachta a thairiscint. 

Cuireadh tús le tionscadal a bhí dírithe ar úsáid a bhaint 
as spólaí níos saoire in 2012/13 agus tá dul chun cinn 
suntasach déanta ó shin i leith. In 2013, rinneadh 
tuilleadh forbartha ar an tionscadal nuair a thug BIM 
faoi thaighde sainiúil agus faoi thrialacha a reáchtáil i 
gcomhpháirt le hasraonta miondíola.

Tuigeann BIM go mbaineann tábhacht le daoine óga 
a spreagadh chun gairmeacha a bhaint amach dóibh 
féin in earnálacha an tionscail trí chéile. Forbraíodh 
tionscnamh an Cheannaí Óig Éisc chun aitheantas agus 
gradam a thabhairt do cheannaithe óga éisc atá ag cur ar 
bhealach suntasach leis an earnáil miondíola. Bhí an-rath 
ar an gcéad chomórtas agus tá sé beartaithe tuilleadh 
forbartha fós a dhéanamh ar an tionscnamh in 2014.

In 2013, d’oibrigh BIM le comhpháirtithe tionscail san 
earnáil fáilteachais chun raon tionscnamh a thairiscint 
lena n-áirítear ceardlanna eolais do mhic léinn atá ag 
freastal ar Institiúidí Teicneolaíochta, príomhchócairí 
ceannródaíocha bia mara a phróifíliú agus máistir-
ranganna mionsonraithe sliogéisc a thairiscint do 
phríomhchócairí a bhfuil taithí acu.
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OILIÚINT 

Seirbhísí Oiliúna

In 2013 cuireadh oiliúint ar 1,602 pearsanra ón tionscal 
bia mara i gColáistí Iascaigh BIM sa Chaisleán Nua, Co. 
Dhún na nGall agus i mBaile Chaisleáin Bhéarra, Co. 
Chorcaí agus sna hAonaid Taistil um Oiliúint Chósta a 
thug cuairt ar 16 ionad cósta in 2013. Mar thoradh ar 
fheachtas náisiúnta sábháilteachta mara, feachtas a 
reáchtáladh ar na stáisiúin raidió áitiúla chomh maith, 
eisíodh 720 cárta um Bunoiliúint Sábháilteachta BIM in 
2013.

Oiliúint Sabháilteachta Bia

I rith 2013, d’éirigh le 47 pearsanra ón tionscal bia mara, 
roinnt iascairí a mbíonn bia mara á reo ar a mbáid acu 
san áireamh, a ndeimhniú QQI (FETAC roimhe seo) in 
AGPRC Bunaithe ar Riosca do Ghnólachtaí Bia Mara a 
chur i gcrích ag ionaid éagsúla i mBaile Átha Cliath agus 
i gCloich na Coillte. Tá formhór na bpearsanra fostaithe 
sa tionscal bia mara, ainneoin go bhfuil daoine áirithe ag 
tabhairt faoi ghairm nua trína bhfiontair bhia mara féin a 
thosú le tacaíocht ó Ionad Forbartha Bia Mara BIM (SDC), 
Cloich na Coillte, Co. Chorcaí.

Ceardlanna, Seimineáir agus Imeachtaí 
Gairme

Ghlac foireann BIM páirt i 7 n-imeacht gairme foirne 
i gcomhpháirt le hInstitiúid na dTreoirchomhairleoirí, 
imeachtaí a raibh sé mar aidhm leo gairmeacha sa 
tionscal bia mara a chur ar a súile do mhic léinn dara 
leibhéal agus do threoirchomhairleoirí. D’éirigh le BIM 

caighdeáin nua QQI don Deimhniú nua in Iascaireacht 
Tráchtála agus Teicneolaíocht Innealtóireachta a aistriú. 
Freastalaíodh ar roinnt cruinnithe faisnéise páirtithe 
leasmhara tar éis tabhairt isteach eagraíochtaí nua, 
eadhon: QQI (FETAC roimhe seo); SOLAS (FÁS roimhe 
seo) agus BOOÉ (CGOanna roimhe seo). 

An Ciste Eorpach Iascaigh: Tionscadal 
Comharthaíochta

D’fhorbair BIM agus Sábháilteacht Uisce na hÉireann 
(IWS), le tacaíocht ó Bheart Iascaigh CEI, comharthaíocht 
chun aird iascairí a tharraingt ar an tábhacht a bhaineann 
le Gaireas Snámhachta Pearsanta (PFD) a chaitheamh. 
Cuireadh na comharthaí ar fáil ar fud an chósta agus 
rinne na hiascairí suirbhé, suirbhé a bhí dírithe ar eolas 
a bhailiú maidir le dearcadh na n-iascairí maidir le cúrsaí 
sábháilteachta go ginearálta agus PFDanna go háirithe.

Oiliúint Iascaigh agus Dobharshaothraithe

I rith na bliana, d’éirigh le 61 iascaire cúrsaí oiliúna a 
chur i gcrích a thug deis dóibh tabhairt faoi Dheimhnithe 
Inniúlachta na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
(RITS) maidir le hOifigeach Deice (Bád Iascaireachta) 
sa Chaisleán Nua, Co. Dhún na nGall agus i mBaile 
Chaisleáin Bhéarra, Co.Chorcaí. Thug 21 mac léinn 
faoi Dheimhnithe Inniúlachta Aicme 3, Aicme 2 agus 
Aicme 1 do RITS/QQI Oifigeach Innealtóireachta 
(Bád Iascaireachta) agus thug 53 mac léinn eile fós 
faoin modúl faoi Phróisis Innealtóireachta Muirí QQI, 
modúl a bhí dírithe go speisialta ar bháid chladaigh. 
Bronnadh Deimhnithe um Chomhrac Dóiteáin Mhuirí 
atá comhlíontach le STCW-95 ar 101 iascaire i ndiaidh 

dóibh tabhairt faoi dhianchúrsaí oiliúna 3-lá agus 5-lá ag 
aonad taistil um oiliúint dóiteáin BIM sa Chaisleán Nua. 
Bronnadh 61 Deimhniú ar fad mar aitheantas ar chúrsaí 
bunaithe ar Chórais Loingseoireachta Leictreonaí agus 
Rialú Loingseoireachta a bheith curtha i gcrích. Bronnadh 
35 Deimhniú RITS/QQI maidir le hInniúlacht Bád Paisinéirí 
ar iascairí a raibh iarrachtaí ar bun acu dul i dtreo na 
turasóireachta muirí nó an dobharshaothraithe agus ar 
oibreoirí a bhfuil báid dobharshaothraithe acu faoi láthair 
agus a bhfuil pearsanra feirmeacha éisc á n-iompar acu.

Chríochnaigh 24 duine ar fad, idir fhir agus mhná, 
cúrsa oiliúna arb é a bhí mar thoradh leis gur 
bronnadh Deimhniú Bunleibhéil agus Leibhéal 5 QQI in 
Iascaireacht Tráchtála agus Dobharshaothrú orthu. Ina 

theannta sin, bronnadh deimhniú ComReg um Chóras 
Domhanda Guaise agus Sábháilteachta Muirí (GMDSS) 
sa Chumarsáid Raidió ar 127 pearsanra iascaigh agus 
dobharshaothraithe.

Meitheal Oibre Báid Iascaireachta

10 gcruinniú ar fad den ghrúpa thuasluaite a reáchtáladh 
san Ionad Náisiúnta Comhdhála Éigeandálaí (NECC), an 
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Baile Átha Cliath, 
cruinnithe a raibh sé mar aidhm leo moltaí maidir le 
hoiliúint d’iascairí agus mealltacht an tionscail bia 
mara a fhorbairt d’iontrálaithe nua agus do chleachtóirí 
reatha. I mí Iúil 2013, seoladh comhfhiontar idir an 
RTBM agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
(RITS) i mBréantrá, Co. Chorcaí, fiontar a raibh Scéim 
nua feabhsaithe BIM um Oiliúint Sábháilteachta agus 
Trealamh san áireamh inti. Deis atá anseo d’úinéirí bád, 
a bhfuil na báid atá acu níos lú ná 15 méadar ar fad, 
tairbhe a bhaint as cúnamh deontais chun PFD nuálach le 
PLB comhtháite a cheannach.

I mbliana cuireadh oiliúint ar 1,602 pearsanra bia 
mara i gcoláistí BIM agus in Aonaid Taistil um Oil-
iúint Chósta.
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Achoimre ar an Oiliúint a Seachadadh in 2013
Oiliúint Tionscail Bia Mara BIM 2013

Deimhnithe na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (RITS) All Centres

Deimhniú Iomlán RITS um Oifigeach Deice RITS (Bád Iascaireachta) 
Scipéir 10

Deimhniú Iomlán RITS um Oifigeach Deice RITS (Bád Iascaireachta) an 
Dara Duine 49

Deimhniú Teoranta RITS um Oifigeach Deice RITS (Bád Iascaireachta) an 
Dara Duine 2

Deimhniú RITS / QQI um Oifigeach Innealtóireachta (Bád Iascaireachta) 
Aicme 3 9

Deimhniú RITS / QQI um Oifigeach Innealtóireachta (Bád Iascaireachta) 
Aicme 2 11

Deimhniú RITS / QQI um Oifigeach Innealtóireachta (Bád Iascaireachta) 
Aicme 1 1

Deimhniú RITS / QQI um Inniúlacht Bád Paisinéirí & Formhuinithe 
Tráchtála 35

Cúrsa ar Rialú Loingseoireachta (NCC) (Iascaireacht) 18

Córais Loingseoireachta Leictreonaí (Iascaireacht) 43

Fo-iomlán 178

Sábháilteacht ar Muir

Ardoiliúint Sábháilteachta (EST) le haghaidh PFD deontaschúnta le PLB 7

Bunoiliúint Sábháilteachta Éigeantaí 3-lá 720

Teicníochtaí Marthanais Phearsanta (PST) STCW 107

Garchabhair Bhunúsach ar Bord STCW (EFA) 126

Cosc DóiteáIn agus Feasacht ar Shábháilteacht (FP&SA)

Comhrac Dóiteáin Mhuirí STCW 68

Ardoiliúint um Chomhrac Dóiteáin Mhuirí STCW 33

Garchabhair Leighis STCW 51

Fo-iomlán 1112

Cumarsáid Raidió

Deimhniú Gearr-raoin GMDSS Modúl 1 agus 2 76

Deimhniú Oibreora Shrianta GMDSS 8

Deimhniú Fadraoin GMDSS 4

Deimhniú Oibreora Ghinearálta GMDSS 39

Fo-iomlán 127

Deimhnithe agus Oiliúint Scileanna um Dhearbhú Cáilíochta agus 
Cáilíochtaí Éireann (QQI)

Bunchúrsa QQI in Iascach, Leibhéal 3 16

Deimhnithe QQI in Iascach agus Dobharshaothrú, Leibhéal 5 8

Láimhseáil Báid Oibre QQI 8

Láimhsiú agus Oibriú Crocháin & Craenach QQI 46

Sláinte & Sábháilteacht Cheirde QQI 7

Próisis Innealtóireachta Muirí QQI 53

HACCP Bunaithe ar Riosca do Ghnóthaí Bia Mara QQI 47

Fo-iomlán 185

Soláthar Oiliúna Iomlán 160222



RIALACHAS CORPARÁIDEACH  

Cruinnithe Boird

Thionóil BIM 11 cruinniú boird in 2013, ag léiriú 
tiomantas na heagraíochta d’fhorbairt Earnáil Bia Mara 
na hÉireann, sa bhaile agus thar lear.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2012

Shínigh an Bord an Tuarascáil Bhliantúil agus na Cuntais 
don bhliain 2012 ar an 20ú Lúnasa 2013 agus shínigh an 
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iad ar an 31ú Lúnasa 
2013. Tá Tuarascálacha Bliantúla ar fáil  i nGaeilge agus i 
mBéarla ó 2012 i leith i gcóip bhog amháin ar mhaithe le 
costais chlódóireachta a shábháil.

Córais Faisnéise agus Straitéis 

Thosaigh BIM ar rolladh amach Windows 7 ón mbonn XP 
reatha. Críochnaíodh uasghrádú na n-áiseanna foghlama 
TF do mhic léinn inár n-ionaid sa Chaisleán Nua agus 
i mBaile Chaisleáin Bhéarra in 2013. Lena chois sin, 
cuireadh tú le rolladh amach na n-áiseanna cumarsáide 
uasghrádaithe, le huasghráduithe leathanbhanda inár 
gcuid oifigí i gCloich na Coillte agus sa Ghaillimh, le 
tuilleadh rolladh amach sceidealaithe in 2014. Lean 
BIM le feabhsú agus uasghrádú a thimpeallachta 
TF i gcaitheamh 2013, mar thacú le coigilteas, 
éifeachtúlachtaí agus slándáil trí uathoibriú. I ngeall 
ar thacaíocht suntasach ónár máthair-roinn (an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara), cuireadh ar chumas 
BIM seirbhís TF seasmhach agus iontaofa a sholáthar 
ar fud na heagraíochta in 2013. Rinneadh iniúchtaí 
mionsonracha ar an bhfeidhm TF in 2013, mar chuid 
de phróiseas leanúnach an Rialachais Chorparáidigh, 

Tháthar tar éis tosú ar phleananna chun barrfheabhsú 
a dhéanamh ar fheidhm Sheirbhísí Comhroinnte RTBM 
chun a chinntiú go mbaintear amach a thuilleadh coigiltis 
agus éifeachtúlachtaí ó thaobh TF.

Oiliúint Foirne 

In 2013, sholáthair BIM 73 seimineáir, ceardlanna agus 
cúrsaí oiliúna post-coibhneasach do bhaill foirne. Tá ball 
foirne amháin ag staidéar le haghaidh Dochtúireachta, 
duine ag staidéar le haghaidh Máistreachta agus ball 
foirne eile ag staidéir le haghaidh Dioplóma iarchéime. 

Chomhlíon 11 ball foirne cúrsa Dioplóma in 2013 
agus chomhlíon 12 ball foirne cúrsa teastais in 2013. 
D’fhreastail 104 ball foirne ar chúrsaí uasoiliúna TF in 
2013.

Is fostóir comhdheiseanna é BIM. Tá sé tiomanta don 
chomhionannas deiseanna a chinntiú agus tá a chláir 
forbartha pearsanra agus foirne dírithe ar an gcuspóir 
seo.  

Leathnaíonn an tiomantas don chomhionannas freisin go 
ról BIM in oiliúint phearsanra san earnáil bia mara áit ina 
ndearbhaítear oiliúint um chothroime rochtana.

Sláinte agus Sábháilteacht ag an Obair 

Le linn 2013, nuashonraíodh Beartas Sábháilteachta 
BIM i láithreacha uile BIM. Cuireadh tús leis an 
athbhreithniú ar an Ráiteas Sábháilteachta Corparáidí 
agus measúnuithe riosca lena mbaineann agus Nós 
Imeachta Caighdeánach Oibriúcháin i dtaca le tiomáint. 

Reáchtáladh measúnuithe agus oiliúint feasachta na 
láithreach oibre sna hoifigí i gCloich na Coillte, Dún 
Laoghaire agus Gaillimh. Tástáladh nósanna imeachta 
dóiteáin agus aslonnaithe sna príomhoifigí ar fad. Don 
dara bliain as a chéile, ní raibh aon tionóiscí intuairiscithe 
don HSA.

Forbhreathnú ar Fhuinneamh 

In 2013, d’ídigh BIM 2,907 MWh fuinneamh - 1,811 
MWh leictreachas, 801 MWh breoslaí iontaise agus 295 
MWh gás nádúrtha. Ceannaítear leictreachas go príomha 
faoi Chreat an Rialtais ó sholáthróirí a mbaineann úsáid 
as breoslaí in-athnuaite le haghaidh roinnt dá gcuid 
cumhachta.

Bhí laghdú foriomlán de chuid 13% i bhfuinneamh 
leictreach ón mbliain roimhe agus léiríonn sé seo 
an laghdú coibhéiseach i dtáirgeadh oighir. As an 
bhfuinneamh leictreach iomlán a ídíodh, baineadh úsáid 
as 69% i dtáirgeadh agus stóráil oighear cadóige agus 
úsáideadh an 31% eile in áitribh (oifigí agus coláistí 
oiliúna). 

San ídiú ola dhíosail áirítear ola a úsáidtear chun téite 
agus chun báid iascaireachta agus suirbhéireacht a a 
chumhachtú agus i mbliana don chéad uair riamh áirítear 
ann iompar ar bóthar. As an 801Mwh a ídíodh, sheas 
téamh foirgneamh le haghaidh 48%, sheas oibriú na 
mbád le haghaidh 8.5% agus sheas iompar ar bóthar le 
haghaidh 43.5%.

Gníomhartha glactha in 2013

Bhí laghdú 20% i dtomhaltas ola téamh sa Choláiste 
Réigiúnach Iascaigh, Baile Chaisleáin Bhéarra tar éis 
móroibreacha athchóirithe foirgnimh lenar áiríodh insliú 
seachtrach an fhoirgnimh trí chéile. 

Rochtain Chomhtháite ar Sheirbhísí 

Tá sé mar aidhm ag BIM a chinntiú go bhfuil na seirbhísí 
a soláthraíonn siad don phobal i gcoitinne inrochtana do 
dhaoine faoi mhíchumas nuair is praiticiúil agus cuí de 
réir mar atá leagtha amach san Acht um Míchumas 2005. 
Tá BIM tiomanta freisin do chur chun feidhme an Chóid 
Chleachtais ar inrochtaineacht na Faisnéise agus Seirbhísí 
Poiblí arna soláthar ag Comhlachtaí Poiblí. 

Cloíonn BIM lenár gcuid oibleagáidí faoi na hAchtanna 
um Shaoráil Faisnéise agus in 2013, déileáladh le ceithre 
fhiosrúchán.
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Faoi Alt 9(1) den chead sceideal leis an Acht Iascaigh 
Mhara, 1952, éilítear ar an mBord ráitis airgeadais a 
ullmhú i bhfoirm a d’fhéadfadh an tAire Talmhaíochta, 
Bia agus Mara a fhaomhadh le comhthoiliú an Aire 
Airgeadais.  In ullmhú na ráiteas airgeadais sin, éilítear ar 
an mBord:

•	 beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus 
ansin iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach

•	 breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá 
réasúnach agus stuama

•	 na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais 
leantaigh ach amháin sa chás nach cuí glacadh leis 
go leanfaidh Bord Iascaigh Mhara i mbun feidhme

•	 aon imeachtaí ábhartha ó chaighdeáin 
chuntasaíochta infheidhme a nochtadh agus a mhíniú

Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chuí a 
choimeád a nochtann le cruinneas réasúnta ag am ar bith 
staid airgeadais Bhord Iascaigh Mhara agus a chuireann 
ar a chumas a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais 
leis na riachtanais reachtúla. Tá an Bord freagrach freisin 
as sócmhainní Bhord Iascaigh Mhara a chosaint agus 
as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus 
neamhrialtachtaí eile a aithint agus a chosc.

_____________________
Kieran Calnan
Cathaoirleach

_____________________
Sean O’Donoghue
Comhalta Boird

Sa bhreis air sin, léim tuarascáil bhliantúil an Bhoird 
chun neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais 
iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráiteas nó 
neamhréireacht dealraitheach ábhartha faoi deara, 
déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí a bheadh 
ag a leithéid ar mo thuairisc féin.

Tuairim i leith na ráiteas airgeadais
I mo thuairimse, tugann na ráitis airgeadais, atá 
ullmhaithe de réir an chleachtais chuntasaíochta a 
ghlactar i gcoitinne leis in Éirinn, léargas fíor agus 
cothrom ar staid ghnóthaí an Bhoird ag 31 Nollaig 2013 
agus ar a ioncam agus a chaiteachas don bhliain 2013.

I mo thuairim, tá leabhair chuntais chearta coimeádta ag 
an mBord. Tá na ráitis airgeadais i gcomhaontú leis na 
leabhair chuntais.

Nithe a dtuairiscím de réir eisceachta orthu
Tuairiscím de réir eisceachta sna cásanna seo a leanas:

•	 Mura bhfuil an fhaisnéis agus na mínithe uile a 
theastaigh uaim le haghaidh m’iniúchta faighte 
agam, nó

•	 má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach 
raibh airgead á úsáid chun na críocha beartaithe 
ina leith nó sa chás nár ghéill na hidirbhearta do na 
húdaráis á rialú, nó

•	 mura bhfuil an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil 
bhliantúil an Bhoird comhsheasmhach leis na ráitis 
airgeadais lena mbaineann, nó

•	 mura léiríonn an ráiteas um rialú inmheánach 
airgeadais comhlíonadh an Bhoird leis an gCód 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó

•	 más rud é gur léir dom gur ann do nithe ábhartha 
eile a bhaineann leis an mbealach inar cuireadh gnó 
poiblí i gcrích.

Níl aon rud le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a 
dtuairiscím de réir eisceachta orthu

_____________________
Patricia Sheehan

Le haghaidh agus thar ceann an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 30ú Meitheamh 2014

TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE  

An Bord Iascaigh Mhara
Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais 
de chuid Bord Iascaigh Mhara don bhliain dar 
críoch 31 Nollaig 2013 faoi Acht an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993. Cuimsíonn na ráitis 
airgeadais, atáthar tar éis a ullmhú de réir na mbeartas 
cuntasaíochta leagtha amach iontu, an ráiteas ar 
bheartais chuntasaíochta, an cuntas ioncaim agus 
caiteachais, an ráiteas ar ghnóthachain agus caillteanais 
aitheanta iomlána, an clár comhardaithe, an ráiteas 
faoi shreabhadh airgid agus na nótaí a ghabhann leo. 
Táthar tar éis na ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm 
forordaithe faoi Alt 9 den Chéad Sceideal leis an Acht 
Iascaigh Mhara 1952, agus i gcomhréir leis an gcleachtas 
cuntasaíochta a bhfuil glactha go coitianta leis in Éirinn.

Freagrachtaí an Bhoird
Tá an Bord freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, a 
chinntiú go dtugann siad léargas cruinn agus cothrom 
ar staid ghnóthaí an Bhoird agus a chuid ioncaim agus 
caiteachais, 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 as tuairisciú orthu i gcomhréir leis an dlí 
is infheidhme.

Cuirtear m’iniúchadh i gcrích le tagairt do na breithnithe 
speisialta a ghabhann le Comhlachtaí Stáit i dtaca lena 
mbainistiú agus a bhfeidhmiú.

Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (An Ríocht Aontaithe agus Éire) agus 
i gcomhlíonadh le Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí an 
Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta.

Scóip an iniúchta ar na ráitis airgeadais
Baineann iniúchadh le fianaise a bhailiú faoi na 
suimeanna agus na nochtaí atá sna ráitis airgeadais, 
fianaise ar leor í chun dearbhú réasúnach a thabhairt go 
bhfuil na ráitis airgeadais saor ó aon mhíráiteas ábhartha, 
cibé mar gheall ar chalaois nó earráid é. Áiríonn sé seo 
measúnú ar

•	 Cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta iomchuí 
do chúinsí an Bhoird, agus an bhfuil siad curtha i 
bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach agus nochta go 
leordhóthanach

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

•	 Cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Déanaim iarracht freisin fianaise a ghnóthú maidir le 
rialtacht na n-idirbheart airgeadais i gcaitheamh iniúchta.

RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ AN BHOIRD  
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na Nollag 2009 agus d’fhaomh an Bord síneadh trí 
bliana i mí Iúil 2012.

•	 In 2009 d’aontaigh an Bord téarmaí tagartha an 
Fhochoiste Iniúchóireachta, arna bhunú ag an mBord 
in 2009, a chuimsíonn Comhaltaí Boird neamh-
Fheidhmiúcháin amháin agus é faoi chathaoirleacht 
Chomhalta Boird seachas Cathaoirleach an phríomh-
Bhoird. Cuirtear monatóireacht agus athbhreithniú 
an Bhoird ar an éifeachtacht um rialú inmheánach 
airgeadais ar an eolas le tuairiscí chuig an gCoiste 
Iniúchóireachta ón mbainistíocht, na hiniúchóirí 
seachtracha a chuireann obair iniúchóireachta 
inmheánaí i BIM i gcrích mar a ndéantar cur síos 
uirthi thuas agus ráitis ón Ard-Reachtaire Cuntas & 
Ciste ina Litir Bhainistíochta nó i dtuarascálacha eile.  
Lena chois sin, mar a éilíodh ar an mBord táthar tar 
éis athbhreithnithe neamhspleácha a choimisiúnú i 
dtaca le córais um rialuithe inmheánacha airgeadais 
sainiúla san eagraíocht.

Dearbhaímid go ndearna an Bord athbhreithniú ar 
éifeachtacht an chórais um rialuithe inmheánacha 
airgeadais maidir leis an mbliain dar críoch 31 Nollaig 
2013.

_____________________
Kieran Calnan
Cathaoirleach

_____________________
Sean O’Donoghue
Comhalta Boird

Aithníonn an Bord go bhfuil siad freagrach as an gcóras 
um rialú inmheánach airgeadais agus as athbhreithniú a 
dhéanamh ar a éifeachtacht.  Tá a leithéid de chóras um 
rialú inmheánach airgeadais deartha chun rioscaí gnó a 
bhainistiú seachas iad a dhíbirt agus ní féidir ach dearbhú 
réasúnach seachas dearbhú absalóideach a thabhairt i 
gcoinne mí-ráitis nó caillteanais ábhartha.  Seo a leanas 
na príomh-nósanna imeachta atá curtha i gcrích ag na 
Comhaltaí Boird agus é ar intinn acu rialú inmheánach 
airgeadais éifeachtach a sholáthar:

•	 Fócas soiléir ar chuspóirí gnó arna gcinneadh ag an 
mBord i bhfianaise na bhfreagrachtaí reachtúla.

•	 Struchtúr eagraíochtúil sainithe le línte freagrachta 
soiléire, tarmligean údaráis agus leithscaradh na 
ndualgas ceaptha chun timpeallacht rialaithe iomchuí 
a sholáthar.

•	 Próiseas bainistíochta riosca a bhreithníonn ar an 
straitéis agus pleananna gnó i gcomhthéacs phróiseas 
an bhuiséid bhliantúil nuair atá spriocanna agus 
pleananna airgeadais leagtha agus athbhreithnithe 
ag an mBord i bhfianaise na gcuspóirí cinnte.

•	 Córas tuairiscithe agus rialaithe a áiríonn 
athbhreithniú ar an mbuiséad bliantúil á chur i gcrích 
ag an mBord agus athbhreithniú rialta ar thorthaí 
iarbhír i gcoinne an bhuiséid.

•	 Nósanna imeachta rialaithe - coimeádann an Bord 
lámhleabhair chuimsitheacha na nósanna imeachta 
i dtaca lena phríomhghníomhaíochtaí uile.  Tá 
teorainneacha agus nósanna imeachta ann atá 
sainithe go soiléir i dtaca le caiteachas airgeadais, 
lena n-áirítear soláthar agus caiteachas caipitiúil.

•	 Córais monatóireachta - tá monatóireacht á déanamh 
ar nósanna imeachta rialaithe ag an bhfeidhm 
iniúchóireachta inmheánaí a fheidhmíonn i gcomhréir 
le creatlach an dea-chleachtais mar atá leagtha 
amach sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí 
Stáit 2009. Cuirtear obair an iniúchta inmheánaigh ar 
an eolas le hanailís ar na rioscaí a bhfuil BIM nochta 
ina leith. Tá tuarascáil an iniúchta inmheánaigh don 
bhliain 2013 faighte ag an gCoiste Iniúchóireachta, 
áirítear ann tuairim an Iniúchóra Inmheánaigh ar 
fhóntacht agus éifeachtacht an chórais um rialú 
inmheánach airgeadais, agus cuireadh an tuarascáil 
úd i láthair an Bhoird. Tá na córais monatóireachta 
agus iniúchta inmheánaigh á gcomhlánú ag an obair 
iniúchóireachta curtha i gcrích go bliantúil ar na 
bearta éagsúla um chúnamh deontais ag iniúchóirí 
seachtracha faoi mar a éilítear faoi reachtaíocht AE 
rialaithe na mBeart. D’fhaomh an Bord plean iniúchta 
inmheánaigh trí bliana don tréimhse 2009-2012 i mí 

RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS      RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA   

CUNTAIS BHORD IASCAIGH MHARA DON 
BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2013 - 
RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA 
FAOIN ACHT IASCAIGH MHARA 1952, ARNA 
LEASÚ.

Bunaíodh Bord Iascaigh Mhara faoi Acht Iascaigh 
Mhara 1952. Is é an Ghníomhaireacht Stáit é le 
príomhfhreagracht as forbairt inbhuanaithe thionscal bia 
mara na hÉireann ar muir agus ar an gcladach agus as 
éagsúlú an gheilleagair chósta.

Formáid na gCuntas

Seo a leanas mar atá bunús na cuntasaíochta agus na 
mbeartas suntasach arna nglacadh ag an mBord:

a) Bunús na Cuntasaíochta
Ullmhaítear na ráitis airgeadais faoi mhodh fabhraithe na 
cuntasaíochta, ach amháin sa mhéid atá sonraithe thíos, 
agus i gcomhréir leis na prionsabail chuntasaíochta a 
nglactar i gcoitinne leo faoin gcoinbhinsiún um chostas 
stairiúil.  Glactar le Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais, 
molta ag na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta, de réir 
mar a thagann siad i bhfeidhm.

b) Cistí an Státchiste
Cuirtear deontais reatha agus chaipitil lena n-áirítear 
scéim Dhobharshaothraithe an PFN san áireamh ar 
bhonn airgid thirim. Cuirtear deontais a fuarthas faoi 
Vóta 30 don Scéim Cruatan Bradán (faoi Fhotheideal F.2.) 
san áireamh ar bhonn fabhraithe. 

c) Cistí Eorpacha
Déanann an AE costais a chúiteamh i riaráistí. Aithnítear 
cúnamh dá leithéid ar bhonn in fhála.

d) Ioncam Iarchurtha
Cuimsíonn ioncam iarchurtha maoiniú Eorpach agus 
maoiniú Cruatan Bradán atá iarchurtha ar feitheamh 
caiteachas ar sheachadadh na seirbhísí.

e) Scéimeanna Deontais
Cuirtear íocaíochtaí a ndéantar faoi scéimeanna deontais 
éagsúla arna bhfeidhmiú ag an mBord san áireamh ar 
bhonn airgid thirim. Léirítear ceangaltais ag eascairt mar 
thoradh ar fhaofaí faoi na Scéimeanna Deontais éagsúla 
arna bhfeidhmiú ag an mBord i Nóta 14.

f) Drochfhiacha
Déantar foráil i dtaca le hiasachtaí agus fiacha a 
bhfuiltear in amhras faoina n-íocaíocht agus i gcoinne 
aon chaillteanais atá tuartha de bhun ráthaíochtaí. 
Díscríobhtar drochfhiacha sa bhliain ina bhfoirceanntar 

an comhaontú iasachta ábhartha.

g) Stoic
Sonraítear stoic ag an gcostas nó luach inréadaithe, cibé 
is ísle.  

h) Sócmhainní Seasta agus Dímheas
Ríomhtar dímheas de réir mhéid chothroim. Is iad seo 
a leanas na rátaí a n-úsáidtear do na príomhchatagóirí 
sócmhainne:

Talamh agus Áitribh

Talamh Nialas

Áitribh - Stáisiúin Loingseoireachta - Bunaidh 2%

Áitribh - Stáisiúin Loingseoireachta - 
Breiseanna 10%

Áitribh - Áitribh Eile 10%

Gléasra agus Innealra

- Trealamh Oiliúna maoinithe ag an CSE 16.6%

- Gléasra & Innealra Eile 10%

- Trealamh Teicniúil 20%

Mótarfheithiclí 20%

Gléasanna agus Trealamh

- Gléasanna Iascaireachta 50%

- Árthaí 10%

- Trealamh Oifige 20%

- Trealamh Ríomhaireachta 33.3%

i) Cúlchistí Caipitil
Cuimsíonn Cúlchistí Caipitil luach neamhamúchta na 
ndeontas caipitil a n-úsáidtear chun sócmhainní seasta a 
mhaoiniú.

j) Airgeadra Iasachta
Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid atá in 
airgeadra iasachta ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm ag 
dáta an Chláir Chomhardaithe.  Aistrítear ioncaim agus 
costais ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm ag dátaí na 
n-idirbheart bunúsach.

Déileáiltear sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le 
brabúis agus caillteanais ag eascairt ó idirbhearta 
airgeadra iasachta agus ar imréiteach na méideanna 
infhála agus iníoctha.
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CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31Ú NOLLAIG 2013

Nótaí 2013 2012

€ €

Ioncam

Deontais Oireachtais 1 17,113,083 18,743,349

Glanmhaoiniú Iarchurtha do Phinsin 20 (c) 2,412,520 2,004,538

Glan-aistriú ó Chúlchiste Caipitil 2 (217,647) 37,447

19,307,956 20,785,334

A.E. Deontais 3 73,048 62,520

Láimhdeachas Ghléasra Oighir 4 778,612 854,829

Ioncam Eile 5 1,034,888 1,014,540

21,194,504 22,717,223

Caiteachas

Forbairt Caipitil an Tionscail 6 3,603,043 4,201,669

Forbairt Reatha an  Tionscail 7(a) 8,024,001 7,641,145

Riarachán Reatha an  Tionscail 7(b) 4,292,813 4,529,277

Dímheas Gearrtha i rith na Bliana 7(c) 879,690 996,682

Costais Phinsin 20(a) 4,094,981 4,034,410

Caiteachas Eile 8 - -

Caiteachas ar Ghléasra Oighir 4 836,692 789,219

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain (536,716) 524,821

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

Iarmhéid ag 1 Eanáir 1,220,808 695,987

Barrachas / (Easnamh ) don bhliain (536,716) 524,821

Iarmhéid ag 31 Nollaig 684,092 1,220,808

Baineann an t-ioncam agus caiteachas ar fad don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013 le gníomhaíochtaí leanúnacha ag dáta 
an chláir chomhardaithe. Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 22.

k) Pinsin
Feidhmíonn Bord Iascaigh Mhara scéimeanna pinsean 
le sochar sainithe, atá á maoiniú go bliantúil ar bhonn 
íoc mar a thuillir ó airgead a chuirtear ar fáil dó, 
lena n-áirítear airgead arna sholáthar ag an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ó ranníocaíochtaí a 
asbhaintear ó thuarastail na mball foirne.

Tugann na costais phinsean léargas ar na sochair 
phinsean a thuill fostaithe sa tréimhse agus taispeántar 
iad glan ó ranníocaíochtaí pinsean foirne a choinníonn 
BIM. Aithnítear méid a chomhfhreagraíonn don 
mhuirear pinsean mar ioncam sa mhéid is go bhfuil sé 
inghnóthaithe, agus fritháirithe ag deontais faighte sa 
bhliain chun íocaíochtaí pinsean a urscaoileadh.

Léirítear caillteanais nó gnóthachain achtúireacha ag 
eascairt ar dhliteanais scéime i Ráiteas ar Ghnóthachain 
agus Caillteanais Aitheanta Iomlána agus tá coigeartú 
comhfhreagrach aitheanta sa mhéid inghnóthaithe ón 
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Léiríonn dliteanais phinsin luach reatha de chuid 
íocaíochtaí pinsean na todhchaí atá tuillte ag baill foirne 
go dtí seo. Is ionann maoiniú pinsean iarchurtha agus 
an tsócmhainn chomhfhreagrach atá le haisghabháil i 
dtréimhsí amach anseo ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara. 

RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA - AR LEAN

_____________________
Kieran Calnan
Cathaoirleach

_____________________
Sean O’Donoghue
Comhalta Boird

_____________________
Jason Whooley
Príomhfheidhmeannach
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_____________________
Kieran Calnan
Cathaoirleach

_____________________
Sean O’Donoghue
Comhalta Boird

_____________________
Jason Whooley
Príomhfheidhmeannach

_____________________
Kieran Calnan
Chairman

_____________________
Sean O’Donoghue
Board Member

_____________________
Jason Whooley
Chief Executive

CLÁR COMHARDAITHE AMHAIL AG 31 NOLLAIG 2013

Nótaí 2013 2012

Sócmhainní € €

Sócmhainní Seasta

Inláimhsithe 9 1,986,011 1,768,364

Airgeadas - Iasachtaí Téarma 10 - -

1,986,011 1,768,364

Sócmhainní Reatha

Féichiúnaithe 11 98,500 173,113

Stoic 12,141 9,204

Airgead sa Bhanc agus ar Láimh 1,959,768 2,737,738

2,070,409 2,920,055

Lúide Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe agus Muirir Fhabhraithe 12 (1,386,317) (1,699,247)

Iomlán na Sócmhainní lúide Dliteanais 
Reatha roimh Phinsean 2,670,103 2,989,172

Maoiniú Pinsin Iarchurtha 20(c) 54,900,000 56,100,000

Dliteanais Phinsin 20(b) (54,900,000) (56,100,100)

Iomlán na Sócmhainní Lúide Dliteanais 
Reatha 2,670,103 2,989,172

Maoinithe Ag:

Cúlchistí Caipitil 2 1,986,011 1,768,364

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 684,092 1,220,808

2,670,103 2,989,172

s cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 22.

RÁITEAS AR GHNÓTHACHAIN AGUS CAILLTEANAIS AITHEANTA IOMLÁNA

Nótaí 2013 2012

€ €

(Easnamh)/ Barrachas don bhliain (536,716) 524,821

Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach ar 
Dhliteanais Phinsin

Gnóthachain / (Caillteanais) ó thaithí ar 
dhliteanais scéime 20(d) (3,613,000) 95,000

Athruithe ar thoimhdí atá mar bhunús le 
luach reatha dliteanais na scéime pinsin - -

Coigeartú ar Mhaoiniú Pinsin Iarchurtha 3,613,000 (95,000)

Gnóthachain & (Caillteanais) Aitheanta 
Iomlána don Bhliain (536,716) 524,821

Baineann an t-ioncam agus caiteachas ar fad don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013 le gníomhaíochtaí leanúnacha ag dáta 
an chláir chomhardaithe. Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 22.
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Nótaí 2013 2012

Glan (Eis-sreabhadh) Airgid ó 
Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

(1,085,832) (954,172)

Glan (Eis-sreabhadh)/ Insreabhadh 
roimh Mhaoiniú

(777,971) 1,076,286

€ € € €

Maoiniú

Réamhíocaíochtaí Státchiste 
faighte

- -

Réamhíocaíochtaí Státchiste 
íoctha

- -

Glan Eis-sreabhadh Airgid ó 
Mhaoiniú

- -

Méadú / (Laghdú) ar Airgead 
Tirim

(777,971) 1,076,286

Imréiteach um ghlan-sreabhadh 
airgid go gluaiseacht i nglanchistí

Méadú / (Laghdú) ar airgead tirim 
don bhliain

(777,971) 1,076,286

Glanchistí ag 1ú Eanáir 2,737,739 1,661,453

Glanchistí ag 31ú Nollaig 1,959,768 2,737,739

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 22.

_____________________
Kieran Calnan
Cathaoirleach

_____________________
Sean O’Donoghue
Comhalta Boird

_____________________
Jason Whooley
Príomhfheidhmeannach

RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2013
Imréiteach ar an Iarmhéid sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/
Forbartha

Nótaí 2013 2012

€ € € €

Barrachas / (Easnamh) sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais

(536,716) 524,821

Ús Bainc (7,755) (5,061)

Glan-aistriú go dtí Cúlchiste 
Caipitil

217,647 (37,447)

Dímheas gearrtha ar Ioncam & 
Caiteachas

879,690 996,682

Brabús ó dhíolachán Sócmhainní 
Seasta

(3,750) (2)

(Méadú) / Laghdú ar Stoic (2,939) (855)

Laghdú / (Méadú) ar 
Fhéichiúnaithe:

        - Féichiúnaithe Iasachtaí - -

        - Soláthar le haghaidh 
Féichiúnaithe

- -

        - Féichiúnaithe Eile 74,614 74,614 40,778 40,778

Méadú / (Laghdú) ar 
Chreidiúnaithe

(312,930) 511,542

Glan-Insreabhadh / (Eis-
sreabhadh) Airgid ó 
Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/
Forbartha

307,861 2,030,458

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Glan Insreabhadh / (Eis-
sreabhadh) Airgid ó

Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin / 
Forbartha

307,861 2,030,458

Caiteachas Caipitiúil

Íocaíochtaí chun sócmhainní 
seasta a ghnóthú

(1,097,337) (959,235)

Fáltas ó dhíolachán sócmhainní 3,750 2

Toradh ar Infheistíochtaí agus 
Seirbhísiú Airgeadais

Ús Gearrtha ar iasachtaí Bád - -

Ús Bainc Faighte 7,755 5,061
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2013

1. Deontais Oireachtais: An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

2013 2012

€ €

Forbairt Reatha - Fotheideal Vóta N 12,379,000 13,000,000

Forbairt Chaipitil - Fotheideal Vóta N 3,550,000 3,250,000

Scéim Dhobharshaothraithe an PFN - 
Fotheideal Vóta J 1,184,083 2,493,349

17,113,083 18,743,349

2. Cúlchistí Caipitil
2013 2013 2012 2012

€ € € €

Iarmhéid ag 1 Eanáir 1,768,364 1,805,811

Aistriú (go dtí) Cuntas Ioncaim & 
Caiteachais;

Amúchta sa bhliain (879,690) (996,682)

Maoiniú úsáidte chun Sócmhainní Seasta a 
cheannach

1,047,337 959,235

217,647 (37,447)

Scaoilte ar dhiúscairtí sócmhainní - -

Glan-aistriú (go dtí) Cuntas Ioncaim & 
Caiteachais;

217,647 (37,447)

Iarmhéid ag 31 Nollaig 1,986,011 1,768,364

3. A.E. Deontais
2013 2012

Deontais Faighte € €

A.E. Tionscadal na Gorlainne Inmharthana - 34,996

A.E. Tionscadal Acrunet 73,048 -

A.E. Tionscadal Degree - 27,524

73,048 62,520

Nóta: Cuireadh fáltais uile an AE i bhfeidhm sa bhliain agus tá an caiteachas lena mbaineann san áireamh i Nóta 7.

4. Seo a leanas torthaí Oibriúcháin an tSoláthair Oighir:

2013 2012

€ €

Láimhdeachas 778,612 854,829

Lúide: Tuarastail (358,107) (314,563)

Lúide: Costais Oibriúcháin (374,037) (370,560)

Lúide: Costais Riaracháin (104,548) (104,096)

Caiteachas Iomlán ar Ghléasra Oighir (836,692) (789,219)

Barrachas /(Easnamh) ar Oibríochtaí (58,080) 65,610

Nóta: Tá an Bord ag breathnú go gníomhach go fóill ar an méid atá i ndán amach anseo don oibríocht déanta oighir seo 
agus déanfar cinneadh ina leith roimh dheireadh na bliana 2014.

5. Cuimsíonn Ioncam Eile:

2013 2012

€ €

Ús Bainc 7,755 5,061

Ioncam Riaracháin / Cíos Infhála 390,706 372,758

Ioncam Iascaigh 284,646 279,025

Ioncam ó Fhorbairt Gnó & Nuálaíocht 97,994 135,839

Ioncam Oiliúna 200,021 221,743

Ioncam ó Dhobharshaothrú Oisrí 
Teitreaplóideacha & Domhainfharraige

50,016 112

Brabús ó Dhíolachán Sócmhainní 3,750 2

1,034,888 1,014,540
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2013

6. Forbairt Caipiteal Tionscail - Lena n-áirítear deontais:

2013 2012

€ €

Iascaigh Mhara 1,062,599 635,764

Dobharshaothrú 1,959,484 2,981,325

Clár um Fhorbairt Gnó & Nuálaíocht 580,960 584,580

3,603,043 4,201,669

7. Tionscal Reatha
2013 2012

(a) Forbairt € €

Iascaigh Mhara 2,224,766 2,042,903

Dobharshaothrú 2,199,360 2,078,773

Rannóg Oiliúna 1,426,266 1,388,467

Gnó, Forbairt & Nuálaíocht 1,658,506 1,575,808

Faisnéis agus Pleanáil 515,103 555,194

 8,024,001  7,641,145 

(b) Riarachán

Tuarastail Foirne 1,616,970 1,655,823

Foireann Riaracháin Taistil 89,127 82,060

Táillí agus costais taistil na gComhaltaí Boird 35,753 53,296

Cíos, Rátaí agus Deisiúcháin 1,272,671 1,390,848

Guthán, Postas agus Páipéarachas 187,059 198,294

Próiseáil Sonraí 286,562 207,323

Cumhacht, Soilsiú agus Glantachán 76,276 85,794

Táillí Dlí, Gairmiúla agus Sainchomhairleoirí 277,763 450,589

Táille Iniúchta 21,000 25,000

Tuarascáil Bhliantúil 5,653 7,611

Árachas 145,123 144,684

Costais Forbartha agus Oiliúna na Foirne 169,507 126,296

Ilnithe, Costais Ghinearálta agus Síntiúis 
Trádála

109,349 101,659

4,292,813 4,529,277

(c) Dímheas

Dímheas i rith na bliana 879,690 996,682

Iomlán 13,196,504 13,167,104

 

8. Caiteachas Eile:

2013 2012

€ €

Soláthar in aghaidh Fiach Amhrasach - -

- -

9. Sócmhainní Seasta - Inláimhsithe

Iomlán
Talamh 

agus 
Áitribh

Gléasra 
agus 

Innealra

Gléasanna 
agus 

Trealamh

Costas € € € € €

Iarmhéid ag 1 Eanáir 53,580,212 9,861,830 13,356,661 410,987 29,950,734

Breiseanna 1,097,337 262,499 84,330 85,323 665,185

Diúscairtí (21,400) - - (21,400) -

Iarmhéid ag 31 Nollaig 54,656,149 10,124,329 13,440,991 474,910 30,615,919

Iarmhéid ag 1 Eanáir 51,811,848 9,200,411 12,978,830 308,385 29,324,222

Táille don bhliain 879,690 241,080 131,561 51,202 455,847

Diúscairtí don bhliain (21,400) - - (21,400) -

Iarmhéid ag 31 Nollaig 52,670,138 9,441,491 13,110,391 338,187 29,780,069

Glanluachanna 
Leabhair

Ag 31 Nollaig, 2013 1,986,011 682,838 330,600 136,723 835,850
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Ag 31 Nollaig, 2012 1,768,364 661,419 377,831 102,602 626,512

10. Sócmhainní Seasta - Airgeadais

2013 2012

Iasachtaí le hIascairí € €

Iarmhéid ag 1 Eanáir - -

Príomhshuim Dlite le hÍoc - -

Iarmhéid ag 31 Nollaig - -

Lúide: Soláthar in aghaidh Fiach Amhrasach - -

- -

11. Cuimsíonn Féichiúnaithe:

2013 2012

€ €

Féichiúnaithe Iasachtaí 891,969 891,969

Fiacha Eile 348,800 423,413

1,240,769 1,315,382

Lúide: Soláthar in aghaidh Fiach Amhrasach (1,142,269) (1,142,269)

98,500 173,113

12. Cuimsíonn Creidiúnaithe:

2013 2012

€ €

Ioncam Iarchurtha 55,370 55,370

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 14,444 9,328

Creidiúnaithe Trádála agus Fabhruithe 1,316,503 1,634,549

1,386,317 1,699,247

13. Léasú

(a) Léasanna Oibriúcháin

Meastar muirir léasa iníoctha in 2013 ag €840,339 agus cuimsíonn siad cíos na n-áitreabh arna n-áitiú ag an mBord. Tá na 

cíosanna sin de bhun léasanna atá le dul in éag mar seo a leanas:

2013

€

2013 113,322

2014 - 2017 707,004

2017 agus ina dhiaidh 20,013

840,339

Tá oifig chomhroinnte ag BIM i gCloich na Coillte, Co. Chorcaí leis an RTBM agus SFPA, tá an foirgneamh faoi úinéireacht 
OOP. Is iad seo a leanas na hoifigí a bhfuil léasanna oibriúcháin ag BIM ina leith; Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath. Na 
Duganna Nua (Gaillimh). Caisleán Náisiúnta Iascaigh na hÉireann, an Caisleán Nua, Co. Dhún na nGall. Ionad Réigiúnach 
Iascaigh, Baile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí. Na Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall. Tá léasanna oibriúcháin i bhfeidhm 
freisin i ndeich n-oifigí beaga réigiúnacha agus i ndeich nGléasraí Oighir atá i mbun feidhme i gceantair chósta éagsúla.

(b)  Léasanna Airgeadais
Ní raibh aon léasanna airgeadais ann ag 31 Nollaig 2013.

14. Dliteanais agus Ceangaltais Theagmhasacha

Ní raibh aon ndliteanais agus ceangaltais theagmhasacha ag 31 Nollaig, 2013 ag eascairt as:

(a) Ráthaíochtaí le hInstitiúidí Airgeadais i dtaca le hiasachtaí dar luach €158,589.02.  Sealbhaítear céadmhorgáiste mar 
urrús le haghaidh na ráthaíochtaí sin.  Níor iarradh ar an mBord aon íocaíochtaí a dhéanamh i dtaca le ráthaíochtaí in 2013.

(b) Seo a leanas mar a bhí iarmhéideanna gan íoc i dtaca le saoráidí airgeadais a faomhadh ach nár glacadh ag 31 Nollaig:

€

Dobharshaothrú 365,584

Iascaigh 520,289

Forbairt Gnó & Nuálaíocht 206,000

(c) Tá foirgneamh na Ceannoifige ar léas ó Oifig na nOibreacha Poiblí.  Áirítear leis an léas seo dliteanas an foirgneamh a 
choimeád mar a bhí ag tús an léasa.  Bheadh sé deacair meastachán a thabhairt don chineál sin oibre, agus ní fhéadfaí é a 
chur san áireamh go dtí gur tabhaíodh an caiteachas ina leith.

(d) Níl caingean dlí ar bith á cosaint ag an mBord.
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15. Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

I mí na Samhna 2011 d’fhógair an Rialtas a chuid pleananna chun athchóiriú a dhéanamh ar an seirbhís phoiblí sa cháipéis 
Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí. Soláthraíodh san athchóiriú úd go ndéanfaí athbhreithniú criticiúil ar gníomhaireachtaí ar 
leith faoi Mheitheamh 2012. I gcomhthéacs BIM, is é cuspóir an athbhreithnithe measúnú a dhéanamh cibé ar cheart 
feidhmeanna BIM a aistriú chuig an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. In 2012, mhol an Grúpa um Athbhreithniú Criticiúil 
gur cheart go leanfadh BIM ar aghaidh mar aonán ar leith faoi rialachas an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara agus gur 
cheart go n-oibreodh sé i gcomhpháirtíocht lena chuid custaiméirí agus le gníomhaireachtaí Stát ábhartha chun an earnáil 
bia mara in Éirinn a fhorbairt. Ar deireadh, mhol an Grúpa um Athbhreithniú Criticiúil gur cheart go ndéanfadh BIM iarracht a 
thuilleadh éifeachtúlachtaí a dhéanamh, i dteannta leis an iliomad éifeachtúlachtaí suntasacha atá curtha i gcrích go dtí seo.

16. Tionscadal Dobharshaothraithe Trasteorann

Ionchorpraíodh an Tionscadal Dobharshaothraithe Trasteorann arna thacú ag an gClár Speisialta um Shíocháin agus 
Athmhuintearas i 1998 mar Ghrúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch (EEIG) agus cláraíodh é leis an Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí. Tá sé faoi úinéireacht chomhpháirteach BIM agus Bia Mara Thuaisceart Éireann Teoranta [Northern Ireland 
Seafood Limited].

Ar 31ú Nollaig 2011 tar éis thuairim dhlíthiúil, glacadh an cinneadh an cúigear ball foirne de chuid an EEIG a aistriú go 
párolla BIM agus áirítear anois iad in uimhreacha Chreat Rialaithe Fostaithe BIM. Cé gur fostaithe de chuid BIM anois iad, 
leanann na hiar-bhaill foirne EEIG i mbun oibre, ag leibhéil éagsúla, ar an tionscadal EEIG.

Tá cúnamh deontais á fháil ag an EEIG faoi láthair ón Roinn Talmhaíochta & Forbartha Tuaithe i dTuaisceart Éireann (DARD). 
Tá an cúnamh deontais seo ar conradh leis an EEIG seachas BIM. Cuideoidh BIM leis an EEIG lena cuid riachtanas airgeadais 
agus aisíocfar na híocaíochtaí deontais uile a bhfaightear ó DARD le BIM ón Tionscadal Dobharshaothraithe.

17. Ciste Cothromais Bheanntraí

Bhunaigh an rialtas an ciste seo chun forbairt an tionscail dobharshaothraithe i réigiún Bheanntraí a chur chun cinn tar 
éis dúnadh Chríochfort Ola Fhaoide. Ní féidir luach na scaireanna seo a mheas go cruinn, toisc go mbraitheann siad ar 
fheidhmíocht na bhfiontar.  Sealbhaítear na scaireanna uile in ainm an Aire Airgeadais.

2013 2012

Sealbhaíodh na hinfheistíochtaí seo a leanas 
ag 31 Nollaig 2013 € €

Kush Seafarms Ltd. 19,046 19,046

Fastnet Mussels Ltd. 19,046 19,046

38,092 38,092

18. Tuarastail Foirne

Gearrtar tuarastail foirne sa bhliain ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais faoi na ceannteidil seo a leanas. Gearrtar 
Conarthaí Tréimhse Éiginnte (CTÉ) díreach ar a gcostais tionscadal (gníomhaíochtaí forbartha) ina rannóg. Gearrtar pánna 
Oibreoirí na nGléasraí Oighir ar chostais reatha na nGléasraí Oighir (Féach Nóta 4)

(a) Tuarastail Foirne de réir Rannáin

Líon Foirne 
ag 31 Noll 

2013
2013

Líon Foirne 
ag 31 Noll 

2012
2012

€ €

Tuarastail um Fhorbairt Gnó & 
Nuálaíocht

18 1,058,866 19 1,134,865

Tuarastail na Seirbhísí Oiliúna 15 872,858 16 880,286

Tuarastail um Fhorbairt Iascaigh 23 1,480,423 23 1,500,003

Tuarastail um Fhorbairt 
Dobharshaothraithe 27 1,755,506 27 1,757,169

Tuarastail Riaracháin 25 1,616,970 26 1,655,823

Tuarastail Faisnéise agus Pleanála 5 303,672 5 349,603

Oibreoirí na nGléasraí Oighir 11 358,107 12 314,563

124 7,446,402 128 7,592,312

Nóta: Íocann BIM 11 dá liúntais foirne (comhlán) i dtaca le héide €10,560, cíos€3,960 agus dualgais bhreise €8,290, 
cleachtas atá i bhfeidhm ag BIM le blianta fada anuas agus a bhfuiltear tar éis cead foirmiúil a iarraidh ina leith ón Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le haghaidh íocaíochta leanúnaí na liúntas seo.

(b)  Pinsin Íoctha sa Bhliain

Líon Foirne 
ag 31 Noll 

2013
2013

Líon Foirne 
ag 31 Noll 

2012
2012

Is éard is pinsinéirí ann ná íocaíochtaí 
pinsin le baill foirne scortha BIM 
(Féach Nóta 19)

€ €

Pinsinéirí 108 2,015,487 107 1,978,061

Íocaíochtaí Cnapshuime 71,993 417,400

108 2,087,480 107 2,395,461

Táthar tar éis tobhach pinsin de chuid €450,612 a asbhaint ó bhaill foirne agus a íoc leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
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Mara. Tar éis rialú AE in 2008 rinneadh baill foirne buana de na baill foirne uile ar conradh a cháiligh le haghaidh conradh 
tréimhse éiginnte. Áirítear na baill foirne seo inár líon foirne údaraithe mar a aontaíodh leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara.

19. Tuarastal na Stiúrthóirí agus an POF

Táillí 
2013

Táillí 
2012

Costais 
Taistil 
2013

Costais 
Taistil 
2012

Tinreamh 
Boird 
2013

Cruinnithe 
Eile 20133

€ € € € € €

An tUas. Kieran 
Calnan (Téarma 
13 Meitheamh 
2012 go 12 
Meitheamh 
2015)

Cathaoirleach Nialas Nialas 6,452 1,143 11 5

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

Stiúrthóir 3,433 7,695 1,298 3,886 3 Nialas

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

Stiúrthóir 3,433 7,695 1,643 3,165 6 Nialas

An tUas. Paidi 
O'Shea (Téarma 
4 Samhain 2010 
go 3 Samhain 
2013)

Stiúrthóir Nialas 7,695 Nialas 3,452 Nialas Nialas

An tUas. Sean 
O'Donoghue 
(Téarma 2 
Márta 2011 go 1 
Márta 2014)

Stiúrthóir 7,695 7,695 4,726 4,135 11 1

An tUas. 
Padraig 
O'Ceidigh 
(Téarma 30 
Aibreán 2013 
go 29 Aibreán 
2016)

Stiúrthóir 5,130 Nialas 1,942 Nialas 6 Nialas

Thionóil an Bord 11 cruinniú iomlán in 2013 agus d’fhreastail Comhaltaí Boird ar chruinnithe eile thar ceann BIM.

Tuarastal 2013 Tuarastal 2012

€ €

POF 125,332 129,523

Cuireann an POF le scéim chomhordaithe aoisliúntais le sochar sainithe de chuid Bhord Iascaigh Mhara do bhaill foirne. Lena 
chois sin, íocadh sochar comhchineáil de chuid €798 (2012: €4,212) freisin i dtaca le gluaisteán cuideachta, ar iarradh cead 

ina leith ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ón Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí an Mheithimh 
2012. Tar éis diúltú na Roinne cead a thabhairt don POF gluaisteán cuideachta a úsáid, d’aontaigh an Bord go mbeadh an 
POF in ann úsáid a bhaint as feithicil chomhthiomsaithe chun críocha taistil oifigiúla le héifeacht ó 31 Márta 2013.

20. Costais Phinsean

(a) Anailís ar chostais phinsean iomlána gearrtha ar Chaiteachas

2013 2012

€ €

Costas seirbhíse reatha 1,400,000 1,400,000

Ús ar Dhliteanais Scéime Pinsean 3,100,000 3,000,000

Ranníocaíochtaí an Fhostaí (405,019) (365,590)

4,094,981 4,034,410

(b) Gluaiseacht i nGlandliteanas Pinsin i rith na bliana airgeadais

2013 2012

(€’000) (€’000)
Glandliteanas Pinsin ag 1 Eanáir 56,100 54,000

Costais Seirbhíse Reatha 1,400 1,400

Costais Úis 3,100 3,000

Caillteanas / (gnóthachan) achtúireach (3,613) 95

Pinsin íoctha sa bhliain (Nóta 17(b)) (2,087) (2,395)

Glandliteanas Pinsin ag 31 Nollaig 54,900 56,100

(c) Gluaiseacht i nGlandliteanas Pinsin sa bhliain airgeadais

Aithníonn an Bord na méideanna seo mar shócmhainn atá comhfhreagrach don dliteanas iarchurtha neamh-mhaoinithe do 
phinsin ar bhonn tacair na dtoimhdí a bhfuil cur síos orthu thíos agus roinnt imeachtaí caite. Cuimsíonn na himeachtaí seo 
an bonn reachtúil do bhunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair maidir 
le pinsin na seirbhíse poiblí a chistiú lena n-áirítear ranníocaíochtaí na bhfostaithe agus an próiseas meastachán bliantúil. 
Ainneoin nach bhfuil aon chomhaontú foirmiúil ann i dtaobh na méideanna sonracha seo leis an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara, níl fianaise ar bith ag an mBord nach leanfaidh an beartas cistithe seo ar aghaidh ag freastal ar a leithéid sin de 
mhéideanna de réir an chleachtais reatha.

Glanmhaoiniú Iarchurtha do Phinsin sa bhliain

2013 2012

€ €

Maoiniú inghnóthaithe maidir le costais 
phinsean na bliana reatha.

4,500,000 4,400,000

Deontas Stáit curtha i bhfeidhm chun 
pinsinéirí a íoc.

(2,087,480) (2,395,462)

2,412,520 2,004,538
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Bhí an sócmhainn mhaoinithe iarchurtha do phinsin amhail an 31 Nollaig 2013 cothrom le €54.9m (2012: €56.1m).

(d) Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithí 

2013 2012 2011 2010

(€’000) (€’000) (€’000) (€’000)

Oibleagáidí um shochar sainithe 54,900 56,100 54,000 55,000

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

(3,613) 95 (3,100) (4,058)

Céatadán de luach reatha na 
ndliteanas scéime

7% 0.2% 6% 7%

(e) Scéim Pinsin

Bord Iascaigh Mhara operates unfunded defined benefit superannuation schemes for staff. Superannuation entitlements 
aFeidhmíonn Bord Iascaigh Mhara scéimeanna aoisliúntais le sochar sainithe neamhchistithe do bhaill foirne. Íoctar 
teidlíochtaí aoisliúntais ag eascairt faoi na scéimeanna as ioncam reatha agus gearrtar leis an gCuntas Ioncaim agus 
Caiteachais iad, glan ó ranníocaíochtaí aoisliúntais na bhfostaithe, sa bhliain ina bhfuil siad iníoctha. Tá na torthaí atá 
leagtha amach anseo thuas bunaithe ar luacháil achtúireach na ndliteanas pinsin maidir le baill foirne BIM atá ag fónamh, 
scortha agus imithe ar shlí na fírinne amhail ag 31 Nollaig 2013. Rinne achtúire cáilithe neamhspleách an luacháil seo dar 
dáta 13 Feabhra 2014 ar mhaithe leis an gcaighdeán cuntasaíochta, Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 17 - Sochair 
Scoir (FRS 17).

Seo a leanas mar a bhí na toimhdí airgeadais ar baineadh úsáid astu chun dliteanais scéime a ríomh chun críocha FRS17:

Toimhdiú 2013 2012 2011

Toimhdiú um méadú tuarastail 4% 4% 4%

Toimhdiú um méadú pinsin 4% 4% 4%

Ráta lascaine 5.5% 5.5% 5.5%

Boilsciú praghsanna 2% 2% 2%

Tógann an bunús mortlaíochta a úsáidtear feabhsuithe ar ionchas saoil thar mhéid áirithe ama san áireamh, ionas go 
mbraithfidh ionchas saoil ag aois scoir ar an mbliain a shroicheann comhalta an aois scoir (aois 65). Léiríonn an tábla thíos 
ionchas saoil na gcomhaltaí sin as slánú aois 65 in 2013.

Bliain a slánaítear aois 65 2013

Ionchas Saoil - fir 87

Ionchas Saoil - mná 90

21. Leasanna na gComhaltaí Boird

Ghlac an Bord nósanna imeachta i gcomhréir le treoirlínte eisithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir 
le leasanna á nochtadh ag Comhaltaí Boird agus táthar tar éis cloí leis na nósanna imeachta sin i gcaitheamh na bliana.  Bhí 
dhá chás inar nocht comhaltaí boird leasanna in 2013.

22. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

D’fhaomh an Bord na Ráitis Airgeadais ar an 1ú Bealtaine 2014.

DEONTAIS CABHLAIGH A ÍOCADH 2013

Tairbhí Árthach Costais 
Incháilithe

Deontas BIM 
Íoctha

Deontas AE 
Íoctha

Iomlán na 
nDeontas 
Íoctha

DEONTAIS NUACHÓIRITHE

Corcaigh

Duine Aonair Cisemair €18,064.00 €1,806.00 €5,420.00 €7,226.00

Duine Aonair Kayleigh €7,500.00 €750.00 €2,250.00 €3,000.00

Duine Aonair Sea Rose €7,500.00 €750.00 €2,250.00 €3,000.00

Duine Aonair Anders Nees €37,500.00 €3,750.00 €11,250.00 €15,000.00

Myross Island Fish 
Limited

Myross CSA €7,500.00 €1,500.00 €1,500.00 €3,000.00

Duine Aonair Brian Eoin €11,000.00 €5,500.00 €5,500.00 €11,000.00

O’Callaghan 
Fishing Ltd

Monica 11 €25,800.00 €5,170.00 €5,170.00 €10,340.00

Duine Aonair
Sparkling 
Star

€37,500.00 €7,500.00 €7,500.00 €15,000.00

Eternal Dawn Ltd
Eternal 
Dawn

€27,500.00 €5,500.00 €5,500.00 €11,000.00

Rachel Jay Fishing 
Ltd

Rachel Jay €37,500.00 €7,500.00 €7,500.00 €15,000.00

Duine Aonair Phoenix €5,981.00 €1,196.00 €1,196.00 €2,392.00

Damien Turner 
Fisheries Ltd

Roise 
Catriona

€37,500.00 €7,500.00 €7,500.00 €15,000.00

Keelbawn Fishing 
Co Ltd

Ronan Ross €15,000.00 €7,500.00 €7,500.00 €15,000.00

Dún na nGall

Duine Aonair Aoibha c €4,850.00 €970.00 €970.00 €1,940.00

Northern Celt Ltd
Northern 
Celt

€37,500.00 €7,500.00 €7,500.00 €15,000.00

Catherine R Ltd Catherine R €10,650.00 €2,130.00 €2,130.00 €4,260.00

Foyle Warrior Ltd
Paul 
Stephen

€6,107.00 €1,221.50 €1,221.50 €2,443.00

Foyle Warrior Ltd Foyle Fisher €4,754.00 €951.00 €951.00 €1,902.00

Progress 11 €27,500.00 €5,500.00 €5,500.00 €11,000.00
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Tairbhí Árthach Costais 
Incháilithe

Deontas BIM 
Íoctha

Deontas AE 
Íoctha

Iomlán na 
nDeontas 
Íoctha

Baile Átha Cliath

Duine Aonair Argo K €37,500.00 €7,500.00 €7,500.00 €15,000.00

Duine Aonair Nausicaa €27,500.00 €5,500.00 €5,500.00 €11,000.00

Gaillimh

Duine Aonair Star of Hope €37,500.00 €3,750.00 €11,250.00 €15,000.00

Duine Aonair
Ocean 
Harvester 11

€27,500.00 €5,500.00 €5,500.00 €11,000.00

Kristel Patrick Ltd
Kristel 
Patrick

€27,500.00 €5,500.00 €5,500.00 €11,000.00

Shauna Ann Ltd Shauna Ann €37,500.00 €7,500.00 €7,500.00 €15,000.00

Duine Aonair
Maria 
Magdalena 
111

€25,641.00 €5,128.00 €5,128.00 €10,256.00

Duine Aonair
Ocean 
Breeze

€18,750.00 €3,750.00 €3,750.00 €7,500.00

Ciarraí

Duine Aonair An 
Portan Oir €610.00 €122.00 €122.00 €244.00

Duine Aonair Marie 11 €1,164.00 €232.50 €232.50 €465.00

Duine Aonair Emma Lou €850.00 €170.00 €170.00 €340.00

Lú

Duine Aonair Rose of 
Sharon 11 €34,720.00 €3,472.00 €10,416.00 €13,888.00

Duine Aonair Celtic 
Chieftain €27,500.00 €5,500.00 €5,500.00 €11,000.00

Keelbawn Fishing 
Co Ltd

Margaret 
Mary €16,787.00 €3,357.50 €3,357.50 €6,715.00

Supreme Fishing 
Co Ltd

Stella Nova €25,234.00 €5,047.00 €5,047.00 €10,094.00

An Mhí

Tairbhí Árthach Costais 
Incháilithe

Deontas BIM 
Íoctha

Deontas AE 
Íoctha

Iomlán na 
nDeontas 
Íoctha

Duine Aonair Provider €7,490.00 €1,498.00 €1,498.00 €2,996.00

Iomlán na 
nDeontas 
Nuachóirithe

35 €720,952.00 €137,721.50 €166,279.50 €304,001.00

Tairbhí Árthach Costais 
Incháilithe

Deontas BIM 
Íoctha

Deontas AE 
Íoctha

Iomlán na 
nDeontas 
Íoctha

DEONTAIS SÁBHÁILTEACHTA

Cork

Duine Aonair Katy-Belle €3,632.00 €1,453.00 €0.00 €1,453.00

Duine Aonair Hannh J €9,300.00 €3,720.00 €0.00 €3,720.00

Duine Aonair
Wave 
Runner

€1,105.00 €442.00 €0.00 €442.00

Duine Aonair Sea Hunter €7,500.00 €3,000.00 €0.00 €3,000.00

Duine Aonair St Joseph €4,605.00 €1,842.00 €0.00 €1,842.00

Duine Aonair
Dean 
Richard

€2,365.00 €946.00 €0.00 €946.00

Duine Aonair Elma Ellen €2,365.00 €946.00 €0.00 €946.00

Duine Aonair Ellen D €593.00 €237.00 €0.00 €237.00

Duine Aonair Ryan Dean €2,365.00 €946.00 €0.00 €946.00

Duine Aonair
Finbarr 
Michael

€2,365.00 €946.00 €0.00 €946.00

Duine Aonair Cresswell €744.00 €298.00 €0.00 €298.00

Duine Aonair Dawn Star €340.00 €136.00 €0.00 €136.00

Eternal Dawn 
Ltd

Eternal 
Dawn

€27,500.00 €11,000.00 €0.00 €11,000.00

Duine Aonair Albert John €2,365.00 €946.00 €0.00 €946.00

Duine Aonair
Dawn 
Hunter

€7,500.00 €3,000.00 €0.00 €3,000.00

Knollway Ltd Lovon €3,454.00 €1,382.00 €0.00 €1,382.00

Duine Aonair Aine 11 €1,025.00 €410.00 €0.00 €410.00

Myross Island 
Fish Limited

Myross CSA €7,500.00 €3,000.00 €0.00 €3,000.00

Duine Aonair Ettie €828.00 €331.00 €0.00 €331.00
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Tairbhí Árthach Costais 
Incháilithe

Deontas BIM 
Íoctha

Deontas AE 
Íoctha

Iomlán na 
nDeontas 
Íoctha

James Hurley 
Fisheries Ltd.

Dever 
Ar Mor

€24,254.00 €9,702.00 €0.00 €9,702.00

James Hurley 
Fisheries Ltd.

Dever 
Ar Mor

€1,510.00 €604.00 €0.00 €604.00

Duine Aonair Phoenix €7,280.00 €2,912.00 €0.00 €2,912.00

Duine Aonair Lauralena €8,379.00 €3,352.00 €0.00 €3,352.00

Duine Aonair
Richard 
Anna

€2,365.00 €946.00 €0.00 €946.00

Dún na nGall

Duine Aonair St Ronan €1,001.00 €400.00 €0.00 €400.00

Duine Aonair Lorfrancas €1,350.00 €540.00 €0.00 €540.00

Duine Aonair Coastal Boy €1,339.00 €536.00 €0.00 €536.00

Duine Aonair Eileen €754.00 €301.00 €0.00 €301.00

Peadar Elaine 
Ltd

Peadar 
Elaine 11

€16,441.00 €6,576.00 €0.00 €6,576.00

Heather Jane 
Ltd

Heather 
Jane 11

€10,860.00 €4,344.00 €0.00 €4,344.00

Duine Aonair
John 
Fortune

€1,064.00 €426.00 €0.00 €426.00

Duine Aonair Marliona €1,020.00 €408.00 €0.00 €408.00

Duine Aonair Fiona €5,648.00 €2,259.00 €0.00 €2,259.00

Tully Shellfish 
Ltd Maria €5,690.00 €2,276.00 €0.00 €2,276.00

Tully Shellfish 
Ltd Maria €1,380.00 €2,276.00 €0.00 €2,276.00

Catherine R Ltd Catherine R €27,500.00 €11,000.00 €0.00 €11,000.00

Tairbhí Árthach Costais 
Incháilithe

Deontas BIM 
Íoctha

Deontas AE 
Íoctha

Iomlán na 
nDeontas 
Íoctha

Duine Aonair Labhaoise €2,300.00 €920.00 €0.00 €920.00

Duine Aonair Our Jenna €1,482.00 €593.00 €0.00 €593.00

Duine Aonair
Abbey 
Marie

€1,425.00 €570.00 €0.00 €570.00

Duine Aonair Sea Breeze €473.00 €189.00 €0.00 €189.00

Duine Aonair Una Marie €2,096.00 €838.00 €0.00 €838.00

Duine Aonair
Katie 
Shannon

€2,256.00 €902.00 €0.00 €902.00

Duine Aonair Meevagh 1 €1,346.00 €538.00 €0.00 €538.00

Gaillimh

Duine Aonair Sile Mairead €829.00 €332.00 €0.00 €332.00

Duine Aonair
Colm 
Bairbre

€229.00 €92.00 €0.00 €92.00

Duine Aonair Seagul €416.00 €166.00 €0.00 €166.00

Duine Aonair
Meaghan 
Isobelle

€657.00 €263.00 €0.00 €263.00

Duine Aonair Girl Pamela €478.00 €191.00 €0.00 €191.00

Duine Aonair Slainte €702.00 €281.00 €0.00 €281.00

Duine Aonair Cuigeal Bay €548.00 €219.00 €0.00 €219.00

Duine Aonair Roisin €527.00 €211.00 €0.00 €211.00

Duine Aonair
Baile an 
Slibhe

€527.00 €211.00 €0.00 €211.00

Duine Aonair Feenish €527.00 €211.00 €0.00 €211.00

Duine Aonair
Morning 
Star

€413.00 €165.00 €0.00 €165.00

Duine Aonair St Bridget €763.00 €305.00 €0.00 €305.00

Duine Aonair
Doohulla 
wave

€1,271.00 €508.00 €0.00 €508.00

Duine Aonair
Niamh 
Cailin

€1,271.00 €508.00 €0.00 €508.00

Duine Aonair Lisa Marie €707.00 €283.00 €0.00 €283.00

Duine Aonair Cruadan €354.00 €142.00 €0.00 €142.00

Duine Aonair
Atlantic  
Sound

€443.00 €177.00 €0.00 €177.00

Duine Aonair Carrigeen €413.00 €165.00 €0.00 €165.00

Duine Aonair Rachael L €453.00 €181.00 €0.00 €181.00
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Tairbhí Árthach Costais 
Incháilithe

Deontas BIM 
Íoctha

Deontas AE 
Íoctha

Iomlán na 
nDeontas 
Íoctha

Duine Aonair
St. 
Christopher

€1,000.00 €600.00 €0.00 €600.00

Duine Aonair Luchton €832.00 €333.00 €0.00 €333.00

Duine Aonair Mary Anne €450.00 €180.00 €0.00 €180.00

Duine Aonair Gliomach €537.00 €215.00 €0.00 €215.00

Duine Aonair True Faith €2,812.00 €1,125.00 €0.00 €1,125.00

Duine Aonair
Realt 
Trathnona

€906.00 €362.00 €0.00 €362.00

Duine Aonair Maureen €542.00 €325.00 €0.00 €325.00

Ciarraí

Duine Aonair
Rosses 
Fisher

€1,865.00 €746.00 €0.00 €746.00

Duine Aonair Petit Fanch €2,050.00 €820.00 €0.00 €820.00

Duine Aonair Albatross €1,764.00 €706.00 €0.00 €706.00

Duine Aonair Sue €1,428.00 €571.00 €0.00 €571.00

Duine Aonair Sherky Star €5,888.00 €2,355.00 €0.00 €2,355.00

Duine Aonair
An Collach 
Dubh

€497.00 €199.00 €0.00 €199.00

Duine Aonair Ocean Glory €7,500.00 €3,000.00 €0.00 €3,000.00

Lú

Duine Aonair Quo Vadis €1,986.00 €794.00 €0.00 €794.00

Millbay Fishing 
Co Ltd Saint Clair €37,500.00 €15,500.00 €0.00 €15,500.00

Maigh Eo

Duine Aonair Michael Og €543.00 €217.00 €0.00 €217.00

Duine Aonair
Spirit of 
Ross

€637.00 €255.00 €0.00 €255.00

Duine Aonair Shanemar 2 €250.00 €100.00 €0.00 €100.00

Duine Aonair
Blath na 
hOige

€1,656.00 €662.00 €0.00 €662.00

Duine Aonair Shanemar 2 €692.00 €277.00 €0.00 €277.00

Duine Aonair Keem Bay €533.00 €213.00 €0.00 €213.00

Duine Aonair Magdalena €929.00 €372.00 €0.00 €372.00

Duine Aonair Snow 1 €4,783.00 €1,913.00 €0.00 €1,913.00

Duine Aonair
Oileain 
na gCapall

€947.00 €379.00 €0.00 €379.00

Duine Aonair
Oileain 
na gCapall

€575.00 €454.00 €0.00 €454.00

Tairbhí Árthach Costais 
Incháilithe

Deontas BIM 
Íoctha

Deontas AE 
Íoctha

Iomlán na 
nDeontas 
Íoctha

Duine Aonair Tara Rose €786.00 €314.00 €0.00 €314.00

Duine Aonair
Dancing 
Wave

€4,405.00 €1,762.00 €0.00 €1,762.00

Duine Aonair Girl Kay €1,817.00 €727.00 €0.00 €727.00

Duine Aonair North Star €490.00 €196.00 €0.00 €196.00

Sligeach

Duine Aonair Mistic Star €6,997.00 €2,799.00 €0.00 €2,799.00

Port Láirge

Duine Aonair Rylenna-C €3,693.00 €1,477.00 €0.00 €1,477.00

Duine Aonair Rylenna-C €350.00 €140.00 €0.00 €140.00

Duine Aonair Johnny K €10,266.00 €4,106.00 €0.00 €4,106.00

Duine Aonair Manxie €749.00 €300.00 €0.00 €300.00

Duine Aonair Leah Marie €3,715.00 €1,486.00 €0.00 €1,486.00

Duine Aonair Fin-Ron €987.00 €395.00 €0.00 €395.00

Duine Aonair Willie Joe €3,000.00 €1,200.00 €0.00 €1,200.00

Duine Aonair Fiona 
Yvonne €1,466.00 €586.00 €0.00 €586.00

Duine Aonair Eilidh C €1,514.00 €606.00 €0.00 €606.00

Duine Aonair Southern 
Sun V €5,500.00 €2,200.00 €0.00 €2,200.00

Iomlán na 
nDeontas 
Sábháilteachta 

104 €354,499.00 €142,331.00 €0.00 €142,331.00

CÚNAMH SPEISIALTA D'IASCAIRÍ ÓGA

Corcaigh

Duine Aonair Katy-Belle €69,562.00 €5,217.00 €5,217.00 €10,434.00

Duine Aonair Blue 
Horizon €333,333.00 €25,000.00 €25,000.00 €50,000.00

An Mhí

Duine Aonair Provider €204,800.00 €15,360.00 €15,360.00 €30,720.00

Iomlán an 
Chúnaimh 
Speisialta 
d'Iascairí Óga

3 €607,695.00 €45,577.00 €45,577.00 €91,154.00
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SCÉIMEANNA DEONTAIS UM DHOBHARSHAOTHRÚ BIM

Íocaíochtaí deontais BIM de réir an chontae idir 1ú Eanáir 2013 agus 31ú Nollaig 2013

Tairbhí Deontais BIM
Infheistíocht Curtha i 

bhFeidhm

€ €

Contae Chorcaí 155,775.10 470,771.28

An tUas. Michael Crowley 1,000.00 2,500.00

Daithi O’Murchu Marine Research Station 
Limited 8,331.40 20,828.00

Dingle Bay Seaweed 8,504.00 21,260.00

An tUas. Michael O’Neill (Abalone) 1,092.33 2,730.00

Ocean Run Limited 8,495.02 21,237.55

Castletownbere Fishermens Coop 91,287.35 365,149.40

Bord Iascaigh Mhara 37,065.00 37,065.00

Contae Dhún na nGall 26,000.00 65,000.00

Donegal Aquaculture Services Limited 22,500.00 56,250.00

Iasc Sliogach Uisce-Leathan Teoranta 1,000.00 2,500.00

Ocean Farm Limited 2,500.00 6,250.00

Contae Bhaile Átha Cliath 408,987.20 408,987.20

Bord Iascaigh Mhara 335,247.20 335,247.20

Bord Iascaigh Mhara 24,600.00 24,600.00

Irish Salmon Growers’ Association Limited 49,140.00 49,140.00

Contae na Gaillimhe 27,763.72 27,763.72

Bord Iascaigh Mhara 27,763.72 27,763.72

Contae Chiarraí 106,258.19 265,645.48

Dingle Bay Seaweed 46,380.00 115,950.00

An tUas. Liam O’Connor 5,524.96 13,812.40

An tUas. Michael O’Shea 505.00 1,262.50

Teahan Partnership 12,408.00 31,020.00

Tralee Bay Hatchery Limited 41,440.23 103,600.58

Contae Mhaigh Eo 8,333.76 20,834.40

Connemara Seafoods Frozen Limited 8,333.76 20,834.40

Tairbhí Deontais BIM
Infheistíocht Curtha i 

bhFeidhm

€ €

Contae Thiobraid Árann 1,000.00 2,500.00

Santa Cruise Salmon Farm Limited 1,000.00 2,500.00

Contae Phort Láirge 19,931.47 49,828.68

Iasc Sliogagh Dungarbhain Teoranta 19,931.47 49,828.68

Contae Chill Mhantáin 21,351.52 53,378.80

Idas Limited 21,351.52 53,378.80

Iomlán 23 tionscadal 775,400.96 1,364,709.55

RÍOMH NA HINFHEISTÍOCHTA I NDOBHARSHAOTHRÚ BUNAITHE AR ÍOCAÍOCHTAÍ 
DEONTAIS FAOIN SCÉIM DHOBHARSHAOTHRAITHE TRÁCHTÁLA IN 2013

Scéim um Fhorbairt Dobharshaothraithe Tráchtála

Plean Forbartha Náisiúnta 2007-2013

Íocaíochtaí Deontais de réir an Chontae idir 1ú Eanáir agus 31ú Nollaig 2013

Tairbhí Deontas BIM Deontas AE Deontas Iomlán

€ € €

Contae Chiarraí 3,565.98 3,565.98 7,131.96

Foley Teahan 3,565.98 3,565.98 7,131.96

Shellfish Limited

3,565.98 3,565.98 7,131.96

Iomlán
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CLÁR UM FHORBAIRT GNÓ & NUALAÍOCHT

Plean Forbartha Náisiúnta 2007-2013

Íocaíochtaí Deontais idir 1ú Eanáir agus 31ú Nollaig 2013

Tairbhí Tionscadal Deontas BIM / AE

€

Scéim Bhainistíochta na Catagóire Bia Mara

County Dublin

BIM Deiseanna éiritheacha do thorcéisc 26,301.71

BIM Forbairt Trádála Éireann 117,000.00

BIM

Úsáid fotháirgí iasc geal 
agus ardchaighdeán uirlisí 
margaidh

18,653.69

Iomlán
Scéim Bhainistíochta 
na Catagóire Bia Mara 161,955.40

An Bealach Comhchoiteann go Tacaíocht Mhargaidh

Contae Bhaile Átha Cliath

Atlantic Gold Collective Atlantic Gold san Áise 58,770.08

Contae Loch Garman

Jade Ireland Seafood Forbairt Mhargadh na Síne 80,000.00

Contae Chorcaí

South West Seafood 
Logistics Groups

Grúpa Comhordaithe um 
Lóistíocht Bhia Mara 20,000.00

South West 
Mussel Collective

Forbairt Mhargadh Diúilicíní na 
Ríochta Aontaithe

31,223.96

Contae Dhún na nGall

Errigal Seafood / CKI
Margadh na Síne 
Taighde & Forbairt

13,053.94

Tairbhí Tionscadal Deontas BIM / AE

Iomlán 
An Bealach Comhchoiteann go 
Tacaíocht Mhargaidh

203,047.98

€

Scéim Forbartha na gCéimithe Bia Mara

Contae Chorcaí

UCC Clár Forbartha Céimithe 24,940.00

UCC Clár Forbartha Céimithe 72,363.12

UCC Clár Forbartha Céimithe 18,899.06

UCC Dioplóma i Nuálaíocht Bhia Mara 12,800.00

Contae Dhún na nGall

LYIT Clár Forbartha Céimithe 9,869.00

Iomlán
Scéim Forbartha na gCéimithe Bia 
Mara

138,871.18

Iomlán  503,874.56
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SCÉIM BHREISLUACHA BIA MARA 2013

Ainm na Cuideachta Contae
Caiteachas 

Incháilithe Faofa
Deontas BIM 

Íoctha 

Good Fish Processing Carrigaline Ltd. Co. Chorcaí €25,019.65 €10,007.86

Fastnet Catch Baltimore Co. Chorcaí €14,500.00 €5,800.00

Irish Atlantic Sea Salt Co. Chorcaí €15,000.00 €6,000.00

Keohane Seafoods Ltd. Co. Chorcaí €29,795.00 €11,918.00

Beara Seafoods Ltd. Co. Chorcaí €13,000.00 €5,200.00

Dunn's Seafare Ltd. Co. Bhaile 
Átha Cliath €21,400.00 €8,560.00

Kush Seafarms Ltd. Co. Chiarraí €29,000.00 €11,600.00

Atlantis Seafood Co. Loch 
Garman €15,000.00 €6,000.00

Sofrimar Ltd. Co. Loch 
Garman €30,000.00 €12,000.00

Iomlán €77,085.86

SCÉIM INFHEISTÍOCHTA UM GHNÓ PRÓISEÁLA BIA MARA 2013 

Ainm na Cuideachta Contae 

Iomlán na 
gCostas 

Infheistíochta 
Incháilithe 

BIM/EU 
Deontas Íoctha 

Deontas Íoctha Co. Chorcaí  €813,459.36  €244,037.81 

Good Fish Processing (Carrigaline) Ltd. Co. Chorcaí €172,124.89  €51,637.47 

Shellfish De La Mer Co. Chorcaí  €365,252.70  €109,575.81 

Normandy Ireland Ltd. Co. Chorcaí  €102,847.00  €30,854.10 

CSI Seafood Products Ltd. Co. Chorcaí  €45,972.62  €13,791.79 

Earagail Eisc Teo. Co. Dhún na 
nGall  €70,618.00  €21,185.40 

Proseail An Clochan Liath Teo. Co. Dhún na 
nGall  €32,495.00  €9,748.50 

Premier Fish Processing Ltd. PFP Teo. Co. Dhún na 
nGall  €160,000.00  €32,000.00 

Island Seafoods Ltd. Co. Dhún na 
nGall €41,000.00 €12,300.00 

Charlie Vial (Fish Merchant) Ltd Co. Dhún na 
nGall  €84,658.00  €25,397.40 

Sean Ward Fish Exports Ltd. Co. Dhún na 
nGall  €974,875.00  €292,462.50 

Arctic Fish Ltd. Co. Dhún na 
nGall  €140,000.00  €42,000.00 

Rockabill Shellfish Ltd. Co. Bhaile 
Átha Cliath  €197,719.00  €59,315.70 

Dunns Seafare Ltd. Co. Bhaile 
Átha Cliath  €132,650.00  €33,162.50 

Kish Fish Ltd. Co. Bhaile 
Átha Cliath  €23,000.00  €5,750.00 

Dunns Seafare Ltd. Co. Bhaile 
Átha Cliath  €7,165.00  €2,149.50 

Kish Fish Ltd. Co. Bhaile 
Átha Cliath  €131,958.58  €39,587.57 

Irish Seaspray Ltd. Co. na 
Gaillimhe  €198,050.00  €59,415.00 

Breizon Ltd. Co. na 
Gaillimhe  €8,000.00  €2,400.00 

Connemara Seafoods Frozen Ltd. Co. Mhaigh 
Eo  €99,387.28  €29,816.18 

Atlantis Seafoods Wexford Ltd. Co. Loch 
Garman  €80,373.81  €24,112.14 

Sofrimar Ltd. Co. Loch 
Garman  €98,423.92 €29,527.18 

Atlantis Seafoods Ltd. Co. Loch 
Garman  €26,897.00  €6,724.25 

Iomlán Íocaíochtaí 2013 €4,006,927.16  €1,176,950.80 
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OIFIGÍ BIM

BIM Dhún Laoghaire
Bóthar Crofton, Dún Laoghaire, 
Co. Bhaile Átha Cliath
Teil: +353 1 214 4100
Facs: +353 1 284 1123
Rphost: info@bim.ie

BIM Chloich na Coillte
Bóthar an Chloichín, Cloich na 
Coillte, 
Co. Chorcaí
Teil: +353 1 214 4100

Bia Mara BIM

Ionad Forbartha
Bóthar an Chloichín,
Cloich na Coillte, Co. Chorcaí
Teil: +353 1 214 4151
Rphost: sdc@bim.ie

BIM na gCealla Beaga
An Ché Úr, Na Cealla Beaga,
Co. Dhún na nGall
Teil: +353 74 973 2600
Facs: +353 74 973 1055
Rphost: killybegsoffice@bim.ie

BIM na Gaillimhe
Na Duganna Nua, Gaillimh, 
Co. na Gaillimhe
Teil: +353 91 564 318/19
Facs: +353 91 568 569
Rphost: tyndall@bim.ie

Coláiste Náisiúnta 

Iascaigh na hÉireann
An Caisleán Nua, Co. Dhún na 
nGall
Teil: +353 74 938 1068
Facs: +353 74 938 1278
Rphost: nfcgreencastle@bim.ie

Coláiste Náisiúnta Iascaigh 

na hÉireann, Baile Chaisleáin 

Bhéarra
An Ché, Baile Chaisleáin 
Bhéarra,
Co. Chorcaí
Teil: +353 27 70450
Facs: +353 27 70858
Rphost: rfccastletownbere@
bim.ie

www.bim.ie


