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Ráiteas an Phríomhfheidhmeannaigh
Toisc a chasta agus a éagsúil atá timpeallacht an bhia agus na hidirghníomhaíochtaí idir na páirtithe
ar fad sa slabhra bia - táirgeoirí, dáileoirí, miondíoltóirí, agus an tomhaltóir deiridh - dúshlán laethúil
is ea é i gcónaí ár bpríomhfheidhm maidir le cur chun cinn shábháilteacht bia agus nósanna
itheacháin sláintiúla a chomhlíonadh. Leanamar sa bhliain 2011 dár ngleic ghníomhach leis na
dúshláin sin le feachtais ilmheáin dírithe ar thomhaltóirí, feachtais a dtacaítear leo le fianaise ó chláir
taighde tiomnaithe a chomhlánaíonn an fhianaise eolaíoch atá ann cheana.
Cuireann na meáin in Éirinn agus ar fud an domhain suim i gcónaí i gceisteanna a bhaineann le bia.
Faoin mbliain 2050 meastar go mbeidh daonra an domhain ardaithe ó 7 mbilliún go 9 mbilliún agus
go mbeidh gá le 70 faoin gcéad de bhia breise chun an líon sin a chothú. Tugaimid tús áite i gcónaí
do mhuinín an phobail a choimeád sa soláthar bia ar fud an domhain agus ag an am céanna táimid
ag díriú ar fhadhb an mhurtaill, fadhb atá ag dul i méid an t-am ar fad. Tá beirt as gach triúr duine
fásta ar oileán na hÉireann róthrom nó murtallach cheana féin.
Ba í an bhliain 2011 an chéad bhliain dár bPlean Corparáideach le haghaidh na mblianta 2011-2013.
Is áthas liom a thuairisciú gur éirigh linn dul i ngleic lenár bpríomhthosaíochtaí, arb iad tionchar a
bheith againn ar iompar tomhaltóirí agus tacú leis an timpeallacht bia. D'éirigh linn sin a bhaint
amach le tacaíocht ónár bhfoireann ghairmiúil tiomnaithe, ónár bpríomh-gheallsealbhóirí ar an oileán
agus ónár struchtúir chomhairleacha.
Eagraíodh dhá cheann d'fheachtais mhóra ilmheáin sa bhliain 2011. D'fhéach 'Cuir Stop leis an
Leathadh' le feasacht a chothú i measc daoine fásta go nglactar leis an rómheáchan anois mar
ghnáthmheáchan in ionad féachaint air mar rud as an ngnáth. Spreagadh tomhaltóirí chun gníomhú
ar a son féin agus a meáchan féin a bhainistiú. Ba é tomhas na coime an phointe tagartha do
thomhaltóirí; thacaigh na cumainn chógaisíochta ar an oileán leis an bhfeachtas agus scaip siad
miosúir trí na cógaslanna. Bunaíodh an feachtas ar thaighde idirnáisiúnta ón Eagraíocht Dhomhanda
Sláinte (EDS) agus ar staidéir a rinneadh le deireanas ar an daonra ar oileán na hÉireann a léirigh
ardú géar ar leibhéil murtaill.
D'fhéach an feachtas 'Dá bhféadfá na frídíní a fheiceáil' le feasacht a chothú ar an gcontúirt go
mbeidh tras-éilliú ann nuair a bhíonn bia á ullmhú ag daoine dóibh féin nó do dhaoine eile agus an
bia-nimhiú a d'fhéadfadh teacht de sin. Bhain an feachtas úsáid as soilsiú ultraivialait chun domhan
rúnda na bhfrídíní a léiriú, agus a éasca atá sé dóibh leathadh ar fud cistineacha tí. Bunaíodh an
feachtas ar thaighde a mhaoinigh safefood, a nocht go raibh 43% de na cistineacha a scrúdaíodh
éillithe le baictéir ó fheoil amh tar éis bia a bheith ullmhaithe iontu.
Chun muinín tomhaltóirí sa soláthar bia a choimeád, bhunaigh safefood socruithe comhoibritheacha
eolaíocha i mbliana, socruithe ar a dtugtar 'Líonraí Eolais', a thugann le chéile iad siúd atá bainteach
le heolas faoi shábháilteacht bia a chruthú agus a chur i bhfeidhm ar fud an tslabhra bhia, rud a
chuirfidh le nascachtaí uile-oileáin, agus le comhroinnt agus le forbairt an tsaineolais. Chomh maith
le tacú le comhar eolaíochta, féachann na líonraí le deiseanna líonraithe bia a chothú idir an toirthear agus an t-iarthar agus go hidirnáisiúnta. Ach bonn eolais a fhorbairt le cur chuige
sineirgisteach i measc iad siúd a bhfuil cúram orthu as sábháilteacht bia tacófar le hiomláine an
tsoláthair bhia agus cabhrófar chun sláinte an phobail a chosaint. Seoladh na líonraí go hoifigiúil i
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mBéal Feirste i mí Dheireadh Fómhair agus eagraíodh sé cinn de chomhdhálacha ar thopaicí ar leith
ar bhonn uile-oileáin i gcaitheamh na bliana.
Coimisiúnaíodh roinnt tionscnamh taighde sa bhliain 2011, rud a léirigh an t-iompú leanúnach go
tionscadail fheidhmeacha. I measc na n-ábhar a pléadh bhí tuiscint tomhaltóirí ar céard is sciar bia
ann, nósanna lucht siopadóireachta, agus léirmheasanna ar bhurgair agus ar bhianna eitneacha ó
thaobh cothú de. Cabhróidh na tionscnaimh sin linn tuiscint a fháil ar an tslí a ndéanann tomhaltóirí
a gcuid roghanna agus beidh siad mar bhonn eolais le cláir eile amach anseo. Ar na tionscadail
taighde a tugadh chun críche sa bhliain 2011 bhí suirbhé ar cheirteacha tí, rioscaí bia sa bhaile, agus
athbhreithniú ar a bhfuil de chothú i bpíotsaí beir leat, rud a tharraing mórchuid airde sna meáin.
Tá ár bhfócas ar thearcrochtain bia agus ar an teacht atá ag daoine faoi mhíbhuntáiste ar bhia
sláintiúil níos tráthúla ná riamh i bhfianaise na ndúshlán reatha sa gheilleagar. Leanamar dár
dtacaíocht do Chlár Léirithe uile-oileáin safefood maidir le Tionscnaimh Bia Pobail. Baineann na
tionscnaimh sin leas as cur chuige forbartha pobail chun aird a dhíriú ar chúrsaí bia agus ar an an
teacht ar bhia sláintiúil i measc grúpaí ar ioncam íseal. Tá torthaí dearfacha ar sheacht gcinn de
thionscadail ar fud an oileáin i láthair na huaire, agus beidh an méid a fhoghlaimeofar uathu mar
bhonn eolais faoi obair a dhéanfar sa réimse seo níos déanaí.
Thacaigh safefood le comhpháirtíocht agus le comhar uile-oileáin sa bhliain 2011 i dtaca le murtall
agus tearcrochtain bia trí bheith rannpháirteach sa Líonra Tearcrochtana Bia Uile-Oileáin, san
Fhóram Gníomhaíochta Uile-Oileáin ar Mhurtall agus sa tionscadal murtaill i gceantair na teorann,
tionscadal dar teideal an Tionscadail Murtaill Comhair agus Oibriú as Lámha a Chéile (CAWT).
Ar deireadh ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil lenár mBord Comhairleach, faoi cheannas John
Dardis, as tacú lenár gcláir le linn a dtéarma oifige, téarma a d'éag i mí na Nollag. Táim ag tnúth le
dul i mbun oibre leis an mBord Comhairleach nua faoi Lynn Ní Bhaoighealláin agus leis na baill nua
sna blianta atá romhainn.
Thar ceann safefood agus mo chomhghleacaithe ar ár Struchtúir Chomhairleacha agus thar ceann
na foirne ba mhaith liom mo bhuíochas a ghlacadh leo siúd ar fad a d'oibrigh linn sa bhliain 2011.
Táim ag tnúth le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bheidh romhainn sa todhchaí chun sláinte an
phobail ar oileán na hÉireann a chothabháil agus a fheabhsú.

Martin Higgins
Príomhfheidhmeannach
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ EOLAÍOCHA
Is iad na Stiúrthóireachtaí Eolaíocht an Bhia agus Sláinte agus Cothú an Duine a
sholáthraíonn an bonn eolaíochta leis na teachtaireachtaí i dtaobh sábháilteacht bia,
sláinteachas agus cothú.

EOLAÍOCHT AN BHIA
LÍONRAÍ EOLAIS
Cuid de shainordú safefood is ea é feasacht ar cheisteanna sábháilteacht bia a chur chun cinn i
measc gairmithe a chuireann spéis i sábháilteacht bia agus i dtionscal an bhia, nó a bhfuil freagracht
orthu as aon cheann díobh sin nó as an dá cheann. Aithníonn safefood a thábhachtaí atá sé eolas
bunaithe ar an eolaíocht a chur i bhfeidhm chun iomláine agus cáil an tslabhra bia ar oileán na
hÉireann a chur chun cinn agus a bheith mar bhonn eolais faoi. Agus cur chuige straitéiseach á
cheapadh i leith comhar agus nascachtaí eolaíochta, ba é an príomhchuspóir i gcónaí iad siúd atá
bainteach le heolas a chruthú agus a chur i bhfeidhm i ngach cuid den slabhra bia a thabhairt le
chéile chun sábháilteacht bia a thacú agus a fheabhsú.
Bhunaigh safefood socruithe comhoibritheacha eolaíocha ar a dtugtar 'Líonraí Eolais', agus tá na
líonraí sin ag cruthú agus ag méadú nascachtaí ar fud an oileáin idir gairmithe sábháilteacht bia i
ngach cuid den slabhra bia: táirgeoirí, próiseálaithe agus dáileoirí agus iad siúd a oibríonn i dtaighde
agus in acadaimh. Cabhróidh na líonraí chun comhroinnt an eolais a mhéadú i measc iad siúd atá
bainteach le gach cuid den slabhra bia, rud a thacóidh le sábháilteacht bia agus a fheabhsóidh é.
Bunaíodh ocht gcinn de Líonraí Eolais ag clúdach topaicí sábháilteacht bia ar leith. Clúdaíonn cúig
cinn díobh paraméadair mhicribitheolaíocha - Escherichia coli (VTEC), Salmonella, Campylobacter,
Listeria and Cryptosporidium. Clúdaíonn dhá cheann eile sábháilteacht ceimiceán - fuíll cheimiceacha
agus biotocsainí. Díríonn an líonra eile ar ailléirgí bia agus ar éadulaingt bhia. Déanann saineolaí sa
réimse ábhartha na Líonraí a éascú.
Tá raon leathan gairmithe sábháilteacht bia ag cruthú nascachtaí ildisciplíne sa réimse ginearálta
sábháilteacht bia a bhuíochas ar na Líonraí seo. Bíonn teacht ag na baill ar eolas saineolach, tig leo
eolas a chomhroinnt agus sinéirgíochtaí a fhorbairt. Deis is ea comhroinnt eolas agus taithí den sórt
sin chun naisc a chruthú idir na réimsí éagsúla eolais faoi shábháilteacht bia agus úsáid níos fearr a
bhaint as na hacmhainní atá againn le gur féidir luach ar airgead a fháil chun sláinte an phobail a
chosaint. I measc bhaill na Líonraí tá gairmithe sábháilteacht bia ón earnáil agraibhia sa réimse
sláinte, i dtionscal an bhia, san acadamh, sa rialtas agus i réimse na talmhaíochta.
Ach dul isteach sna Líonraí, bíonn teacht ag na baill ar eolas faoi shábháilteacht bia agus bíonn deis
acu é a roinnt ar líne (trí http://safefood.ning.com), freastal ar chruinnithe bliantúla, rNuachtlitreacha bliantúla a fháil agus bheith rannpháirteach i gCláir Oiliúna agus Soghluaisteachta
safefood. Seoladh na Líonraí go hoifigiúil i nDeireadh Fómhair 2011 agus tá breis is 1,000 ball iontu
cheana féin
Cuireann na Líonraí ar chumas na mball teagmháil a dhéanamh le gairmithe eile
sábháilteacht bia agus taithí agus eolas a chomhroinnt. Is í a sprioc dheiridh an t-eolas sin a úsáid
chun iomláine an tsoláthair bhia áitiúil a neartú agus sláinte an phobail a chosaint.
Seoladh Líonraí Eolais safefood go hoifigiúil in Oifig an Choimisinéara Cuain i mBéal Feirste Dé Máirt
11 Deireadh Fómhair 2011. Pléadh ar an ócáid sin ceisteanna tábhachtacha atá mar ábhar buartha
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san earnáil agraibhia ar fud an domhain agus sa tír seo, agus an ról a d'fhéadfadh a bheith ag líonraí
malairte eolais mar bhonn eolais faoi iomláine an tslabhra bhia ar oileán na hÉireann agus mar ghné
a chuirfidh lena cáil. Ba é an Dr Andrew McCormick, Buanrúnaí, an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta
& Sábháilteacht Phoiblí a sheol na Líonraí go hoifigiúil agus ar na haoichainteoirí bhí Mr Rob
Hargrove, Leas-Uachtarán Sinsearach R&D PepsiCo Europe a phléigh ról na heolaíochta agus an
taighde i dtaca le nuáil a chothú agus riachtanais custaiméirí a shásamh, agus an tOllamh Tim
Brocklehurst, ceann na Comhpháirtíochta Idirnáisiúnta um Aistriú na Teicneolaíochta agus líonraí
éagsúla idirnáisiúnta a labhair mar gheall ar bhuntáistí an líonraithe idirnáisiúnta do thionscal an
bhia. Ar na cainteoirí eile bhí Mr Owen McGuinness Idirthrádáil Éireann; an tOllamh Chris Elliot,
éascaitheoir an Líonra um Fhuíll Cheimiceacha agus Biotocsainí agus Mr Michael Walker, éascaitheoir
an Líonra um Ailléirge agus Éadulaingt bhia. Roinn na cainteoirí a gcuid taithí domhanda agus a
dtuairimí faoin tslí a bhféadfadh malartú eolais agus feidhmiú eolais maith a dhéanamh don slabhra
bia.
An Clár Oiliúna agus Soghluaisteachta
Tá an clár seo ar siúl le roinnt blianta anois. Bunaíodh é a chéaduair chun a chumasú d'fhoireann
saotharlainne tréimhse ama a chaitheamh i saotharlann eile agus sainordú ar leith acu, ag súil ar
deireadh le comhpháirtíochtaí eolaíochta a mhisniú idir shaotharlanna sábháilteacht bia.
Tá oiriúnú déanta ar an gclár ó shin agus é leathnaithe amach chun gairmithe sábháilteacht bia ó
gach earnáil sábháilteacht bia a chur ar áireamh ann. Is iad Líonraí Eolais safefood a bhainisteoidh
an clár, agus beidh na feidhmchláir ar oscailt do bhaill na líonraí ar oileán na hÉireann. Ní mór do na
hiarratasóirí léiriú a thabhairt ar an maitheas a d'fhéadfadh an chuairt bheartaithe a dhéanamh do
shábháilteacht bia agus do shláinte an phobail agus ar an tslí a bhféadfadh an líonra aistriú an
eolais/na teicneolaíochta a éascú. Tá ceaptha an Clár Oiliúna agus Soghluaisteachta a bheith ina
spreagadh do mhalartú eolais idir earnálacha difriúla, m.sh. tionscal agus taighde, chomh maith le
comhoibriú trasna teorainneacha tíreolaíochta a mhisniú.
TAIGHDE
Seo a leanas na tionscadail taighde a tugadh chun críche sa bhliain 2011:
‘Stádas micribhitheolaíoch ceirteacha teaghlaigh agus cleachtais ghaolmhara sláinteachais ag
tomhaltóirí ar oileán na hÉireann’
Rinneadh suirbhé sa tionscadal taighde seo ar leibhéil an ionfhabhtaithe mhiocróbaigh i gceirteacha
teaghlaigh ar oileán na hÉireann. Ba é Eolas International Research a rinne an taighde ar 200 ceirt
teaghlaigh. Thaispeáin sé go bhfuil ról tábhachtach ag ceirteacha i dtaca le sláinteachas cistine, agus
go raibh E.coli ar 27.5% de na ceirteacha a tástáladh agus Listeria ar 13.5% díobh. Tacaíonn an
taighde sin leis an bhfeachtas atá ar siúl ag safefood i láthair na huaire sna meáin chun daoine a
chur ar an eolas gur féidir le gnáthnósanna lochtacha i dtaca le hullmhú bia a bheith ina gcúis le
nimhiú bia.
‘Rioscaí bia sa teach a chur in iúl do thomhaltóirí’
Dúshlán is ea é i gcónaí daoine a chur ar an eolas mar gheall ar rioscaí bia. Tá údar imní leanúnach
ann i dtaobh ábhair shalaithe sa soláthar bia. Ní hí an tuairim chéanna atá ag gach duine faoi rioscaí
bia; braitheann tuairimí ar thréithe aonair an tomhaltóra agus ar ghnéithe den eolas a chuirtear ar
fáil. Ba é cuspóir an tionscadail seo a rinne An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath féachaint ar
éifeacht na dteachtaireachtaí éagsúla riosca agus ar conas a d'fhéadfaí teachtaireachtaí a chur in
oiriúint do chomhthéacsanna éagsúla, chun an tslí a nglacann tomhaltóirí le heolas agus an tslí a
bpróiseálann siad é a chur san áireamh.
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I measc na dtionscadal taighde eile a tugadh chun críche bhí:
“Imscrúdú ar úsáid glútamáit mhonasóidiam i dtionscal an bhia eitnigh”
agus
“Suirbhé speiceasaithe feola ar tháirgí roghnaithe feola ar leibhéal miondíola”
GNÍOMHAÍOCHTAÍ FORBARTHA AG GEALLSEALBHÓIRÍ
Comhdháil Líonra Listeria safefood
Eagraíodh Comhdháil Bhliantúil Líonra Listeria an 16 Bealtaine 2011 in Ionad Taighde Bia Teagasc,
Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. Bhí baill ó na hearnálacha tionscail, rialaithe, taighde agus sláinte
phoiblí i láthair. Dhírigh an chomhdháil ar dhianseasmhacht Listeria, ar a nimhneacht agus ar
ghnéithe rialaithe a bhaineann leis. I measc na n-aoichainteoirí bhí Doug Eddy ó Shábháilteacht Bia
Déiríochta i Victoria na hAstráile a rinne cur i láthair dar teideal 'Taking Regulation from Prescription
to Risk-based Outcomes - an Australian perspective' agus an Dr Rene Imhoff ó ALP, an Eilvéis, a
labhair ar 'Successful Strategies against Listeria monocytogenes in Switzerland’.
Comhdháil Líonra Biotocsaine agus Fuíll Cheimiceacha safefood
Bhí comhdháil lae ag Líonra Biotocsaine agus Fuíll Cheimiceacha safefood mar gheall ar 'an t-athrú
aeráide agus an dobharshaothrú' ag an Wellington Park Hotel, Béal Feirste an 31 Bealtaine 2011.
Chruinnigh an chomhdháil sin taighdeoirí, lucht tionscail agus rialaitheoirí ón earnáil
dobharshaothraithe ar fud an oileáin chun plé a dhéanamh ar phríomhcheisteanna spéise i dtaca le
tionchar an athraithe aeráide ar an dobharshaothrú agus ar a tháirgí.
Ar na príomhthopaicí bhí:





Údair imní sa dobharshaothrú anois agus feasta;
Forbairtí i dteicnící monatóireachta/faireachais;
Forbairt agus feidhmiú straitéisí coiscthe/rialaithe;
Rialachán/Reachtaíocht.

Reáchtáladh ceardlann theicniúil dar teideal "Warning Systems: Emerging Technologies in Early
Detection of Chemical Risks” ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste an 1 Meitheamh 2011, maidir le
biotocsainí agus fuíll cheimiceacha i mbia a bhrath. Chlúdaigh an cheardlann raon teicnící ar nós
modhanna imdhíoneolaíocha, teicnící speictreascópacha agus 'omics'. Ar áireamh sa cheardlann bhí
seisiúin teoirice agus praiticiúla, mar aon le samplaí d'fheidhmeanna ábhartha le haghaidh thionscal
an dobharshaothraithe.
Comhdháil Líonra VTEC safefood
Reáchtáladh an chéad chruinniú de Líonra Eolais VTEC an 20 Deireadh Fómhair 2011 ag Ionad
Taighde Bia Teagasc, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath. Chruinnigh an chomhdháil bhliantúil líon
mór toscairí agus ceathrar aoichainteoirí idirnáisiúnta lenar áiríodh an tOllamh Helen Bernard ó
Institiúid Robert Koch sa Ghearmáin a chuir sonraí i láthair ar an ráig mhór E.coli O104:H4 a bhris
amach i mbia sa Ghearmáin i samhradh na bliana 2011. Chuir taighdeoirí ón oileán sonraí i láthair ar
eipidéimeolaíocht sláinte poiblí, ar fhorbairtí nua ar mhodhanna agus ar rialú a d'fhéadfaí a
dhéanamh ar an bpaitigin sin sna hearnálacha timpeallachta, feola agus déiríochta.
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Chuir Éascaitheoir Líonra VTEC, an Dr. Geraldine Duffy, sonraí i láthair, leis, ar Líonraí safefood, ag
Comhsheisiún Eolaíochta Chumann na nOifigeach Tréidlíachta/Tréidlianna Údarás Áitiúil sa
Mhuileann gCearr an 1 Aibreán 2011.
Comhdháil Líonra Campylobacter safefood
Reáchtáladh an Chruinniú Tosaigh den Líonra Eolais Campybolacter ar an Déardaoin, an 29 Meán
Fómhair in Ionad Bia Teagasc, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath. Chuir an tOllamh Arie Havelaar ón
Institiúid Náisiúnta um Shláinte an Phobail agus an Comhshaol (RIVM) san Ísiltír páipéar i láthair ar
'Risk based standards for Campylobacter in the broiler meat chain'. Lena chois sin, labhair an
tOllamh Tom Humphrey ón Ionad Náisiúnta um Thaighde Zónóise ag Ollscoil Learphol ar
'Campylobacter control options in broilers: what are the best ways to support biosecurity?' Ar na
topaicí a pléadh bhí ceisteanna sláinte an phobail i dtaca le hionfhabhtuithe Campylobacter i ndaoine
agus na caighdeáin is gá don tionscal a chur i bhfeidhm chun Campylobacter sa slabhra bia a
bhainistiú.
Comhdháil Líonra Cryptosporidium safefood
Reáchtáladh an chéad chruinniú de Líonra Eolais Cryptosporidium san Institiúid Agraibhia agus
Bitheolaíochtaí (AFBI) i mBéal Feirste an 13 Deireadh Fómhair 2011. Ba é an Dr Seamus Kennedy,
Príomhfheidhmeannach AFBI a d'oscail an chomhdháil agus an Dr Lihua Xiao, ón Ionad um Rialú &
Cosc Galar, Atlanta, SAM, a thug an phríomhóráid. Chuir cainteoirí ó oileán na hÉireann sonraí i
láthair ar shláinte an phobail, ar mhinicíocht agus ar an rialú a d'fhéadfaí a dhéanamh ar
Cryptosporidium sa timpeallacht, agus ar fhorbairtí i modheolaíocht anailíseach.
Comhdháil Idirnáisiúnta ar Iomláine agus Inrianaitheacht Bia
Rinne safefood agus an Lárionad um Bia Dearbhaithe, Sábháilte agus Inrianaithe ag Ollscoil na
Banríona, Béal Feirste comhdháil idirnáisiúnta a eagrú i mBéal Feirste ón 21ú go dtí an 24ú Márta
2011 ar Iomláine agus ar Inrianaitheacht Bia. D'fhreastail breis is 220 toscaire, lenar áiríodh
eolaithe, rialtóirí agus táirgeoirí bia ó 32 tír ar an gcomhdháil chun a gcuid saineolais ar bhia
sábháilte barántúil a chur ar fáil do thomhaltóirí a roinnt. Díríodh go háirithe ar na dúshláin a
ghabhann le hiomláine an tslabhra soláthair bia a chosaint ar bhagairt ó éilliú ceimiceach agus
micribhitheolaíoch agus ar cheisteanna a bhaineann le barántúlacht bia agus ar an tionchar atá ag
cleachtais chalaoiseacha agus ag truaillmheascadh.
Cíoradh a dhéanamh ar iompar sábháilteacht bia sa teach

D'óstáil safefood seimineár an 16ú Samhain 2011 ag Ionad Taighde Bia Bhaile an Ásaigh i mBaile
Átha Cliath chun na torthaí taighde a fuarthas ar thaighde a mhaoinigh safefood ar shábháilteacht
bia sa teaghlach agus na dúshláin a ghabhann le hiompar sa bhaile a athrú a chur ar fáil.
Thuairiscigh an tOllamh David McDowell, an tOllamh Pat Wall agus an Dr Jean Kennedy a dtorthaí
faoi seach ar thrí cinn de thionscadail taighde safefood ar dhianseasmhacht agus scaipeadh paitigíní
i gcistineacha teaghlaigh; ar mheasúnú ar na pointí criticiúla rialaithe le linn do bhia a bheith á
ullmhú i gcistin teaghlaigh ar oileán na hÉireann, agus ar athruithe in iompar i dtaca le bia a
dhéanamh níos sábháilte. Sholáthair an seimineár léargas agus eolas tábhachtach do safefood a
d'fhéadfaí a úsáid mar bhonn eolais le cineálacha cur chuige beartais sa réimse seo sa todhchaí.
D'fhreastail líon mór daoine ar an seimineár, ina measc bhí speisialtóirí sláinte comhshaoil,
pearsanra ó thionscal an bhia, saineolaithe sábháilteacht bia, síceolaithe iompraíochta agus
ionadaithe ó ranna agus ó ghníomhaireachtaí eile rialtais.
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Ócáid bhrainse Thuaisceart Éireann d'Institiúid Eolaíocht agus Teicneolaíocht an Bhia
(IFST)
D'urraigh safefood cruinniú den IFST ag Campas Loughry, CAFRE, an 17 Samhain agus thug cur i
láthair ar an tslí le tionchar dearfach a imirt ar iompar tomhaltóirí i dtaca le sábháilteacht bia. Bhí
líon mór gairmithe agus mic línn ó bhrainse Thuaisceart Éireann i láthair ar an ócáid.
Ócáid Bhliantúil Chumann Bia agus Dí Thuaisceart Éireann (NIFDA)
Mar chuid d'fhócas straitéiseach safefood maidir le forbairt leanúnach a dhéanamh ar a Líonraí
Eolais agus maidir le gairmithe sábháilteacht bia atá fostaithe sa slabhra bia a bheith bainteach leis,
bhí safefood ar cheann de na hurraí ar ócáid bhliantúil NIFDA i mBéal Feirste an 29 Samhain. Bhí
240 ceannaire gnó san earnáil agraibhia i láthair ar an ócáid agus deis uathúil ab ea é do safefood
sábháilteacht bia a chur ar aghaidh agus aird na hearnála seo a dhíriú ar na Líonraí Eolais.
Duais Ógánach na Bliana ó Allergy NI
Eagraíodh duais Ógánach na Bliana de chuid Allergy NI i mBéal Feirste an 25 Samhain agus mheall
sé daoine ó gach cearn de Thuaisceart Éireann agus den Phoblacht. Is í aidhm na duaise leanaí agus
daoine óga a spreagadh chun eolas a scaipeadh ar ailléirgí tromchúiseacha agus ar ailléirgí a
d'fhéadfadh beatha an duine a chur i mbaol. Thacaigh safefood le hócáid na bliana seo agus ba é
an Dr James McIntosh, safefood agus an Seanóir Billy Webb, Méara Bhaile na Mainistreach, a
bhronn na duaiseanna.
FOILSEACHÁIN
Foilsíodh ‘Hold the Gluten! Can coeliac consumers enjoy risk-free dining?’ tar éis suirbhé a bheith
déanta ar fheasacht an phobail ar ghalar céiliach agus chun béim a chur ar a thábhachtaí atá sé bia
saor ó ghlútan a chur ar fáil. Dhá chuid a bhí sa suirbhé: sa chéad chuid cheannaigh ceannaitheoirí
samplacha béilí saor ó ghlútan ó bhialanna, agus ansin líon siad isteach ceistneoir i dtaobh an
cheannaigh agus i dtaobh leibhéal eolais fhoireann na bialainne. Cuireadh an béile ar fad ar aghaidh
ansin go dtí an tsaotharlann le hanailís a dhéanamh ar a raibh de ghlútan ann.

Sholáthair safefood cárta poist eolais do thomhaltóirí le comhairle mar gheall ar stóráil, ullmhú
agus ithe ubh lachan le scaipeadh trí chainéil éagsúla i bPoblacht na hÉireann lena n-áirítear
búistéirí, margaí tuaithe agus feirmeoirí agus coimeádaithe lachan.
Bhain an tionscnamh 'Bia Scoile Lánmharcanna' a ritheann Gníomhaireacht na Sláinte Poiblí i
dTuaisceart Éireann úsáid as póstaer Ailléirge agus Éadulaingt bhia safefood a forbraíodh mar
acmhainn phraiticiúil le haghaidh lónadóirí agus a cheartaigh an fócas i gcás othar agus cúramóirí.
Scaipeadh an póstaer ar bhreis is 1,500 scoil ar fud Thuaisceart Éireann mar áis phraiticiúil dóibh
siúd atá bainteach le lónadóireacht scoile i gcás daltaí a bhfuil ailléirge nó éadulaingt bhia orthu.
Foilsíodh dhá thuarascáil achomre dar teideal “Persistence and dissemination of Campylobacter, E.
coli and Salmonella in domestic kitchen environments” agus “Assessment of the Critical Control
Points during domestic food preparation on the island of Ireland” go comhthráthúil le seimineár ar
iompar sábháilteacht bia in Ionad Taighde Bia Bhaile an Ásaigh an 16 Samhain 2011.
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SLÁINTE AGUS COTHÚ AN DUINE
Lean an Stiúrthóireacht Sláinte agus Cothú an Duine (HHN) sa bhliain 2011 dá gcuid oibre i dtaca le
tearcrochtain bia agus le murtall ar oileán na hÉireann. Lena chois sin, bhí an HHN bainteach le
hacmhainní a bhaineann le cothú a fhoilsiú le haghaidh aoisghrúpaí difriúla. Cé gurb iad na feachtais
sna meáin chumarsáide an ghné is sofheicthe de chur chun cinn an itheacháin shláintiúil, díríonn na
tionscnaimh tacaíochta ar spriocghrúpaí tábhachtacha. Rannchuidigh an HHN le taighde ar oileán na
hÉireann agus tacaíonn sé i gcónaí le saineolaithe cothúcháin agus diatéitigh chun a gcuid eolais a
leathnú agus a dtaithí a roinnt.
TEARCROCHTAIN BIA AGUS MÍCHOTHÚ
Is é a thuigtear le tearcrochtain bia easpa cumais ag duine cothú leordhóthanach a fháil. Ceist
shuntasach í do mhórchuid daoine ar oileán na hÉireann.
Tionscnaimh bhia pobail
Seoladh go hoifigiúil i mí Eanáir 2010 Clár Taispeána uile-oileáin safefood de Thionscnaimh Bhia
Pobail. Baineann na tionscnaimh sin leas as cur chuige forbartha pobail chun aird a dhíriú ar bhia
agus ar theacht ar bhia sláintiúil i measc grúpaí ar ioncam íseal. Bronnadh cistiú ar sheacht gcinn de
Thionscnaimh Bhia Pobail, trí cinn i dTuaisceart Éireann agus ceithre cinn i bPoblacht na hÉireann.
Tionscadail fadréimseach is ea iad, idir ghairdíní pobail, chaiféanna, chlubanna cócaireachta agus
ghníomhaíochtaí idirghlúine dírithe ar bhia. Reáchtáladh ceithre cinn d'ócáidí líonra sa bhliain 2011
ar son na seacht dtionscadal, ag díriú ar inbhuanaitheacht na dtionscadal agus ar fhiontair shóisialta.
Tearcrochtain Bia i gCeithre Theaghlach
Seoladh torthaí an taighde seo an 2 Samhain 2011 ag Ionad NIVCA, Béal Feirste. Scrúdaigh taighde
safefood an cineál bia a itheann teaghlaigh ar ioncam íseal ar oileán na hÉireann. D'fhéach sé ar na
cúiseanna laistiar de na staitisticí mar gheall ar thearcrochtain bia, agus ar an gcineál bia a itear i
gceithre cinn de chineálacha teaghlaigh (teaghlaigh a bhfuil leanaí iontu, fir singil, seanóirí agus
tuismitheoirí aonair).
Bia Sláintiúil do Chách
Ball gníomhach i gcónaí de ghrúpaí bainistíochta agus stiúrtha an tionscnaimh seo is ea safefood, a
bhí ina chomhbhunaitheoir de líonra bochtaineachta ar a dtugtar an Tionscnamh um Bia Sláintiúil do
Chách (HFfA). D'athraigh struchtúir rialachais an HFfA sa bhliain 2011 agus bunaíodh bord
bainistíochta chun treoir straitéiseach a sholáthar don tionscnamh. Bíonn cruinnithe ag an mbord
gach re mí. Gheofar sonraí ar obair an HFfA ar an suíomh Gréasáin seo a leanas
www.healthyfoodforall.com.
Líonra Tearcrochtain Bia Uile-Oileáin
Sa bhliain 2009 thug safefood agus Gníomhaireacht na gCaighdeán Bia i dTuaisceart Éireann le
chéile roinnt geallsealbhóirí tábhachtacha chun Líonra Tearcrochtain Bia (Food Poverty Network) a
bhunú i dTuaisceart Éireann. I measc na ngeallsealbhóirí bhí Bia Sláintiúil do Chách, Comhairle TÉ
um Dhaoine gan Dídean, an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sláinte Phoiblí, Gníomhaireacht

9

An Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia
Cuntais don Bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011
TÉ um Chaighdeáin Bhia, Institiúid na Sláinte Poiblí in Éirinn, an Ghníomhaireacht um Shláinte
Phoiblí agus an Comhaontas Sláinte Poiblí maidir le hoileán na hÉireann. Bhí trí chruinniú ag an
líonra sa bhliain 2011 agus ceardlann amháin chun cur leis an obair a bhí ar siúl chun táscaire
tearcrochtana bia a fhorbairt d'oileán na hÉireann. Bhí cruinnithe ag geallsealbhóirí eile chun an
obair sin a thabhairt ar aghaidh. Ina measc siúd bhí Oifig um Chuimsiú Sóisialta na Roinne Coimirce
Sóisialaí (Éire), an Roinn Forbartha Sóisialta (TÉ), an Institiúid Taighde Eacnamaíoch agus Sóisialta
agus Ollscoil na Banríona Béal Feirste.
Ag éirí as na cruinnithe sin, shocraigh an líonra ar dtús táscaire díothachta a fhorbairt bunaithe ar an
anailís a rinneadh ar mhíreanna díothacht bia sa Suirbhé ar Ioncam agus ar Dhálaí Maireachtála.
Thógfadh sin ar obair atá déanta ag an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Institiúid Taighde
Eacnamaíochta agus Sóisialta cheana féin agus beidh an dá pháirtí rannpháirteach ann arís. Lena
chois sin, táthar ag súil go mbainfear úsáid as sonraí atá á mbailiú ag Ollscoil na Banríona, Béal
Feirste, sa bhliain 2012, chun táscaire inchomparáide do TÉ a fhorbairt. Tá an obair ag dul ar
aghaidh, leis, ar thomhas bunaithe ar chaiteachas ina n-áireofaí an líon teaghlach a chaitheann níos
mós ná céatadán áirithe dá dteacht isteach ar bhia. Tá staidéar indéantachta ar an táscaire seo ar
bun ag an Institiúid Sláinte Phoiblí.
TAIGHDE
Seo a leanas na tionscadail taighde a coimisiúnaíodh nó ar cuireadh tús leo sa bhliain 2011:
Ag Díriú ar Riachtanais Shóisialta


Lucht luathfhágála na scoile; measúnacht ar riachtanais ó thaobh an chothaithe de.

Cothú agus Sláinte








An costas a ghabhann le rómheáchan agus murtall ar oileán na hÉireann.
An tuiscint atá ag tomhaltóirí ar cad is sciar bia ann.
Ócáidí ina n-itheann teaghlaigh béile 'lasmuigh den bhaile'.
Margú bia agus an leanbh réamhscoile.
Dea-laethanta, drochlaethanta - imscrúdú ar nósanna siopaeirí.
Sraith ar Chothú Beir Leat - Burgar.
Sraith ar Chothú Beir Leat - Bia Síneach.

Seo a leanas na tionscadail taighde a tugadh chun críche sa bhliain 2011:



Suirbhé ar dhearcthaí gairmithe sláinte i dtaca le stádas meáchan coirp.
Sraith ar Chothú Beir Leat - Píotsa.

AG RANNCHUIDIÚ LE BEARTAS MURTAILL AGUS LENA FHEIDHMIÚ AR OILEÁN NA
hÉIREANN
An Grúpa Stiúrtha um Chosc an Mhurtaill i dTuaisceart Éireann
Bhí safefood rannpháirteach sa Ghrúpa Stiúrtha um Chosc an Mhurtaill i dTuaisceart Éireann agus i
dtrí cinn de na ceithre ghrúpa chomhairleacha, eadhon (a) Bia & Cothú (b) Gníomhaíocht Fhisiceach
(c) Measúnú & Taighde (d) Eolas & Oideachas, a bhunaigh an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus
Sláinte Phoiblí i dTuaisceart Éireann (DHHSSPSNI).
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An Grúpa Speisialta Gníomhaíochta um Murtall (SAGO)
Sa bhliain 2011 bhunaigh an tAire Sláinte, an Dr James Reilly, Grúpa Speisialta Gníomhaíochta um
Murtall comhdhéanta de na príomh-gheallsealbhóirí, lena n-áirítear safefood, chun dul chun cinn a
dhéanamh ar cheisteanna éagsúla a bhaineann le fadhb an mhurtaill. Ní leor aon tionscnamh ann
féin chun an treocht a aisiompú; meastar go mbeidh gá le teaglam beart chun difríocht a dhéanamh.
Tá an Grúpa ag díriú ar shraith gníomhaíochtaí lena n-áirítear Treoirlínte um Itheachán Sláintiúil,
margú bia agus dí do leanaí, lipéadú ó thaobh cothaithe de, calraí a phostáil ar bhiachláir bhialainne,
gníomhaíocht fhisiceach a chothú agus conas murtall a bhrath agus a chloí. Oibreoidh an grúpa le
Ranna Rialtais eile i gcur chuige tras-earnála chun an méadú ar mhurtall agus rómheáchan i measc
leanaí a mhaolú.
Fóram Gníomhaíochta Uile-Oileáin ar Mhurtall
Tacaíonn an Fóram um Ghníomhaíocht Uile-Oileáin ar Mhurtall leis na beartais murtaill i dTuaisceart
Éireann agus i bPoblacht na hÉireann trí gheallsealbhóirí a thabhairt le chéile chun réimsí comhoibre
idir an dá dhlínse a aithint agus a chur chun cinn, le gur féidir dea-chleachtas a mhalartú agus líonrú
a chur chun cinn ar oileán na hÉireann. Tá ballraíocht fhadréimseach ag an bhFóram, idir
ghníomhaireachtaí reachtúla, ghníomhaireachtaí deonacha agus an t-acadamh i réimsí na
gníomhaíochtaí fisicí agus an itheacháin shláintiúil.
Eagraíodh an séú Fóram Uile-Oileáin ar Mhurtall i mBéal Feirste i Meitheamh 2011. Eagraíodh
ceardlann i ndiaidh an chruinnithe, a dhírigh ar Shláinte na bhFear, i gcomhar le Fondúireacht Ailse
Uladh. Bhí 120 toscaire i láthair ó gach cuid den oileán ag ionadú do raon disciplíní, idir ranna rialtais
agus ghrúpaí pobail. Ar na léirithe tábhachtacha bhí dea-chleachtas maidir le 'conas díriú ar na fir'
agus soláthraíodh samplaí de thionscadail ábhartha ar oileán na hÉireann agus níos faide i gcéin.
I mBaile Átha Cliath a bhí an seachtú cruinniú i Samhain 2011, cruinniú dar teideal 'Ag
Comhaireamh na bPunt', a dhírigh ar chostas eacnamaíochta an mhurtaill. Thacaigh safefood agus
Ionad an HRB um Thaighde Sláinte agus Aiste Bhia le ceardlann i ndiaidh an chruinnithe agus ar na
daoine a rinne cur i láthair aici bhí an Dr Tim Lobstein ón gCumann Idirnáisiúnta um Staidéar ar an
Murtall (IASO) agus an Dr Anne Dee ó Ionad an HRB um Thaighde Sláinte agus Aiste Bhia agus Ms
Róisín Shortall, Aire Stáit na Roinne Sláinte atá freagrach as Cúram Príomhúil.
Gheofar na léirithe ar ár suíomh idirlín, www.safefood.eu.
Foilsíonn an fóram Uile-Oileáin um Murtall r-fheasachán gach dá mhí dar teideal "All-island Obesity
News".
Gheofar
an
r-fheasachán
ar
shuíomh
idirlín
safefood
agus
ó
obesityforum@safefood.eu.
Tionscadal murtaill Chomhair agus Oibriú as Lámha a Chéile (CAWT)
Tá safefood páirteach i gcónaí i mórthionscadal murtaill leis an CAWT, atá ag seoladh tionscadal
trasteorann trí bliana um murtall a chosc agus a bhainistiú, agus é dírithe ar theaghlaigh.
Cuireann safefood tacaíocht ar fáil don tionscadal sna réimsí tábhachtacha pleanála agus
meastóireachta.
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ITHEACHÁN SLÁINTIÚIL
Suíomhanna Oideachais
Blaslóga
Acmhainn idirghníomhach oideachasúil is ea Blaslóga, atá dírithe ar pháistí scoile idir 8 agus 10
mbliana d'aois. Féachann sé le leanaí a chur ar a gcompord agus iad ag foghlaim faoi bhunús agus
faoi tháirgeadh a gcuid bia agus faoina thábhachtaí atá sé aiste bia cothrom a ithe. Seoladh é sa
bhliain 20008 agus go dtí seo tá paca Blaslóga curtha amach ar iarratas chuig 1,300 scoil in Éirinn.
Gheofar an acmhainn ar shuíomh idirlín safefood
www.safefood.eu/education. Déanfar
meastóireacht ar an acmhainn seo sa bhliain 2012.
Eat, Taste and Grow (Taste Buds NI a thugtaí air roimhe seo)
Sheol safefood agus an Ghníomhaireacht Sláinte Phoiblí acmhainn nua bunoideachais i dTuaisceart
Éireann, Eat, Taste and Grow, i Meitheamh 2011. Acmhainn é seo atá faoi stiúir an mhúinteora.
Féachtar le feasacht a mhéadú i measc leanaí scoile ar bhunús a gcuid bia, ar tháirgí áitiúla agus ar
a thábhachtaí atá sé sin in aiste bia shláintiúil. Scaipeadh an acmhainn, a dtacaíonn curaclam
bunscoile Thuaisceart Éireann léi, ar bhunscoileanna i dTuaisceart Éireann i nDeireadh Fómhair
2011.
Acmhainn lipéadaithe TÉ – Mar atá ag Éirí Linn - Ciall a bhaint as Lipéid Bhia’

Tá safefood agus an Ghníomhaireacht Caighdeán Bia i dTuaisceart Éireann ag an gcéim
forbartha maidir le hacmhainn lipéadaithe. Díreofar an acmhainn ar dhaltaí GCSE agus A-level
agus féachfaidh sé le cuid de na ceisteanna a ghabhann le lipéadú bia a chur faoi bhráid na ndaltaí.
CDROM mar aon le sleamhnáin ranga agus nótaí múinteora i bhfoirm PowerPoint a bheidh san
acmhainn. Táthar ag súil an acmhainn seo a sheoladh i Meitheamh 2012.
Sammy and Sally Grow together
Seo é an dara leabhar i sraith Sammy and Sally. Féachann sé le heolas leanaí ar aiste bia sláintiúil
agus ar fhoinsí a gcuid bia a mhéadú. I mí Feabhra 2012 scaipeadh na leabhráin mar aon le paicéad
síolta biolar garraí ar réamhscoileanna ar oileán na hÉireann. An smaoineamh atá taobh thiar díobh
ná go dtabharfaidh sé tuiscint do leanaí ar an áit arb as a gcuid bia agus an tslí a bhfástar é na síolta
seo a chur agus an scéal a léamh.
Fóram Bhia sna Scoileanna
Ball gníomhach is ea safefood den fhóram seo agus de dhá cheann de na meithleacha oibre
gaolmhara, an grúpa margaíochta agus tionscnaimh agus an foghrúpa acmhainne.
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Suíomhanna Oibre
Duaiseanna lónadóireachta le haghaidh itheachán sláintiúil

Tá comhar ar siúl idir safefood agus Meitheal Cothaithe Thuaisceart Éireann, ar foghrúpa é de
Ghrúpa na bPríomhoifigeach Comhshaoil a bhfuil treoirscéim ar bun acu maidir le scéim duaiseanna
le haghaidh itheachán sláintiúil i dTuaisceart Éireann. Tá cainteanna ar siúl, leis, idir safefood agus
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Fondúireacht Croí na hÉireann, a reáchtáil Feachtas an
Chroí Shona i gceantair éagsúla i bPoblacht na hÉireann féachaint an bhféadfaí duais lónadóireachta
uile-oileáin a thionscnamh le haghaidh itheachán sláintiúil. Rinne safefood taighde i measc
tomhaltóirí i Márta 2011 féachaint an raibh gá lena leithéid de thionscnamh.
ACMHAINNÍ A BHAINEANN LE COTHÚ
Bileog faoi spórt do dhéagóirí
Tá bileog spóirt curtha ar fáil ag safefood i gcomhar le hInstitiúid Cothúcháin agus Diaitéitice na
hÉireann ina gcuirtear comhairle ghinearálta ar dhéagóirí atá idir 13 agus 17 mbliana d'aois agus a
imríonn spórt. Rinneadh an bhileog 'Breosla don chorp - do dhéagóirí a imríonn spórt' a athchló i mí
na Nollag 2011 ar son Phoblacht na hÉireann agus scaipfear í ar dhéagóirí ag cluichí pobail FSS agus
ag imeachtaí spóirt eile ar fud na tíre. Foilsíodh eagrán ar leith de 'Fuel your body - for the teenage
sportsperson' le haghaidh Tuaisceart Éireann i gcomhar le hInstitiúid Dhiaitéiteach na Breataine.
Cuireadh dhá chóip den bhileog chuig múinteoirí corpoideachais i ngach iar-bhunscoil i dTuaisceart
Éireann agus seoladh chuig ionaid chothú na sláinte leis. Gheofar an leabhrán le híoslódáil ó
shuíomh idirlín safefood ag www.safefood.eu.
101+ béile cearnógach
Leabhar oideas atá san acmhainn seo, a thairgeann oidis atá cothromaithe ó thaobh an chothaithe
de agus baintear úsáid fhorleathan as i gcláir chothaithe faoi threoir piaraí. Rinne safefood
meastachán ar an acmhainn sa bhliain 2011 agus rinneadh an acmhainn a athchló le haghaidh
Phoblacht na hÉireann i gcomhar leis an nGníomhaireacht Sláinte Phoiblí agus tosaíodh ar é a
oiriúnú do Thuaisceart Éireann. Tá ceaptha an bhileog sin a athchló níos déanaí i mbliana.
Foirmle phúdraithe sábháilte do leanaí
Ba é safefood i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a tháirg an leabhrán 'Conas
beathú buidéil do linbh a ullmhú'. Gheofar treoir sa leabhar ar conas buidéil a steiriliú agus foirmle a
ullmhú do leanbh, mar aon le leideanna áisiúla don té a bhíonn ag taisteal le leanbh. Tá sé ar fáil le
híoslódáil ó shuíomh idirlín safefood agus in ospidéil mháithreachais agus ó mhná cabhrach pobail
trí FSS. Rinne tuismitheoirí/gairmithe sláinte meastóireacht ar an acmhainn sa bhliain 2011 agus
tugadh cothrom le dáta é an uair sin, leis. Scaipeadh an leagan nuashonraithe i bPoblacht na
hÉireann go luath sa bhliain 2011.
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An clár um malartú cothaithe
Tacaíonn an clár um malartú cothaithe le gairmithe cothúcháin chun cur lena gcuid eolais agus a
gcuid taithí agus saineolas a chomhroinnt ar oileán na hÉireann. Lean an clár ar aghaidh sa bhliain
2011 le 22 rannpháirtí san iomlán. Tá ardmheas ag rannpháirtithe ar chaighdeán an chláir.

Margaíocht & Cumarsáid
Cuir Stop leis an Leathadh
"Epidéim dhomhanda" a thugann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) ar rómheáchan agus ar
mhurtall. Léiríonn staidéar a rinneadh le deireanas ar dhaonra oileán na hÉireann ardú suntasach ar
líon na ndaoine atá róthrom nó murtallach. Thuairiscigh an Suirbhé Náisiúnta ar Dhaoine Fásta agus
ar Chothú (2011) go raibh 70% d'fhir agus 52% de mhná idir 18-54 i bPoblacht na hÉireann
róthrom nó murtallach agus thuairiscigh Suirbhé Sláinte Thuaisceart Éireann (2012) figiúirí
comhchosúla: bhí 50% de na daoine fásta róthrom (36%) nó murtallach (23%). Tá raidhse fianaise
idirnáisiúnta ann a léiríonn gur mó an riosca de ghalar cardashoithíoch, de dhiaibéiteas de chineál 2
agus d'ailsí áirithe i ndaoine a bhfuil barrachas meáchain coirp acu agus meastar go mbásaíonn idir
5,000 agus 6,000 duine gach bliain i bPoblacht na hÉireann ar chúiseanna a bhaineann le murtall.
Feachtas sláinte phoiblí dhá bhliain de chuid safefood is ea "Cuir Stop leis an Leathadh', a
fhéachann le feasacht a chothú ar an bhfadhb seo atá ag dul in olcas. An aidhm atá leis an
bhfeachtas feasacht a chothú i measc daoine fásta ar an rómheáchan a bheith ina ghnáthrud anois
sa tsochaí seachas a bheith eisceachtúil agus dá réir sin spreagtar tomhaltóirí chun méid a gcoim
féin a fháil amach agus a meáchan féin a bhainistiú.
An dúshlán don fheachtas ná athrú a dhéanamh ar bhraistint an phobail i dtaca leis an rud is
meáchan sláintiúil ann. Léirigh taighde safefood go bhfuil breis is seisear as gach deichniúr
róthrom, ach nach dóigh ach le ceathrar as gach deichniúr go bhfuil siad róthrom.
Ba é straitéis an fheachtais pointe tagartha praiticiúil a sholáthar do thomhaltóirí chun go mbeidís in
ann a dhéanamh amach cibé an raibh siad róthrom nó nach raibh agus gur fusa an coincheap sin a
thuiscint ná an t-innéacs corpmhaise agus gur coincheap níos inchreidte é ná meáchan amháin. Le
cabhair ó threoirlínte ón EDS, cruthaíodh teachtaireacht dhíreach a rachadh i bhfeidhm ar dhaoine:
Tá ár bhformhór róthrom agus tá an fhadhb ag leathnú amach. Más mó ná 32 orlach do choim, más
bean tú, agus 37 orlach, más fear tú, tá sé leathnaithe chomh fada leatsa, agus is airde an riosca go
mbeidh Diaibéiteas de Chineál 2, Galar Croí nó cineálacha áirithe ailse agat. Ba é treoir chun gnímh
an fheachtais ná a fháil amach an raibh an fhadhb leathnaithe chomh fada leat féin.
Róisín Shortall, T.D. Aire Stáit ag an Roinn Sláinte a raibh cúram uirthi as Cúram Príomhúil, a sheol
an feachtas go hoifigiúil an 10 Bealtaine 2011 ag Coláiste Ríoga na Lianna. I gceist i "Cuir Stop leis
an Leathadh" bhí fógraíocht ardéifeachta agus margaíocht dhíreach le caidreamh traidisiúnta meán.
Baineadh úsáid as cainéil dhigiteacha agus as meáin shóisialta safefood chun teagmháil a
dhéanamh leis an bpobal agus príomhtheachtaireachtaí an fheachtais a chraobhscaoileadh.
Aithníodh cógaiseoirí pobail mar na comhpháirtithe ab oiriúnaí chun teachtaireachtaí an fheachtais a
chraobhscaoileadh i measc an phobail. Chabhraigh sé go mór chun tacaíocht na slabhraí cógaiseoirí
ilnáisiúnta agus neamhspleácha a fháil tacaíocht a bheith faighte ó Chumann Cógaiseoirí Thuaisceart
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Éireann, ó Chumann Cógaiseoirí na hÉireann agus ó Chumann Poitigéirí Uladh. Chláraigh 75% de na
cógaslanna ar oileán na hÉireann san fheachtas agus scaipeadh breis is 400,000 téip ar fud an
oileáin le linn na chéad chéime de ghníomhaíocht an fheachtais.

Cuireadh tús leis an dara céim den fheachtas i bhfómhar na bliana 2011 agus léirigh na torthaí
luaithe ar an taighde cainníochtúil le tomhaltóirí gur éirigh leis an bhfeachtas spreagadh iontach a
chur faoin gcomhrac in aghaidh an rómheáchain: is eol do níos mó daoine fásta anois ná riamh
conas rómheáchan a aithint agus tá siad níos eolaí ar na rioscaí don tsláinte a ghabhann leis. Ceist
sláinte poiblí is ea an rómheáchan anois, gan aon dabht, i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht na
hÉireann araon. Chabhraigh an feachtas 'Cuir Stop leis an Leathadh' chun feasacht a chothú i dtaobh
na ceiste criticiúla sláinte poiblí seo agus tá ag éirí leis dlús a choimeád faoi.

Dá bhféadfá na frídíní a fheiceáil
Is féidir le nimhiú bia tarlú go furasta ag an mbaile, ach is furasta é a sheachaint chomh maith. Gach
bliain tolgann na mílte daoine nimhiú bia ach ní bhíonn na cásanna tuairiscithe ach codán beag de na
cásanna ar fad.
Bunaíodh an feachtas 'Dá bhféadfá na frídíní a fheiceáil' ar thaighde a léirigh go raibh 43% de
chistineacha ionfhabhtaithe le baictéir ó fheoil amh tar éis bia a ullmhú. Thaispeáin na torthaí ar an
dara staidéar taighde gur féidir le baictéir ó fheoil amh maireachtáil ar dhromchlaí cistine go ceann
24 uair an chloig ar a laghad.
Seoladh an feachtas nua sábháilteacht bia seo i Samhain 2011 chun daoine a chur ar an eolas faoi
bhaol an tras-ionfhabhtaithe agus bia á n-ullmhú acu dóibh féin nó do dhaoine eile. Thaispeáin an
feachtas an tslí ar féidir le frídíní gan fheiceáil leathadh ar fud na cistine agus an tslí ar féidir le
nósanna laethúla sa chistin bheith ina gcúis le nimhiú bia. Bhain an feachtas dhá bhliain úsáid as
coincheap an tsolais ultraivialaite chun domhan ceilte na bhfrídíní a nochtadh mar aon leis an tslí ar
féidir leo leathadh ar fud na cistine agus ar dhromchlaí oibre eile, ar uirlisí, agus ar bhianna réidh le
hithe. Aibhsítear san fheachtas an tionchar a d'fhéadfadh a bheith aige ar bhaill eile an teaghlaigh.
Fógraíodh an feachtas ar theilifís agus ar raidió, agus ar phóstaeir amuigh faoin spéir. Tacaíonn
imeachtaí ar líne ar shuíomh idirlín safefood agus ar an leathanach Facebook leis an bhfeachtas. An
fógra teilifíse a úsáideadh san fheachtas, chraol an Ghníomhaireacht um Chaighdeán Bia sa RA é sa
bhliain 2003 den chéad uair. Fuair safefood na cearta ar an bhfógra teilifíse ó Lár-Oifig Eolais an RA
ar tháille bheag agus rinneadh é a athbhrandáil le haghaidh margadh oileán na hÉireann.
Operation Transformation
Tá beirt as gach triúr in Éirinn róthrom agus mar sin tá gá le cur chuige iltaobhach chun an fhadhb
seo a leigheas. Chuaigh safefood chun cainte le déantóirí an chláir "Operation Transformation" chun
bheith páirteach ann. Féachtar ar an gclár mar ardán ilmheáin den scoth chun ár dteachtaireachtaí
sláinte phoiblí a chraobhscaoileadh ar an bpobal. Craoltar an clár ina ocht gcuid ar theilifís RTÉ 1.
Feictear ochtar saorálaithe ag dul ar thuras forbartha chun athrú ó bhun a dhéanamh ar a stíl
mhaireachtála ag díriú go háirithe ar a n-aiste bia agus ar ghníomhaíocht fhisiceach. Níl aon smacht
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eagarthóireachta ag safefood ar an gclár féin cé go bhfaighimid creidiúint mar urra ar an gclár
raidió (The John Murray Show ar RTÉ Raidió 1), ar an tsraith theilifíse, ar shuíomh idirlín an chláir
agus in irisleabhar an RTÉ Guide, as urraíocht a sholáthar don chlár. Cuireann an tsraith fadhb an
mhurtaill i mbéal an phobail le linn na bpríomhuaireanta teilifíse agus cothaíonn sé plé agus comhrá
mar gheall ar an ábhar agus na réitigh fhéideartha. Thug diaitéitigh safefood tacaíocht bheo ar
Facebook agus chuir siad comhairle ar an lucht féachana i ngach clár den tsraith agus é ag dul
amach beo. Dá thoradh sin tháinig líon mór tomhaltóirí chugainn ar thóir eolas ar phleananna béilí
agus ar thóir tacaíocht inspreagtha. Bhí páirt mhór ag na meáin shóisialta san urraíocht sin. Ag
deireadh na sraithe teilifíse choimeád safefood an leathanach Operation Transformation ag imeacht
ar Facebook don chuid eile den bhliain. Áiríodh breis is 29,000 cuairteoir ar an leathanach. I gceist
san obair sin bhí ceisteanna a fhreagairt, spéis i meáchan a chailleadh a choimeád i measc
tomhaltóirí, iad a threorú chuig acmhainní eolas oiriúnacha ar shuíomh idirlín Operation
Transformation agus ar shuíomh idirlín safefood. D'fhéach 548,200 duine ar an meán ar an gcéad
chlár sa tsraith Operation Transformation.
Beir Leat Mo Shlí
Cuireadh dúshlán faoi chócairí óga sa téarma deireanach scoile chun leaganacha sláintiúla, déanta
ag an mbaile ar chostas íseal a sholáthar de na béilí beir leat ab fhearr leo. D'urraigh safefood an
comórtas cócaireachta seo le haghaidh gach meánscoile ar an oileán agus in ionaid Foróige i
bPoblacht na hÉireann. Seoladh é an 1 Márta 2011. Ba é Coláiste Naomh Aingeal i gcomhar le
safefood a d'eagraigh an comórtas chun spreagadh a thabhairt do dhaltaí a gcuid scileanna
cócaireachta a thaispeáint agus béim a leagan ag an am céanna ar a thábhachtaí atá sé nósanna
itheacháin sláintiúla a chothú. Spreagadh na daltaí chun béile beir leat a roghnú, comhábhair
shláintiúla a chur in áit aon chomhábhar neamhshláintiúil, é a chócaráil agus grianghraf a thógáil
den bhéile athraithe. I measc na nduaiseanna bhí consóil chluichí, dearbháin féiríní agus málaí
bronntanas. Fuarthas breis is 900 iontráil as ar roghnaíodh 32 chun a n-oideas a chócaireáil ag an
gcraobhchomórtas os comhair painéal moltóirí ar a raibh an cócaire Nevin Maguire, a bhfuil
duaiseanna buaite aige.

Seó Balmoral RUAS
Bhí seastán taispeántais 'Cuir Stop leis an Leathadh' ag safefood ag seó Balmoral Chumann
Talmhaíochta Ríoga Uladh i mbliana i Halla an Rí, Béal Feirste. Ba é ár n-aidhm ó bheith i láthair ag
an seó feasacht a chothú i measc an phobail fhásta gur gnách do dhaoine anois a bheith róthrom
seachas é a bheith ina rud eisceachtúil. Is é an dearcadh sin is ábhar dár bhfeachtas nua dhá bhliain
chun meon an phobail a athrú. Ag an seastán bhí áit chun an choim a thomhas, balla ar a raibh
scéalta a chreidtear ach nach bhfuil fíor agus dúshlán mála droma/mála láimhe inar taispeánadh do
dhaoine an méid meáchain bhreise atá ar iompar ag daoine fásta le fiche bliain anuas.
Seónna talmhaíochta i dTuaisceart Éireann
D'fhreastail safefood ar sheónna talmhaíochta Castlewellan agus Inis Ceithleann chun aird an
phobail a dhíriú ar an bhfeachtas 'Cuir Stop leis an Leathadh'. Ag an seastán bhí áit chun an coim a
thomhas, balla ar a raibh scéalta a chreidtear ach nach bhfuil fíor agus dúshlán mála droma/mála
láimhe inar taispeánadh do dhaoine an méid meáchain bhreise atá ar iompar ag daoine fásta le fiche
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bliain anuas. Mheall an seó breis is 20,000 duine. Thug mórchuid díobh cuairt ar sheastán safefood
agus ghlac siad go fonnmhar le teachtaireacht an fheachtais.
Téann MLAnna i ngleic le ceist an rómheáchain i dTuaisceart Éireann
Rinne safefood cur i láthair i mí an Mheithimh 2011 ag cruinniú mionteagaisc le MLAnna i
gComhdháil Thuaisceart Éireann arna óstáil ag an gcathaoirleach nua, Ms Michelle Gildernew, MP
MLA, arb í Leaschathaoirleach an Choiste Sláinte í, agus ag Mr. Jim Wells MLA, faoi seach. Thug an
ócáid sin deis dúinn ár bhfeachtas nua feasachta poiblí 'Cuir Stop leis an Leathadh' a chur i láthair.
Tugadh cuireadh do na MLAnna i gcaitheamh an chruinnithe tacú leis an gcéad chéim eile den
fheachtas trí chlárú ar chlár 8 seachtaine 'meáigh isteach' ina bhfaighidís leideanna i dtaobh bianna
sláintiúla agus gníomhaíocht fhisiceach. Ag seoladh oifigiúil an chláir 8 seachtaine sin i Meán Fómhair
bhí 25 Ball den Chomhdháil i láthair, agus iad cláraithe ann, lena n-áirítear Cathaoirleach agus
Leaschathaoirleach an Choiste Sláinte mar aon leis an Aire Forbartha Sóisialta, Nelson McCausland,
agus an tAire Ealaíon, Cultúir agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín MLA.

OIBRÍOCHTAÍ CORPARÁIDEACHA
Ba thábhachtach an ról a bhí ag an Stiúrthóireacht Oibríochtaí Corparáideacha i dtaca le cláir agus
gníomhaíochtaí a chur ar fáil ar fud na heagraíochta sa bhliain 2011. Ar na seirbhísí a cuireadh ar fáil
bhí seirbhísí airgeadais, soláthair, acmhainní daonna, TF, seirbhísí dlí, rialachais agus
iniúchóireachta. Rannchuidíonn na seirbhísí sin ar fad chun spriocanna safefood a bhaint amach go
héifeachtach.
AIRGEADAS

Dar le safefood tá tábhacht straitéiseach leis an bhfeidhm airgeadais a bheith ar an leibhéal
is éifeachtaí is féidir ionas go sroichtear na caighdeáin is airde agus go bhféachtar chuige
go gcloítear leis na nósanna imeachta airgeadais.
Iniúchadh agus Rialachas
Rinne na hArd-Reachtairí Cuntas agus Ciste in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann na Ráitis Airgeadais
a chomhdheimhniú.
Bhí trí chruinniú ag Coiste Iniúchóireachta safefood sa bhliain 2011. Beirt bhall den Bhord
Comhairleach mar aon le beirt bhall sheachtracha atá ar an gCoiste Iniúchóireachta. Cathaoirleach
an choiste a bhfuil taithí fhairsing ghairmiúil aige is ea duine amháin de na baill sheachtracha sin.
Dhírigh Iniúchadh Inmheánach na bliana 2011 ar a éifeachtaí atá timpeallacht rialaithe inmheánach
safefood. Chuir an t-iniúchóir inmheánach eolas ar fáil don choiste iniúchóireachta ar riachtanais an
Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit agus chuir sé torthaí an Athbhreithnithe ar
Rialuithe Inmheánach Airgeadais i láthair. Lena chois sin chuir iniúchóir sinsearach ó oifig an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste torthaí an iniúchta sheachtraigh i láthair an Choiste Iniúchóireachta.

Féachann safefood leis na caighdeáin rialachais chorparáidigh is airde a shroicheadh. Ina
cháil mar chomhlacht Thuaidh/Theas géilleann safefood don chód cleachtais rialachais a d'eisigh an
Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas agus mar cheist dhea-chleachtais géilleann sé don Chód
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit arna eisiúint ag an Roinn Airgeadais.
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Pleanáil Gnó agus Pleanáil Straitéiseach
Bhí 13% de chiorruithe ar chaiteachas cláir i gceist sa phlean gnó a faomhadh don bhliain 2011.
Chinn safefood an t-airgead a spáráil trí éifeachtúlachtaí breise a lorg na ranna urraíochta idir na
blianta 2011 agus 2013 a bhaint amach laistigh de bhliain amháin.

Sholáthair safefood Plean Gnó maidir leis na mbliain 2012 a chloígh leis an bPlean Corparáideach
faofa maidir leis na blianta 2011-2013.
Cuntasacht
Chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus a chinntiú gur baineadh amach spriocanna
oibriúcháin agus airgeadais a luadh sa Phlean Gnó, bhí cruinnithe rialta ag foireann bhainistíochta
shinsearach safefood chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar eolas buiseádach
agus airgeadais.

Coimeádadh ranna urraíochta safefood (an Roinn Sláinte, agus an Roinn Sláinte, Seirbhísí
Sóisialta agus Sábháilteacht Phoiblí) ar an eolas i dtaobh dul chun cinn airgeadais agus oibriúcháin
ag cruinnithe rialta agus i dtuairisciú tráthúil.
Thuairiscigh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ag cruinnithe den Chomhairle Aireachta Thuaidh
Theas (NSMC) san Earnáil Sláinte i gcaitheamh na bliana ar dhul chun cinn agus ar cheisteanna
tábhachtacha.
Soláthar
Déantar athbhreithniú ar threoirlínte soláthair go leanúnach le cinntiú go ngéilleann siad don
reachtaíocht Eorpach agus don reachtaíocht náisiúnta agus déantar nósanna imeachta deachleachtais a chur i bhfeidhm an t-am ar fad.
ACMHAINNÍ DAONNA
Rinneadh gach beartas agus nós imeachta a athbhreithniú chun géilleadh agus dea-chleachtas a
chinntiú.
Tugadh dhá bheartas nua isteach, i dtaca leis na Meáin Shóisialta agus le hObair Sholúbtha. Léiríonn
an Beartas agus na Treoirlínte i dtaca leis na Meáin Shóisialta an méadú atá tagtha ar úsáid na Meán
Sóisialta mar uirlis ag safefood chun teagmháil a dhéanamh le tomhaltóirí. Tugadh uaireanta oibre
solúbtha isteach sa bhliain 2010 i bhfoirm threoirscéime chun an eagraíocht a dhéanamh níos
solúbtha agus chun cur leis an gcothromaíocht idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh do bhaill
foirne safefood. Tugadh an scéim isteach go foirmiúil sa bhliain 2011.
Foilsíodh Lámhleabhar Foirne cothrom le dáta agus scaipeadh é ar an bhfoireann.
Déanann safefood monatóireacht leanúnach ar fheidhmíocht foirne agus déantar feabhsúcháin
uirthi tríd an gCóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta. Ar na cineálacha oiliúna a cuireadh
ar fáil sa bhliain 2011 bhí cláir shaincheaptha i dtaobh na Meán Sóisialta agus bainistíocht
tionscadal. Cuireann safefood béim ar oiliúint inmheánach ó thaobh an bhuiséid de agus ó thaobh
scileanna a choimeád san eagraíocht. Chuathas i mbun oiliúint d'oiliúnóirí i gcás clár éagsúil.
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Comhionannas
Ceanglaíonn S75 d'Acht Thuaisceart Éireann ar safefood gealltanas a thabhairt faoin tslí a ndéanfar
dualgais agus freagrachtaí reachtúla i dtaca le comhionannas agus dea-chaidreamh a chur chun cinn
agus faoin tslí a dtaispeánfar go bhfuil prionsabail an chomhionannais mar bhonn le hobair na
heagraíochta. Leag Coimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann amach critéir nua le haghaidh
Scéim Chomhionannais sa bhliain 2010. Chuaigh safefood i gcomhairle maidir le gach gné den
Scéim sin go luath sa bhliain 2011,
agus foilsíodh an toradh in Aibreán 2011. D'fhaomh an
Coimisiún Comhionannais é go foirmiúil i Meán Fómhair 2011. Cuireadh oiliúint i dtaca leis an Scéim
Chomhionannais ar an bhfoireann ar fad sa bhliain 2011.

Thug safefood, Browse Aloud isteach ar a shuíomh Idirlín sa bhliain 2011, mar chuid dá Chlár um
Fheasacht ar Mhíchumas, atá ar siúl le tamall anuas. Uirlis Ghréasáin é seo a thabharfaidh teacht
níos forleithne ar raon leathan acmhainní ar ár suíomh Idirlín do dhaoine atá ar lagradharc. Cuireadh
oiliúint i dtaca le feasacht ar mhíchumas, a dhírigh ar lagradharc, ar an bhfoireann ar fad.
Saoráil Faisnéise

Oibríonn safefood faoi Chód Cleachtais Shaoráil Faisnéise arna cheadú ag an gComhairle Aireachta
Thuaidh Theas (NSMC) a chuireann san áireamh gach reachtaíocht mar aon le caighdeáin eile agus
dea-chleachtas ó thaobh an teachta ar eolas. Ní bhfuarthas iarratas ar bith le linn 2011.
D'fhreagraíomar tuairim is 20 Ceist Pharlaiminte le linn 2011.
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AN BORD COMHAIRLEACH
Ceapadh Bord Comhairleach nua i mí na Nollag 2011.
Cathaoirleach - Ms Lynn Ní Bhaoighealláin
Rinne Ms Ní Bhaoighealláin teastas san iriseoireacht sula ndeachaigh sí chun
staidéar a dhéanamh ar bhainistíocht comhshaoil agus ar an éiceolaíocht. Is as Baile
Átha Cliath di. Tá cáilíochtaí iarchéime aici i Measúnú ar an Tionchar ar an
gComhshaol agus i gCaomhnú an Chomhshaoil Eorpaigh ón gColáiste Ollscoile, Baile
Átha Cliath. Chaith sí seacht mbliana ag obair mar éiceolaí agus mar éascaitheoir i
staidéar allamuigh in Ionad Oideachais Pháirc Náisiúnta Chill Airne agus sheas sí
mar iarrthóir in olltoghchán agus i dtoghcháin áitiúil ar son Chiarraí Theas, fad a bhí
sí ina cónaí i gCiarraí. Ar fhilleadh ar Bhaile Átha Cliath di sa bhliain 2009 thosaigh sí ag déanamh
staidéir arís i réimse na heolaíochta agus ag obair mar éascaitheoir i gceardlanna comhshaoil.
Leaschathaoirleach - Ms Darina Allen
Is í Mrs Allen úinéir agus príomhoide Scoil Chócaireachta Ballymaloe sa
Seangharraí, Co. Chorcaí. Tá mórchuid leabhar cócaireachta scríofa aici agus
cuireann sí cláir theilifíse i láthair. Tá Mrs Allen ag obair le tamall fada anuas ar
son táirgeoirí ceardaí agus ag cur margaí feirmeora chun cinn. Tá cineálacha
éagsúla gradaim náisiúnta agus idirnáisiúnta buaite aici ar son a cuid oibre i
dtionscal na lónadóireachta agus i dtaca le bia a táirgeadh in aice baile, nó sa
bhaile, a chur chun cinn agus forbairt inbhuanaithe a chothú. Tá baint aici le
scoileanna náisiúnta ó thaobh leanaí a thabhairt isteach sa chistin chun scileanna
cócaireachta agus garraíodóireachta a mhúineadh dóibh.
Ms Julie Andrews
Is í Ms Andrews Príomhfheidhmeannach Ionad Spectrum i mBéal Feirste. Ionad
pobail ealaíon agus cultúir is ea é. Céimí ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, is ea í
agus tá cúlra oideachais aici sa dlí agus i gcuntasaíocht mar aon le taithí fhairsing ar
réimsí éagsúla earnála lena n-áirítear forbairt réadmhaoine, na healaíona agus na
tionscail
teicneolaíochta.

Mr. Thomas Burns
Comhairleoir is ea Mr Burns le Comhairle Buirge Aontroma agus tá seirbhís 14
bliana tugtha aige sa bhuirg. Le linn an ama sin toghadh é ina MLA ar son Aontroim
Theas agus bhí sé ina bhall de Chomhdháil Thuaisceart Éireann ó Shamhain 2003
go Bealtaine 2011. Fad a bhí sé ina MLA ba é Mr Burns urlabhraí a pháirtí ar
Fhorbairt Shóisialta agus na hEalaíona, ar Chultúr agus ar Fhóillíocht agus bhí sé ina
bhall den na Coistí Gnó, Talmhaíochta agus Cuntas Poiblí agus de choistí eile nárbh
iad.
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Mr. Brendan Kehoe
Feirmeoir déiríochta, mairteola agus barra is ea Mr Kehoe agus tá sé i láthair na
huaire ina ionadaí ag Glanbia ar choiste comhairleach réigiúnach. Ball de choiste
Chumann Eallach Simmental an Oirdheiscirt is ea é agus tá sé gníomhach i
bpolaitíocht áitiúil, leis.

Mr. Alan McGrath
Miondíoltóir bia sláinte is ea Mr McGrath agus é ina úinéir ar The Health Store,
Tuaim, Co. na Gaillimhe. Ball gníomhach ab ea de mhórchuid grúpaí áitiúla
fiontraíochta lena n-áirítear Action Tuma Ltd., Cumann Tráchtála Thuaim,
Energise Tuam agus "Gráigh do Bhaile", grúpa a spreagann siopaeirí chun a gcuid
siopadóireachta a dhéanamh sa cheantar áitiúil. Ball gníomhach is ea é de
Chumann Siopaí Sláinte na hÉireann agus bhí sé ina chathaoirleach air idir 2009
agus 2011.
Ms Helen O'Donnell
Tá gnó lónadóireachta ordaithe, 'Dolmen Catering', ag Helen O’Donnell i
Luimneach, agus freastalaíonn sí ar chliaint chorparáideacha agus ar chliaint
phríobháideacha araon. Bhain sí céim ón Rannóg Óstán agus Lónadóireachta i
gColáiste Teicniúil na Gaillimhe agus d'oscail sí a céad bhialann, gailearaí
ceardaíochta agus ealaíon sa bhliain 1993. D'oscail sí caifé i Músaem Hunt i
Luimneach sa bhliain 1997. Ball den Bhord is ea í agus bhí sí ina cathaoirleach,
tráth, ar Thearmann Ban Adapt i Luimneach. Ainmníodh í ar an bhFóram um
Shíocháin agus Athmhuintearas sa bhliain 1994. Ball is ea í d'eagraíochtaí éagsúla
ban agus bailithe airgid, agus is í an cathaoirleach ar Chumann Gnó Luimnigh agus
ar Fhóram Can Do Luimnigh.

Mr. Edward Spellman
Stiúrthóir Bainistíochta ar Dunhill Cuisine Ltd. is ea Edward Spellman. Tá an
chuideachta suite i bPort Láirge agus is é béilí reoite, déantúsaíocht agus dáileachán
gnó na cuideachta.

Ms Hannah Su
Tá Ms Su ag obair ar son Iontaobhas Sláinte an Deiscirt i láthair na huaire ar
thionscadal chothú na sláinte ar a dtugtar REACH (Regenerating Environments and
Communities' Health). Díríonn an tionscadal ar chláir cócaireachta, stíl
mhaireachtála shláintiúil agus cláir ghníomhaíochta a sholáthar dóibh atá faoi
mhíchumas fisiceach nó meabhrach, a bhaineann le grúpaí mionlaigh nó eitneacha
agus do theaghlaigh a bhfuil leanaí acu faoi 16 bliana d'aois. Oibríonn REACH i
gcomhar leis an tionscnamh Comhar agus Oibriú as Lámha a Chéile (CAWT). Tá
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cúlra aici san earnáil dlí agus pobail agus d'oibrigh sí roimhe seo ar son eagraíocht neamhbhrabúis
chun an pobal Síneach áitiúil a chumhachtú. Iarrthóir ab ea í le deireanas sa toghchán i mBaile Dhún
Geanainn agus i bhFear Manach Tír Eoghain Theas. Tá sí bainteach, leis, le gnó bia beir leat Síneach
a teaghlaigh féin, Su's Welcome i nDún Geanainn.
Mr. Campbell Tweedie
Tá taithí fhairsing ag Mr Tweedie ar bhainistíocht shinsearach i dtionscal agraibhia
Thuaisceart Éireann, mar aon le mórchuid taithí idirnáisiúnta. Bhunaigh sé gnó
idirnáisiúnta próiseála atá ar thús cadhnaíochta na bhforbairtí i bpacáistíocht
mhiondíola, agus ó thaobh riachtanais miondíoltóirí éagsúla sa Ríocht Aontaithe,
in Éirinn agus i dtíortha eile a chomhlíonadh. Stiúrthóir is ea Mr Tweedie ar
chuideachtaí éagsúla agus tá sé ina Uachtarán ar Chumann Easpórtálaithe Feola
Thuaisceart Éireann. Tá leas aige, leis, i bhfeoirmeoireacht beostoic agus iarbhall
is ea é de Bhord an Choimisiúin Bheostoic agus Feola, mar ar thug sé dhá
théarma seirbhíse.
An Dr. Mary Upton
Céimí sa mhicribhitheolaíocht ó Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, is ea an Dr.
Upton agus tá Ph.D. sa mhicribhitheolaíocht aici ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath. Léachtóir ab í sa Choláiste Ollscoile agus tá páipéir acadúla foilsithe aici ar
shábháilteacht bia agus ar thopaicí gaolmhara. Toghadh ina Teachta Dála í sa
bhliain 1999 agus bhí sí ina urlabhraí Talmhaíochta agus Bia ag a páirtí ar feadh
ceithre bliana go dtí gur éirigh sí as an bpolaitíocht sa bhliain 2011. Rúnaí agus
Uachtarán ab ea í, tráth, ar Institiúid Eolaíochta agus Teicneolaíocht Bia na
hÉireann, agus bhí sí, chomh maith, ina cathaoirleach ar Chomhairle Náisiúnta na
gCáilíochtaí Oideachais agus ar an Institiúid Éireannach um Chosaint
Raideolaíoch.
Ms Jane Wells
Is í Ms Wells an Stiúrthóir Bainistíochta ar JPR, ar gníomhaireacht chaidreamh
poiblí é atá suite i mBéal Feirste. Tá céim onóracha aici sa Fhraincis agus sa
Bhéarla ó Ollscoil na Banríona agus teastas iarchéime san Oideachas. Chuaigh sí
isteach sa chaidreamh poiblí fad a bhí sí ag obair mar mhúinteoir i bPáras agus i
Iamáice. Tá mórchuid taithí aici ar leibhéal na hEorpa, ós rud é gur oibrigh sí i
Strasbourg agus sa Bhruiséil. Comhalta is ea í den Institiúid Chairte Caidreamh
Poiblí (CIPR) agus bhí sí, tráth, ina cathaoirleach ar bhrainse Thuaisceart Éireann
den CIPR. Ball is ea í d'Institiúid na Stiúrthóirí, agus ball de Choiste Forbartha
Gairmiúla na hInstitiúide. Stiúrthóir is ea Ms Wells ar Chiste Cuimhneacháin
Thuaisceart Éireann, ar ciste carthanacha deonach é a fhéachann leis an tsíocháin agus an tathmhuintearas a chur chun cinn. Stiúrthóir is ea í, leis, ar Cheolfhoireann Óige Uladh.
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Réamhrá leis na Cuntais

1.

Leagan amach

Ullmhaíodh na cuntais seo i bhfoirm a d'ordaigh an Roinn Sláinte agus an Roinn Sláinte,
Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteacht Phoiblí, le ceadú na Roinne Airgeadais agus na Roinne
Airgeadais agus Pearsanra, agus de réir na socruithe airgeadais i gCuid 7 d'Innéacs 2 le
Comhaontú na Breataine-na hÉireann.
2.

Eolas Cúlra
Comhlacht Feidhmiúcháin is ea an Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia (an Bord),
a bunaíodh faoi Chomhaontú Bhéal Feirste an 2 Nollaig 1999. Is í reachtaíocht rialaithe an
Bhoird Comhaontú na Breataine-na hÉireann agus an tOrdú um Chomhar Thuaidh-Theas
(Comhlachtaí Feidhmiúcháin) 1999.

Bronnann an reachtaíocht rialaithe na feidhmeanna sainiúla seo a leanas:



Cur chun cinn na sábháilteachta bia



Taighde ar shábháilteacht bia



Rabhadh bia a chur in iúl



Faireachas ar ghalar bia-iompartha



Comhoibriú eolaíochta agus naisc idir saotharlanna a chur ar aghaidh



Áiseanna éifeachtachta ó thaobh costais a fhorbairt do thástáil speisialaithe saotharlainne

Le cois an mhéid thuas, tá sainordú ginearálta ag an mBord chun gníomhú mar fhoinse
neamhspleách comhairle eolaíche.
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3.

Rialachas

An Príomhfheidhmeannach a chomhlíonann feidhmeanna an Bhoird agus tuairiscíonn sé/sí
don Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (NSMC). Faigheann an Príomhfheidhmeannach
cúnamh ó Bhord Comhairleach agus ó Choiste Comhairleach Eoláiochta. Ba iad baill an
Bhoird Chomhairligh sa bhliain 2011:

An Bord Comhairleach go dtí an 12 Nollaig 2011
Mr. John Dardis

(Cathaoirleach)

Mr. Campbell Tweedie

(Leaschathaoirleach)

Mr. Ken Baird
Ms Lynn Ní Bhaoighealláin
Mr. Joe Byrne

(D'éirigh as, an 1 Iúil 2011)

Mr. Brian Cunningham
Ms. Aoife Healy
Ms. Susan Heraghty
Mr. Neven Maguire
Mr. Seamus Sheridan
Mr. Con Traas
Ms. Jane Wells

An Bord Comhairleach ón 13 Nollaig 2011
Ms. Lynn Ní Bhaoigheallain

(Cathaoirleach)

Ms. Darina Allen

(Leaschathaoirleach)

Ms Julie Andrews
Mr. Thomas Burns
Mr. Brendan Kehoe
Mr. Alan McGrath
Ms. Helen O Donnell
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Mr. Edward Spelman
Ms. Hannah Su
Mr. Campbell Tweedie
Ms. Mary Upton
Ms. Jane Wells

Tugtar mionchuntas ar bhaill an Bhoird Chomhairligh nua sa Tuarascáil Bhliantúil a ghabhann
leis seo.

Trí bhall déag a roghnaíodh as linn saineolais eolaíochta agus teicniúil a bhí ar fáil sa dá
dhlínse atá ar an gCoiste Comhairle Eolaíochta agus soláthraíonn siad comhairle i dtaobh
ceisteanna eolaíochta agus teicniúla.

4.

Torthaí Airgeadais

Gheofar torthaí an Bhoird um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia leagtha amach ar
leathanach 12. Ba é €35,237 (GBP30,581) an barrachas sa tréimhse.

5.

Imeachtaí Iar-Chláir Chomhardaithe

Ní raibh aon imeacht iarchláir chomhardaithe ann.

6.

Tabhartais Charthanúla

Ní bhfuarthas ná ní dhearnadh aon tabhartas carthanúil i rith na bliana.
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7.

Beartais

Fostaithe Faoi Mhíchumas

Níor fostaíodh duine ar bith faoi mhíchumas i mbliana. Bíodh sin mar atá, tá an Bord
tiomanta do bheartas comhionannais agus cuirtear fáilte roimh iarratais ó iarratasóirí
cuícháilithe, beag beann ar mhíchumas. Eisíodh plean gníomhaíochta míchumais sa bhliain
2011 chun dearcadh dearfa a chothú i leith daoine faoi mhíchumas agus a rannpháirtíochta
sa saol poiblí a spreagadh.

Comhionannas

Eisíodh Scéim Comhionannais faofa an Bhoird i Meán Fómhair 2011 agus tá athbhreithniú
leanúnach á dhéanamh ag safefood.

Soláthar Eolais d'Fhostaithe agus Dul i gComhairle Leo

Bhí Fóram Comhpháirtíochta d'Fhostaithe i bhfeidhm i rith na bliana 2011 mar mhodh
comhairliúcháin le fostaithe agus chruthaigh sé go maith mar mhodh cumarsáide
d'fhostaithe.

Beartas Íoc Pras agus feidhmíocht an bheartais

Tá beartas íocaíochtaí do chreidiúnaithe i bhfeidhm ag an mBord de réir fhorálacha na
Rialachán ón gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Beartas Sláinte & Sábháilteachta

Tá beartas Sláinte & Sábháilteachta i bhfeidhm ag an mBord, agus scaipeadh é ar gach
fostaí. Léiríonn an beartas an riachtanas dhlíthiúil cúrsaí sláinte agus sábháitleachta a bheith
ar ardchaighdeán ar fud na heagraíochta.
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8.

Forbairt Amach Anseo

Cheadaigh an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas Straitéis Chorparáideach an Bhoird maidir
leis na blianta 2011-2013 i mí Iúil 2011.

Leagtar amach sa straitéis sin misean, fís agus croí-luachanna an Bhoird agus an tslí a
gcuirfidh an Bord gach ceann dá feidhmeanna i gcrích sa tréimhse thrí bliana. Déantar
measúnú bliantúil ar an straitéis i bhfianaise an phlean ghnó bhliantúil.

Is é €8,500,000 (GBP7,395,000) an caiteachas buiséadta don bhliain 2012.
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí an Bhoird um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia

Tá ordú tugtha ag an Roinn Sláinte agus ag an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteacht
Phoiblí don Bhord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia ráiteas cuntas a ullmhú maidir le gach
bliain airgeadais san fhoirm agus ar an mbonn atá leagtha amach in ordú na gcuntas san aguisín leis
na Cuntais seo. Ullmhaítear na Cuntais ar bhonn fabhraithe agus ní mór dóibh léiriú fírinneach cóir a
thabhairt ar staid an Bhoird ag deireadh bliana agus ar ioncam agus caiteachas an Bhoird, ar na
gnóthachain agus na caillteanais aitheanta iomlána agus ar na sreafaí airgid sa bhliain airgeadais.

Agus na cuntais á n-ullmhú, ceanglaítear ar an gComhlacht:



Aird a thabhairt ar an ordú cuntas a d'eisigh an Roinn Sláinte agus an Roinn Sláinte, Seirbhísí
Sóisialta agus Sábháilteacht Phoiblí, lena n-áirítear na riachtanais ábhartha cuntasaíochta agus
nochta, agus beartais chuntasaíochta a chur i bhfeidhm ar bhonn comhleanúnach;



Breitheanna agus meastacháin a dhéanamh ar bhonn réasúnta;



A rá cibé ar cloíodh leis na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme agus aon imeacht ábhartha
sna cuntais a nochtadh agus a mhíniú;



Na cuntais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh, ach amháin más míchuí a cheapadh go
leanfaidh an Bord dá ghnó.

Freagrachtaí an Phríomhfheidhmeannaigh

Leagtar amach i Meamram Airgeadais an Chomhlachta freagrachtaí an phríomhfheidhmeannaigh,
mar an Duine Freagrach maidir leis an mBord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia, lena náirítear freagracht as cuíúlacht agus rialtacht an airgeadais phoiblí agus as taifid a choinneáil.
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Ráiteas ar an Rialú Inmheánach

1.

Raon na Freagrachta

Mar an Duine Freagrach, tá sé de chúram ormsa córas fónta rialaithe inmheánaigh a
choinneáil a thacaíonn le comhlíonadh spriocanna, aidhmeanna agus cuspóirí an Bhoird agus
a chosnaíonn cistí poiblí agus sócmhainní na Roinne a bhfuil freagracht phearsanta ormsa ina
dtaobh, ag an am céanna. Ní mór dom sin a dhéanamh de réir na bhfreagrachtaí a sannadh
dom de réir Managing Public Money Northern Ireland (MPMNI) agus Nósanna Imeacht
Airgeadais Phoiblí.

Sainítear go cruinn i Meamram Airgeadais an Bhoird an struchtúr cruinn cuntasaíochta agus
tuairiscithe, ina dtugtar gearrchuntas ar ról athbhreithnithe agus monatóireacht na
gcomhranna coimircíochta (an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteacht Phoiblí
(Thuaidh) agus an Roinn Sláinte (Theas). Lena chois sin, mar Phríomhoifigeach Cuntais, táim
cuntasach do na coistí cuntas poiblí i ngach ceann den dá dhlínse.

2.

Cuspóirí an Chórais Rialaithe Inmheánaigh

Dearadh an córas rialaithe inmheánaigh chun bainistíocht a dhéanamh ar riosca go leibhéal
réasúnta seachas deireadh a chur le gach riosca nach mbainfear amach beartais, aidhmeanna
agus cuspóirí; ní féidir leis mar sin ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú amach is amach a
sholáthar. Bunaítear an córas rialaithe inmheánaigh ar phróiseas leanúnach a ceapadh chun
na rioscaí nach mbainfí amach beartais, aidhmeanna agus cuspóirí an Bhoird a aithint agus a
chur in ord tosaíochta, chun dóchúlacht gach riosca díobh sin agus an tionchar a bheadh acu
dá dtitfidís amach a mheas, agus chun iad a bhainistiú go héifeachtach tíosach. Bhí an córas
rialaithe inmheánaigh i bhfeidhm ag an mBord sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011 agus
suas go dtí dáta formheasta na Tuarascála Bliantúla agus na gCuntas, agus tá sé ar aon dul
le treoir na Ranna Airgeadais.
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3.

An Cumas Chun Riosca a Láimhsiú

An Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí atá freagrach as an bpróiseas bainistíochta rioscaí a
chur i bhfeidhm agus a mhaoirsiú faoi threoir uaimse chun a chinntiú go mbíonn an próiseas
ag obair faoi mar is ceart. Le cois athbhreithniú a dhéanamh ar chreat iomlán na rioscaí,
déantar athbhreithniú ar gach moladh a fhaightear ó na hiniúchóirí inmheánacha agus
seachtracha, agus cuirtear leis na rialuithe nó tugtar rialuithe nua isteach de réir mar is gá.
Bítear ag súil go n-oibreoidh gach ball foirne laistigh de na beartais bhunaithe ar riosca agus
ar rialú inmheánacha, agus cuirtear oiliúint chuí orthu ina fhianaise sin.
4.

An Creat Riosca agus Rialaithe
Tá clárleabhar rioscaí agus maitrís measúnaithe riosca ceaptha ag an mBord.

Aithnítear

rioscaí ar an leibhéal bunúsach agus ar an leibhéal rialaithe ag an tráth a mbíonn pleananna
agus straitéisí gnó á gcur i dtoll a chéile. Tá creat ceaptha ag an mBord maidir le heolas
bainistíochta rialta, athbhreithniú ar athraitheas, agus nósanna imeachta riaracháin agus
rialaithe (lena n-áirítear leithscaradh dualgas agus córas tarmligthe agus cuntasachta).

Áirítear air chomh maith:


Córais chuimsitheacha buiséadta agus an buiséad bliantúil le bheith faofa ag an
bPríomhfheidhmeannach;



Nósanna imeacht chun na buiséid a athbhreithniú agus a aontú leis an bhFoireann
Bainistíochta Sinsearaí; agus



Tuarascálacha rialta airgeadais a ullmhú mar bhonn le monatóireacht agus athbheithniú a
dhéanamh ar dhul chun cinn.

Sa bhliain 2011 cabhair ab ea tuairimí na nIniúchóirí Inmheánacha agus Seachtracha agus
Choiste Iniúchóireachta an Bhoird Chomhairligh agus an creat riosca agus rialaithe á
athbhreithniú.
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5.

Athbhreithniú ar Éifeachtacht

I mo cháil mar an Duine Freagrach, táim freagrach as athbhreithniú a dhéanamh ar a
éifeachtaí atá an córas rialaithe inmheánaigh. Is éard a bhíonn mar bhonn eolais faoin
athbhreithniú a dhéanaim ar an gcóras rialaithe inmheánaigh obair na n-iniúchóirí
inmheánacha agus na mbainisteoirí feidhmiúcháin a bhfuil sé de chúram orthu an creat
rialaithe inmheánaigh a cheapadh agus a chothabháil, agus tuairimí a dhéanann na
hiniúchóirí seachtracha ina litir don bhainistíocht agus tuarascálacha eile.

Tá plean i

bhfeidhm chun díriú ar laigí agus a chinntiú go mbeidh an córas ag dul i bhfeabhas i gcónaí.

Seo a leanas na gníomhaíochtaí a thacaíonn leis an athbhreithniú ar éifeachtacht:


D'athbhreithnigh an Fhoireann Bhainistíochta Sinsearaí an Buiséad Bliantúil a d'fhaomh na

Ranna Coimircíochta, go háirithe aon imeacht ó ghníomhaíocht bheartaithe; agus


Coimeádadh an creat um bainistíocht riosca faoi athbhreithniú leanúnach agus cuireadh

clárleabhar riosca nuashonraithe faoi bhráid Choiste Iniúchóireachta an Bhoird Chomhairligh.


Rinne na hIniúchóirí Inmheánacha athbhreithniú sa bhliain 2011 ar na Rialuithe

Inmheánacha Airgeadais a bhí i bhfeidhm.

Martin Higgins
Ardoifigeach Feidhmiúcháin
Dáta: 21 Meitheamh 2012
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An Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia

Deimhniú na nArd-Reachtairí Cuntas agus Ciste chuig Comhdháil Thuaisceart
Éireann agus chuig Tithe an Oireachais
Tá iniúchadh déanta againn ar chuntais an Bhoird um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia
('an Comhlacht') don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011 de bhun fhorálacha an Ordaithe
um Chomhar Thuaidh/Theas (Comhlachtaí Feidhmiúcháin) (Tuaisceart Éireann) 1999 agus
Acht Chomhaontú na Breataine - na hÉireann 1999 a cheanglaíonn iniúchadh agus deimhniú
a dhéanamh i gcomhar ar na cuntais a chuirtear inár láthair ag an gComhlacht. Tá na cuntais
comhdhéanta den Chuntas Ioncaim agus Caiteachais, Ráiteas ar na Gnóthachain agus na
Caillteanais Iomlána Aitheanta, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar an Sreabhadh Airgid
agus na nótaí agus aguisíní gaolmhara. Ullmhaíodh na cuntais sin de réir na mbeartas
cuntasaíochta atá leagtha amach laistigh díobh.

Freagrachtaí faoi seach an Chomhlachta, an Phríomhfheidhmeannaigh agus na
nIniúchóirí
Mar a míníodh ar shlí níos iomláine sa Ráiteas ar Fhreagrachtaí, tá an Comhlacht freagrach as
na cuntais a ullmhú agus as a bheith sásta go dtugann siad amharc cóir cothrom. Tá an
Príomhfheidhmeannach, ina cháil mar Oifigeach Cuntasaíochta, freagracht as a chinntiú go
mbíonn cuíúlacht agus rialtacht ann i dtaca leis an úsáid a bhaintear as cistí poiblí. Is é ár
bhfreagracht na cuntais a iniúchadh de réir fhorálacha an Ordaithe um Chomhar
Thuaidh/Theas (Comhlachtaí Feidhmiúcháin) (Tuaisceart Éireann) 1999 agus Acht
Chomhaontú na Breataine - na hÉireann 1999. Rinneamar ár n-iniúchadh de réir na
gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (RA agus Éire). Ceanglaíonn na caighdeáin sin orainne
agus ar ár bhfoireann géilleadh le Caighdeáin Eiteacha an Bhoird um Chleachtais Iniúchta le
haghaidh Iniúchóirí.

Raon iniúchadh na gcuntas
Ciallaíonn iniúchadh fianaise a fháil mar gheall ar na méideanna agus na nochta sna ráitis
airgeadais, a bheidh dóthanach le deimhniú réasúnta a chur ar fáil go bhfuil na ráitis
airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh sé mar thoradh ar chalaois nó ar mhírialtacht nó
earráid eile. Áirítear air sin measúnú féachaint: an bhfuil na beartais chuntasaíochta cuí do
chúinsí an Chomhlachta agus ar cuireadh i bhfeidhm iad go comhsheasmhach agus ar
nochtadh iad ar shlí imleor; a réasúnta atá na meastacháin thábhachtacha cuntasaíochta a
rinne an Comhlacht; agus cur i láthair na ráiteas airgeadais ina n-iomláine. Lena chois sin
léimid an t-eolas airgeadais agus neamhairgeadais sa Réamhrá chun aon mhíréir ábhartha
leis na cuntais iniúchta a aithint. Má thugaimid aon mhíráiteas nó aon mhíréir ábhartha
dealraitheach faoi deara breithnímid a impleachtaí dár ndeimhniú.
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Lena chois sin, ceanglaítear orainn fianaise a fháil a bheith leordhóthanach chun dearbhú
réasúnta a thabhairt gur cuireadh an caiteachas agus an t-ioncam a tuairiscíodh sna cuntais i
bhfeidhm chun na gcríoch a cheap Chomhdháil Thuaisceart Éireann agus Dáil Éireann agus go
bhfuil na bearta airgeadais ar aon dul leis na húdaráis a rialaíonn iad.
Tuairim ar Rialtacht
Is é ár dtuairim, go bunúsach, gur cuireadh an caiteachas agus an t-ioncam i bhfeidhm chun
na gcríoch a cheap Chomhdháil Thuaisceart Éireann agus Dáil Éireann agus go bhfuil na
bearta airgeadais ar aon dul leis na húdaráis a rialaíonn iad.
Tuairim ar na cuntais
Is é ár dtuairim:


go dtugann na cuntais léargas fírinneach cothrom ar staid ghnóthaí an Chomhlachta
amhail ar 31 Nollaig 2011 agus dá bharrachas, dá ghnóthachain agus dá chaillteanais
aitheanta iomlán agus de shreabhadh an airgid don bhliain dar críoch sin; agus



gur ullmhaíodh na cuntais go cuí de réir fhorálacha an Ordaithe um Chomhar
Thuaidh/Theas (Comhlachtaí Feidhmiúcháin) (Tuaisceart Éireann) 1999 agus Acht
Chomhaontú na Breataine - na hÉireann 1999, agus na rialacha a eisíodh fúthu siúd.

Tuairim ar nithe eile
Is é ár dtuairim go bhfuil an t-eolas sa Réamhrá maidir leis na mbliain airgeadais dár
ullmhaíodh na cuntais comhsheasmhach leis na cuntais.
Tuairiscímid de réir eisceachta sna cásanna seo a leanas
Tuairiscím de réir eisceachta más amhlaidh


nár coimeádadh taifid chuntasaíochta leordhóthanacha; nó



nach bhfuil na cuntais ag aontú leis na taifid chuntasaíochta; nó



mura bhfuaireamar gach eolas agus míniú a theastaigh dár n-iniúchadh; nó



mura léiríonn an Ráiteas ar Rialú Inmheánach gur géilleadh don treoir infheidhme maidir
le rialachas corparáideach.

Níl rud ar bith le tuairisciú againn i dtaca leis na nithe sin a dtuairiscímid orthu de réir
eisceachta.
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John Buckley

KJ Donnelly

Ard-Reachtaire Cuntas agu Ciste na
hÉireann

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Thuaisceart Éireann

Caisleán Bhaile Átha Cliath

106 Sráid na hOllscoile

Baile Átha Cliath 2

Béal Feirste

Éire

BT7 IEU

CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011

Nótaí

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

Ioncam
Deontas Ioncaim ó na Ranna

2(a)

8,309,361

9,537,404

7,211,528

8,181,567

Scaoileadh an Deontais Chaipitil

9(a)

168,406

251,519

146,156

215,763

8,477,767

9,788,923

7,357,684

8,397,330

Ioncam Eile

2(b)

589,075

523,900

511,246

449,422

9,066,842

10,312,823

7,868,930

8,846,752

2,481,883

2,342,204

2,153,977

2,009,236

95,994

94,585

83,311

81,139

159,612

239,348

138,524

205,322

Ioncam Iomlán
Caiteachas
Costais Foirne

3(b)

Táillí na mBord
Dímheas

6

Caiteachas ar Chláir Taighde

5

919,194

796,310

797,750

683,107

Gníomhaíochtaí Tionscnaimh Bia

12

3,517,900

4,679,350

3,053,115

4,014,134

Costais Oibriúcháin Eile

4

1,857,022

2,040,733

1,611,672

1,750,622

9,031,605

10,192,530

7,838,349

8,743,560

35,237

120,293

30,581

103,192

Caiteachas Iomlán
Barrachas (Easnamh) don
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bhliain
An méid a aistríodh go dtí an
Cúlchiste Ginearálta

13

35,237

Baineann gach méid thuas le gníomhaíochtaí leanúnacha.

Martin Higgins
Ardoifigeach Feidhmiúcháin
Dáta:

21 Meitheamh 2012

Cuid de na cuntais seo is ea na nótaí ar leathanaigh 16 go 27
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RÁITEAS AR NA GNÓTHACHAIN AGUS NA CAILLTEANAIS AITHEANTA IOMLÁNA
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011

2011
Nótaí

Barrachas/(Easnamh) don tréimhse

Gnóthachain (caillteanas) achtúireach ar

17(b)

€

2010
€

2011

2010

GBP

GBP

35,237

120,293

30,581

103,192

(161,000)

49,000

(140,000)

42,034

dhliteanais phinsin
Coigeartú ar an gcistiú pinsin iarchurtha

Gnóthachan/(caillteanas) aitheanta iomlán

161,000

(49,000)

_________

________

35,237

don Tréimhse

Martin Higgins
Ardoifigeach Feidhmiúcháin
Dáta: 21 Meitheamh 2012

Cuid de na cuntais seo is ea na nótaí ar leathanaigh 16 go 27
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AN CLÁR COMHARDAITHE
amhail ar 31 Nollaig 2011

Nótaí

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní
Inláimhsithe

6

1,180,333

1,240,287

985,932

1,067,577

Sócmhainní Reatha

7

610,169

592,746

509,674

510,206

8

(349,629)

(367,443)

(292,045)

(316,277)

260,540

225,303

217,629

193,929

1,440,873

1,465,590

1,203,561

1,261,506

17(d)

5,820,000

4,991,000

17(b)

(5,820,000)

(4,991,000)

(4,861,000)

(4,296,003)

1,440,873

1,465,590

1,203,561

1,261,506

260,540

225,303

217,629

193,929

1,180,333

1,240,287

985,932

1,067,577

1,440,873

1,465,590

1,203,561

1,261,506

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe méideanna a dhlífear
laistigh de bhliain
Glansócmhainní /
(Dliteanais) Reatha
Sócmhainní
Iomlána lúide
Dliteanais Reatha
roimh Phinsin

Cistiú Pinsin
Iarchurtha

Dliteanais Phinsin
Glansócmhainní /
(Dliteanais)

4,861,000

4,296,003

Arna maoiniú ag:
Caipiteal & Cúlchistí
Cúlchiste Ginearálta
Cúlchiste an Deontais
Chaipitil

13
9(a)
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Martin Higgins
Ardoifigeach Feidhmiúcháin
Dáta: 21 Meitheamh 2012

Cuid de na cuntais seo is ea na nótaí ar leathanaigh 16 go 27
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RÁITEAS AR AN SREABHADH AIRGID
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011

Nótaí

Glansreabhadh airgid isteach/(amach)
ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

10
(168,461)

160,753

(152,025)

130,611

(108,452)

(57,813)

(94,123)

(49,594)

________

_________

_______

________

(276,913)

102,940

(246,148)

81,017

108,452

57,813

94,123

49,594

(168,461)

160,753

(152,025)

130,611

Caiteachais caipitil & infheistíocht
airgeadais
Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta
inláimhsithe a cheannach

6

Glansreabhadh airgid isteach /(amach)
roimh mhaoiniú

Maoiniú
An Cistiú Caipitil a Fuarthas

Méadú/(laghdú) in airgead
tirim/iarmhéideanna bainc

11
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NÓTAÍ AG GABHÁIL LEIS NA CUNTAIS

1.

Beartais Chuntasaíochta

1.1

Coinbhinsiún Cuntasaíochta

Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais de réir coinbhinsiún an chostais stairiúil.

Gan teorainn a chur leis an eolas a sholáthraítear, ullmhaítear na Ráitis Airgeadais ar
bhonn fabhraithe agus géilleann siad do riachtanais chuntasaíochta agus nochta an
Ordú um Chuideachtaí (Tuaisceart Éireann) 1986, Achtanna na gCuideachtaí i
bPoblacht na hÉireann 1963 go 2009, na caighdeáin chuntasaíochta arna eisiúint nó
arna nglacadh ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus na riachtanais
chuntasaíochta agus nochta arna eisiúint ag an Roinn Airgeadais agus Pearsanra
agus an Roinn Airgeadais, a mhéid is riachtanais chuí iad na riachtanais sin.

1.2

Ioncam
Is ionann ioncam agus deontais ioncam is infhaighte ón Roinn Sláinte agus ón Roinn
Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteacht Phoiblí.

1.3

Sócmhainní Seasta

a)

Áirítear sócmhainní Seasta Inláimhsithe ar chostas stairiúil don Bhord um Chur Chun
Cinn na Sábháilteachta Bia.

b)

Áirítear dímheas chun costas sócmhainní inláimhsithe a luachanna athluacháilte a
dhíscríobh thar thréimhse a saolré fhónta.
Seo a leanas na modhanna a glacadh agus na rátaí sa bhliain a úsáideadh:

Trealamh Oifige

15% Líne Dhíreach

Trealamh Ríomhaire

33.3% Líne Dhíreach

Costais Mhaoine & Feistis

4% Líne Dhíreach

Fearais & Feistis

10% Líne Dhíreach

Tionscadal Caipitil LIMS

33.3% Líne Dhíreach
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c)

Gearrtar dímheas i mbliain an cheannaigh ach ní i mbliain an chuir de láimh.

d) Déantar Sócmhainní Seasta a chaipitliú a luaithe a sháraíonn siad €650 (GBP423).
1.4

Cáin Bhreisluacha

Níl ar chumas an Bhoird um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia CBL a athéileamh
agus áirítear CBL mar chaiteachas nó i luach caipitil Sócmhainní Seasta.

1.5.1 Pinsin
Tá FRS17 glactha ag an mBord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia i dtaca le
cuntas a thabhairt ar phinsin.

Bunaíodh an Scéim Pinsin Thuaidh/Theas faoi na Comhlachtaí Feidhmiúcháin
Thuaidh/Theas agus Turasóireacht Éireann le héifeacht ón 29 Aibreán 2005. Scéim
sochar sainithe is ea é a mhaoinítear go bliantúil ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó
airgead arna soláthar ag Státchistí an RA agus na hÉireann. Riarthóir seachtrach a
dhéanann an scéim a riaradh. An Roinn Airgeadais a sholáthraíonn an cistiú ó
Státchiste na hÉireann don Chomhlacht, lena maoinítear an riarthóir. Déanann
Státchiste an RA cion Thuaisceart Éireann de na sochair a íocadh sa bhliain a íoc
díreach leis an riarthóir.
Clúdaíonn Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 17 sochair scoir. Áiríodh an
dliteanas ag 31 Nollaig 2011 sna ráitis airgeadais agus cuireadh nóta nochta (Nóta
17) ar áireamh, inar mionsonraíodh ríofaí an athbhreithnithe achtúirigh, a rinne
Xafinity Consulting. Áirítear air sin torthaí ríomh na ndliteanas phinsin agus costas
fhostaithe (agus iarfhostaithe) an Bhoird um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia
chun críocha na gcuntas don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011 agus figiúr
comparáideach don bhliain 2010.
Léiríonn costais pinsin na sochair phinsin a thuill fostaithe sa tréimhse. Aithnítear
méid is ionann leis an muirear pinsin mar ioncam sa mhéid is gur suim inaisghafa é,
agus déantar é a fhritháireamh in aghaidh deontas a fhaightear sa bhliain chun
íocaíochtaí pinsin a mhaoiniú. Is ionann dliteanais phinsin agus luach reatha na níocaíochtaí pinsin sa todhchaí atá tuillte ag an bhfoireann go dtí seo. Sócmhainn
chomhfhreagrach is ea cistiú iarchurtha pinsin, ós rud é gur acmhainní iad a
chuirfear ar fáil i dtréimhse amach anseo ó Státchistí an RA agus na hÉireann ar an
tslí atá luaite thuas.
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Léirítear gnóthachain agus dliteanais ar dhliteanais scéim sa Ráiteas ar na
Gnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána don bhliain agus aithnítear
coigeartú comhfhreagrach sa mhéid is inaisghafa ó Státchistí an RA agus na
hÉireann.

1.6Caiteachas ar Chláir Taighde
Na costais a bhain le Conarthaí Taighde a áiríodh sa Chuntas Ioncaim agus
Caiteachais, bunaíodh iad ar chaiteachas dlite agus iníoctha sa bhliain de bhun
conarthaí taighde formheasta.

1.6.1 Cúlchiste an Deontais Chaipitil
Is ionann Cuntas Cúlchiste an Deontais Chaipitil luach neamh-amúchta an ioncaim a
úsáideadh chun críocha caipitil.

1.7

Tuairisciú Airgeadra
Tuairiscítear bearta agus iarmhéideanna an Bhoird i bhfoirm euro agus steirling.
Is é an euro airgeadra oibre an Bhoird agus taifeadtar bearta san airgeadra sin.
Taifeadtar bearta in airgeadraí eile i euro ag an ráta malairte is infheidhme ar dháta
an bhirt. Sócmhainní agus dliteanais airgeadúla in airgeadraí eile, déantar iad a
aistriú go euro ag na rátaí malairte is infheidhme ag dáta an chláir chomhardaithe
(ráta deiridh). Tógtar gnóthachain agus caillteanais fíoraithe go dtí an Cuntas
Ioncaim agus Caiteachais.
Ag deireadh bliana aistrítear na ráitis airgeadais go steirling. Aistrítear an Cuntas
Ioncaim agus Caiteachais ag úsáid an mheánráta mhalairte don bhliain (2011 0.86788, 2010 - 0.85784) agus aistrítear an Clár Comhardaithe leis an ráta malairte
deiridh (2011 - 0.83530, 2010 – 0.86075). Léirítear coigeartuithe ar airgeadra ag
éirí ó aistriú na ráiteas airgeadais sa Ghlansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí
Oibriúcháin (Nóta 10), Cúlchiste an Deontais Chaipitil (Nóta 9(a)). Cuntas an
Deontais Chaipitil (Nóta 9(b) agus an Cúlchiste Ginearálta (Nóta 13).
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2.

a) Deontais ó na Ranna
Tréimhse Airgeadais 1 Eanáir, 2011 go 31 Nollaig, 2011

Nóta:
Deontas
Ioncaim
Cuntas
Caipitil

9(b)

DOH

DOH

DHSSPS

DHSSPS

IOMLÁN

IOMLÁN

€

GBP

€

GBP

€

GBP

5,873,342

5,097,356

2,436,019

2,114,172

8,309,361

7,211,528

76,658

66,530

31,794

27,593

108,452

94,123

5,950,000

5,163,886

2,467,813

2,141,765

8,417,813

7,305,651

Tréimhse Airgeadais 1 Eanáir, 2010 go 31 Nollaig, 2010

Nóta:
Deontas
Ioncaim
Cuntas
Caipitil

9(b)

DOH

DOH

DHSSPS

DHSSPS

IOMLÁN

IOMLÁN

€

GBP

€

GBP

€

GBP

6,625,219

5,683,378

2,912,185

2,498,189

9,537,404

8,181,567

40,181

34,469

17,632

15,125

57,813

49,594

6,665,400

5,717,847

2,929,817

2,513,314

9,595,217

8,231,161

Faigheann an Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia deontais ón Roinn Sláinte (DOH)
agus ón Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteacht Phoiblí (DHSSPS). Is iad na
méideanna faoi seach DOHC 71% (2010 69%), and DHSSPS 29% (2010 31%).
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b) Ioncam Eile

Ús Bainc

Glanchistiú iarchurtha le
haghaidh

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

1,900

1,801

1,630

2,075
587,000

522,000

509,445

447,792

_______

_______

_______

_______

589,075

523,900

511,246

449,422

Pinsean

3.

Costais Foirne

a)

Ba é meánlíon seachtainiúil na foirne (lena n-áirítear foireann ghníomhaireachta:

Stiúrthóireachta
An Bhainistíocht Shinsearach

2011

2010

5

5

12

13

Eolaíocht an Bhia

6

6

Sláinte & Cothú an Duine

4

2

Margaíocht & Cumarsáid

6

6

33

32

Oibríochtaí Corparáideacha

Iomlán
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chb) Ba iad na costais a tabhaíodh i ndáil leis na baill foirne sin:

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

Costais Tuarastail

1,662,056

1,639,678

1,442,465

1,406,581

ÁSPC an Fhostóra

132,110

127,921

114,656

109,736

74,744

25,646

64,869

22,000

612,973

548,959

531,987

470,919

2,481,883

2,342,204

2,153,977

2,009,236

Foireann Ghníomhaireachta
Costais Phinsin:
Costais Reatha Seirbhíse
Pinsin

Asbhaineadh €119,345 de Thobhach Pinsin agus íocadh é leis an Roinn Sláinte.
Líonadh post an Bhainisteora Airgeadais, a bhí folamh, ar bhonn sealadach sa bhliain
2010. Rinne an Chúirt Oibreachais moladh go ndéanfaí an post a athghrádú.
Cuireadh an cheist ar aghaidh go dtí na Ranna coimircíochta dá mbreithniú, agus
líonfar an post go buan a luaithe a bheidh an cheist grádaithe soiléirithe.
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c)

Seo a leanas líon na bhfostaithe ag deireadh bliana ar thit a gcuid luachanna saothair
(lena n-áirítear ranníocaíochtaí pinsin) laistigh de na bandaí seo a leanas (is ionann
seo agus na luachanna saothair bhliantúla):-

2011

d)

2010

€40,001- 50,000

7

6

€50,001- 60,000

2

2

€60,001- 70,000

4

6

€70,001- 80,000

4

1

€80,001- 90,000

1

3

€90,001-100,000

2

1

€100,001-110,000

0

0

€110,001-120,000

1

1

Cuirtear an t-eolas seo a leanas ar fáil i dtaca leis an bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí:-

Mr M Higgins (PF)

Luach
Saothair

Luach
Saothair

Fíormhéad
ú/
(Laghdú) i
bPinsean
Tuillte

Fíormhéad
ú/
(Laghdú) i
bPinsean
Tuillte

Luach an
Phinsin
Fabhrait
he ag
deireadh
bliana

Luach an
Phinsin
Fabhrait
he ag
deireadh
bliana

€

GBP

€

GBP

€

GBP

117,901

102,324

1,474

1,279

57,816

48,294

Mr Ray Dolan (Stiúrthóir, Oibríochtaí Corparáideacha), an Dr. Gary Kearney (Stiúrthóir, Eolaíocht an Bhia),
Choimeád an Dr. Cliodhna Foley-Nolan (Stiúrthóir, Sláinte agus Cothú an Duine) agus Ms Fiona Gilligan
(Stiúrthóir, Margaíocht agus Cumarsáid) siar a gcead chun an t-eolas thuas a nochtadh.
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Aois
(blianta
)
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e)

Seo a leanas na táillí a íocadh le baill an bhoird sa bhliain 2011:2011

2010

2011

2010

€’000

€’000

GBP’000

GBP’000

10-15

10-15

10-15

10-15

Campbell Tweedie

5-10

5-10

5-10

5-10

Ken Baird

5-10

5-10

5-10

5-10

Lynn Ní Bhaoigheallain

5-10

5-10

5-10

5-10

Joe Byrne

5-10

5-10

5-10

5-10

Brian Cunningham

5-10

5-10

5-10

5-10

Aoife Healy

5-10

5-10

5-10

5-10

Susan Heraghty

5-10

5-10

5-10

5-10

Neven Maguire

5-10

5-10

5-10

5-10

Seamus Sheridan

5-10

5-10

5-10

5-10

Con Traas

5-10

5-10

5-10

5-10

Jane Wells

5-10

5-10

5-10

5-10

John Dardis

Níor cuireadh ar sochar comhchineáil ar fáil don Bhainistíocht Shinsearach ná do bhaill an
Bhoird Chomhairligh.
Íocadh €10,272/£8,915 san iomlán le baill an Bhoird Chomhairligh chun costais taistil agus
cothabhála a chúiteamh.

4.

Costais Oibriúcháin Eile
2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

576,321

581,666

500,178

498,976

Táillí Comhairleoireachta

7,495

16,653

6,505

14,285

Priontáil, Tuarascálacha &
Litríocht

7,600

12,493

6,596

10,717

192,233

217,377

166,835

186,475

Cíos & Leictreachas

Taisteal & Cothabháil
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Tacaíocht Ríomhaire

130,079

147,216

112,893

126,288

Teileafón

48,793

48,314

42,346

41,445

Postas & Páipéarachas

24,803

44,160

21,526

37,882

7,347

7,688

6,376

6,595

50,655

44,901

43,962

38,518

Costais Earcaíochta

5,294

56,999

4,595

48,896

Fógraíocht

7,331

54,216

6,362

46,509

Oiliúint

57,895

59,619

50,246

51,143

Árachas

26,770

27,723

23,233

23,782

Síntiúis

16,310

23,802

14,155

20,418

Luach Saothair an Iniúchóra

19,270

19,270

16,724

16,531

Táillí Dlí & Gairmiúla

77,421

94,881

67,192

81,393

Glanadh & Lónadóireacht

38,843

44,050

33,711

37,788

Cothabháil & Deisiúchán

84,136

90,376

73,020

77,528

2,258

1,620

1,960

1,390

Ánrachtaí

271,263

227,780

235,424

195,399

Tionscnaimh Bhia Pobail

196,111

207,758

170,201

178,223

8,794

12,171

7,632

10,441

1,857,022

2,040,733

1,611,672

1,750,622

Costais Cruinnithe*
Costais Oifige

Táillí Bainc

Caillteanas - Sócmhainn
Sheasta a Cuireadh de Láimh

* Ba é €1,739/£1,509 (2010 €1,519/£1,303) an cion fáilteachais ag cruinnithe sa bhliain
2011.
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5.

Caiteachas ar Chláir Taighde
2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

108,548

56,305

94,207

48,301

5,050

0

4,383

0

Sláinte agus Cothú an Duine

537,258

552,629

466,275

474,067

Micribhitheolaíocht & Faireachas

268,338

187,376

232,885

160,739

919,194

796,310

797,750

683,107

Ceimic & Tocsaineolaíocht
Eolaíocht an Bhia
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6.

Sócmhainní Seasta

Oifig
Trealamh

Réadmha
oin &
Feistiú

Fearais &

Trealamh
Ríomhaire

Feistis

Tionscadal
Caipitil
LIMS

& Bogearraí
Iomlán

Costas
Costas nó Luacháil

Ag 1 Eanáir 2011

€

€

€

€

€

€

414,552

1,824,751

206,380

681,591

429,321

3,556,595

4,495

0

2,234

101,723

0

108,452

28,155

12,802

0

224,189

0

265,146

390,892

1,811,949

208,614

559,125

429,321

3,399,901

412,272

676,238

181,515

616,962

429,321

2,316,308

1,161

70,758

7,766

79,927

0

159,612

28,066

4,097

0

224,189

0

256,352

385,367

742,899

189,281

472,700

429,321

2,219,568

NBV ag 31 Nollaig 2011

5,525

1,069,050

19,333

86,425

0

NBV ag 31 Nollaig 2010

2,280

1,148,513

24,865

64,629

0

Breiseanna

Nithe a cuireadh de láimh

Ag 31 Nollaig 2011

Dímheas

Ag 1 Eanáir 2011

Soláthar don bhliain

Nithe a cuireadh de láimh

Ag 31 Nollaig 2011

GBP

GBP

GBP

GBP

1,180,333

1,240,287

GBP

GBP

NBV ag 31 Nollaig 2011

4,615

892,977

16,149

72,191

0

NBV ag 31 Nollaig 2010

1,962

988,583

21,403

55,629

0

985,932
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1,067,577

7.

Sócmhainní Reatha

Féichiúnaithe
Réamhíocaíochtaí & Ioncam
Fabhraithe

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

50,566

40,274

42,238

34,666

283,697

108,105

236,972

93,051

275,906

444,367

230,464

382,489

610,169

592,746

509,674

510,206

Airgead sa bhanc agus ar láimh

8.

Creidiúnaithe (méideanna a dhlífear laistigh de bhliain)

Creidiúnaithe & Fabhruithe

9.

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

349,629

367,443

292,045

316,277

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

1,240,287

1,433,993

1,067,577

1,273,264

108,452

57,813

94,123

49,594

(168,406)

(251,519)

(146,156)

(215,763)

a) Cúlchiste an Deontais Chaipitil

Iarmhéid Tosaigh
Breiseanna Caipitil
Lúide an méid a scaoileadh leis an
gCuntas Ioncaim & Caiteachais
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Diúscairtí - Costas
Diúscairtí - Dímheas
Diúscairtí - Caillteanas

(265,146)

(18,257)

(230,117)

(15,662)

256,352

6,086

222,483

5,221

8,794

12,171

7,632

10,441

(29,610)

(39,518)

Coigeartú le haghaidh Athrú Airgeadra
Iarmhéid Deiridh

1,180,333

1,240,287

985,932

1,067,577

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

0

0

0

0

108,452

57,813

94,123

49,594

(108,452)

(57,813)

(94,123)

(49,594)

0

0

0

0

b) Cuntas an Deontais Chaipitil

Iarmhéid Tosaigh
Cistiú Caipitil Infhaighte
Cúlchiste an Deontais Chaipitil
Coigeartú le haghaidh Athrú Airgeadra
Iarmhéid Deiridh

Léiríonn an coigeartú reatha maidir le haistriú airgeadra an méid gluaiseachta i luach na
sócmhainní seasta/an iarmhéid maoinithe is inchurtha i leith an athraithe i rátaí malairte ó
cheann ceann na bliana.

10.

Glan-insreabhadh Airgid / (Eis-Sreabhadh ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
2011
2010
2011

Barrachas (Easnamh) don tréimhse

2010

€

€

GBP

GBP

35,237

120,293

30,581

103,192
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Aistriú ó Chúlchiste an Deontais
Chaipitil
Táillí Dímheasa

(168,406)

(251,519)

(146,156)

(215,763)

159,612

239,348

138,524

205,322

8,794

12,171

7,632

10,441

(Méadú)//Laghdú ar Fhéichiúnaithe

(185,884)

71,028

(151,493)

67,139

(Méadú)//Laghdú ar Chreidiúnaithe

(17,814)

(30,568)

(24,232)

(37,197)

(6,881)

(2,523)

(152,025)

130,611

Caillteanas Diúscartha Caipitil

Coigeartú le haghaidh Athrú Airgeadra
(168,461)

160,753

Léiríonn an coigeartú reatha maidir le haistriú airgeadra an méid gluaiseachta i luach na
sócmhainní agus na ndliteanas reatha is inchurtha don athrú i rátaí malairte ó cheann ceann
na bliana.

11.

Anailís ar na hiarmhéideanna airgid thirim mar a thaispeántar iad ar an gClár
Comhardaithe
Ag
Sreabhadh
Ag
01.01.11
Airgid
31/12/2011
€
Cuntas Euro

€

338,648

(151,410)

187,238

Cuntas Steirling

17,778

74,911

92,689

Cuntas Taisce

93,230

(90,966)

2,264

346

228

574

(5,635)

(1,224)

(6,859)

444,367

(168,461)

275,906

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

2,563,387

3,408,430

2,224,712

2,923,888

490,865

662,226

426,012

568,084

Mionairgead
Cártaí Creidmheasa
Iomlán

12.

€

Gníomhaíochtaí Tionscnaimh Bia

Costais na Meán
Costais Mhargaíochta
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Imeachtaí

113,260

186,521

98,296

160,005

Foilseacháin

157,965

158,445

137,095

135,921

Urraíocht ar Thionscadail & ar
Chomhdhálacha

110,551

172,937

95,945

148,352

49,123

56,941

42,633

48,846

32,749

33,850

28,422

29,038

3,517,900

4,679,350

3,053,115

4,014,134

2011

2010

2011

2010

€

€

GBP

GBP

225,303

105,010

193,929

93,260

35,237

120,293

30,581

103,192

(6,881)

(2,523)

217,629

193,929

Forbairt Oideachasúil
Gníomhaíochtaí Líne Cabhraí

13.

Cúlchiste Ginearálta

Iarmhéid Tosaigh
Barrachas/(Easnamh)
Coigeartú
Airgeadra

le

haghaidh

Athrú

Iarmhéid Deiridh

14.

260,540

225,303

Bearta Páirtithe Gaolmhara

Comhlacht feidhmiúcháin trasteorann is ea an Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia
arna choimirciú ag an Roinn Sláinte agus an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus
Sábháilteacht Phoiblí a bhféachtar orthu mar pháirtithe gaolmhara. I gcaitheamh na bliana ba
iad na ranna sin a chuir formhór na gcistí ar fáil don Bhord um Chur Chun Cinn na
Sábháilteachta Bia agus tharla bearta éagsúla idir na ranna sin agus an Bord.
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15. Caiteachas Caipitil sa Todhchaí

Ní raibh aon chaiteachas caipitil breise ag an mBord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia
ar cheart a nochtadh sna Ráitis Airgeadais ag 31 Nollaig 2011.

16.

Léasaí /Gealltanais

(a) Léasaí Oibriúcháin

Tá gealltanais bhliantúla léasa ag an mBord i dtaca leis na léasaí oibriúcháin ar réadmhaoin
mar a n-éagfaidh téarmaí na léasaí mar seo a leanas:

2011

2010

€

€

Laistigh de 1 Bhliain

-

-

Idir 2 agus 5 Bliana

(76,772)

(76,772)

Breis is 5 Bliana

560,000

560,000

483,228

483,228

Miondealaítear mar seo a leanas an cíos bliantúil is iníoctha i dtaca le háitreabh ar cíos:

Suíomh

Dáta Éaga

Cíos iníoctha/

Corcaigh

2026

370,000

Fo-léasa Chorcaigh

2013

(76,772)

Cíos iníoctha/

(infhaighte)

(infhaighte)

€

£

321,116

(66,629)
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BÁC

2021

Costais bhliantúla iomlána

190,000

164,897

_________

_________

483,228

419,384

__________

_________

(b) Gealltanais

Tá gealltanais ag an mBord i dtaca le conarthaí faofa taighde ag 31 Nollaig 2011 ar fiú
€1,430,086/£1,194,551 (2010 €2,002,392/£1,723,559) iad.

Pinsin

An luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtuithe FRS17, bunaíodh é ar luacháil achtúireach
amhail ar 31 Nollaig 2011 ag achtúire neamhspleách. Na toimhdí a úsáideadh chun dliteanais
scéime amhail ar 31 Nollaig 2011 faoi FRS17 a ríomh:

a) Na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáid don ríomh

2011

2010

Ráta lascaine (Éire)

4.60%

4.70%

Ráta lascaine (Tuaisceart Éireann)

4.70%

5.40%

Ráta boilscithe (Éire)

2.50%

2.50%

Ráta boilscithe (Tuaisceart Éireann)

2.60%

3.40%

Ráta méadaithe ar thuarastal

4.00%

4.00%

Ráta méadaithe ar phinsin (Éire):
Ar aon dul le méaduithe ar thuarastal

4.00%

4.00%

Ar aon dul leis an CPI

2.50%

2.50%
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Ráta méadaithe ar phinsin (Tuaisceart Éireann)

2.60%

3.40%

An meánsaol a bhfuil súil leis ag aois 65 i gcás
Fear atá 65 anois

21.4 bl

21.3 bl

Bean atá 65 anois

24.0 bl

23.9 bl

Fear atá 45 anois

23.3 bl

23.2 bl

Bean atá 45 anois

25.9 bl

25.8 bl

b) Gluaiseacht i nGlandliteanas Pinsin sa bhliain airgeadais
2011
2010

(Easnamh) sa phlean ag 1 Eanáir

Sochair a íocadh i 2011

2011

2010

€’000

€’000

GBP’000

GBP’000

(4,991)

(4,599)

(4,296)

(4,084)

26

27

23

23

(44)

(49)

(38)

(42)

(368)

(309)

(319)

(265)

(37)

130

(32)

112

Ioncam/(muirear airgeadais eile

(245)

(240)

(213)

(206)

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach

(161)

49

(140)

42

Ranníocaíochtaí na mball

Costas reatha seirbhíse

Glanaistriú isteach i/(amach as) an scéim

Difríochtaí malairte Comparáidí GBP

(Easnamh) sa phlean ag 31 Eanáir

154

124

______

_______

_______

_______

(5,820)

(4,991)

(4,861)

(4,296)

______

_______ _

_______

_______
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Seo an anailís ar an ngluaiseacht i (easnamh) sa Phlean sa tréimhse:
2011

2010

2011

€’000
GBP’000

€’000

GBP’000

Gnóthachan/(caillteanas) ó thaithí

(13)

525

2010

(11)

450

(129)

(408)

Gnóthachan/(caillteanas) ar athrú toimhdí
airgeadais

(148)

(476)

______

_______

_______

(161)

49

(140)

______

_______

_______

_______

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach

42

_______

c) Anailís ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain airgeadais

Seo a leanas an anailís ar an nglanchistiú pinsin iarchurtha:

2011

2010

2011

2010

€’000
GBP’000

€’000

GBP’000

Costas reatha seirbhíse

368

309

319

265

Costas airgeadais eile

245

240

213

206

62

Sochair a íocadh i 2011

(26)

(27)

(23)

______

_______

_______

587

522

509

______

_______

_______

(23)

_______

448

_______

Seo a leanas anailís ar na costais reatha seirbhíse pinsin:

2011

2010

2011

2010

€’000
GBP’000

€’000

GBP’000

Costas reatha seirbhíse

368

309

319

265

Costas airgeadais eile

245

240

213

206

______

_______

_______

613

549

532

______

_______

_______

_______

471

_______
d)
Cistiú Pinsin Iarchurtha
De réir an chleachtais chuntasaíochta maidir le comhlachtaí Stát-urraithe neamhthráchtála
i bPoblacht na hÉireann, aithníonn an Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia
sócmhainn arbh ionann é agus acmhainní a chuirfear ar fáil ag Státchistí na RA agus
Éireann ar son an dliteanais neamh-mhaoinithe iarchurtha le haghaidh pinsean ar bhonn
roinnt ócáidí san am a ghabh romhainn. Áirítear ar na himeachtaí seo an tacaíocht
reachtúil do na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas i dtaca le
maoiniú na bpinsean seirbhíse poiblí sa dá dhlínse lena n-áirítear an próiseas meastacháin
bliantúil. Cé nach bhfuil aon chomhaontú foirmiúil ann agus mar sin níl aon ráthaíocht ann
maidir leis na méideanna áirithe sin leis na comhlachtaí maoinithe, níl aon fhianaise ag an
mBord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia nach leanfaidh an beartas maoinithe seo
den mhéid seo ar aon dul leis an gcleachas reatha. Níl an socrú seo ar aon dul leis an

63

gcleachas cuntasaíochta sa RA mar is amhlaidh nach n-aithnítear dliteanas maoinithe go
dtí go dtagann sé le bheith iníoctha, ceal ráthaíocht fhoirmiúil ann.

Ba é an tsócmhainn maoinithe iarchurtha le haghaidh pinsean ag 31 Nollaig 2011 €5.820m
(2010: €4.991m).

Iarmhéid Tosaigh ag 1 Eanáir

2011

2010

2011

2010

€’000
GBP’000

€’000

GBP’000

4,991

4,599

4,296

4,084

829

392

565

212

______

_______

_______

5,820

4,991

4,861

______

_______

_______

(Méadú)/Laghdú i gCistiú
Pinsin Iarchurtha

_______

Iarmhéid ag 31 Nollaig

4,296

_______

e) Stair na nDliteanas Sochar Sainithe

(Easnamh) amhail ar 31 Nollaig

2011

2010

2009

2008

€’000

€’000

€’000

€’000

(5,820)

(4,991)

(4,599)

(2,845)
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Coigeartú taithí ar na dliteanais
Lena n-áirítear éifeacht an ráta

(13)

525

(140)

(99)

mhalairte caillteanas/(gnóthachan)

Céatadán na nDliteanas Scéime
3.5%

0.2%

10.5%

2011

2010

GBP’000

GBP’000

(4,861)

(4,296)

3.0%

2009

2008

GBP’000

GP’000

(Easnamh) amhail ar 31 Nollaig

(4,084)

(2,710)

Coigeartú taithí ar na dliteanais
Ar a n-áirítear éifeacht an ráta mhalairte
(79)

(11)

452

(125)

gnóthachan/(caillteanas)
Céatadán na nDliteanas Scéime

0.2%

10.5%

3.0%

3.5%
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