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Exmos. Senhores Acionistas,

Em cumprimento do disposto no artigo 66-. do código das sociedades comerciais, nos estatutos da
empresa e após conclusão do exercício económico de 2011, vem o Conselho de Administração
apresentar o relatório de gestão e os documentos de prestação anual de contas da Lotacor - Serviço de
Lotas dos Açores, SÁ, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011.

O Conselho de Administração,

José Luís Pimentel Amaral Cíntia Ricardo Reis Machado Fernando Miguel Mesquita Gabriel
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1.1 INFORMAÇÕES GERAIS

Designação:

Estatutos:

Objeto Social:

Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, SÁ

Capital Social:

NIF:

C.A.E.'s Principais:

Estrutura Acionista:

Decreto Legislativo Regional n^. 19/2005/A, de 22 de Julho

Realização de todas as operações de primeira venda de pescado e respetivo controlo, a
exploração de portos de pesca e lotas, bem como a exploração das instalações e
equipamentos frigoríficos destinados à congelação, distribuição e comercialização do
pescado da Região Autónoma dos Açores, exercendo ainda outras atividades que estejam
relacionadas, direta e indiretamente, no todo ou em parte com o seu objeto principal,
designadamente através da prestação de outros serviços necessários à atividade das
embarcações de pesca. Em conformidade com o artigo 20Q. dos estatutos desempenha
serviços de interesse público geral, a nível da exploração, prestação de serviços e
investimentos nos portos de pesca da RAA.
5.500.000 €

512013322

03111 Pescas Marítimas
35302 Produção de Gelo
52101 Armazenagem Frigorífica
100% do capital detido pela Região Autónoma dos Açores

Participações
Financeiras noutras
empresas:

Sede:

Contactos:

100% do capital social da empresa Espada Pescas, Unipessoal, Lda

99,73% do capital social da empresa Santa Catarina - Indústria Conserveira, SÁ

Rua Eng^. Abel Férin Coutinho, 15, 9500-191 Ponta Delgada (Açores)

Tel: 296 302 580

E-mail: info@lotacor.pt

Fax: 296 302 589

Sítio internet: www.lotacor.pt
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1.2 ORGANOGRAMA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DE APOIO A
ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE
NOVAS ÁREAS DE

NEGÓCIO

COORDENAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOTAS

E ENTREPOSTOS

COORDENAÇÃO DE
SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS
FINANCEIROS

COORDENAÇÃO DE
SERVIÇOS DE GESTÃO

DE PORTOS DE
PESCAS

Comercial

Marketing

Feiras e
Eventos

Hígio-sanidade

Planeamento

Controlo e Gestão

Certificação

serviço a e
Contabilidade e

Gestão

Serviço de Pessoa

Gabinete de
Investimentos

Gabinete de
Gestão de

Portos de Pesca

Serviço de
Informática

Serviço de Apoio
ao Pescador

Lotas e
entrepostos
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1.3 ATIVIDADE
QTIV>

J.3J EVOLUÇÃO DO PESCADO DESCARREGADO NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS

AÇORES

A primeira venda de pescado em lota, a principal atividade da empresa, é diretamente influenciada pela
evolução do pescado descarregado na região.

Em 2011, verificou-se uma diminuição das descargas em 3 mil toneladas face ao ano anterior (menos
15,2%] em resultado da safra de atum que, apesar de boa, foi menos expressiva do que a de 2010.

No ano de 2011, o total de pescado descarregado na Região Autónoma dos Açores foi de 38,65 milhões
de euros, correspondendo a cerca de 16,1 mil toneladas.

No gráfico abaixo mostra-se a evolução das descargas na RAA nos últimos cinco anos (2007 a 2011):

Pescado Descarregado
na Região Autónoma dos Açores
«•Toneladas 1.000 Euros

o
o
o
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Evolução das quantidades de tunídeos descarregados, representando, em 2011, cerca de
63,5% do total de capturas na Região:
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Tu ta i s

2007
7 166
2 0 8 1

9247

2008

2 ' I 2 r >

2.187
5 1 1 2

2009

l <):u
1.61 7

3551

2010

7696
6.063
r. i 759

2011
4 H .í t

5.383
10214

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

( t

Atum Descarregado na RAA

2007 2008

• Indústria (isento lota)

2009 2010

Transacionado em lota Totais

2011

Evolução das quantidades de pescado movimentado em lota, em que os tunídeos, em relação
às outras espécies, representaram, em 2011, 47,8% do total

•• KBJãi
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Tunídeos
Outras Espécies
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2007
2081
6490
8571

2008
2 l í ) 7
6419
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5867

11250
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Espécies Transacionadas em Lota

2007 2008 2009 2010

• Tunídeos Outras Espécies • Totais

2011

Valores movimentados em lota, em que os valores dos tunídeos, em 2011, representaram
28,5% do total:
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Evolução do preço médio de todo o pescado transacionado em lota nos últimos 5 anos:

Preço Médio - Venda em lota

2007 2008 2009 2010 2011

* Tunídeos • Outras Espécies —Totais

Os tunídeos vendidos em lota verificaram um preço médio por quilograma de 1,76 euros, enquanto as
outras espécies atingiram os 4,04€ por quilograma, pelo que o preço médio global foi de 2,95€ por
quilograma, mais 0,17€ do que no ano anterior (2,78€).

No gráfico seguinte, estão discriminadas as 10 espécies de pescado com maior volume de descarga na
Região em 2011, representando 86% e 82% do total das quantidades e valores do pescado,
respetivamente.

As 10 Espécies mais descarregadas na RAA

Cavala —

Safio \Congro ^™

Abrótea

Chicharro

Atum- voa dor

Lula

Cherne

Bonito /Caiado

Goraz \o

Atum-patudo

•—

^—

• 1.000 €

Ton

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
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\ cherne foi a espécie com maior preço médio em lota (12,73€/kg), seguindo-se o goraz/peixão

(9,32€/kg] e a lula com 4,65€/kg.

Preço Médio

<* ->° ,̂  ^ Jt̂

l,7d*: 1,69 € l.6lè

5° >° ^

Verificamos que é na Ilha de São Miguel que se verifica maior peso das descargas (49,7%), seguindo-se
as Ilhas do Pico, com 25,9%, e Terceira, com 7,3%.

Pescado Descarregado - Quantidade

,70/ 0,8%,0.2%
6-7% 6,3%

25,9

0,9%
7,3%

• St3 Maria
• Graciosa

Kaial

^™»™«̂ ^

• São Miguel
• São Jorge
• Flores

« Terceira
• Pico

Corvo
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Quantidades e Valores verificados nas lotas da Região.

Corvo

Flores

Praia da Graciosa i
Praia da Graciosa

Velas L

São Mateus

Praia da Vitória

Vila do Porto

Sta Cruz da Horta

Rabo de Peixe

Madalena

Ponta Delgada

Praia da Vitoria

St- Cruz da Horta

5.000 10.000 15.000

U-1.000 €

2.000 4.000 6.000 8.000

Ton

Ponta Delgada
Madalena
Rabo de Peixe

Stã Cruz da Horta
Vila do Porto
Praia da Vitória
São Mateus
Velas
Praia da Graciosa
Flores
Corvo
Total
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1.5 4 n
2.0<J r,
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1 4fi
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1S.7M
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L.096
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2009
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5 H 1
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119

92

30

9.446

2010
6.332
4.974
1.628

1.532

2.169
914

510
728

91

136

15
1 9.029

2011
6.493

4. l 57

1.503

1.079
1.021

626

553

351

146

126

26
16.081
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Analisando as quantidades descarregadas por ilhas, verificamos que todas as ilhas diminuíram o volume
de pescado descarregado, de 2010 para 2011, com exceção da Graciosa e Corvo, que aumentaram, e São

Miguel que manteve as descargas, conforme gráficos abaixo:

Evolução de Descargas - Sta.
Maria

Evolução de Descargas - S.
Miguel
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3.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
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Evolução de Descargas - Terceira Evolução de Descargas -
Graciosa
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200

Evolução de Descargas - S. Jorge Evolução de Descargas - Pico

2011
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400 600
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Evolução de Descargas - Faial

1.000 1.500

U - Toneladas

2.000 2.500

Evolução de Descargas - Flores Evolução de Descargas - Corvo

10 20 30
U-Toneladas

40
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1.3.2 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOTAS E ENTREPOSTOS

A Coordenação de Serviços de Lotas e Entrepostos é a responsável pela área operacional do core
business da empresa, nomeadamente, da primeira venda de pescado, venda de gelo, aluguer de frio,
controlo higiosanitário e certificações.

A Lotaçor detém onze lotas na Região, uma em cada ilha, com exceção das ilhas de S. Miguel e Terceira,
onde funcionam duas lotas em cada uma, e trinta postos de recolha. Encontram-se certificadas com o
sistema HACCP1 as lotas de Ponta Delgada, Rabo de Peixe, Praia da Vitória, S. Mateus, Velas, Madalena do
Pico e Santa Cruz da Horta, bem como o entreposto frigorífico da Madalena do Pico.

Em 2011, dotou-se a ilha da Graciosa, com uma nova lota, situada na Praia da Graciosa, equipada com
duas unidades de produção de gelo, duas câmaras frigoríficas e uma sala de transformação de
pescado/filetagem, sendo um edifício com uma arquitetura moderna, amplo e muito funcional.

Neste ano, procedeu-se também à reconversão dos Entrepostos Frigoríficos das Lajes das Flores e do
Corvo.

No entreposto das Lajes das Flores, procedeu-se à recuperação do túnel de congelação existente.
Relativamente às duas câmaras de conservação de congelados, procedeu-se à sua fusão em uma só,
aumentando a sua capacidade de armazenagem de 20 para 30 toneladas. Aumentou-se a volumetria da
câmara de refrigerados, passando a sua capacidade de 3 para 6 toneladas, bem como da câmara de
conservação de isca, que passou a ter uma capacidade de armazenagem de 3 toneladas.

No entreposto do Corvo, construção totalmente nova, encontra-se incorporada a lota da ilha do Corvo,
unidade que foi dotada com 2 máquinas de produção de gelo, com a capacidade total de 4 toneladas por
dia; 3 câmaras de conservação de congelados, com a capacidade total de 30 toneladas; l câmara de
refrigerados de 5 toneladas e l túnel de congelação de l tonelada.

Nove lotas possuem um sistema de venda único e em rede - o leilão eletrónico de pescado -
nomeadamente: Ponta Delgada e Rabo de Peixe (São Miguel); Praia da Vitória e São Mateus [Terceira];
Velas (São Jorge]; Horta [Faial]; Madalena (Pico), Santa Cruz (Flores) e Corvo. Este sistema eletrónico
tem a vantagem de, para além da informação obtida em tempo real, se poder assistir, a partir da sede,
aos leilões que decorrem em outras ilhas, abrindo caminho a diversas opções de venda e de captação de
novos clientes.

O grande desafio a curto prazo desta área será a completa remodelação e requalificacão de
equipamentos e infraestruturas da rede de frio regional que foi definido como um dos desígnios
estratégicos para o setor das pescas pelo Governo Regional dos Açores, onde se destaca a futura
construção dos novos entrepostos frigoríficos de Ponta Delgada, Vila franca do Campo e Ribeira Quente,
localizados na ilha de S. Miguel.

Na área da produção de gelo, reforçou-se a produção diária, com a aquisição de novas unidades para os
portos de Vila Franca do Campo e Ribeira Quente, com produção unitária de 10 toneladas e
armazenagem de 20 toneladas, bem como para a Madalena do Pico, com produção de gelo diária de 6
toneladas e armazenagem de 12 toneladas.

Hazard analysis and criticai contrai points
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Para aumentar a capacidade de armazenagem de atum congelado no porto de Vila Franca do Campo e
Lajes das Flores, adquiriram-se sete contentores frigoríficos, bem como dois túneis contentorizados de
congelação de atum, com respetivos carros e tabuleiros.

Efetivamente, apesar dos investimentos efetuados, a idade média dos equipamentos e infraestruturas
ronda mais de 20 anos, o que, consequentemente leva a Lotaçor a avultadas intervenções técnicas de
manutenção e recuperação, o que aumenta os custos operacionais da empresa. Para além do
mencionado, ao longo do ano de 2011 dotou-se todos os entrepostos frigoríficos com equipamento de
estiva de produto congelado e duas máquinas de movimentação de carga que, no caso do entreposto de
Vila do Porto, era inexistente, privando a empresa da prestação de um serviço de qualidade.

Para as lotas e postos de recolha da Região Autónoma dos Açores adquiriram-se caixas plásticas para
pescado e para os entrepostos da Horta e Madalena do Pico investiu-se em três bombas de água salgada.

É essencial intensificar o esforço que tem vindo a ser desenvolvido no controlo de custos de
funcionamento. De ressalvar que fatores exógenos à empresa condicionam fortemente o resultado
operacional, como as condições climatéricas e as capturas, sendo missão da Lotaçor gerir de forma
eficiente a primeira venda de pescado, visando o equilíbrio financeiro da atividade.

De seguida, apresenta-se quadro com informação relativa à área operacional de lotas e entrepostos:

LOTAS E ENTREPOSTO

N9, de Lotas

N9, de Postos de Recolha

N9, de Entrepostos Frigoríficos

N-, de Máquinas de Gelo

Capacidade de Congelação

Capacidade de Conservação de Produtos Congelados

Capacidade de Conservação de Produtos Refrigerados

Capacidade de Produção de Gelo

11 11 11

30 30 sn

9 9 9

46 43 24

160 Ton./Dia 103 Ton./Dia 101 Ton./Dia

5.242 Ton 5.072 Ton 5.042 Ton

187Ton. 181 Ton 176Ton

177Ton/Dia 121 Ton./Dia 119Ton./Dia
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1.3.3 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

A Coordenação de Serviços Administrativos e Financeiros, responsável pelos serviços de Contabilidade
e Gestão, Serviço de Informática e Gabinete de Apoio ao Pescador, desenvolveu a sua atividade,
cumprindo as orientações determinadas no ano anterior, tendo por base as limitações orçamentais
necessárias.

SERVIÇO DE INFORMÁTICA

Ao Serviço de Informática da Lotaçor foi atribuída a instalação dos serviços de correio eletrónico,
socorrendo-se do Microsoft Exchange Server 2010 com Forefront Protection 2010.

A autogestão de um domínio próprio de internet para caixa de correio e web server, partilha de diversas
funcionalidades interligadas ao sistema de registo e distribuição de correspondência são algumas das
funcionalidades que dotaram a Lotaçor de ferramentas de gestão atuais.

Nas lotas informatizadas foi instalado o SQL Server, bem como todo o licenciamento necessário.

Pontualmente foram-se substituindo os computadores estritamente necessários em algumas áreas,
devido à maior performance exigida por algumas aplicações.

No que diz respeito às comunicações, reforçou-se a contínua contenção de custos, otimizando linhas e
equipamentos existentes.

Quanto à certificação do software de venda de pescado através de leilão eletrónico, a mesma está em
fase final, cumprindo assim os requisitos estipulados por Lei.

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E GESTÃO

No Serviço de Contabilidade e Gestão foram seguidas as medidas implementadas, pautadas
continuamente por um controlo cada vez mais rigoroso das normas internas, em articulação com as
lotas, com especial ênfase sobretudo no controlo de crédito a clientes e pagamentos do pescado.

PESSOAL

O Serviço de Pessoal da empresa, em 2011, deu continuidade à sua normal atividade, nomeadamente, no
processamento de vencimentos, de acordo com as limitações orçamentais impostas resultantes da
aplicação da Lei 55-A, nos processos individuais dos trabalhadores, no apoio logístico necessário ao
desenvolvimento da medicina no trabalho, bem como ao acompanhamento dos técnicos de higiene e
segurança e formação.
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SERVIÇO DE APOIO AO PESCADOR

O Serviço de Apoio ao Pescador deu continuidade à organização processual dos protocolos com as
instituições bancárias BANIF e BESA, bem como, através da sua extensão à lota de Ponta Delgada, Casa
do Pescador de Água de Pau, Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e Associação de Pescas de
Rabo de Peixe, continuou o apoio a armadores em áreas como a contabilidade simplificada, as
candidaturas ao POSEIMA, as autorizações de embarque, os pedidos de licenciamento de artes, os
protestos de mar, entre outros, foram competências assumidas, no âmbito de uma cada vez melhor
prestação de serviços à comunidade piscatória.
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l.3.4 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PORTOS DE PESCA

No âmbito das diversas frentes de intervenção da Lotaçor SÁ, a Coordenação de Serviços de Gestão de
Portos de Pesca tem responsabilidades diretas ou delegadas nas áreas de operacionalidade dos portos e
núcleos de pesca (incluindo alguns portos classificados como portinhos, mas onde se desenvolve a
atividade da pescas profissional); dos equipamentos auxiliares de alagem; casas de aprestos e
infraestruturas; e pelos projetos de investimento da empresa ou obras delegadas, no que concerne aos
processos, candidaturas e respetivo acompanhamento.

Relativamente a processos de candidatura a apoios comunitários foram elaboradas cessões de posição
contratual, para além da preparação e encaminhamento de processos e documentos para efeitos de
concursos de obras ou equipamentos.

No âmbito das competências de gestão dos portos, a responsabilidade relativa a equipamentos e
infraestruturas manteve-se em crescimento, embora com algumas alterações, conforme se pode
verificar através do quadro abaixo, analisando comparativamente os números de 2011 com os de 2010,
que incluem os equipamentos e infraestruturas, instalados ou construídos, pela Lotaçor ou pela RAA.

PORTOS DE PESCA 2011 2010 2009

N9, de Gruas de Descarga de Atum 10 10

N9, de Gruas de Lança 10 9 9

N9, de Gruas de Coluna 30 26

N " , de Gruas diversas (manuais, manuais/elétricas, e auxiliares de descarga) 7

N9, de Guinchos de Alagem de Embarcações 37 38 38

Trator de Alagem de Embarcações 2 l

N9, d e Pórticos Auto-motor 5 4 4

N9. Rampas de Varagem 43 58 58

N5. Casas de Aprestos 681 551 551

Salienta-se que em abril de 2011 foi instalado um pórtico auto-motor com capacidade de elevação até
80 toneladas no porto da Praia, ilha Graciosa, e igualmente instaladas 3 gruas de coluna de 7 toneladas
em portos de pesca da ilha Terceira, respetivamente. Porto Judeu, Porto Martins e Vila Nova, e instalado
no porto do Nordeste um guincho mais potente e com sistema elétrico.
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Efetuaram-se intervenções nas gruas da Madalena e Lajes, no Pico; das Poças, Lajes e Ponta Delgada, nas
Flores; da Calheta, Topo, Urzelina e Fajã do Ouvidor, em S. Jorge; nas gruas de Santa Cruz, Praia e Folga,
ilha Graciosa; na grua da Maia, em Santa Maria; nas gruas instaladas no núcleo de pescas de Ponta
Delgada, onde aqui também se incluiu a reparação do guincho da rampa nova.

Foram criados ecopontos na Caloura (Água de Pau), em Ponta Delgada, em Vila do Porto e na Praia da
Graciosa. A implementação de ecopontos nos portos e núcleos de pesca é uma medida de aplicação
crescente e mais abrangente, estando-se a avançar com a construção de espaços específicos e
adequados para serem depositadas baterias, filtros e óleos usados e resíduos sólidos. Este tipo de
infraestrutura encontra-se instalado: em S. Maria, no núcleo de pescas de Vila do Porto; em S. Miguel,
nos portos de Ribeira Quente, Vila Franca do Campo, Água de Pau (Caloura) e Ponta Delgada; na
Terceira, respetivamente em S. Mateus da Calheta e na Praia da Vitória; e na Graciosa, no porto da Praia,
perfazendo um total de 8 ecopontos. Para além destes estão ainda colocados meios apenas para recolha
de óleos usados, nos portos de Rabo de Peixe, em S. Miguel, e das Poças, na ilha das Flores.

Realizaram-se pequenas intervenções, ao longo do ano de 2011, nos pórticos de S. Mateus, na ilha
Terceira, de Rabo de Peixe e Vila Franca do Campo, na ilha de S. Miguel. Foram também
intervencionados diversos guinchos e gruas, nomeadamente no tocante a substituição de cabos de aço
ou comandos.

Salienta-se, ainda, que em S. Jorge as gruas de coluna da Urzelina e Fajã do Ouvidor e a grua de lança no
Topo estão quase permanentemente sujeitas ao mau estado do mar. A grua de coluna das Poças, nas
Flores, e o pórtico de Rabo de Peixe, em S. Miguel, são equipamentos com uso muito intensivo, o
primeiro no período de verão e o último durante todo o ano.

Foram construídas e/ou entraram em funcionamento 6 casas de aprestos no porto da Vila Nova, ilha
Terceira; 32 no porto de Santa Cruz, ilha do Faial; no Pico, 2 em S. João e 21 na Madalena; 62 em Ponta
Delgada, ilha de S. Miguel, para além de espaços adaptados a casas de aprestos em S. Miguel,
nomeadamente 2 no Porto Formoso, l na Maia e l em Vila Franca do Campo; bem como l na Fajã
Grande das Flores.
Passou a estar ao dispor dos profissionais da pesca mais uma oficina de reparação naval no porto de S.
João, no Pico.

Embora os cuidados com os consumos de energia elétrica e água sejam uma contínua preocupação, a
construção e instalação de novas infraestruturas e equipamentos, disseminadas pelos portos e núcleos
de pesca de Santa Maria ao Corvo dificilmente possibilitarão outra redução de consumos para além dos
consumos médios.

Registam-se e salientam-se as boas práticas de acompanhamento, manutenção e reparações executadas
pelos funcionários da empresa na ilha do Pico e boas práticas de manutenção na ilha Terceira, que são
de enaltecer, uma vez que foram realizadas com muito esforço e empenho dos funcionários e com a
utilização de poucos recursos financeiros.
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1.3.5 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO

A existência das Novas Áreas de Negócio na estrutura da Lotaçor tem como objetivo a diversificação das
fontes de receitas, assim como promover a Investigação e Desenvolvimento de projetos úteis ao sector
das pescas.

Tendo em conta a conjuntura económica mundial, especialmente, a europeia e portuguesa, é imperativa
a contenção de investimentos. Deste modo, os esforços em 2011 foram concentrados em termos de
comercialização de pescado, na empresa participada Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

Quanto à área de Feiras e Eventos, a Lotaçor participou, em 2011, nas feiras SISAB - Salão Internacional
do Vinho, Pescado e Agroalimentar, evento este direcionado para a divulgação de produtos de
exportação, e no certame "Peixe em Lisboa", por ser uma plataforma essencial de promoção do pescado
naquela cidade, onde estão presentes grande parte da restauração das classes A e B+, onde
naturalmente o pescado dos Açores deve figurar.
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2. CONTRATOS PROGRAMA PARA A EXPLORAÇÃO COM A
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
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Em 2011, foi assinado o contrato programa para a exploração e prestação de serviços nos portos de
pesca da RAA, para vigorar entre l de janeiro e 31 de dezembro de 2011. Este contrato foi celebrado
pelo montante global, incluindo imprevistos, de 3,421.084€ (valores incluindo IVA),

U - Euros

2011

Cláusula 2ê. Metas e Objetivos
1. Gestão e Administração dos Portos de Pesca 1.461.157

2. Gestão dos Investimentos dos Portos de Pesca 361.350

3. Exploração e prestação de serviços relacionados com equipamentos de
produção de gelo

4. Exploração e prestação de serviços relacionados com equipamentos de
frio de apoio à pesca

5. Exploração e prestação de serviços relacionados com o comércio de
pescado

6. Celebração de protocolos com instituições de crédito para financiamento a
armadores destinados ao apoio à pesca local e costeira

464.602

522.441

17.110

24.243

2.850.903
Limite para Imprevistos (Ponto 4. Clausula 4.)- valor máximo

Total Contrato Programa (C/IVA)

570.181

3.421.084

Durante o exercício de 2011, o montante recebido referente ao ponto 4 da cláusula 4- do contrato
programa de exploração foi de 370.253€, pelo que o valor total bruto recebido nesse contrato programa
foi de 3.221.156€. De referir que a repartição por centros de custo, conforme espelhado na cláusula 2-, é
sempre efetuada por estimativa, com base em dados históricos e previsões estimadas.

Para além do contrato programa para a exploração e prestação de serviços nos portos de pesca da RAA,
foram também celebrados, em 2011, os seguintes contratos: contrato programa destinado à
compensação de custos associados a volume extraordinário de capturas de pescado na RAA, no valor
bruto de 1.397.713€; contrato programa de prestação de formação profissional por conta da RAA, no
montante de 233 mil euros; contrato programa para elaboração do projeto de ampliação do porto de
Rabo de Peixe, no valor de 197.500€; e dois contratos programa para elaboração de estudos e projetos
de empreitadas de obras públicas por conta da RAA, que totalizaram 249.644€.

Estes contratos foram registados em subsídios à exploração, no montante líquido global de 4.884.082€.
De salientar que foram diferidos diversos custos para 2012 de contratos programa ainda não
integralmente concluídos em 2011.
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3. INVESTIMENTOS
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Em 2011 foram concluídos investimentos no montante global de 1.868 mil euifos^a seguir
discriminados: (~vjfi \o por Ilha

Sta. Maria

Vila do Porto

Bomba Submersível

Reparação de entreposto

Aquisição de cestas para congelação

São Miguel

Ponta Delgada

81 Molp Exchange

Servidor

2 Dinamómetros cachapuz

Empreitada de arranjos exteriores

Balança Báscula cachapuz 1.500 kgs

Cabeços de amarração 10 Ton para o porto

Automatismo Correção de Fator Potência

Reservatórios Eco-oil

Rabo de Peixe

Prédio Urbano situado à Rua do Pires, 119

Ribeira Grande

Armazém para arquivo

Ribeira Quente

Contentores frigoríficos de 20' e 40'

Vila Franca do Campo

Aquisição de túneis e contentores frigoríficos

Diversos

Pistola Tag BI e máquina de soldar plástico

Aquisição de caixas para acondicionamento e transporte do pescado

Terceira

Praia da Vitória

Balança "Jadever" c/ força 6 Kgs

Contentores frigoríficos de 40'

Sala para viveiros de crustáceos

Aquisição de tabuleiros de inox

Graciosa

Praia

Balança "Jadever" c/ força 6 Kgs

Impressora para a lota da Praia da Graciosa

Instalações frigoríficas

Aquisição de máquina de gelo

Abrigo para óleos do núcleo de pescas

Balança Báscula cachapuz 600 kgs

U - Euros

Valor

246.310

246.310

2.894

55.172

188.244

924.347

360.404

5.694

3.946

1.107

321.300

1.937

3.142

15.979

7.299

100.000

100.000

120.000

120.000

12.000

12.000

311.085

311.085

20.858

1.639

19.219

52.256

52.256

295

13.000

36.361

2.600

196.488

196.488

295

1.100

158.700

30.000

5.000

1.393
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Pico

Madalena

Construção de poço roto

Reparação de gaiolas de congelação do tanque de salmoura

Eletrohomba submersível grupo pleuger

São João

Construção de casas de aprestos e oficina de embarcações

Faial

Horta

UPS para os computadores da lota da Horta

Corvo

Contentor frigorífico 20'

Informatização da lota

Diversos

Aquisição de caixas (30 Lts) para acondicionamento e transporte do pescado para as lotas e PR da

Diversas Ferramentas e Utensílios

Equipamentos administrativos diversos

Outros investimentos em equipamento básico

Programas Informáticos (Upgrades e certificações)

Aquisição de Equipamentos de Apoio aos Entrep. Frigoríficos, Portos e Lotas da RAA

Total

U - Euros

Valor

16 9. r, r, 7
59.538

7.483

45.828

6.227

110.019

110.019

1.055

1.055

1.055

26.113

5.500

20.613

251.481

67.074

979

4.971

30.975

12.818

134.664

1.867.606

Para além dos investimentos concluídos atrás mencionados, em 31.12.2011 encontravam-se em curso
os seguintes, no montante global de 527 mil euros:

Investimento por Ilha

Sta. Maria

Fornecimento e montagem de máquina de produção de gelo (90% de faturação)

São Miguel

Projeto de construção do entreposto frigorífico de Ponta Delgada (10% de faturação)

Projeto de Construção do posto de recolha dos Mosteiros e fiscalização (70% de faturação do

Graciosa

Elaboração do projeto relativo a obras de melhoramento da agitação no interior da bacia do porto de

Flores

Elaboração de projetos e prestação de serviços do posto de recolha (90% de faturação)

Empreitada de req uai i fica cão e aquisição de equipamentos para o entreposto frigorífico das Lajes

Corvo

Projeto de alargamento do terrapleno do porto (90% de faturação)

Total

U - Euros

Valor

167.400

167.400

24.165

15.545

8.620

33.035

33.035

280.331

17.865

262.466

21.600

21.600

526.531
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O número de trabalhadores com vínculo à empresa, no final de Dezembro de 2011, foi de 160, que se
distribuem da seguinte forma:

Coordenação de Serviços de Lotas e Entrepostos 106

Coordenação de Serviços Administrativos e Financeiros 21

Coordenação de Serviços de Gestão de Portos de Pesca 31

Coordenação de Serviços das Novas Áreas de Negócios 2

REPARTIÇÃO DOS EFETIVOS POR TIPO DE CONTRATO

No quadro abaixo indicamos a repartição dos efetivos por tipo de contrato, onde se evidencia que 75%
dos trabalhadores possui contrato permanente:

Contrato permanente 75,00%

Contrato a termo certo 21,25%

Contrato a termo incerto 1,25%

Outros 2,50%

ANTIGUIDADE

O quadro de pessoal ao serviço da Lotaçor é muito estável, sendo que cerca de 59% (94 colaboradores)
possui mais de 10 anos ao serviço da Lotaçor.

HABILITAÇÕES

Continuamos a verificar que 24% dos trabalhadores tem um nível de habilitações igual ao l9 ciclo do
ensino básico, sendo de 12% a percentagem de licenciados.

Os níveis de habilitações repartem-se conforme gráfico a seguir indicado:
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Outros

Ensino Superior Universitário

Ensino Secundário

3.e Ciclo do Ensina Básico

2.- Ciclo do Ensino Básico

1° Ciclo do Ensino Básico

Illll i Ml III l l U In llu

Níveis de Habilitação
l Homem

Mulher

10 20 30

N.g de trabalhadores

ESTRUTURA ETÁRIA

Em 2011, a média de idades dos colaboradores da Lotacor situou-se em 43 anos. No gráfico apresentado
abaixo, apresenta-se a distribuição dos trabalhadores por escalões etários, onde se verifica que o
escalão dos 50 aos 54 anos é aquele que absorve maior número de colaboradores (19%).

Estrutura Etária

superior a 65
62 a 65
60 a 61
55 a 59 "

£ 50 a 54
< 45 a 49
i 40 a 44

35 a 39
30 a 34
25 a 29
18 a 24
16al7

até a 15

(

'
1

'
l

1
1

•

J

mm

^~
mm*

mmmm
mm

,

mmm
i

•
l

Homens

• Mulheres

*

s

) 10 20 30 40

N.- de Trabalhadores
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Como é possível verificar através do mapa abaixo indicado, os trabalhadores da empresa participaram
em ações de formação, abrangendo as seguintes áreas:

Tipo de Formação

Formação Externa

Formação Externa

Formação Externa

Formação Externa

Formação Externa

Formação Externa

Formação Externa

Formação Interna

Formação Interna

Cursn

Balanced Scorecard

Receção de Pescado

Organização dos Serviços da Segurança e da Saúde no Trabalho e a Prevenção de Riscos Profissionais

Excel Avançado

Higiene e Segurança no Trabalho - Renovação CAP

Certificação Manuseamento Cases Fluorados

Organização de Emergência

Higiene e Segurança Alimentar para Manipulação de Pescado

Higiene e Segurança Alimentar

MEDICINA NO TRABALHO

Em 2011, no âmbito da medicina no trabalho, foram efetuados exames médicos a 83 colaboradores, com
a seguinte distribuição:

Exames Médicos 20 a 49 anos Mais de 50 anos Total

Homens

Mulheres

Total

41

15

56

24

3

27

65

18

83
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5. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA
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Em 2011, ocorreu a terceira edição do "Prémio Universitário Lotaçor" que consistiu em atribuir um
prémio ao melhor trabalho nas áreas da biologia, biologia marinha, ciências do mar, ciências do meio
aquático, engenharia biológica, engenharia biotecnológica, oceanografia, gestão, economia e marketing,
apresentado por alunos universitários das principais escolas a nível nacional e regional.

Este prémio tem como missão contribuir para o desenvolvimento da excelência na formação académica
complementar de estudantes ao nível da licenciatura, mestrado e pós-graduação (l- e 2- ciclo do
processo de Bolonha), bem como premiar as vertentes académicas e científicas dos trabalhos
apresentados pelos grupos que participam nesta iniciativa, promovendo uma maior interligação entre
as universidades e o mundo empresarial.

O prémio atribuído em 2011, na 3a. Conferência sobre Inovação e Investigação em Recursos Ligados ao
Mar e às Pescas, realizado em Ponta Delgada, no anfiteatro B da Universidade dos Açores, a 20 de
Outubro de 2011, premiou os alunos Adriana Sofia Silva Cabecinhas, Luana Granada Almeida, Nádia
Rodrigues de Sousa e Joana Rita Martins da Silva do Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com uma bolsa de estudo e um estágio profissional na
empresa, bem como com uma bolsa de investigação para o docente orientador Professora Maria José
Ribeiro Machado Rodrigues, pelo projeto "Medalhões de Pescado Anticancerígenos produzidos a partir
de espécies subvalorizadas".

universitário
lotaçor
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6. ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
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(K7
6.1 ATIVO

U • Mil Furos
Estrutura de Balanços da Empresa (SNC)
ATIVO
Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Participações financeiras
Outros ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos

Total do Ativo Não Corrente
Ativo Corrente

Inventários
Clientes
Estados e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros + Ativos não Correntes para

venda
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo Corrente
Total do Ativo

2011

24.604

33
1.197
8.945

34.779

d

7.851
42

5.930

31

473
14.327
49. 1 06

2010

26.776

•n
0

6.431

33.251

48
10.687

37

7.819
1

139

18.731
51.982

2009

27.653

50
ÍO

5.768

33.500

1.233
6.284

44
4.938

n

512
13.012
46.512

Var 2011/2010

-2.172

1.197
2.514

1.528

-2.836

-1.889

334
-4.404
2 876

-8,1%

-25.0%
nd

39,1%

4,6%

-100,0%
-26,5%
13,5%

-24.2%
-100,0%

nd

240,3%
-23,5%
-5,5%

Var 2010/2009

-877

-249

-1.185
4.403

-7

2.881

-373
5.719
5.470

-3,2%

-12.0%
nd

11.5%

-0,7%

-96,1%
70,1%

-15,9%
58,3%

na

-72.9%
44,0%
11,8%

ATIVO NÃO CORRENTE

Os ativos fixos tangíveis, no
montante de 24,6 milhões de
euros, diminuíram 2,2 milhões de
euros, de 2010 para 2011 (-8,1%).

Ativos

T
2010 L
2009

0 5.000 10.000

Fixos Tangíveis

|24.604

26.776 |

1
27.653

^15.000 20.000 25.000 30.000

U - Mil Euros

Os ativos intangíveis, no montante de 33 mil euros, dizem, essencialmente, respeito a programas
informáticos e tiveram diminuição de 25%.
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As outras participações financeiras, no montante de 1,2 milhões de euros, resultam da aplichç&o do \o da equivalência patrimonial da subsidiária Espada Pescas - Unipessoal, Lda.

Em 2011, sob proposta do Conselho de Administração, a Assembleia Geral da LOTAÇOR deliberou a
dissolução da empresa PRONTAÇORES, conforme deliberação do Conselho do Governo Regional dos
Açores, constante da Resolução do Conselho do Governo n.- 132/2011 de 10 de novembro de 2011.

Os outros ativos financeiros, no montante de 8,9 milhões de euros, correspondem a empréstimos
concedidos para reestruturação da subsidiária Santa Catarina - Indústria Conserveira, Lda [6,4 milhões
de euros], bem como da reconversão da dívida corrente [2,5 milhões de euros) e tiveram um aumento
de 39,1% em relação ao ano anterior.

Em termos globais, o ativo não corrente, no montante de 34,8 milhões de euros, sofreu um aumento,
face a 2010, na ordem de 1,5 milhões de euros (+4,6%).

ATIVO CORRENTE

As dívidas de clientes diminuíram 26,5%, de 2010 para 2011, de 10,7 para 7,9 milhões de euros.

Salienta-se que os clientes conta corrente e clientes títulos a receber têm um peso face ao valor total,
respetivamente de 96% e de 4%. O saldo de clientes de cobrança duvidosa encontra-se totalmente
provisionado.

Clientes

2009

i Conta Corrente

2010 2011

Títulos a Receber

A conta Estado e Outros Entes Públicos, no ativo corrente, no montante de 42 mil euros, cresceu 13,5%
em relação ao ano anterior (37 mil euros), devido à diminuição do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC) a recuperar.

As outras contas a receber (ativo corrente) cifraram-se em 5,9 milhões de euros, menos 24,2% do que
em 2010, referentes, principalmente, à diminuição dos subsídios ao investimento a receber (FEP -
Fundo Europeu das Pescas).
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Os depósitos bancários e caixa, no valor de 473 mil euros, dizem respeito a 471 mil euros de depósitos à
ordem e 2 mil euros de valores em caixa. Em relação ao ano anterior, registaram um aumento de 334
mil euros.

Ativo

Ativo Corrente Ativo Não Corrente

2011

2010

2009

20000 40000

U - Mil Euros

60000

Em termos globais, o ativo diminuiu de 2010 para 2011, de cerca de 52 para 49,1 milhões euros,
respetivamente, sendo uma redução na ordem dos 2,9 milhões de euros, o que corresponde a menos
5,5%.
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 2011 2010 2009 Var 2011/2010 Var 2010/2009
Capi ta l próprio

Capital realizado
Reservas legais + Outra Reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Ajustamentos em ativos financeiros
Resultado líquido do período
Interesses minoritários

Total do Capital Próprio

5.500
79

-4.447

1 2 . H 04

1.545
-68

15.412

4.500
79

-2.083
14.121

-1.391

15.226

4.500
79

-1.018
13.977

-410

17.127

1.000
0

'

-1.317

1.323
0

186

22,2%
0.0%

113,5%
-9,3%

-95,1%

1,2° ,

0

-1.065
144

-981

-1.901

0,0%

104,6%
1,0%

239,3%

-11,1%
Passivo
Passivo não corrente

Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pos-

em p rego
Passivos por impostos diferidos

6.540
207

2.930

L 2.5 13

231

3.253

13.031
140

.ur,-;

-5.973
-24

'

-47,7%

-9,9%

-518
91

0

-4,0%
65,0%

0,0%
Outras contas a pagar

Sub Total - Passivo não corrente 9.678 15.998 16.424 -6.320 -39,5% -426 2 6%

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar + Outros Passivos

Correntes
Diferimentos

Outros passivos financeiros

L.062

353

18.859
3.442

.100

0

L . 50 5

.544

15.190
3.445

235

39

2.696
152

6.830
3.278

5

0

-443
9

3.669
-3

65

-39

-29,4%
2,6%

24,2%
-0,1%

27,7%

-100,0%

-1.191
192

8.360
167

230

39

-44,2%
126,3%

1

5.1%

4600,0
%

nd
Passivos financeiros + Passivos não correntes

detidos para venda
Sub Total - Passivo Corrente

Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

24.016

33.694
49.106

20.758
36.756
5/.9/?2

12.961
29.385
46.512

3.258
-3.062
-2.876

15,7%
-8,3%
-5,5%

7.797
7.371
5.470

60,2%
25,1%
/ /,«%

CAPITAL PRÓPRIO

O capital próprio aumentou ligeiramente de 2010
para 2011 (186 mil euros).

Verificou-se, em 2011, um aumento de l milhão de
euros no capital social, por entrada de dinheiro da
acionista única, a Região Autónoma dos Açores,
passando o capital social de 4,5 para 5,5 milhões de
euros2, de 2010 para 2011. O montante dos
subsídios ao investimentos diminuiu em 1,3
milhões de euros e ainda se considerou um
ajustamento da participação financeira na empresa
Espada pescas - Unipessoal, Lda de 1,5 milhões de
euros, de 2010 para 2011.

2 Resolução do Conselho do Governo ns. 79/2011, de l de Junho
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PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE

Os financiamentos obtidos no médio e longo prazo sofreram uma diminuição de cerca de 6 milhões
euros (-47,7%), sendo a maior parte por via da data de vencimento do papel comercial ser em meados
de 2012, logo ter passado de médio prazo para curto prazo, embora estejam a decorrer negociações no
sentido da sua reestruturação.

FINANCIAMENTOS NÃO CORRENTES
(Médio e Longo Prazo)

Emissão de papel comercial

Outros Empréstimos MLP

Locações financeiras para aquisição de equipamentos

Total

2009

7.050

5.973

8

13.031

U • Mil Euros

2010

8.000

4.501
12

12.513

2 0 1 1
0

6.540

6.540

As responsabilidades por benefícios pós-emprego por liquidar em 31 de dezembro de 2011,
decorrentes do compromisso existente no Acordo de Empresa de pagamento de um complemento de
reforma aos trabalhadores, cifra-se em 207 mil euros, tendo diminuído 24 mil euros (-10,4%), em
relação ao ano anterior.

Os passivos por impostos diferidos de subsídios ao investimento dimiuiram de 3,3 para 2,9 milhões de
euros (-9,9%) em resultado da diminuição dos investimentos subsidiados concluídos no exercício de
2011, face ao ano anterior.

PASSIVO CORRENTE

As dívidas a fornecedores baixaram 443 mil euros [-29,4%), cifrando-se em 1,1 milhões de euros.

No curto prazo, os financiamentos obtidos observaram um aumento de 24,2%, de 15,2 para 18,9
milhões de euros, o que corresponde a um aumento na ordem dos 3,7 milhões de euros, sendo devido ao
vencimento do papel comercial a curto prazo:

FINANCIAMENTOS CORRENTES
(Curto Prazo)

Contas correntes caucionadas

U - Mil Euros

Descoberto Autorizado de Contas Depósitos à Ordem

Outros Empréstimos CP

Emissão de papel comercial

2009

4.569

120

1.436

Locações financeiras para aquisição de equipamentos

Total 6.125

2010

10.522

2.998

1.653

17

15.190

2011

10.208

54

586

8.000

12

18.860



RELATÓRIO E CONTAS 2011

,Por outro lado, as outras contas a pagar e outros passivos correntes diminuíram apenas 3 miheuros (\, cifrando-se em 3,4 milhões de euros, em 31 de Dezembro de 2011.

Em consequência dos parágrafos anteriores, o passivo corrente aumentou 3,3 milhões de euros,
passando de 20,8 milhões de euros para 24 milhões de euros (+15,7%).

No global, o passivo da empresa (não corrente e corrente) totaliza 33,7 milhões de euros, o que
corresponde a uma diminuição de 8,3%, face ao ano anterior.

6.3 GASTOS

CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E DA MATÉRIA CONSUMIDA

Em 2011, apurou-se um custo de mercadorias vendidas (pescado) de 617 mil euros, em consequência
das transações comerciais verificadas, pelas anormais capturas de atum, armazenado desde 2010.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os fornecimentos e serviços externos, no valor de 4 milhões de euros, cresceram 21,1% (+691 mil
euros), face ao ano anterior, devido a custos imprevistos suportados com a excecional safra de atum do
ano anterior, que se repercutiram no exercício de 2011. Neste ano, os fornecimentos e serviços externos
representaram 92,4% do volume de vendas e prestações de serviços, sendo que, em 2010,
representaram 65,2%.

Fornecimentos e Serviços Externos

6.000

5.000

o 4.000
3

- 3.000
X
3 2.000

1.000

o -
2007 2008 2009 2010 2011

FSE ^^— Volume de Negócios

FSE/Volume Negócios

86,3%
96,3%

92.4%

70,4%

2007 2008 2009 2010
2011
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Salientamos os seguintes aumentos face ao ano anterior:

^^^^^^H 62 Fornecimento e Serviços Externos
Safra de Atum

Trabalhos Especializados

Eletricidade

Auditorias

Sub-contratos

Combustíveis

Rendas e Alugueres

Material de Escritório

Trabalho Temporário

Água

Despesas de Representação

Contencioso e Notariado

Outros

Total

E as seguintes diminuições:

62 Fornecimento e Serviços Externos

Recolha de Pescado Lotas

Feiras

Transportes de Mercadorias e Equip.

Honorários

Prémio Universitário

Conservação e Reparação

Deslocações e Estadias

Limpeza, Higiene e Conforto

Ferramentas e Utensílios

Comunicação

Outros

Publicidade e Propaganda

Seguros

Vigilância e Segurança

Livros e Doe. Técnica

Comissões

Artigos para Oferta

Despesas de Ornamentação

Total

2010

411.569

195.849

620.222

89.810

48.805

62.330

2d. l 12

171.535

64.929

3.074

743

713

1.695.691

2010

239.788

107.436

93.939

105.532

67.574

563.317

56.502

116.320

14.751

125.259

17.773

3.302

52.903

~" 8.296

948

510

507
"~~~ 60

1.574.718

2011

1 024.121

519.909

702.100

40.771

115.020

65.225

72.705

35.735

179.946

71.867

7.491

4.565

1.605

2.841.061

109.000

32.076

19.142

48.476

32.957

538.104

41.205

106.864

6.225

117.364

12.120

280

50.206

5.650

185

0

0

0

1.119.854

U - Euros

Aumentos 1

612. Í52

324.060

81.878

40.771

25.210

16.421

10.375

9.622

8.411

6.938

4.416

3.822

893

1.145.371

U - Euros

Diminuições 1

-130.789

-75.360

-74.798

Í7.056

-34.616

~25.2 13

-15.297

-9.456

-8.526

-7.895

-5.653

-3.022 !

-2.697

-2.646

-763

-510

-507

-60

-454.865
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GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com o pessoal, no montante de 3,4 milhões de euros, tiveram uma diminuição de 3,9% face ao
ano anterior. Representaram 78,3% das vendas e prestações de serviços da empresa, em 2011, sendo
esta percentagem em 2010 de 69,8%.

6.000

£ 5.000

s 4.000
u

= 3.000
S

Gastos com Pessoal

i Gastos C/ Pessoal

Pessoal/Volume Negócios

93,1% 93,1% 97'9%

69,8%
78,3%

2007 2008 2009
2010

2011

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

As amortizações, no montante de 3,7 milhões de euros, sofreram uma ligeira diminuição de 16 mil euros
(-0,4%). Esta rubrica teve um peso de 86,8% nas vendas e prestações de serviços, sendo de 74,6% em
2010.

2007

Amortizações

2008 2009 2010 2011

l Amortizações • Volume Negócios

Amortizações/Volume Negócios

122,1%

101,5%

78,9%
86,8%

74,6%^ -^m

2007 2008 2009 2010 2011
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PERDAS POR IMPARIDADES

Foram registadas imparidades de dívidas a receber no montante de 402 mil euros, sendo 116 mil euros
de clientes e 285 mil euros de outros devedores. Em 2010, estas imparidades foram de 821 mil euros.

OUTROS GASTOS E PERDAS

No global, a conta de "outros gastos e perdas" no montante de 349 mil euros, sofreu uma diminuição de
136 mil euros face ao ano anterior (-28%).

Foram efetuadas correções relativas ao exercício anterior, no que concerne à contabilização de
investimentos, o que se traduz numa perda de 136 mil euros.

Os impostos, no montante de 167 mil euros, provêm, na sua maioria, de imposto de selo sobre o capital
e juros das contas correntes caucionadas (145 mil euros).

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

No total de 1,3 milhões de euros, os gastos e perdas de financiamento aumentaram 54,9%, em relação
ao ano anterior (+478 mil euros), em consequência do aumento dos spreads das operações de
financiamento bancário.

Face ao volume de negócios representaram 31,5%, em 2011, e 17,4% em 2010.

1.500

v 1-000

= 500

Gastos e Perdas de
Financiamento

2007 2008 2009 2010 2011
i Outros
Contas Correntes Caucionadas

• Gastos e perdas Financiamento

Emprèst. Bancários
Serviços Bancários

Gastos e Perdas de
Financiamento/Volume Negócios

35,0% -

31,5%

2007 2008 2009 2010 2011
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tr ^
Os juros das contas correntes caucionadas atingiram 584 mil euros (43,3% do total), os juros de
empréstimos bancários relativos à consolidação financeira da empresa "Santa Catarina - Indústria
Conserveira, S.A, bem como o do financiamento da sede da empresa, que totalizaram 316 mil euros
(23,4% do total), seguindo-se os juros relativos ao programa de papel comercial e respetivos Swaps de
taxa de juro totalizam 290 mil euros (21,5% do total). Por fim, os outros juros e serviços bancários no
valor de 159 mil euros (11,8% do total).

Distribuição Gastos C/ Financiamento

Serviços
Bancários

5.

Contas Correntes
Caucionadas

43,3%

Swaps Taxas de
juro

10,4% .

Emprést. p/
Obrigações

11,1%
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6.4 RENDIMENTOS E GANHOS

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

VENDAS

Durante o ano de 2011, as vendas atingiram o valor de 744 mil euros, representando 17,4% do total de
vendas e prestação de serviços, tendo sofrido uma diminuição de 40,3% (menos 502 mil euros) em
relação ao ano anterior.

As vendas repartiram-se da seguinte forma: venda de pescado no valor de 604 mil euros, venda de gelo
no valor de 136 mil euros e venda de isca no montante de 4 mil euros.

Vendas

2011

2010

2009

2008

2007

1.400

1.200

1.000

BOO

600

400

200

100 1.000
o

1.500

••Gelo

ISC3

Pescado

• Total

Z007
113

1

1 1

158

2008
119

10

0

129

J í ) ( > ' )

116

12

3

131

2010

103

2

I 1 12

1247

2011

136

1

604

744

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

As taxas de lota tiveram uma evolução positiva de 3,8% (+99 mil euros], em consequência do aumento
do valor do pescado transacionado em lota. O aluguer de frio decresceu 29,9% (-317 mil euros) devido
às inferiores capturas de tunídeos. As sobretaxas diminuíram 5,1% (-4 mil euros) e as comissões de
gestão à Mútua dos Pescadores aumentaram mil euros (+3,7%,). No global assistiu-se a uma diminuição
de 5,9% na prestação de serviços (-221 mil euros).



RELATÓRIO E CONTAS

Prestação de Serviços
r 4.000

2011 _̂̂ ^

2010
P "-•

2009 f

2008 ̂

0 500

^••Comissões

Sobretaxas

••• Aluguer de frio

Taxas de lota

•̂ " Total

2007
29

109

i49

2.846

3.333

1.000

2008
29

112

180

2.647

2.96ÍÍ

1.500

2009
23

84

499

2.305

2.911

2.000 2.500 3.C

2010
27

79

1.061
2. , ' )H

3.765

2011
28

75

744

2.697

3.544

3.500

3.000

- 2.500 £

- 2.000 S

- 1.500 _1

1.000

- 500

0
00

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

No que concerne aos subsídios à exploração, o valor de 2011 (4.884.082€) foi influenciado
positivamente pela celebração de um contrato programa extraordinário, destinado à compensação de
custos associados ao volume extraordinário de capturas de pescado na RAA, cuja repetição não é
expetável. Caso tal não tivesse ocorrido, os subsídios à exploração teriam registado uma diminuição face
a 2010.

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Esta rubrica, no montante de 4,1 milhões de euros, cresceu 32,1% (+1.003 mil euros], sendo o montante
mais significativo, o relacionado com os subsídios ao investimento.

RENDIMENTOS E GANHOS FINANCEIROS

No valor de 188 mil euros, resultam basicamente dos juros obtidos dos swaps de taxa de juro da emissão
de papel comercial (137 mil euros), de depósitos bancários (36 mil euros} e de outros juros e encargos
debitados a terceiros (15 mil euros). Manifestam um aumento de 37 mil euros em relação a 2010.
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6.5 RESULTADOS

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS

O resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos foi positivo em 4,3 milhões de
euros, o que manifesta uma melhoria de 76,6% devido ao incremento dos subsídios exploração.

Note-se que este resultado inclui os subsídios ao investimento3 (2,9 milhões de euros} que têm como
contrapartida, nos gastos e perdas, as amortizações dos ativos subsidiados, que não entram no cálculo
deste resultado.

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)

Apura-se um resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos] positivo em 544 mil
euros, sofrendo uma melhoria de 1,9 milhões de euros em relação ao ano anterior.

Resultados Operacionais

2009 2010 2011

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

O resultado operacional em 2011, positivo em 544 mil euros, deduzido dos encargos financeiros
líquidos negativos em 1,2 milhões de euros (juros e rendimentos similares obtidos menos juros e gastos
similares suportados), traduz-se num resultado antes de impostos, negativo em 617 mil euros. Em 2010,
o resultado antes de impostos foi negativo em 2 milhões de euros.

-j Incluída na conta Outros Rendimentos e Ganhos

46
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RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Em consequência do atrás mencionado, o resultado líquido do período findo em 31 de dezembro de
2011, no montante negativo de 68.463,71 euros, deriva dos seguintes resultados, após o apuramento do
imposto sobre o rendimento do período:

Resultados

Resultados Antes de Depreciações, Gastos de
Financiamento e Impostos
Resultado Operacional
Resultados Antes de Impostos
Resultado Líquido do Período

2011
4.267.850

543.442
-617.213
-68.464

2 U 1 U
2.417.108

-1.322.865
-2.042.481

-1.391.287

U=Euros
200')

2.982.753

-892.766
-982.022
-410.470

6.6 ANALISE DOS PRINCIPAIS INDICADORES

S dicadores Económico- Financeiros

itonomia Financeira (Capital Próprio/Ativo Líquido)

Solvabilidade (Capital Próprio/Passivo)

Liquidez Geral (Ativo Corrente/Passivo Corrente)

Rotação do Ativo (Vendas/Ativo)

Encargos Financeiros Líquidos/Volume de Negócios

Taxa Média de Endividamento (Encargos Financeiros/Endividamento)

Fornecimentos e Serviços Externos/Volume de Negócios

Conservação e Mnnutenção/Forn. e Serviços Externos

Prazo Médio de Recebimentos (Dias)

Prazo Médio de Pagamentos Fornecedores gerais Dias)

Prazo Médio de Pagamentos Fornecedores Pescado (Dias)

Prazo Médio de Pagamentos Fornecedores Investimento (Dias)

Prazo Médio de Pagamentos Fornecedores Global (Dias)

EBITDA

-"•
29,8%

42,4%

59,7%

8,9%

27,0%

5,3%

92,4%

13,6%

21

4.268

2010

29,3%

41,4%

90,2%

9,6%

14,4%

3,1%

65,2%

17,2%

2.417

2009

31,4%

52,4%

100,4%

6,2%

8,1%

4,0%

96,2%

19,7%

48

2.983

Em termos da estrutura financeira da empresa, constata-se uma evolução favorável, entre 2010 e 2011,
nomeadamente da autonomia financeira e solvabilidade. No entanto, a liquidez geral apresenta uma
diminuição acentuada, pela inclusão no passivo corrente da totalidade do capital em dívida do contrato
de emissão do papel comercial, cujo vencimento ocorrerá em julho de 2012.

A rotação do ativo evoluiu, de 9,6% para 8,9%, de 2010 para 2011, o que se traduz numa diminuição de
7,3% das vendas sobre o ativo.

Verifica-se que a taxa média do endividamento aumentou de 3,1% para 5,3%, de 2010 para 2011.

O EBITDA cresceu 76,6%, devido, fundamentalmente ao acréscimo dos subsídios à exploração.
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6.7 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Dando cumprimento às disposições legais e em conformidade com o Artigo 23e. dos estatutos e o artigo
376- do código das sociedades comercias, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que
o resultado l íquido do período f indo em 31 de dezembro de 2011, no montante negativo de 68.463,71
euros (sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três euros e setenta e um cêntimos
negativos), seja mantido em resultados transitados.

Ponta Delgada, 30 de abril de 2012.

O Conselho de Administração,

j, ^
José Luís Pimentel Amaral * Cíntia Ricardo Reis Machado Fernando Miguel Mesquita Gabriel
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7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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7.1 BALANÇO
unid:euros

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Participações financeiras - método da equiv. patrimonial
Outros ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Caixa e depósitos bancários

Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio

Capital realizado
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Ajustamentos em ativos financeiros

Resultado líquido do período
Total do capital próprio

Passivo
Passivo não corrente

Financiamentos obtidos
Responsahilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação

Total do passivo

Total do capital próprio e do passivo

CÁ Técnico/Cficia! de Contas,

Marco Paulo Pereira í José Luís Pimentel AmaraT

Medeiros y

NOTAS

7

8
9

9

] ( i

1 1

12

1 1

: í
14

4

15

15

L5

15
15

15

19

16
17

l í i
12
19
18
20
M

Exercícios

31-12-2011 31-12-2010

24.604.028,76
32.544,74

1.197.163,08
8.945.346,52

34.779.083,10

7.850.569,45
42.286,00

5.930.259,57
175,00

31.190,34
472.541,06

14.327.021.42
49.106.104,52

5.500.000,00
4.500,00

74.177,21
(4,447.065,17)
12.804.106,57
1.545.241,13

15.480.959,74
(68.463,71)

15.412.496,03

6.540.355,81
207.387,16

2.930.222,35
9.677.965,32

1.061.934,54
352.836,14

18.859.120,50
3.441.876,60

299.875,39

24.015.643,17
33.693.608.49

49.106.104,52

0 Conselho de Administração,

À l£- t J kíL /i
V .̂ '- • ' ' . t ' . C'." ;• ...

Cíntia Ricardo Reis

Machado

26.776.086,38
43.518,25

6.431.428,20

33.251.032,83

48.171,87
10.686.730,02

36.584,14
7.819.364,48

1.036,42

138.849,25
18.730.736,18
51.981.769,01

4.500.000,00
4.500,00

74.177,21
(2.079.397,81)
14.117.858,17

16.617.137,57
(1.391.287,19)
15.225.850,38

12.513.386,03
231.193,16

3.253.129,39
15.997.708,58

1.504.720,15
344.450,45

15.189.826,78
3.444.715,70

235.304,53
39.192,44

20.758.210,05
36.755.918,63

51.981.769,01

/ L \X 1'î f ^
Fernando Miguel Mesquiti

Gabriel

^
(TOCn°. 85300}
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7.2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

unid:euros

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

31-12-2011 31-12-2010

Vendas e serviços prestados

Subsídios à exploração

Ganhos/(perdas) imputados de subsidiárias e associadas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Imparidade de dívidas a receber

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

21

. ' . '
9
K i

23

.4

1 1

9

1 !

25

26

7e8

27

27

28

4.288.761,50

4.884.081,66

(344.714,18)

(617.436,72)

(3.960.916,05)

(3.360.186,68)

(401.554,90)

-

-
4.129.089,39

(349.273,60)

4.267.850,42

(3.724.408,38)

543.442,04

188.501,79

(1.349.156,37)

(617.212,54)

548.748,83

(68.463,71)

5.012.382,15

3.944.178,74

(5.001,00)

(1.523.625,43)

(3.270.409,08)

(3.497.207,62)

(821.228,32)

(24.500,00)

(39.192,44)

3.126.393,57

(484.682,76)

2.417.107,81

(3.739.972,82)

(1.322.865,01)

151.031,99

(870.648,27)

(2.042.481,29)

651-194,10

(1.391.287,19)

/m
l

fas*»

'O Térnicdjoficial de Contas,

L'..o /\^
O Conselho de Administração,

Marco Paulo Pereira José Luís Pimentel Amaral \a Ricardo Reis

Medeiros \o

(TOCnB. 85300)

Fernando Miguel

Mesquita Gabriel
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7.3 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

DESCRIÇÃO NOTAS
CaDital Reuh/.ado Reservas

Posição no inicio de 2010 4.500.000,00 4.500,00

Alterações no período

Aplicação dos resultados

Ajustamentos por impostos diferidos

Subsídios ao investimento atribuídos

Imputação dos subsídios ao investimento aoi multados do «10

Correções dos subsídios ao investimento

Rp^nltaitn Hmiirin Hn nprínrin

Rp^iiltarinliirwral

0 a ,. . , ,. i, 1 ^_J

Posição no nm de 2010 4.500.000,00 4.500,00

Posição no inicio de 201 1 4.500.000,00 4.500,00

Alterações no periodo

Aplicação dói resultados

Ajustamentos por impostos diferidos

Subsídios ao investimento atribuídos

Imputação dos subsídios ao investimento aos resultados do ano

Correçôes dos subsídios ao investimento

Swaps de juro

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

Rpçiiltadn If.mi.ln do nurfnri»

RpwltanV, iniP«ral

OnrrarApç rum Hplpniorpí de ranltnl nn np.rfndn
Realiíacòfi du r.ninal 1.000.000,00

1.000.000.00

Outras ResulUdos Aiustumentus em jlivos Outras variações no caoíUI Resultado liuuido do

74.177,21 (1.225.624,36) - 14.184.490,15 (410.470,00)

(410.470,00) - - 41(1470.00

(443.303,45) . 62,61

4.214.556,54

(2.984.453,04)

(129679B.09)

(BE.Í77J.15] - (66.631,08) '11(1.470,00

[ 1 i'll f1"7 ' l11

1 1 (Hl fH~! 1 Ul

74.177,21 (Z.079.397,81) - 14.117.858,17 (1.391.287,19)

74.177,21 (Z.079.397,81) - 14.117.858,17 (1,391.287,19)

(1.391.287,19) - - 1391.287,19

(548.748.83) - 322.907.02

1.688.545.33

(2.888.151.76)

(507.434.99)

70.3B2.BI)

(427.631.34) 1.545.241,13

(2.367.667.361 1.545.241,13 (l 313.751.60) 1 .(<) 1 2H7.1')

f/,11 .ti, l 7 1 1

(IlH .11, 1 7 1 1

Total do capital próprio

17.127.073,00

(443 240.H4)

4.214556.54

(2.9H4.453.04)

(1.296.798,09)

(509.935,43)

í 1 (ii 1 >H7 Illl

l 1 uni )»i,l\8

15.225.850.38

(225.841,81)

1.688.545.33

(2.888.151,76)

(507. 434.99)

70.382,80

1 117.609,79

(744 H'W.64)

(Ali .11,1711

nn i ir..l lr,l

1 11(1 11.110

100UOIIO.OI)

Pos|çào nofim dâZOll

O T^i-nMi Oficial

«411
Marco Paulo Pafeira Medeiros

(TOCn".R5300)

5.500.000,00 4.500.00 74.177,21 (4.447.065,17) 1.545.241,13

O Conselho de Administração,
12.804.106,57 (68.463,7 1] 15.412.496,03

Fernando Miguel Mesquíi . i ( i . i l i r icl
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7.4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

unid:euros

HUHRK AS NOTAS
31-12-2011

PERÍODOS
31-12-2010

Huxns de caixa de atividades operacionais - Método d ire to

Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Caixa geradas pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional

Fluxos das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividadcs de investimento

Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares

Fluxos das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares

Fluxos de atividades de financiamento

Variação de caixa e seus equivalentes
Efeitos das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

34.696.706,89
(33.920.380,75)
(3.486.446,34)
(2.710.120,20)

614,36
3.125.511,76
416.005,92

15.919.555,75
1.000.000,00

16.919.555,75

(14.371.581,52)
(1.220.643,67)

(1S592.225.19)
1.327.330,56

3.277.386,53

4 (2.859.109,70)
4 418.276,83

28.045.013,75
(33.757.003,53)
(3.276.090.13)
(8.988.079,91)

15.658,47
4.315.355.01

(4.657.066,43)

(1.599.668,37)
(200.000,00)

(1.799.668,37)

3.220.581.13
113.137,29

3.333.718,42
1.534.050,05

(4.105.874,71)
(490.000,00)

(4.595.874,71)

870,00
200.000,00

1.175.612,78
53.294,87

1.429.777,65
(3.166.097,06)

23.206.855,39

23.206.855.39

(17.859.716,80)
(774.593,16)

(18.634.309,96)
4.572.545,43

(3.250.618,06)

391.508,36
(2.859.109,70)

O Tégfuco (

<? LiX*^r \UvJL~

O Técnico Oficial de Con

J"*£A

/ (TOCn<?. 85300)

V-^
/ / H

/ Marco Paulo Pereir^Medeiros Joséfjftis Pimentel Amaral

O Conselho de Administração,

Cíntia Ricardo Reis Machadct Fernando Miguel Mesquita Gabriel

<
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8. ANEXO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2011 E 2010
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01 - Introdução

A Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A. (abreviadamente designada por "LOTAÇOR"), com sede na
Rua Eng. Abel Férin Coutinho, 15, Concelho de Ponta Delgada, foi transformada em sociedade anónima
de capitais exclusivamente públicos, pelo Decreto Legislativo Regional n- 19/2005/A, de 22 de julho,
sucedendo na totalidade do património e na titularidade de todos os direitos e obrigações, de qualquer
fonte e natureza, que eram pertença da Lotaçor - Serviço Açoriano de Lotas, EP, que foi extinta por
aquele diploma, continuando, assim, a sua personalidade jurídica e conservando a universalidade dos
bens, direitos e obrigações integrantes da sua esfera jurídica.

A LOTAÇOR rege-se pelo seu Estatuto, pelas normas reguladoras das sociedades comerciais e do setor
empresarial do Estado e por disposições do Governo Regional, relacionadas com o setor das pescas e
com a própria empresa. Nos termos daquele decreto, as acções representativas do capital subscritas
pela Região Autónoma dos Açores só poderão ser transmitidas para outros entes públicos por
deliberação daquele órgão.

O objeto principal da LOTAÇOR é a realização de todas as operações de primeira venda de pescado e
respetivo controlo, a exploração de portos de pesca e lotas, bem como a exploração das instalações e
equipamentos frigoríficos destinados à congelação, conservação, distribuição e comercialização do
pescado na Região Autónoma dos Açores. Poderá ainda exercer outras atividades que estejam
relacionadas, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, com o seu objeto principal, designadamente
através da prestação de outros serviços necessários à atividade das embarcações de pesca, que sejam
suscetíveis de facilitar ou favorecer a sua realização.

Em conformidade com o artigo 20° do contrato de sociedade, a LOTAÇOR pode desempenhar serviços
de interesse público geral, a nível da exploração, prestação de serviços e investimento nos portos de
pesca na Região Autónoma dos Açores, cujos encargos resultantes serão suportados através de verbas
do Plano de Investimentos ou do Orçamento da Secretaria Regional do Ambiente e Mar.

Assim, sempre que o Governo Regional determinar a prossecução de objetivos setoriais,
designadamente a prática de taxas insuscetíveis de proporcionar receitas que cubram a totalidade dos
custos ou a realização de investimentos de rentabilidade não demonstrada, os mesmos deverão ser
objeto de acordo a estabelecer entre o Governo Regional e a LOTAÇOR, com base em contratos-
programa ou, na falta destes, nos orçamentos anuais que a LOTAÇOR formular e que o Governo Regional
aprovar.

As taxas e preços a pagar pelos serviços prestados pela LOTAÇOR, foram estabelecidos pela Secretaria
Regional da Agricultura e Pescas, de acordo com a Portaria n9 66/2004, publicada no (ornai Oficial l
Série n5 31, de 29 de julho (que revogou a Portaria n9 84/ 83 de 8 de novembro), bem como o Despacho
Normativo nQ 60/88, publicado no Jornal Oficial I Série n9 23, em 7 de junho de 1988, e o Despacho
SRAP/89/266, publicado no Jornal Oficial II Série n5 37, de 14 de setembro de 1989, não tendo sido
revistas posteriormente.
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02 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com a estrutura conceptual, normas
contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) e respetivas normas interpretativas (NI ) que fazem parte
integrante do Sistema de Normalização contabilística (SNC). Sempre que o SNC não responda a aspetos
particulares de transações ou situações, que se coloquem em matéria de contabilização ou de relato
financeiro, recorrer-se-á supletivamente, em primeiro lugar, às normas internacionais de contabilidade
(NIC), adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.5 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 19 de Julho e, depois, às normas internacionais de contabilidade (IAS) e normas internacionais de
relato financeiro (IFRS), emitidas pelo 1ASB, e respetivas interpretações SIC-IFR1C.

03 - Políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são a
seguir descritas e, salvo indicação contrária, foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios
apresentados.

(a) Bases de apresentação e de mensuração

A fim de satisfazerem os seus objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas de acordo
como os pressupostos da periodização económica e da continuidade das operações previstos nas
NCRF em vigor à data da sua elaboração.

As demonstrações financeiras, bem como os seus anexos, salvo indicação expressa em contrário,
são apresentadas em euros. As transações em outras moedas são convertidas mediante a aplicação
da taxa de câmbio, à data da operação, e os efeitos cambiais resultantes de tais operações são
reconhecidas, à data do relato, na demonstração de resultados.

(b] Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzidos das depreciações
acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. Este custo inclui o custo considerado à
data de transição para NCRF, e os custos de aquisição para ativos adquiridos após essa data.

O custo de aquisição compreende o preço de compra e as despesas diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou entrada em funcionamento, incluindo os custos dos empréstimos obtidos.

As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes, em regime de duodécimo, e, a
partir do momento em que o ativo se encontra em condições de ser utilizado, as taxas são
estudadas de forma a amortizarem o valor contabilístico dos ativos durante a sua vida útil
esperada,
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As taxas de depreciações correspondem às seguintes vidas úteis estimadas:

Anos de vida útil

Edifícios e outras construções 5-50
Equipamento básico 3-10
Equipamento de transporte 4
Equipamento administrativo 3-8
Outros ativos fixos tangíveis 3 -8

Os terrenos não são depreciáveis.

Os dispêndios subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar
a vida útil dos ativos fixos tangíveis, são reconhecidos no custo do ativo. As despesas de reparação e
manutenção normais do ativo fixo em exploração são consideradas como gasto no ano em a que
respeitam.

(c) Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis referem-se a direitos de utilização de software e são mesurados ao custo
deduzido das amortizações e perdas de imparidade acumuladas.

Os ativos intangíveis são amortizados, numa base sistemática a partir da data em que se encontram
disponíveis para uso, durante um período de três anos.

Os ativos intangíveis da LOTAÇOR só são reconhecidos quando satisfazem as condições de
identificabilidade, controlo sobre um recurso e benefício económico futuro.

(d) Imparidade de ativos não financeiros

As quantias escrituradas dos ativos não financeiros são periodicamente revistas para se determinar
eventuais imparidades em relação à quantia recuperável.

Sempre que a quantia recuperável for inferior à quantia escriturada é reconhecida uma perda por
imparidade registada de imediato na demonstração dos resultados. A reversão de perdas por
imparidade determinadas em anos anteriores é registada na demonstração dos resultados até ao
limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações), caso a perda não tivesse sido
registada.

(e) Participações financeiras

As participações financeiras em empresas subsidiárias em que LOTAÇOR exerce o controlo são
mensuradas pelo método de equivalência patrimonial desde a data em que assume o controlo sobre
as suas atividades financeiras e operacionais até ao momento em que esse controlo cessa. Presume-
se a existência de controlo quando detém mais de metade dos direitos de voto ou quando detém o
poder, direta ou indiretamente, de gerir a política financeira e operacional de determinada empresa
de forma a obter benefícios das suas atividades, mesmo que a percentagem que detém sobre os
seus capitais próprios seja inferior a 50%.
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Os investimentos financeiros em empresas associadas são mensurados pelo método c e
equivalência patrimonial, desde a data em que a LOTAÇOR adquire a influência significativa até ao
momento em que a mesma termina. As empresas associadas são entidades nas quais a LOTAÇOR
tem influência significativa mas não exerce controlo sobre a sua política financeira e operacional,
presumindo-se esta situação quando detém o poder de exercer mais de 20% dos direitos de voto da
associada.

As demonstrações financeiras incluem a parte atribuível à LOTAÇOR do total das reservas e dos
lucros e prejuízos reconhecidos das empresas subsidiárias e associadas contabilizada de acordo
com o método da equivalência patrimonial, através do qual o investimento é inicialmente
reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado em função das alterações verificadas, após a
aquisição, que deverão ser diretamente registadas na rubrica Ajustamentos em ativos financeiros
quando decorrem de variações de capitais próprios. Adicionalmente, os dividendos recebidos são
registados como uma diminuição do valor do investimento financeiro.

Quando a parcela dos prejuízos atribuíveis excede o valor contabilístico das empresas subsidiárias
e associadas, a quantia escriturada é reduzida a zero e o reconhecimento de perdas futuras é
descontinuado, exceto na parcela em que a LOTAÇOR incorra numa obrigação legal ou construtiva
de assumir essas perdas.

Os empréstimos concedidos a empresas subsidiárias são mostrados pelo seu valor nominal, ou
valor estimado de realização quando mais baixo.

As perdas estimadas na realização de empréstimos concedidos a empresas de grupo e associadas
são registadas na rubrica de Perdas por imparidades acumuladas.

(f) Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros, que são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando a
LOTAÇOR se torna parte das correspondentes disposições contratuais, estão mensurados, em cada
data de relato, ao custo ou ao custo amortizado, deduzido de eventuais perdas de imparidade
acumuladas, quando aplicável, desde que (i) sejam à vista ou tenham maturidade definida; (ii) os
retornos sejam de montante fixo ou determinável; e (iiij não contenham nenhuma cláusula
contratual que possa resultar em perda do valor nominal e do juro acumulado.

(g) Imparidade de ativos financeiros

As quantias escrituradas dos ativos financeiros são sujeitas anualmente a testes de imparidade para
determinar se existe evidência objetiva de que os seus fluxos de caixa futuros estimados desses
ativos serão, ou não, afetados.

As perdas por imparidade são registadas em resultados no período em que são determinadas e
subsequentemente serão também revertidas por resultados, caso essa diminuição possa ser
objetivamente relacionada com situações que tiveram lugar após o seu reconhecimento.
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(h) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A LOTAÇOR desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos
de caixa expiram ou quando transfere para outra parte todos os riscos e benefícios significativos
relacionados. São desreconhecidos também os ativos financeiros transferidos com o respetivo
controlo cedido, mesmo alguns riscos e benefícios significativos tenham sido retidos nessa
transferência. Se a LOTAÇOR retiver substancialmente os riscos e benefícios inerentes à posse de
tais ativos, continua a reconhecer nas suas demonstrações financeiras os mesmos, registando no
passivo na rubrica de 'Financiamentos obtidos' a contrapartida monetária pelos ativos cedidos.

A LOTAÇOR desreconhece passivos financeiros quando a obrigação contratualmente estabelecida
seja liquidada, cancelada ou expire.

(i) Instrumentos financeiros derivados

Os instrumentos financeiros derivados são registados inicialmente ao justo valor da data da
transação sendo valorizados subsequentemente ao justo valor. O método do reconhecimento dos
ganhos e perdas de justo valor depende da designação que é feita dos instrumentos financeiros
derivados. Quando se tratem de instrumentos financeiros derivados de negociação, os ganhos e
perdas de justo valor são reconhecidos no resultado do exercício nas rubricas de gastos ou
rendimentos. Quando designados como instrumentos financeiros derivados de cobertura, o
reconhecimento dos ganhos e perdas de justo valor dependem da natureza do item que está a ser
coberto, podendo tratar-se de uma cobertura de justo valor ou de uma cobertura de fluxos de caixa.

Numa operação de cobertura de justo valor de um ativo ou passivo [/a/r value hedge), o valor desse
ativo ou passivo, determinado com base na respetiva política contabilística, é ajustado de forma a
refletir a variação do seu justo valor atribuível ao risco coberto. As variações do justo valor dos
derivados de cobertura de justo valor são reconhecidas em resultados, conjuntamente com as
variações de justo valor dos ativos ou dos passivos cobertos atribuíveis ao risco coberto.

Numa operação de cobertura da exposição à variabilidade de fluxos de caixa futuros de elevada
probabilidade (cashflop herde), a parte eficaz das variações de justo valor do derivado de cobertura
são reconhecidas em Outras variações no capital próprio, sendo transferidas para resultados nos
períodos em que o respetivo item coberto afeta resultados. A parte ineficaz da cobertura é registada
em resultados no momento em que ocorre.

A LOTAÇOR contrata instrumentos financeiros derivados com objetivo de efetuar a cobertura dos
riscos financeiros a que se encontra exposta, decorrentes de variações nas taxas de juro. O recurso a
instrumentos financeiros derivados obedece às políticas internas definidas pela Administração.

São mensurados ao justo valor através de resultados, os instrumentos financeiros detidos pela
LOTAÇOR, nomeadamente contratos de cobertura de taxas de juro (swaps).
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(j) Inventários

Os inventários são mensurados ao custo de aquisição ou pelo valor realizável líquido, dos dois o
mais baixo, o qual inclui todas as despesas suportadas com a compra, e é determinado utilizando o
método do custo médio ponderado.

A diferença entre o custo de aquisição e o valor estimado de realização ou de mercado, quando mais
baixo, encontra-se registada na rubrica de Perdas por imparidade acumuladas, a qual é reposta
quando deixa de existir essa diferença.

(k) Clientes e outras contas a receber

As rubricas de Clientes e outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor
deduzido de qualquer perda de imparidade, quando existir evidência objetiva de que determinadas
transações não serão recuperáveis de acordo com as condições contratuais.

Os saldos de clientes titulados por letras descontadas e não vencidas e as contas a receber cedidas
em factoring à data de cada demonstração da posição Financeira, com exceção das operações de
'factoring sem recurso', são relevadas nas demonstrações financeiras da LOTAÇOR até ao momento
do seu recebimento.

(1) Pensões de reforma e de sobrevivência

Com base no Acordo de Empresa, em vigor até 31 de dezembro de 2011, a LOTAÇOR tem a
responsabilidade de complementar as pensões de reforma atribuídas pelas instituições de
segurança social aos seus empregados reformados, quer por velhice, após atingirem a idade
prevista na lei, quer por invalidez.

A LOTAÇOR constituiu um fundo de pensões para financiar a totalidade das responsabilidades com
os trabalhadores no ativo e reformados.

(m) Financiamentos obtidos

Os empréstimos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido dos custos de
transação incorridos, sendo subsequentemente mensurados ao custo amortizado. A diferença entre
o valor nominal e o justo valor inicial é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do
período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro efetiva.

Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente ou não corrente dependentemente de
existir o direito de diferir o pagamento por, pelo menos, 12 meses após a data do relato financeiro.

Os encargos financeiros relacionados com financiamentos obtidos são reconhecidos na
demonstração dos resultados do período a que respeitam, exceto quando diretamente relacionados
com a aquisição de ativos fixos tangíveis, que são capitalizados até à data em que esses ativos ficam
disponíveis param utilização.
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(n) Locações W
t

\s contratos de locação são classificados ou como locações financeiras se através deles forem

transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou
como locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os
riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância
económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as
correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o
ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas
contabilísticas acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro
contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo
tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que
respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na
demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

(o) Rédito

A LOTAÇOR, no decurso da sua atividade ordinária, assume como rendimento nas operações de
primeira vendagem, as taxas de lota. Apenas estas prestações de serviços assumem a natureza de
rédito, pelo que as transações do pescado são evidenciados na rubrica de "Outras contas a receber e
a pagar". De acordo com a NCRF 20, a propriedade do bem em causa não é assumido pela LOTAÇOR.

As transações relacionadas com a primeira venda de pescado fresco realizada em lota, pelo sistema
de leilão, são apenas registadas no balanço nas rubricas de clientes e fornecedores. Os movimentos
financeiros correspondentes a essas transações são evidenciados na demonstração dos fluxos de
caixa como recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores.

As taxas de primeira venda, registadas na rubrica de prestações de serviços, que são determinadas
por uma percentagem sobre o valor de pescado transacionado em lota, são suportadas pelos
produtores e compradores de peixe.

(p) Subsídios

Os subsídios não reembolsáveis atribuídos a projetos apresentados pela LOTAÇOR são
contabilizados em capitais próprios com base na sua execução financeira, independentemente do
seu recebimento e reconhecidos na demonstração de resultados, proporcionalmente às
depreciações dos ativos fixos tangíveis financiados.

Para o exercício de serviços de interesse público geral, a LOTAÇOR pode celebrar contratos de
concessão ou contratos-programa com a Região Autónoma dos Açores, de carácter plurianual, nos
quais são fixados diversos objetivos, consoante o fim a que se destinam. Estes contratos são
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registados em subsídios à exploração não reembolsáveis e são reconhecidos na demonstração
resultados no mesmo período em que o gasto associado é incurso.

.lê

As comparticipações financeiras atribuídas a fundo perdido, para execução de investimentos
efetuados pela LOTAÇOR, por disposição da Região Autónoma dos Açores, em infraestruturas e
equipamentos públicos, são reconhecidos quando existe uma garantia efetiva de que o subsídio
venha a ser recebido e de que serão cumpridas todas as condições contratualmente assumidas.

(q) Imposto sobre o rendimento

A LOTAÇOR reconhece o efeito fiscal decorrente das diferenças temporárias entre os resultados
contabilísticos e os fiscais para efeitos de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC).

Os impostos correntes correspondem ao valor a pagar baseado no lucro tributável do exercício e os
impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos
para efeitos de reporte contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação, bem
como os resultados de benefícios fiscais obtidos.

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utilizando as
taxas de tributação que se esperam estarem em vigor à data da reversão das diferenças
temporárias. São registados em resultados ou em capitais próprios quando associados a transações
registadas diretamente no capital próprio.

São reconhecidos ativos por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis, quando
existem expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar. Em cada data de
relato é efetuada uma reapreciação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos
diferidos, no sentido de os reconhecer ou ajustar em função da expectativa atual da recuperação
futura.

São geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias
tributáveis.

(r) Capital social

O capital social apresentado corresponde ao capital social subscrito e realizado à data do relato
financeiro.

(s) Caixa e equivalentes a caixa

Correspondem aos valores em caixa, depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria
a curto prazo (3 meses) que sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro
e que estejam sujeitos a um risco não significativo de alterações de valor.

~
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(t) Provisões

1

sv

it-
As provisões são reconhecidas quando (i) existir uma obrigação presente, legal ou construtiva
resultante dum acontecimento passado, (ii) seja provável que a sua liquidação da obrigação venha a
ser exigida e (iii) for fiável estimar o montante da obrigação. As provisões são periodicamente
revistas e ajustadas para refletirem a melhor estimativa.

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo
divulgados sempre que a possibilidade da sua existência seja provável e não seja remota.

(u) Especialização de gastos e rendimentos

A LOTAÇOR regista os seus gastos e rendimentos de acordo com o princípio da especialização do
exercício. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e
despesas geradas são registadas como ativos e passivos, designadamente nas rubricas de Outras
contas a receber e a pagar e diferimentos.

(v) (u í /os de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

As principias estimativas contabilísticas e julgamentos na aplicação das políticas contabilísticas
foram baseados no melhor conhecimento dos eventos e das transações existente à data de
aprovação das demonstrações financeiras e tendo em consideração que em muitas situações
existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado. As alterações às estimativas que
ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma
prospetiva,

(w) Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos que ocorram após a data do balanço que proporcionem prova de condições que
existiam nessa data dão lugar a ajustamentos nas demonstrações financeiras e aqueles que sejam
indicativos de condições que surgiram após essa data não darão lugar a ajustamentos, mas serão
divulgados nas demonstrações financeiras se forem considerados materialmente significativos.

04 - Fluxos de caixa

A rubrica de caixa e depósitos bancários, em 31 de dezembro de 2011 e 2010, detalha-se como se segue:

2011 2010

Caixa
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis

Descobertos bancários

1.900

470.641

472.541

(54.264)

418.277

1.938

136.911

138.849

(2.997.959J

(2.859.110)
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05 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

As políticas contabilísticas não sofreram alterações no decurso do exercício de 2011, mantendo-se a
comparabilidade das demonstrações financeiras com o exercício de 2010.

Não foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

06 - Partes relacionadas

As ações representativas do capital social são detidas integralmente pela Região Autónoma dos Açores.
O valor subscrito e realizadas é representado por 900.000 ações nominativas, com o valor nominal de 5
euros cada.

Em 2011 e 2010, foram efetuadas as seguintes transações com acionistas e com as partes relacionadas:

2011 2010

Região Autónoma dos Açores
Subsídios ao investimento

Compensações à exploração

Rendas

559.964

4.884.082

47.417

5.491.462

3.944.179

15.806

3.959.984

Santa Catarina, S.A.

Compras de matérias-primas

Serviços adquiridos

679.548

3.512

683.061

507

507

Companha - Sociedade Pesqueira, Lda.

Vendas e serviços prestados 55.119

Serviços adquiridos

Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

Vendas e serviços prestados

Compras de matérias-primas

Serviços adquiridos

184.968

148.202

L48.202

23.956

30.000

75.991

8.627

4.673

13.300
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Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a LOTAÇOR apresentava os seguintes saldos com ac-Ltíhista
partes relacionadas:

2011 2010

Outros activos financeiros

Financiamentos concedidos:

Santa Catarina, S.A.

Clientes

Empresas subsidiárias:

Santa Catarina, S.A.

Espada Pesca, Unipessoal, Lda.

Outras partes relacionadas:

Companha - Sociedade Pesqueira, Lda.

8.945.347

1.457.057

1.114

1.45H.171

6.431.428

2.841.212

1.095.804

5.529

3.942.544

Outras contas a receber

Empresas subsidiárias:

Espada Pesca, Unipessoal, I.da.

Fornecedores

Empresas subsidiárias:

Santa Catarina, SÁ

Espada Pesca, Unipessoal, Lda.

Outras partes relacionadas:

Companha - Sociedade Pesqueira, Lda.

9.223

706

86.708

l 128

49.836

87.414 50.963

Outras contas a pagar

Região Autónoma dos Açores 53.323 861.647

Em conformidade com a decisão do conselho de administração, os montantes não liquidados de Santa
Catarina, S.A., em 31 de dezembro de 2011, foram cedidos para efeito de saneamento financeiro, ficando
estabelecido que o reembolso deste montante ocorrerá em consonância com disponibilização de fundos
que a Região Autónoma dos Açores irá proceder em condições ainda não definidas, mas que garantirão
de forma direta e indireta a cobertura do esforço financeiro que tem neste âmbito sido exigido.
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07 - Ativos fixos tangíveis

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os
foram os seguintes:

Custo

Em 1 de Janeiro de 2010

Adições

Transferências e abates

Em 31 òe Dezembro de 2010

Depreciações acumuladas

Em 1 de Janeiro de 2010

Adições

Transferências e abates

Em 31 de Dezembro de 2010

Valor liquido -2010

Custo

Em 1 de Janeiro de 201 1

Adições

Transferências e abales

Em 31 de Dezembro de 2011

Depreciações acumuladas

Em 1 de Janeiro de 201 1

Adições

Transferências e abates

Ern31 de Dezembro de 2011

Valor liquido - 2011

Edifícios e

Terrenos outras

construções

138 021 33.682.922

138.415

2.575.488

138.021 36.396.825

13.506.230

2.512.072

-

16.018.302

138.021 20.378.523

138.021 36.396.825

100.000 175.172

438 801

238.021 37.010.798

16.018.302

2.497.112

-

18.515.414

236.021 18.495.385

movimentos ocorridos nos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações,

Equipamento
básico

12.766.802

12.518

757.542

13.536.861

7.570.935

1 .007.804

-

8.578.739

4.958.123

13.536.861

101.406

731.492

14.369.759

8.578.739

970.653

-

9.549.392

4.820.367

Equipamento
de transporte

344.886

15.877

135.520

496.283

256.002

41 .634

(2.370}

295.266

2O1.01 7

496.283

-

-

496.283

295266

57.722

-

352.988

143.295

Equipamento

administrativo

876.844

5.060

-

881.904

659.435

67.648

-

727.083

154.821

881.904

15.666

-

897.570

727.083

65.592

-

792.674

104.896

Outros activos Activos em

tangíveis curso

820.132 1 747.641

4.246 2737.211

24.242 (3.632.092)

848621 852760

681.813

73.987

755.800

92.820 852.760

848.621 852.760

12.714 1 570.355

279.537 (1.896.584)

1 140.872 526.531

755.800

109.537

-

865.338

275.534 526.531

Total

50.377.249

2.913.328

(139.300)

53.151.276

22.674.415

3.703.145

(2.370)

26.375.190

26.776.086

53.151 276

1.975 312

(446.753)

54.679.835

26.375.190

3.700.616

-

30 075.806

24.604.029^
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Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o valor acumulado dos investimentos em curso compreende:

2011

ILHA DE ST* MARIA

Prestação de Serviços para a Elaboração do Projeto Relativo a Obras de
Adaptação para Embarcações de Maior Boca do Cais de Pórtico de Vila do

Porto
Fornecimento e Montagem de Máquina de Produção de Gelo para o
Entreposto Frigorifico de Vila do Porto

ILHA DE S. MIGUEL

Prédio Urbano, sito ã Rua do Pires. 119 RPX

Empreitada de Construção do Posto de Recolha dos Mosteiros e
Fiscalização

Construção de Casas de Aprestos R Peixe (2S Fase) e Fiscalização

Estudos e Projetos necessários à Ampliação do Porto de Rabo de Peixe

Projeto de Melhoramentos das Condições de Operacionalidade do Porto da
Mala

Edifício de Pescado. Armazém de Aprestos e Cais em Vila Franca do
Campo

Empreitada de Arranjos Exteriores Lota Ponta Delgada

Projeto Construção do E.F. de Ponta Delgada

Pro]eto Relativo a Espaço de Arranjo de Apetrechos e Vedação junto às

Casas de Aprestos de Ponta Delgada

ILHA TERCEIRA

Projeto das Casas Aprestos do Porto de São Fernando

ILHA GRACIOSA

Elaboração do Projeto Relativo a Obras de Melhoramento da Agitação no

interior da Bacia do Porto de Pescas da Praia da Graciosa

ILHA DO PICO

Estudo Melhoramentos Operacionais do porto de São Caetano

Casas de Aprestos, Oficina de Embarcações e Posto de Recolha do Porto

do Calhau da Piedade

Projeto de Alteração do Núcleo de Pescas da Madalena

Empreitada de Construção de Casas de Aprestos e Oficina Embarcações
no Porto de S. |oão

Empreitada de Construção de Casas de Aprestos no Porto das Lajes

ILHA DO FAIAL

Prcijeto de Construção do Novo Cais Varadouro

ILHA DAS FLORES

Prestação de Serviços para a Elaboração do Projeto de Oficina de

Embarcações no Porto das Poças

Empreitada e Aquisição de equipamentos E.F. Flores

Elaboração de Projetos e Prestação de Serviços do Posto de Recolha do
Porto das Lajes das Flores

ILHA DO CORVO

Projeto de Alargamento do Terrapleno do Porto do Corvo

ILHAS DIVERSAS

Elaboração dos Estudos Necessários à Reorganização, Adequabilidade e

Requalificacão dos Entrepostos Frigoríficos na RAA

167.400

8.620

15.545

33.035

262.466

17.865

21.600

526.531

7.803

167.400

10.000

5.320

24.085

128.375

...

5.550

259.454

15.545

6.300

2.625

32.200

2.300

7.380

9.250

110.018

5.523

2.200

4.600

21,600

4.432

852.760

~
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08 - Ativos intangíveis

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os ativos intangíveis incluíam apenas programas de computador.

Durante os anos de 2011 e 2010, o movimento ocorrido nesta rubrica, bem como nas respetivas
amortizações acumuladas, foi o seguinte:

2011 2010

Custo
Saldo em 1 de Janeiro

Aumentos do ano
Saldo em 31 de Dezembro

Amortizações acumuladas
Saldo em 1 de Janeiro

Aumentos do ano
Saldo em 31 de Dezembro

80.347
12.819
93.165

36.828
23.792
60.621

64.649
15.698
80.347

14.476
22.352
36.828

Valor líquido 32.545 43.518

09 - Participações financeiras

PRONTAÇORES - Transformação e Comercialização de Pescado, S.A.

Em 12 de maio de 2008, foi constituída a sociedade comercial anónima denominada PRONTAÇORES -
Transformação e Comercialização de Pescado, S.A. com o capital social de 50.000 euros.

Tendo em consideração a situação financeira da sociedade Pronto e Fresco e sua participação
maioritária no capital social da PRONTAÇORES, foi considerado, por questão de prudência, como
irrecuperável na sua totalidade, a quantia escriturada na participação financeira da LOTAÇOR na
sociedade PRONTAÇORES, os acionistas deliberaram a dissolução e liquidação da sociedade que ocorreu
em 22 de Novembro de 2011.

Em consequência, apurou-se um valor de liquidação [ganho] de 3.363,87 euros. O custo desta
participação financeira de 24.500 euros tinha sido reconhecido como irrecuperável no exercício findo
em 31 de dezembro de 2010.

Em 22 de novembro de 2011, sob proposta do Conselho de Administração, a Assembleia Geral da
LOTAÇOR deliberou a dissolução da empresa PRONTAÇORES, conforme deliberação do Conselho do
Governo Regional dos Açores, constante da Resolução do Conselho do Governo n.Q 132/2011 de 10 de
novembro de 2011.
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Espada Pescas, Unipessoal, I,tia.

Em 12 de agosto de 2008, sob proposta do Conselho de Administração, a Assembleia Geral da LOTAÇOR
deliberou a constituição da sociedade Espada Pescas, Unipessoal, Lda., com um capital social de 5.000
euros, sob participação única da LOTAÇOR, tendo como objeto social a atividade da pesca e a
comercialização de pescado.

Em 6 de dezembro de 2011 procedeu-se à aquisição e subsequente fusão por incorporação na ESPADA
PESCAS da empresa BEIRAÇORES, cujos capitais próprios eram negativos em 177.229,27 euros,
reportados à data de 30 de setembro de 2011 (data da fusão).

A LOTAÇOR deliberou em assembleia geral de 7 de dezembro de 2011, efetivar a cobertura integral dos
prejuízos existentes em 31 de dezembro de 2010, no montante de 427. 631,34 euros.

SANTA CATARINA - Indústria Conserveira, S.A.

Em 20 de janeiro de 2009, foram adquiridos 99,73% do capital social da sociedade SANTA CATARINA -
Indústria Conserveira, S.A. pelo preço de um euro.

Em 31 de dezembro de 2011, a LOTAÇOR tinha disponibilizado fundos para efeitos de saneamento
financeiro e que poderão ser utilizados para cobertura de prejuízos ou aumento de capital social no total
de 8.945.347 euros (em 2010, 6.431.428 euros). Estes fundos não têm um prazo de reembolso
estipulado nem vencem juros e estão classificados na rubrica de Outros ativos financeiros.

O empenho que o Governo Regional tem demonstrado na procura de soluções para a reestruturação
financeira de Santa Catarina, S.A., transmite à LOTAÇOR a segurança de que não existirá nenhum risco
financeiro relacionado com a evolução da situação da conserveira (Nota 6).

Os investimentos nas associadas são mensurados pelo método de equivalência patrimonial. Tendo em
conta o desempenho económico das sociedades, Santa Catarina e Espada Pescas, os valores das
participações financeiras foram subsequentemente ajustados.

A rubrica de Participações financeiras, em 31 de dezembro de 2011 e 2010, compreende os seguintes
investimentos:

2011 2010

Espada Pescas, Unipessoal, Lda.
Saldo inicial 5.000
Cobertura de prejuízos

Ajustamentos em ativos financeiros 1.545.241
Efeito da aplicação do método da equivalência n_ft, ,_ .
patrimonial

Saldo final 1.197.163
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\ montante de 427.631 euros respeitante a prejuízos apurados até ao período Findo em 31 de dezembro

de 2010 foram diretamente reconhecidos em resultados transitados.

2011 2010

Santa Catarina - Industria Conserveira, S.A.
Saldo inicial

Efeito da aplicação do método da
equivalência patrimonial

Saldo f i n a l

l

l i i

Na rubrica de ganhos [perdas] foram reconhecidos os seguintes movimentos:

Efeito do método de equivalência patrimonial

ESPADA PESCAS

SANTA CATARINA

Resultado da Liquidação PRONTAÇORES

2011

(348.078)

3.364

(344.714)

2010

(5.000)

(1)

(5.001)

Os principais indicadores das empresas associadas são os abaixo indicados:

Capital

detido
Ativos Passivos Rédito

Resultado

do período

Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

31 de dezembro 2010

31 de dezembro 2011

Santa Catarina - Industria Conserveira, S.A.

31 de dezembro 2010

31de dezembro 2011

100%

100%

99,73%

99,73%

2.589.748

4.115.392

11.555.241

8.877.426

1.832.372

2.918.229

13.119.210

8.599.677

857.260

1.767.786

4.593.570

4.876.017

(370.953]

(348.078)

(1.494.558)

(2.524.555)
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10- Inventários

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o saldo desta rubrica resume-se como se segue:

Em 31 de Dezembro de 2011

Mercadorias
Matérias-
primase

subsidiárias
Total

Saldo inicial em l de janeiro

Compras

Regularizações de existências

Custo das matérias consumidas

Inventário final
líquido

48.172

679.548

(110.284)

(617.437)

48.172

679.548

(110.284)

(617.437)

Em 31 de Dezembro de 2010

Mercadorias
Matérias-
prímase

subsidiárias
Total

Saldo inicial em 1 de janeiro

Compras

Regularizações de existências

Custo das matérias consumidas

Inventário final
liquido

1.231.946

383.837

(45.597)

(1.522.014)

48.172

1.100

511

-

(1.611)

-

1.233.046

384.348

(45.597)

(1.523.625)

48.172
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11 - Clientes e outras contas a receber

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o saldo de clientes e outras contas a receber resume-se como se
segue:

2011 2010

Não corrente Corrente Não corrente Corrente

Clientes

Clientes c/c

Empresas subsidiárias e outras partes relacionadas:

Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

Santa Catarina, S.A.

Companha - Sociedade Pesqueira, Lda.

Clientes de cobrança duvidosa

Perdas por imparidade acumuladas

Outras contas a receber

Acréscimos de rendimentos:

Swaps de taxas de juro

IVA - Contrai os-programa

Outros acréscimos de rendimentos

Outros contas a receber:

Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

Subsídios ao investimento - FEP

Protocolo da pesca artesanal (saldos devedores)

De\«dores de cobrança duvidosa

Outros devedores

Perdas por imparidade acumuladas

6.392.399 6.702.767

-

-
-

1.457.057

-

1.114

383202

8.233.771

(383.202)

7.850.569

1.095.804

2.841.212

5.529

308.266

10.953.577

(266.847)

10.686.730

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-
-

68.473

(20.870)

783

9.223

4.088.791

888.866

1.117.565

894.994

7.047.825

(1.117.565)

5.930.260

44.274

(88.075)

45.480

.

6.215.189

792.211

935.354

707.296

8.651.729

(832.365)

7.819.364
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O saldo devido pelo FEP - Fundo Europeu de Pescas, a 31 de dezembro de 2011 e 2010, refere-se a
comparticipações financeiras ao investimento atribuídas a fundo perdido e ainda não recebidas:

Empreitada de Construção de Casas de Aprestos e Maciço de Crua no Porto da
Urzelina - Trabalhos Complementares, S. Jorge

Melhoramento das Condições de Operacionalidade do Porto de Castelo Branco e
Fiscalização
Construção da Pavimentação da Zona de Estacionamento no Porto das Lajes das
Flores
Construção de Maciço em Betão para implantação de Grua no Porto de Santo
Amaro

13.492

Empreitada de Construção da Fábrica de Gelo e Execução do
Projeto+Fiscalização+Unidade Automática Correção Fator Potência* Ventilador
Forçado
Empreitada de Construção da Fábrica de Gelo e Execução do
Projeto+Fiscalização+Unidade Automática Correção Fator Potència+ Ventilador
Forçado, S. Miguel
Empreitada de Construção de Casas de Aprestos de Ponta Delgada, S. Miguel

Construção da Casa do Guincho do Porto Pipas
Empreitada de Construção do Telheiro do Porto de Pescas de Rabo de Peixe, S.
Migue l

Prestação de Serviços para Elaboração do Projeto de Oficina de Embarcações no
Porto de Pescas da Praia da Vitória, Terceira

Construção de Instalações Sanitárias e Casas de Aprestos no Porto da Casa (4^
Fase), Corvo
Caixas para Transporte de Pescado, S. Miguel

Fornecimento de uma viatura de caixa aberta para a Lota de Rabo de Peixe

Fornecimento de uma viatura ligeira mista para recolha de pescado

Empreitada de Construção da Casa do Guincho do Porto de Ponta Delgada

Empreitada de Construção da Empena de Proteção e Arranjos Complementares
no Porto de Pescas de Porto Judeu

Aquisição de uma Grua Elétrica/Hidráulica de 7 Toneladas para o Porto Martins,
Terceira
Aquisição de uma Grua Elétrica/Hidráulica de 7 Toneladas para o Porto Judeu
Aquisição de uma Grua Elétrica/Hidráulica de 7 Toneladas para o Porto de Vila
Nova, Terceira
Modernização da Báscula para o Entreposto frigorífico de Vila do Porto, S. Maria

Empreitada de Melhoramento do Porto da Prainha do Norte

Montagem de Sistema de Ventilação Forçada em Diversas Áreas do Edifício da
Lota de Ponta Delgada, S. Miguel

Modernização da Máquina de Gelo e Túneis de Congelação do Entreposto
Frigorífico da Horta
Execução de um Telheiro em Estrutura Metálica na Lota da Praia da Vitória,
Terceira
Empreitada de Construção de Armazéns de Aprestos, Abrigo de Guincho e
Acesso Pedonal
P. de Serviços do Projeto de Reparação e Trabalhos de Adaptação do Entreposto
Frigorífico e Aquisição de Diversos Equipamentos para o E. Frigorífico de Vila do
Porto

Modernização da Fábrica de Gelo de Rabo de Peixe

Empreitada de Alargamento da Plataforma de Estacionamento e Reabilitação da
Rampa do Porto da Mantenha, Ilha do Pico

Caixas de transporte de Pescado, S. Miguel

Empreitada de Substituição da Cobertura da Lota de Rabo de Peixe, S. Miguel

Aquisição de Grua Elétrica/Hidráulica de 7 Toneladas para o Porto de Calheta de

333.700

184.215

64.400

24.000

120.354

21.912

47.100

47.100

11.640

10.864

23.500

11.153

16.119

24.887

70.772

79.610

18.072

409.190

342.733

44.347

126.520

24.000

120.354

13.684

11.261

49.700

72.899

47.100

47.100

47.100

11.640

88.464

10.864

49.385

23.500

119.243

11.153

15.343

258.811

24.887

47.900
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Nesquim

Prestação de Serviços para Elaboração do Projeto das Obras de Reabilitação do
Molhe-Cais e da Rampa Varadouro do Porto de Calheta de Nesquim, Pico

Empreitada de Ampliação de Estacionamento e Construção de 2 Casas de
Aprestos em S. Mateus, Ilha do Pico

P. de Serviços de Projeto + Fiscalização + Empreitada de Ampliação da Rampa e
Pavimentação do Cais Velho do Núcleo de Pescas de Vila do Porto, Ilha de S.
Maria

Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto Relativo a Espaço de Arranjo
de Apetrechos e Vedação Junto às Casas de Aprestos de Ponta Delgada, S. Miguel

Prestação de Serviços de Construção de Casas de Aprestos 2.- Fase da Praia da
Graciosa
Prestação de Serviços de Beneficiação do Porto dos Anjos St. Maria

Prestação de Serviços do Projeto de Oficina de Embarcações no Porto das Poças

Prestação de Serviços de Casas de Aprestos no Porto dos Biscoitos, Terceira

Fornecimento e Montagem de Máquinas de Fabrico de Gelo param os Portos de
S. Roque e Lajes, Pico

Construção do Abrigo para Bomba de Água e Fornecimento de Energia na Casa
do Guincho e Fornecimento e Montagem de uma Electro bomba no Porto de
Rabo de Peixe

Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto Relativo a Obras de
Pavimentação do Cais do Porto de Pescas de Santa Cruz da Graciosa

Aquisição de um Empilhador Elétrico para o Entreposto Frigorífico de Vila do
Porto, S. Maria
Empreitada de Remodelação da Cobertura Existente na Lota da Praia da Vitória,
Terceira

Empreitada de Espaço de Arranjo de Apetrechos e Vedação Junto às Casas de
Aprestos do Porto de Pescas de Ponta Delgada

Caixas de transporte de Pescado, S. Miguel

Empreitada de Construção de Maciço para implantação de Grua de 10 Toneladas
no Porto de Ribeira Quente

Empreitada de Construção de Maciço para Implantação de Grua de 7 Toneladas
no Porto de S. Fernando, Terceira

Empreitada de Construção de Maciço para Implantação de Grua de 7 Toneladas
no Porto de Calheta de Nesquim, Pico

Empreitada de Construção de Maciço para Implantação de Crua de 7 Toneladas
no Porto de Vila Nova, Terceira

Máquina de Produção de Gelo para o Entreposto Frigorífico do Corvo
Grua Hidráulica móvel com Capacidade de Elevação de 500 KG no Porto de Ponta
Delgada
Fornecimento de Quatro Viaturas de Caixa Fechada Isotérmica

Fornecimento de Plataformas Elevatórias/Hidráulicas a Instalar em 2 Viaturas
Grua Hidráulica móvel com Capacidade de Elevação de 500 KG no Porto de Ponta
Delgada

Prestação de Serviços para a Construção de Sala de Máquinas e Cobertura do
Gerador de Gelo no Entreposto Frigorífico do Corvo

Empreitada de Construção de Casa de Abrigo para Guincho no Porto de Pescas
do Porto Formoso, S. Miguel

l
Empreitada de Pavimentação no Porto de Pescas de Rabo de Peixe
Fornecimento e Montagem de Instalações Frigoríficas na Lota da Praia da
Graciosa

Informatização da Lota do Corvo

Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto do Cais Adjacente à Rampa
Varadouro do Núcleo de Pescas do Porto das Velas, S. Jorge

Aquisição de Equipamentos de Apoio aos Entrepostos Frigoríficos, Portos e
Lotas da RAA

8.000

369.340

7.000

12.980

26.980

30.097

11.144

19.647

11.753

171.020

29.000

21.044

111.090

20.619

14.800

369.340

11.900

15.000

3.500

13.499

26.980

30.097

9.800

33.760

79.712

-

24.242

.

9.800

33.760

79.712

146.991

24.242

11.635

11.144

19.647

11.753

171.020

41.965

135.520

21.060

41.965

29.000

21.044

18.795

134.664
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Fornecimento e Montagem de Viveiros para Crustáceos na Lota da Praia da
Vitória, Terceira
Aquisição de Túneis Amovíveis e Contentores de Frio para o Porto de Vila Franca
do Campo

Fornecimento e Montagem de Máquina de Gelo para a Lota da Praia, Graciosa

Empreitada de Melhoramento das Condições de Operacionalidade do Porto de
Castelo Branco e Fiscalização, Faial

Construção de Casas de Aprestos (2- Fase)

Prestação de Serviços de Planeamento, Coordenação e Fiscalização de
Melhoramento do Porto de Pescas da Caloura e Empreitada, S. Miguel

Construção da Pavimentação da Zona Adjacente às Casas de Aprestos da Praia da
Vitória

Empreitada de Construção do Telheiro Sul da Lota de Ponta Delgada, S. Miguel
r ' ' •~~

Empreitada de Beneficiação e Reparação do Posto de Recolha da Manhenha, Pico

Construção de Quatro Casas de Aprestos no Porto da Caloura

Casas de Aprestos e Maciço de Grua no Porto da Urzelina - Trabalhos
Complementares

Aquisição de Grua de 10 Toneladas e Empreitada de Construção de Maciço em
Betão no Porto de Santa Cruz das Ribeiras, Pico

Prestação de Serviços de Melhoramento do Porto das Poças e Proteção Litoral -
Flores

Empreitada de Construção do Muro de Proteção no Cais das Ribeiras, Pico

Empreitada de Construção de Casa de Recolha de Pescado nas Ribeiras, Pico

Obras na Lota de S. Mateus

Fornecimento e instalação de 3 Máquinas de Fabrico de Gelo em Escama, 2 para
as Lajes das Flores e l para a Lota de Ribeira Quente, S. Miguel

Aquisição de 6 Etiquetadoras Térmicas para as Lotas de Madalena, Velas e Santa
Cruz das Flores
Aquisição de Máquina de Fabrico de Gelo e Remodelação do Posto de Recolha de
S. |oão, Pico

Aquisição de 3LCD's e Sistema de Venda Eletrónica - Madalena, velas e SC Flores

Fornecimento e Montagem de Transformador para a Lota da Praia da Vitória,
Terceira

Empreitada de Construção da Casa do Guincho e Consolidação da Arriba de
Acesso ao Porto do Corvo

Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado e Fornecimento e Instalação de l
Sistema CCTV para a Nova Lota de Ponta Delgada

Máquina e Silo de Gelo e Câmara de Peixe Fresco para Postos de Recolha de
Santo Amaro e Calhau da Piedade, Pico

Construção do Posto de Transformação de 630KVA e Atribuição de Ramais de
Baixa Tensão da Nova Lota de Ponta Delgada

Empreitada de Arranjos de Acesso aos Faróis do Porto da Caloura, S. Miguel

Elaboração do Projeto e Empreitada de Substituição da Telha dos Armazéns
Grossistas do Porto da Praia da Vitória, Terceira

Empreitada de Execução de Enrocamentos de Proteção no Porto de Pescas da
Vila do Nordeste, S. Miguel

Prestação de Serviços e Fornecimentos de Equipamentos na Rede de Baixa
Tensão na Nova Lota de Ponta Delgada, S. Miguel

Melhoramento do Edifício da Lota da Praia da Vitória
Modernização do Equipamento do Entreposto Frigorífico de Vila do Porto, S.
Maria
Empreitada de Construção de Rampa Varadouro e Dragagens no Porto da
Caloura, S. Miguel

Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto e Empreitada de Reparação do
Porto de Santa Cruz da Graciosa

Aquisição de um Empilhador Retráctil para o Entreposto Frigorífico da Madalena

29.952

283.700

30.000

24.910

334.681

121.870

24.952

93.741

24.980

24.974

41.750

18.493

12.200

120.265

17.009

49.998

16.039

83.608

102.624

43.537

26.000

49.950

143.907

115.605

23.841

326.961

110.230

121.870

24.952

107.900

15.566

93.741

19.000

24.980

24.974

52.800

41.750

12.401

18.493

190.541

12.200

120.265

17.009

49.998

128.730

16.039

83.608

102.624

43.537

29.542

49.950

143.907

115.605

32.400
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Aquisição de Máquinas de Fabrico de Gelo para a Lota de Santa Cruz das Ribeiras
e Manhenha, Ilha do Pico

Fornecimento e Montagem de Equipamento de Produção e Armazenagem de
Gelo destinados às Lotas das Velas, Calheta e Topo, S. |orge

Fornecimento e Montagem de Resistências para Pavimento Térmico, S. Miguel

Fornecimento e Montagem de Máquina de Gelo e Respetivos Quadros Elétricos

Construção de Casas de Aprestos de S. João

Empreitada de Ampliação do Muro-Cortina do Porto de Pescas de Rabo de Peixe

Empreitada de Reabilitação da Estrada de Acesso ao Porto de Vila Nova

Aquisição de Grua de Coluna de 10 Toneladas no Porto de Pescas da Ribeira
Quente

Prestação de Serviços para a Modernização das Instalações Frigoríficas da
Ribeira Quente, S. Miguel

Prestação de Serviços de Ampliação da Zona de estacionamento e maciço de
suporte de grua de 16T no Porto de Rabo de Peixe

Muro de Proteção e Pavimentos no Porto de Pescas do Porto Judeu

Outros investimentos

Total

TÓRIO E CONTAS
r r,
Jftzjpiir

(j
46.500 46.500

f̂
59.900 59.900

11.500 11.500

21.490

77.926

74.800

25.650

49.490

35.020 36.000

24.000

77.243

7.277

4.088.791 6.215.189

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o saldo da rubrica perdas por imparidade acumuladas de Clientes e
outras contas a receber refletia o seguinte movimento:

2011 2010

Clientes
Saldo inicial

Aumentos
Saldo final

Outras contas a receber
Saldo inicial

Aumentos
Saldo final

266.847

116.355
383.202

832.365

285.200

1.117.565

192.787

74.060

266.847

85.196

747.169

832.365

As perdas por imparidade de Clientes e outras contas a receber são registadas quando existe evidência
objetiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação.
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12 - Estado e outros entes públicos

2011 2010
Activo Passivo Activo Passivo

Imposto sobre o rendimento
IRC - a recuperar/ pagar

Retenções de imposto sobre o rendimento
Trabalho dependente
Rendimentos profissionais
Rendimentos prediais

Imposto sobre o valor acrescentado
IVA - a recuperar / pagar

Contribuições para a segurança social

42.286

42.286

18.515
627
129

270.140
63.425

352.836

36.584

36.584

15.170
8.643

129

261.593
58.916

344.450

Os saldos devedores e credores em 31 de dezembro de 2011 e 2010 resumem-se como se segue:

O saldo do IRC a recuperar, nos anos de 2011 e 2010, detalha-se como se segue:

2011 2010

Pagamentos especiais por conta

Retenções na fonte - pagas

Retenções na fonte - a pagar
Saldo final - IRC a pagar/(recuperar)

(27.641)

(10.488)

(4.156)

(42.286)

(24.436)

(10.488)

(1.660)

(36.584)

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a rubrica de Pagamentos especiais por conta apresenta a seguinte

composição:

Ano de
Geração

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011

4.760

5.588

4.897

4.820

7.577

2010

4.372

4.760

5.588

4.897

4.820

-

Ano de
Reporte

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27.641 24.436

~
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13 - Diferimentos (ativo)

O saldo desta rubrica em 31 de dezembro de 2011 e 2010 compreende:

2011 2010

Gastos a reconhecer

Seguros L75

175

1.036

1.036

14 - Ativos e passivos financeiros detidos para negociação

O justo valor dos instrumentos financeiros derivados negociados a 31 de dezembro de 2011 e 2010, é
como se segue:

2011 2010
Ativo Passivo Ativo Passivo

Swaps de taxa de juro - não corrente
Swaps de taxa de juro - corrente 31.190 39.192

31.190 39.192
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Em 31 de dezembro de 2011, a LOTAÇOR tinha os seguintes instrumentos financeiros derivados
contratados, com o objetivo de reduzir a volatilidade das taxas de juro relativamente aos custos
financeiros das emissões de papel comercial:

Valor de referência Períodos de liquidação Recebimentos/ pagamentos
Justo valor em

31/12/2011

1.000.000

2.000.000

2.000 000

2.000.000

1.000.000

Períodos de contagem de juros:
20/Julho/2011 e20/Julho/2012, com

vencimento em Julho/2012.
Liquidação anual de juros

Períodos de contagem de juros:
20/Julho/2011 e 20/Julho/2012, com

vencimento em Julho/2012.
Liquidação anual de juros

Períodos de contagem de juros:
20/Julho/2011 e 20/Julho/2012. com

vencimento em Julho/2012.
Liquidação anual de juros

Períodos de contagem de juros:
5/Setembro/2011 e 4/Julho/2012,
com vencimento em Julho/2012.

Liquidação anual de juros

Períodos de contagem de juros:
20/Setembro/2011 e 20/Julho/2012,

com vencimento em Julho/2012.
Liquidação anual de juros

A LOTAÇOR paga a uma taxa fixa
de 1,710% e recebe à taxa

Eunbor_12M

A LOTAÇOR paga a uma taxa fixa
de 1,710% e recebe à taxa

Euribor_12M

A LOTAÇOR paga a uma taxa fixa
de 1,710% e recebe à taxa

Euribor_12M

A LOTAÇOR paga a uma taxa fixa
de 1,750% e recebe à taxa

Euribor_12M

A LOTAÇOR paga a uma taxa fixa
de 1,780% e recebe à taxa

Euribor 12M

4.624

9.248

9.248

5.660

2.410

31.190

15 - Capital próprio

Em l de julho de 2011, a Assembleia Geral deliberou o aumento do capital social da LOTAÇOR, no
montante de 1.000.000 euros, por entrada em dinheiro da acionista única, Região Autónoma dos Açores,
passando o capital social a ser de 5.500.000 euros, conforme Resolução n.g 79/2011 do Governo
Regional da Região Autónoma dos Açores. Assim, o capital social da LOTAÇOR é representado em
1.100.000 ações nominativas com valor nominal de 5 euros, cada uma.

As ações representativas do capital social subscrito e realizado são detidas em 100% pela Região
Autónoma dos Açores.

A reserva legal não pode ser distribuível, a não ser em caso de liquidação da LOTAÇOR, mas pode ser
utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.

79]
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O movimento ocorrido nas rubricas do capital próprio resume-se como se segue:
(

Em 31 de Dezembro de 2011

Capital social

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados

Ajustamentos em
ativos financeiros
Outras variações no
capital próprio:

Doações

Swaps de juro

Subsídios ao
investimento

Impostos diferidos

Resultado líquido do
período

Aplicação
Saldo inicial de

resultados

4.500.000

4.500

74.177

[2.079.398) (1.391.287)

315.614

.

17.055.373

[3.253.129)

16.617.138 (1.391.287)

(1.391.287) 1.391.287

15.225.850

Resultados Outras
Saldo final

do ano variações

1.000.000 5.500.000

4.500

74.177

[976.380) (4.447.065)

1.545.241 1.545.241

315.614

70.383 70.383

(1.707.041) 15.348.332

322.907 (2.930.222)

255.109 15.480.960

(1.391.287) - (68.464)

(1.391.287) 255.109 15.412.496

Em 31 de Dezembro de 2010

Capital social

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados

Outras criações no capital próprio:

Doações

Subsídios ao investimento

Impostos diferidos

Resultado líquido do período

Saldo inicial

4.500.000

4.500

74.177

(1.225.624)

315.614

17.122.068

(3.253.192)

17.537.543

(410.470)

17.127.073

Aplicação de Resultados Outras
resultados do ano variações

_

-
_

(410.470) (443.303)

-

(66.695)

63

(410.470) (509.935)

410.470 (1.391.287)

(1.391.287) (509.935)

Saldo final

4.500.000

4.500

74.177

{2.079.398)

315.614

17.055.373

(3.253.129)

16.617.138

(1.391.287)

15.225.850
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Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o movimento ocorrido nas rubricas de Subsídios ao investimento e

Impostos diferidos resumem-se como se segue:

2011 2010

Outras variações no capital próprio

Saldo inicial
Subsídios ao investimento 17.055.373 17.122.068
Impostos diferidos [3.253.129) (3-253.192)

Subsídios atribuídos no ano
Subsídios ao investimento 1.688.545 4.214.557

Impostos diferidos (320.824) (800.766)

Correcções no ano
Subsídios ao investimento (507.435) (1.296.798)

Impostos diferidos 94.982 233.782

Imputação aos resultados do ano
Subsídios ao investimento (2.888.152) (2.984.453)

Impostos diferidos 548.749 567.046

Saldo final
Subsídios ao investimento 15.348.332 17.055.373

Impostos diferidos (2.930.222) (3.253.129)
12.418.109 13.802.244

16 - Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Em conformidade com os estudos atuariais e respetivos pressupostos, reportados a 31 de dezembro de

2011 e 2010, as responsabilidades da LOTAÇOR com pensões e complementos de pensões de reforma

eram as seguintes:

2011 2010

Valor actual das responsabilidades com
trabalhadores reformados

Valor actual das responsabilidades com
trabalhadores no activo, por serviços passados

348.269

519.906

868.175

358.755

464.862

823.617
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Relativamente às responsabilidades com trabalhadores no ativo por serviços passados, o valor atual, em
31 de dezembro de 2011, foi de 519.906 euros (464.862 euros, em 2010). Em relação à esperança média
de vida (EMV), temos:

Colaboradores
Idade Mínima EMV

Ativos

Pensionistas

Total

117

17

134

23
53

56,05
27,93

Os estudos atuariais acima mencionados quantificam o valor atual das responsabilidades por serviços
passados, de acordo com os seguintes pressupostos que se mantiveram sem alteração nessas datas:

Tabela de Mortalidade

Tabela de Invalidez
TV 73/77

EKV80

Taxas
Taxa de Rendimento do Fundo

Taxa de Crescimento dos Salários

4,5%

N -\a de Actualização das Pensões

Taxa de Crescimento das Pensões
Taxa de Crescimento das Remunerações

Dados Gerais

Idade Normal de Reforma

NQ de Pagamento de Benefícios

4,5%

0,0%
2,0%

65

14

O total das responsabilidades determinadas com base nos pressupostos definidos pela LOTAÇOR e pela
sociedade gestora do fundo e ainda não financiados pelo fundo de pensões é evidenciado na conta de
"responsabilidades por benefício pós-emprego", conforme se indica:

2011 2010

Saldo em l de Janeiro

Custos com pensões no ano

Contribuições para o Fundo de Pensões
Saldo em 31 de Dezembro

231.193

103.359

(127.165)
207.387

139.649

91.544

231.193
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Em referência a 31 de dezembro de 2011 e 2010, o encargo com pensões, contabilizado na rubrica de
gastos com o pessoal, foi apurado como segue:

2011 2010

Custo dos serviços correntes

Custo dos juros

Retorno real dos ativos - ganho/(perda)

Ganhos atua riais do ano

Correcções

26.638

41.181

22.965

16.980

(4.405)

103.359

25.428

38.565

[5.477]

33.028

-

91.544

Durante o exercício de 2011 e 2010, o património do fundo de pensões teve a seguinte evolução:

2011 2010

Saldo em 1 de Janeiro

Correcções no ano

Contribuições do ano

Rendimento do ano - (ganhoj/perda

Pensões pagas no ano

Saldo em 31 de Dezembro

592.424

4.405

127.165

(22.965)

(40.240)

660.788

631.660

-

-

5.477

(44.713)

592.424

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o património do Fundo de Pensões Aberto BANIF PREVIDÊNCIA
EMPRESAS, F.P. apresentava a seguinte composição (percentual):

2011 2010

Disponibilidades e outros

Imóveis

Fundos de investimento

Ações

Obrigações

12,76%
29,59%

3,69%

12,69%

41,27%

100,00%

11,03%

31,11%

2,06%

18,77%

37,03%

100,00%

O valor de unidade de participação do fundo de pensões era de 6,0104 euros em 31 de Dezembro de
2011 (6,2014 euros, em 2010).
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17 - Passivos por impostos diferidos

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o movimento ocorrido nos passivos por impostos diferidos
resume-se como se segue:

Em 31 de Dezembro de 2011
Constituição

Passivos por impostos diferidos
Subsídios ao investimento

Saldo
inicial

3.253.129

Resultados
do ano

Capitais
próprios

320.824

Reversão
Resultados

do ano

(548.7491

Capitais
próprios

(94.9821

Saldo final

2.930.222

Saldo
inicial

Em 31 de Dezembro de 2010
Constituição Reversão

Resultados Capitais Resultados Capitais
do ano próprios do ano próprios Saldo final

Passivos por impostos diferidos
Subsídios ao investimento 3.253.193 800.766 (567.0461 (233.7831 3.253.129
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18 - Fornecedores e outras contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, as rubricas de "Fornecedores" e "Outras Contas a Pagar"
apresentavam a seguinte composição:

2011 2010
Não

corrente
Corrente

Não
corrente

Corrente

Fornecedores

Fornecedores c/c

Empresas subsidiárias e outras partes relacionadas:

Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

Santa Catarina, S.A.

Companha - Sociedade Pesqueira, Lda.

Outras contas a pagar

Pessoal

Fornecedores de imestimentos

Credores por acréscimos de gastos

Remunerações a liquidar

Juros a liquidar

Outros acréscimos de gastos

Outras contas a pagar:

Região Autónoma dos Açores

Fundo de pesca

Segurança Social da pesca artesanal

Protocolo da pesca artesanal (saldos credores)

Mútua dos pescadores

Outros credores

974.521

rae

1.453.757

-
86.708

' 36' 935

540

813.645

254.680

266.316

20.720

53.323

449.926

612.341

253.626

541.203

175.557

3.441.877

1.128

49.836

1.504.720

627

400.813

420.993

184.547

53.675

861.647

333.171

327.649

305.225

309.256

247.113

3.444716

De referir que, em 27 de janeiro de 2012, foi transferido para a conta do FUNDOPESCA o valor retido
pela Lotaçor de anos anteriores até 31 de dezembro de 2011.
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19 - Financiamentos obtidos

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 os financiamentos constantes no passivo corrente e não corrente,
encontram-se assim repartidos:

2011 2010

Empréstimos bancários a médio e longo prazo
Contas correntes caucionadas
Depósitos à ordem (saldos credores]
Contas bancárias de letras descontadas
Papel Comercial
Locações financeiras
Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

Não
corrente

6.538.578

1.778

6.540.356

Corrente

585.885
10.208.779

54.264

8.000.000
10.193

18.859.121

Não
corrente

4.501.429

-

8.000.000
11.957

1 J ~ 1 -' : H M

Corrente

1.452.793
10.468.877
2.997.959

52.781

17.416
200.000

15.1H9.H27

U saldo mostrado como não corrente vence-se nus seguintes anos :

2011 2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017 e seguintes

631.017

667.986
708.418
751.407

3.781.527
6.540.356

8.596.077
631.017

667.986
708.418
751.407

1.158.480
12.513.386

As operações de financiamento acima mencionadas referem-se:

a) Ao empréstimo de médio e longo prazo para construção do edifício sede da LOTAÇOR, celebrado em
julho de 2007, com o Banco Comercial dos Açores, S.A., (atual BANIF), no montante de 1.500.000
euros, a amortizar no prazo total de 25 anos, a partir daquela data, vencendo juros mensais à taxa
EURIBOR a um mês, acrescida de um spread de 0,75%. Este empréstimo encontra-se garantido pela
hipoteca de um prédio urbano sito na Madalena do Pico;

b) Ao empréstimo de médio e longo prazo para consolidação financeira de Santa Catarina - Industria
Conserveira, S.A., reestruturado no ano de 2011, no montante de 3.200.000 euros, a amortizar no
período de 10 anos, a partir daquela data, vencendo juros mensais à taxa EURIBOR a seis meses,
acrescida de um spread de 5,0%. Este empréstimo encontra-se garantido por uma livrança subscrita
pela LOTAÇOR e por uma Carta Conforto da Região Autónoma dos Açores;
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c) Ao empréstimo de médio e longo prazo para a aquisição de um armazém e obras de beneficiação,

celebrado no ano de 2011, no montante de 200.000 euros, a amortizar no período de 15 anos, a
partir de 2013, vencendo juros mensais à taxa EURIBOR a seis meses, acrescida de um spread de
5,0%. Este empréstimo encontra-se garantido pela hipoteca do respetivo imóvel adquirido;

d) Ao empréstimo de médio e longo prazo, que resultou da conversão de uma conta corrente
caucionada em empréstimo de médio e longo prazo, celebrado no ano de 2011, no montante de
2.500.000 euros, a amortizar no período de 7 anos, a partir de 2011, vencendo juros mensais à taxa
EURIBOR a um mês, acrescida de um spread de 5,0%. Este empréstimo encontra-se garantido por
uma livrança subscrita pela LOTAÇOR;

e) A um contrato de emissão de papel comercial, agenciado pelo Banco Português do Investimentos,
até ao montante máximo de 8.000.000 euros. Neste âmbito, foram efetuadas diversas emissões, que
totalizaram a totalidade dos 8.000.000 euros. O contrato foi celebrado em julho de 2007 e vencerá
em julho de 2012 e destinou-se ao financiamento das obras do contrato programa do FEP - Fundo
Europeu de Pescas, vencendo juros à taxa EURIBOR do prazo de emissão, acrescida de um spread de
0,20%;

f) Como forma de gerir o risco da flutuação dos custos financeiros das emissões de papel comercial em
consequência da volatilidade das taxas de juro, a LOTAÇOR contratou 5 operações de instrumentos
financeiros derivados, nomeadamente contratos de cobertura de taxa de juro (swaps), com
vencimentos em julho de 2012;

g) As contas correntes caucionadas, que poderão ser utilizadas até ao montante máximo de 10.679.000
euros e que se encontram distribuídas pelas seguintes instituições de crédito:

Instituição

Banco BPI
Mi l lenn iumBCP

BANIF
Banco Espírito Santo dos Açores

BANIF (Linha de cheques pré-datados)
Banco Espírito Santo dos Açores

Mil lennium BCP (Linha de cheques pré-datados)

Banco BPI (Business Gold Dual)

Plafond

3.300.000

3.500.000

1.500.000

1.100.000

250.000

624.000

400.000

5.000

10.679.000

Saldo em
31/12/2011

3.300.000

3.440.000

1.430.000
1.100.000

154.017

624.000

160.426

336

10.208.77')

Taxa de juro

EUR3M + 7,50%

EUR3M + 4,00%

EUR1M + 6,50%

EUR3M + 5,00%

EURlM + 6,50%

EUR3M + 5,00%

EURlM + 4,00%

TAE 16,0%
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A LOTAÇOR regista pelo método financeiro os contratos de locação financeira. Em 31 de dezembro
2011, o valor em dívida de locações em equipamentos informáticos era de 11.970 euros.'As
responsabilidades e os juros vincendos repartiam-se do seguinte modo (por anos):

Ano Capitaj_ Juros

2012

2013

10.193

1.778

11.970

578

17

595

20 - Diferimentos (passivo)

O saldo desta rubrica em 31 de dezembro de 2011 e 2010 compreende:

2011 2010

Rendimentos a reconhecer
Contrato-programa da transferência de pescado congelado entre
Entrepostos Frigoríficos da RAA

Outros rendimentos a reconhecer

143.255

156.621

299.875

235.305

235.305

21 - Vendas e serviços prestados

As rubricas de Vendas e de prestações de serviços podem ser resumidas conforme se segue:

Vendas
Pescado

Isca
Gelo

Prestação de serviços
Taxas de Lota
Comissões de cobrança
Aluguer de frio
Sobretaxas

2011

603.976

4.392
136.244

744.611

2.696.880
28.520

743.888
74.862

4.288.762

20UI

1.142.042

1.897
103.182

1.247.120

2.597.975
27.069

1.061.172
79.047

5.012.382
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22 - Subsídios à exploração

As compensações à exploração atribuídas pela Região Autónoma dos Açores em 31 de dezembro de
2011 e 2010 apresentam a seguinte composição:

2011 2010

Gestão e administração de Portos de Pesca

Gestão de investimentos de Portos de Pesca

Contratos-programa de exploração diversos

Compensação formar

1.461.157

361.350

2.828.575

233.000

4.884.082

3.265.971

-

410.558

267.650

3.944.179

23 - Fornecimentos e serviços externos

Os fornecimentos e serviços externos nos anos de 2011 e 2010 apresentam a seguinte composição:

!010

Subcontratos
Fornecimentos e serviços:

Trabalhos especializados

Honorários

Conservação e reparação

Trabalho temporário

Outros serviços especializados

Material de escritório

Eletricidade

Combustíveis

Agua

Deslocações e estadas

Transportes de mercadorias

Feiras

Rendas e alugueres

Comunicação

Seguros

Limpeza, higiene e conforto

Outros fornecimentos e serviços

115.020

519.909

48.476

538.104

179.946

1.097.850

35.735

702.100

65.225

71.867

41.205

128.141

32.076

72.705

117.364

50.206

106.864

38.123

3.960.916

89.810

195.849

105.532

563.317

171.535

479.202

26.112

620.222

48.805

64.929

56.502

333.728

107.436

62.330

125.259

52.903

116.320

50.617

3.270.409
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24 - Gastos com o pessoal

Os gastos com o pessoal, nos anos de 2011 e 2010, apresentam o seguinte desenvolvimento:

2011 2010

Remunerações dos órgãos sociais

Remunerações do pessoal

Benefícios pós-emprego

Encargos sobre remunerações

Seguros de acidentes no trabalho e

Gastos de acção social

Outros gastos com o pessoal

doenças profissionais

116.627

2.461.567

103.359

619.767

20.729

23.675

14.462

3.360.187

107.214

2.637.975

91.545

607.717

21.717

23.638

7.402

3.497.208

O número médio de pessoas ao serviço da LOTAÇOR, nos exercícios de 2011 e 2010, é de 161 e 151

trabalhadores, respetivamente.

25 - Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de Outros rendimentos e ganhos, dos anos de 2011 e 2010, têm a seguinte composição:

2011 2010

Rendimentos suplementares

Descontos de pronto pagamento obtidos

Rendas e outros rendimentos

Outros rendimentos e ganhos:

Correções relativas a períodos anteriores

Imputação de subsídios para investimentos

Outros não especificados

52.042

15

111.197

1.062.713

2.888.152

14.970

4.129.089

45.212

4

101.127

185.124

2.794.928

-

3.126.394

A rubrica de Correções relativas a períodos anteriores, engloba essencialmente o desreconhecimento de

subsídios ao investimento de períodos anteriores cujo ilegibilidade por partes dos órgãos competentes

apenas foi comunicada nos períodos de 2011 e 2010 respetivamente.
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or26 - Outros gastos e perdas

/y
sv

A rubrica de Outros gastos e perdas, nos anos de 2011 e 2010, têm a seguinte composição:

2011 2010

Impostos
Perdas em inventários

Outros gastos e perdas:
Correções relativas a períodos anteriores

Donativos

Quotizações

Ofertas e amostras de inventários

IRC - tributações autónomas

Multas e penalidades
Outros não especificados

166.831

457

135.521

525

157

2.273

43.157

353

68.225

573

409.544

1.000

500

1.982

2.653
205

349.274 484.683

A rubrica de Correções relativas a períodos anteriores, engloba essencialmente o desreconhecimento de
subsídios ao investimento de períodos anteriores cujo a sua ilegibilidade por partes dos órgãos
competentes apenas foi comunicada nos períodos de 2011 e 2010 respetivamente.

27 - Juros, rendimentos e gastos similares

Os juros, rendimentos e gastos similares, dos anos de 2011 e 2010, têm a seguinte composição:

2011 2010

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros de depósitos bancários
Juros de financiamentos

Juros e gastos similares suportados
Juros de financiamento obtidos
Empréstimos por obrigações
Swaps de taxas de juro
Descontos de títulos

Juros de mora
Juros de contas correntes caucionadas
Juros de leasing
Juros de factoring

Outros juros
Serviços bancários

35.839

152.663
188.502

315.790
150.440
140.283

-

43.013
583.739

1.463

-

11.251
103.178

1.349.156

174

150.858
151.032

231.674
124.261
176.448

9.419

50.582

237.751
1.708
7.414

4.904
26.489

870.648
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28 - Imposto sobre o rendimento W
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte
da administração fiscal durante um período de 4 anos ou 5 anos no que respeita à segurança social,
exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam
em curso inspeções fiscais, reclamações ou impugnações, caso estes em que, dependendo das
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

A Administração entende que as correções resultantes de revisões/inspeções, por parte das autoridades
fiscais, àquela declaração de impostos, não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2011.

Os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de seis anos, ou de quatro anos no que respeita
ao ano de 2011, após a sua ocorrência, e suscetíveis de dedução a lucros fiscais gerados durante esse
período. Nesta fase, foi entendido pelo não registo de ativos de impostos diferidos, a este respeito, por
não existira segurança absoluta na recuperação desses prejuízos.

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a LOTAÇOR apresenta os seguintes prejuízos fiscais reportáveis:

Ano de Geração 2011 2010 Ano de Reporte

2008

2009

2010

2011

62.672

931.066

1.188.081

164.556

3.547.691,56

62.672

931.066

1.188.081

-

2.181.819,08

2014

2015

2016

2017

Tendo em conta que a recuperabilidade destes prejuízos não estão claramente assegurados nos anos
futuros, com base nas projeções preparadas pela administração, não foram constituídos ativos por
impostos diferidos.
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O prejuízo fiscal apurado em 31 de dezembro de 2011 e 2010 detalha-se conforme se segue:

Resultado antes de impostos
Diferenças permanentes:

Correçòes relativas a períodos anteriores
Anulação do efeito do método Eq. Patrimonial
Multas, coimas e juros compensatórios
Pagamentos especiais por conta
Tributações autónomas
Benefícios fiscais

Diferenças temporárias:
Imparidades do período - não aceites
Imparidades de períodos anteriores - aceites

Lucro/(prejuízo) fiscal

2011

(617.213)

(30.979J
348.078

444

4.372
2.273
(263)

128.731
-

( 164.556]

2010

(2.042.481)

224.420

53.235
-

1.982
(250)

575.013

-

(1.188.081)

Coleta
Retenções na fonte
Derrama
Tributações autónomas

Imposto corrente - a pagar/(receber)

(9.333)

4.065

(10.488)

2.273

(5.268) (8.215)

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os saldos reconhecidos relativamente ao imposto sobre o
rendimento compreendem:

2011 2010

Imposto corrente

Imposto diferido:
Passivos por impostos diferidos [548,749]

[548.749]
567.046
567.046

29 - Responsabilidades contingentes

A LOTAÇOR constituiu-se avalista dos empréstimos bancários contraídos pelos armadores, ao abrigo
dos protocolos celebrados com os Bancos BANIF - Banco Internacional do Funchal e BESA - Banco
Espírito Santo dos Açores, LOTAÇOR e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar que, em 31 de
dezembro de 2011, ascendiam a 4.507.189 euros (4.748.823 euros, em 2010). Nos termos destes
protocolos, a LOTAÇOR pode reter uma parte ou a totalidade das quantias que lhe forem devidas pela
venda do pescado em lota, tendo como limite o montante das prestações vincendas dos empréstimos.
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Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a LOTAÇOR tinha avalizado os seguintes financiamentos junto da
banca, no âmbito das necessidades de financiamento da sua participada ESPADAPESCAS:

a) Em junho de 2010, a LOTAÇOR avalisou um financiamento bancário da ESPADAPESCAS, com a
finalidade de apoio ao Investimento, no valor de 337.000 euros e pelo prazo de 180 meses, com
BESA - Banco Espírito Santo dos Açores;

b] Em dezembro de 2010, considerando a necessidade de apoio à tesouraria da ESPADAPESCAS, a
LOTAÇOR avalisou um financiamento bancário, sob a forma de Conta Corrente Caucionada, junto do
BESA - Banco Espírito Santo dos Açores, no valor de 250.000 euros.

O Téoftico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

Marco Paulo Pereira Medeiros

(TOC n?. 853/0)

}o\é liiís Pimente! Amaralel Amaral \ Ricardo Reis Machado Fernando Miguei Mesquita Gabriel
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9.1 COMPOSIÇÃO E MANDATOS

CARGO ÓRGÃO SOCIAL DATA DA

NOMEAÇÃO

MANDATO OBSERVAÇÕES

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Representante
do acionista

Secretário

José António Silva Bruni

José António Gomes

José Gaspar Rosa de Lima

Conselho de Administração

Presidente José Luís Pimentel Amaral

Vogal

Vogal

Vogal

Cíntia Ricardo Reis Machado

João Luís Vieira Pereira

Fernando Miguel Mesquita Gabriel

14 de agosto 2009

14 de agosto 2009

14 de agosto 2009

12 de outubro 2010

12 de outubro 2010

12 de outubro 2010

26 de novembro 2011

2009-2012

2009-2012

2009-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012

Faleceu a 23/10/2011

Fiscal Único

Efetivo

Suplente

UHY & Associados, SROC, Lda. representada 14 de agosto 2009

por Manuel Luís Fernandes Branco, ROC

A. Jacinto e Pereira da Silva, SROC, Lda,
representada por António José Pereira da

Silva.

14 de agosto 2009

2009-2012

2009-2012
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9.2 REMUNERAÇÕES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nos termos da i) do Artigo 16'-'. do Decreto Legislativo ne. 7/2008 (Regime do sector publico empresarial da RAA), apresentamos os montantes das
remunerações pagas aos membros do órgão de gestão e administração e o modo como são determinados, i n c l u i n d o todos os complementos remuneratórios de
qualquer espécie, os regimes de previdência

No quadro a seguir indicado, discriminam-se estes pagamentos por Administrador, bem como, os pesos relativos de cada um.

Administradores
Funções
em 2011

1-1-2011
José Luis Pimentel Presidente a

Amaral 31-12-2011

Regime
de

Previdência

ADSE

1-1-2011
Cíntia Ricardo Reis \! a Segurança

Machado Executiva 31-12-2011 Social

João Luis Vieira
Pereira

Vogal
1-1-2011

a
23-10-2011

26-11-2011

Ni!

~ (

Redução
Lei na 55-
A/2010

3.466 € 1.040 € 41.587 € 12.476 € 3.466 € 3,466 € 1.463 € 2.788 € -6.015 f. 59.230 € 54%

IX O í (H 0 € 0 € ( l i O i

Total 6.585 € 1.819 €

7€ 3.119€ 780€ 37.428€ 9.357 € 3.119€ 3.119€ 1.631 € 24H < -4.984€ 49.919€ 46%

O € 0%

Fernando Miguel Vogal
Mesquita Gabriel 31-12-2011 Na iM 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

79.016 € 21.833 € 6.585 € 6.585 € 3.094 € 3.036 € -10.999 € 109.149 € 100%
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Não existe qualquer plano complementar de reforma para o Conselho de Administração.

As despesas de representação do Conselho de Administração são pagas 12 meses por ano.

MESA DA ASSEMBLE1A-GERAL

Este órgão social não recebeu qualquer retribuição quer em dinheiro, quer em espécie, em 2011.

FISCAL ÚNICO

O Fiscal único da empresa, em 2011, recebeu honorários no montante de 10.320€ (mais IVA)
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9.3 ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DOS ASSUNTOS TRATADOS

Ata número 01/2011, de 13 de janeiro.

1. Novas procurações para a constituição de mandatários da Lotaçor nas respetivas contas bancárias.

Ata número 02/2011, de 14 de janeiro.

1. OBRAS
1.1 Adjudicação da Empreitada de "Construção de Oficina de Embarcações e Casas de Aprestos em São

João, Ilha do Pico".
1.2 Adjudicação da Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto Relativo a "Obras de Ampliação da

Lota da Madalena, Ilha do Pico".

1.3 Adjudicação da Prestação de Serviços de Planeamento, Coordenação e Fiscalização da Empreitada
de "Oficina de Embarcações do Porto de Pescas da Praia da Vitória, Ilha Terceira".

1.4 Abertura de procedimento da Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto do "Cais Adjacente
à Rampa-Varadouro no Núcleo de Pescas do Porto das Velas, Ilha de S. Jorge".

1.5 Abertura de Procedimento da Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto Relativo à
"Reparação dos Estragos Causados pelo Temporal de Outubro de 2010, no Porto de Santa Cruz, na
Ilha da Graciosa".

1.6 Abertura de Procedimento da Empreitada de "Construção de Armazéns de Aprestos e
Pavimentação em S. João, Ilha do Pico".

1.7 Adjudicação do Fornecimento e Montagem de Instalações Frigorificas na Lota da Praia da Graciosa.

Ata número 03/2011, de 14 de janeiro.

1. EQUIPAMENTOS

1.1 Adjudicação da Prestação de Serviços de Auditoria.
1.2 Ratificação da aquisição de Prédio Urbano em Rabo de Peixe.

Ata número 04/2011, de 15 de fevereiro.

1. EQUIPAMENTOS

1.1. Adjudicação da Aquisição de um kit de recetores de comandos, sete comandos infravermelhos, um
gerador de sons e software de venda eletrónica e configuração respetiva, para a Lota do Corvo.

1.2. Adjudicação da Aquisição de um LCD de 40" e suporte de parede para a Lota do Corvo.

1.3. Adjudicação da Aquisição de Equipamento Informático, Lota do Corvo.

1.4. Adjudicação da Aquisição de uma báscula com visor até 300 quilos com arredondamento de 50
gramas para a Lota do Corvo.
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2. OBRAS

2.1 Decisão de não adjudicação e revogação da decisão de contratação do Concurso Público da
Empreitada de "Construção da Infraestrutura Marítima de Melhoria das Condições de Abrigo no
Sector da Pesca da Praia, na Ilha da Graciosa" - Não Adjudicação.

Ata número 05/2011, de 28 de fevereiro.

1. OBRAS

1.1 Abertura de procedimento do fornecimento de cestas de armazenagem de congelados para o
Entreposto Frigorifico de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria.

Ata número 06/2011, de 28 de fevereiro.

1. OBRAS

1.1. Adjudicação da Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto Relativo ao Cais Adjacente à
Rampa-Varadouro no Núcleo de Pescas do Porto das Velas, Ilha de São Jorge.

1.2. Adjudicação da Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto de Reparação do Pavimento do
Porto de Pescas de S. João, Ilha do Pico.

2. EQUIPAMENTOS

2.1 Aquisição de Caixas de Transporte Pescado para os Postos de Recolha da Ilha de São Miguel.

2.2 Abertura de Procedimento da Aquisição de Caixas de Transporte Pescado para os Postos de
Recolha da Ilha de São Miguel.

2.3 Adjudicação da Aquisição de Caixas de Transporte Pescado para os Postos de Recolha da Ilha de
São Miguel.

2.4 Abertura de Procedimento da Aquisição de Caixas de Transporte Pescado para os Postos de
Recolha e Lotas da Região Autónoma dos Açores.

2.5 Abertura de Procedimento do Fornecimento de RFID (Radio Frequency Identification) para as
Caixas de Transporte de Pescado.

2.6 Abertura de Procedimento do Fornecimento de Sistema Central de Arrefecimento para o
Entreposto Frigorifico da Horta, Ilha do Faial.

2.7 Abertura de Procedimento do Fornecimento Paletes em Madeira para os Entrepostos Frigoríficos
de Vila do Porto, Madalena e Horta, respetivamente nas Ilhas de Santa Maria, Pico e Faial.

2.8 Abertura de Procedimento do Aquisição de Zorras para Transporte de Pescado e Baldes em Inox
para Descarga de Tunídeos para o Entreposto Frigorífico de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria.

2.3 Abertura de Procedimento do Aquisição de Bombas de Água Salgada para os Entrepostos
Frigoríficos da Horta, na Ilha do Faial, e da Madalena, na Ilha do Pico.

2.4 Abertura de Procedimento do Fornecimento e Montagem de Três Centrais de Produção e
Distribuição de Gelo para os Portos de Vila Franca do Campo, Ribeira Quente, na Ilha de S. Miguel e
Madalena na Ilha do Pico.

2.5 Abertura de Procedimento da Aquisição de Três Empilhadores, Um Elétrico e Um a Diesel para o
Entreposto Frigorifico de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, e Um a Diesel para o Entreposto
Frigorifico da Madalena, Ilha do Pico.
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2.6 Abertura de Procedimento do Fornecimento de 56 Cestas de Congelação Vertical com Tampas e
1.620 Cestas Desmontáveis de Armazenagem de Congelados para os Entrepostos Frigoríficos de
Vila do Porto, Madalena e Horta, respetivamente nas Ilhas de Santa Maria, Pico e Faial.

Ata número 07/2011, de 9de março.

1. Aprovação da Carta Conforto prestada à Santa Catarina.
2. Aprovação de Contrato de Conta Corrente de Cheques Pré-datados.
3. Aprovação de Renovação e Alteração de Linhas de Crédito.
4. Autorização para a Revisão das Condições do Protocolo BANIF, LOTAÇOR E SECRETARIA

REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR.

Ata número 08/2011, de 9 de março.

1. Ratificação de Contratos de Cessão da Posição Contratual.

1.1 Contrato Cessão da Posição Contratual da Empreitada de "Construção da Oficina de Embarcações
do Porto de Pesca da Praia da Vitória, Ilha Terceira".

1.2 Contrato Cessão da Posição Contratual da Prestação de Serviços de Planeamento, Coordenação e
Fiscalização da Empreitada de "Construção da Oficina de Embarcações do Porto de Pesca da Praia
da Vitória, Ilha Terceira".

1.3 Contrato Cessão da Posição Contratual da Aquisição de Pórtico Automotor para Varagem de
Embarcações no Porto de S. Mateus (Praia), Ilha Graciosa.

1.5 Contrato Cessão da Posição Contratual Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto de
Construção de Empreitadas de Obras Públicas.

2. Ratificação de Contratos-Programa.

2.1 Contrato Programa para a Elaboração de Estudos e Projetos de Empreitadas de Obras Públicas por
Conta da Região Autónoma dos Açores.

2.2 Ratificação do Contrato Programa no âmbito do investimento co-financiado pelo FEP por conta da
Região Autónoma dos Açores para a Aquisição de Equipamentos de Apoio aos Entrepostos
Frigoríficos, Portos e Lotas da Região Autónoma dos Açores.

Ata número 09/2011, de 16 de março.

1. Ratificação de Contratos Programa
1.1 Contrato Programa para a Elaboração de Estudos e Projetos Necessários à Ampliação do Porto de

Rabo de Peixe por Conta da Região Autónoma dos Açores.

Ata número 10/2011, de 16 de março.

L EQUIPAMENTOS

1.1 Adjudicação do Fornecimento de 5.000 RFID (Radio Frequency Identification) para as Caixas de
Transporte de Pescado.
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1.2 Decisão de Não Adjudicação da Aquisição de Caixas de Transporte de Pescado para os Postos de
Recolha e Lotas da Região Autónoma dos Açores - Deliberação de Não Adjudicação.

1.3 Abertura de Procedimento da Aquisição de Caixas de Transporte Pescado para os Postos de
Recolha e Lotas da Região Autónoma dos Açores.

1.4 Abertura de Procedimento do Fornecimento e Montagem de Dois Túneis de Congelação -40- em
Contentor de 40 Pés com respetivos carros e tabuleiros para o Porto de Vila Franca do Campo, Ilha
de São Miguel.

1.5 Adjudicação do Fornecimento de Paletes em Madeira para os Entrepostos Frigoríficos de Vila do
Porto, Madalena e Horta, respetivamente nas Ilhas de Santa Maria, Pico e Faial.

Ata número 11/2011, de 31 de março.

1. EQUIPAMENTOS

1.1 Adjudicação do Fornecimento de Cestas para Armazenagem de Congelados no Entreposto
Frigorífico de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria.

Ata número 12/2011. de 31 de março.

1. EQUIPAMENTOS

1.1 Adjudicação do Fornecimento de Zorras para Transporte de Pescado e de Baldes em Inox para
Descarga de Tunídeos para o Entreposto Frigorífico de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria.

1.2 Abertura de Procedimento do Fornecimento e Montagem de Viveiros para Crustáceos na Lota da
Praia Vitória, Ilha Terceira.

1.3 Adjudicação do Fornecimento e Montagem de Sistema de Arrefecimento para o Entreposto
Frigorífico da Horta, Ilha do Faial.

1.4 Adjudicação da Aquisição de Caixas de Transporte de Pescado para os Postos de Recolha e Lotas
da Região Autónoma dos Açores.

1.5 Adjudicação da Aquisição de Bombas de Água Salgada para os Entrepostos Frigoríficos da Horta,
na Ilha do Faial, e da Madalena, na Ilha do Pico.

1.6 Abertura de Procedimento do Fornecimento e Montagem de Máquina de Gelo para a Lota da Praia
da Graciosa, Ilha da Graciosa.

2. OBRAS

2.1 Abertura de Procedimento da Empreitada de Construção da Infraestrutura Marítima de Melhoria
das Condições de Abrigo no Sector da Pesca da Praia, I lha da Graciosa.

3. CONTRATO CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

3.1 Ratificação do Contrato de Cessão da Posição Contratual da Prestação de Serviços para Elaboração
de Projetos de Construção de Empreitadas de Obras Públicas.

102



RELATÓRIO E CONTAS l 20ll

\a número 13/2011, de 11 de abril. A
1. OBRAS

1.1 Rescisão do Contrato celebrado da Empreitada de Construção de Casas de Aprestos 2.- Fase em
Rabo de Peixe - acionamento de garantia bancária do empreiteiro da obra.

Ata número 14/2011, de 15 de abril.

1. EQUIPAMENTOS.

1.1 Abertura de Procedimento da Aquisição de Contentores Frigoríficos para Armazenagem de Atum
congelado para o Porto das Lajes das Flores, Ilha das Flores.

1.2 Abertura de Procedimento da Aquisição de Contentores Frigoríficos para Armazenagem de Atum
congelado para o Porto de Vila Franca do Campo, Ilha de São Miguel.

1.3 Adjudicação do Fornecimento e Montagem de Viveiros para Crustáceos na Lota da Praia da
Vitória, Ilha Terceira.

2. OBRAS

2.1 Abertura de Procedimento da Empreitada de Reparação do Pavimento do Porto de Pescas de São
João, Ilha do Pico.

Ata número 15/2011, de 27 de abril.

Empreitada de Construção da Infraestrutura Marítima de Melhoria das Condições de Abrigo do Sector
da Pesca da Praia, na Ilha da Graciosa - Suspensão Prazo de Apresentação de Propostas.

Ata número 16/2011, de 29 de abril.

1. CONTRATOS PROGRAMA
1.1 Ratificação do Contrato Programa no âmbito da exploração e prestação de serviços nos portos de

pesca por Conta da Região Autónoma dos Açores - 2011.

Ata número 17/2011, de 29 de abril.

t EQUIPAMENTOS

1.1 Adjudicação do Fornecimento e Montagem de 2 Túneis de Congelação -40a em Contentor de 40
pés com respetivos Carros e Tabuleiros para o Porto de Vila Franca do Campo, Ilha de São Miguel.

1.2 Adjudicação do Fornecimento e Montagem de Máquina de Gelo para a Lota da Praia, Ilha da
Graciosa.
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Ata número 18/2011, de 2de maio.

Prorrogação do Prazo do Concurso Público Empreitada de Construção de Infraestrutura Marítima de
Melhoria das Condições de Abrigo no Sector das Pescas, Ilha da Graciosa.

Ata número 19/2011, de 5 de maio.

Ponto Único: Nomeação da Dra. Cíntia Ricardo Reis Machado para Representação da LOTAÇOR em
Assembleia-Geral da ESPADAPESCAS.

Ata número 20/2011, de 10 de maio.

1. Aprovação de Contas de 2010 da Espada Pescas, Unipessoal Lda.
2. Aprovação de Relatório e Contas de 2010 da Lotaçor.

Ata número 21/2011, de 13 de maio.

1. EQUIPAMENTOS

1.1 Abertura de Procedimento da Modernização de Túnel de Congelação do Entreposto Frigorífico das
Lajes das Flores, ilha das Flores.

1.2 Abertura de Procedimento da Aquisição de Duas Câmaras Frigorificas para o Entreposto
Frigorífico das Lajes das Flores, ilha das Flores.

1.3 Adjudicação da Aquisição de 2 contentores frigoríficos de 20" e 2 contentores frigoríficos de 40"
de armazenagem de atum congelado para o Porto de Vila Franca do Campo, Ilha de São Miguel.

1.4 Adjudicação do Fornecimento de Cestas de Congelação e de Armazenagem de Congelados para os
Entrepostos Frigoríficos de Vila do Porto, Madalena e Horta, respetivamente nas ilhas de Santa
Maria, Pico e Faial - Região Autónoma dos Açores.

1.5 Adjudicação do Fornecimento e Montagem de Três Centrais de Produção e Distribuição de Gelo
para os Portos de Vila Franca e Ribeira Quente na ilha de São Miguel, e Madalena na ilha do Pico.

2. OBRAS

2.1 Abertura de Procedimento da Empreitada de Requalificação do Entreposto Frigorífico das Lajes,
ilhas das Flores.

Ata número 22/2011, de 27 de maio.

1. Abertura de Procedimento e Adjudicação dos Estudos e Conceção/Remodelação e Execução dos
Processos de Licenciamento de vários Entrepostos Frigoríficos.
Estudo de conceção e layoute preparação do processamento de licenciamento

Ata número 23/2011, de 27 de maio.

1. OBRAS

1.1 Adjudicação da Empreitada de "Reparação do Pavimento do Porto de Pescas de São João, Ilha do
Pico".
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1.2 Adjudicação da Empreitada de "Requalificação do Entreposto Frigorífico das Lajes das Flores, Ilha
das Flores".

2. EQUIPAMENTOS

2.1 Adjudicação da Aquisição de 3 Contentores Frigoríficos de 20" para Armazenagem de Atum
Congelado para o Porto das Lajes das Flores, Ilha das Flores.

2.2 Adjudicação da Modernização do Túnel de Congelação do Entreposto Frigorífico das Lajes das
Flores, Ilha das Flores.

2.3 Adjudicação do Fornecimento e Montagem de Duas Câmaras Frigorificas Pré-Fabricadas para o
Entreposto Frigorífico das Lajes das Flores, Ilha das Flores,

2.4 Adjudicação do Concurso Público n-. 1116/2011 -Aquisição de Empilhadores para os Entrepostos
Frigoríficos de Vila do Porto e Madalena, respetivamente nas Ilhas de Santa Maria e Pico.

Ata número 24/2011, de l de junho.

1. Ratificação do Contrato Programa no âmbito do investimento cofinanciado pelo FEDER por conta
da Região Autónoma dos Açores, da Empreitada de "Construção da infraestrutura Marítima de
Melhoria das Condições de Abrigo no Sector da Pesca da Praia, Ilha Graciosa.

Ata número 25/2011, de 29 de junho.

1. Autorização da 4a. Adenda ao protocolo celebrado entre o BANIF, A LOTAÇOR - SERVIÇO DE

LOTAS DOS AÇORES, S.A. E A SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E MAR/GABINETE DO

SUBSECRETÁRIO REGIONAL DE PESCAS.

2. Aditamento ao PROTOCOLO DE PESCA ARTESANAL ENTRE O BANCO ESPIRITO SANTO DOS

AÇORES, SÁ, A LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES E A SECRETARIA REGIONAL DO

AMBIENTE E DO MAR.

Ata número 26/2011, de 27 de julho.

1. OBRAS

1.1 Adjudicação do Concurso Publico de Construção de Infraestrutura Marítima de Melhoria das
Condições de Abrigo no Sector da Pesca da Praia, ilha Graciosa.

Ata número 27/2011, de 31 de agosto.

1. Ratificação do Contrato-Programa no âmbito da Prestação de Formação Profissional por conta da

Região Autónoma dos Açores.

2. Ratificação do Contrato de Cessão da Posição Contratual da Aquisição de Equipamentos de Apoio

aos Entrepostos Frigoríficos, Portos e Lotas da Região Autónoma dos Açores.
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Ata numero 28/2011, de l de setembro.

Retificação de Ata n9. 31/2010, de 15 de Dezembro - Financiamento Bancário ESPADA PESCAS - Conta
Corrente Caucionada de Cheques Pré-datados.

Ata número 29/2011, de 15 de setembro.

Abertura de Procedimento e Adjudicação da Aquisição de Divisória em Alumínio para a Lota da Praía da
Vitória, Ilha Terceira.

Ata número 30/2011, de 18 de outubro.

Ponto Único - Aprovação do Orçamento para 2012.

Ata número 31/2011, de 20 de outubro.

Ponto Único - Aprovação da Consolidação de Contas.

Ata número 32/2011, de 28 de outubro.

Ponto Único - Ratificação do Contrato Programa de Compensação de Custos Associados a Volume
Extraordinário de Capturas de Atum na Região Autónoma dos Açores.

Ata número 33/2011, de 28 de outubro.

1. Aprovação da Renovação e Alterações das Linhas de Crédito no BPI.

Ata número 34/2011, de 29 de novembro.

Ponto Único - Nomeação de Comissão Executiva e Regulamento - Lotaçor.

Ata número 35/2011, de 30 de novembro.

1. Financiamento a longo prazo LOTAÇOR - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES.

2. Aval a operações de financiamento de SANTA CATARINA, SÁ - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
MÚTUO DOS AÇORES.

3. Aval a operações de Financiamento da COMPANHA, SÁ - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DOS AÇORES.

Ata número 36/2011, de 27 de dezembro.

Financiamento LOTAÇOR - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOS AÇORES.
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9.4 C U R R I C U L U M V I T A E

'-

Presidente do Conselho de Administração

José Luís Pimentel Amaral

Nasceu a 13 de Dezembro de 1958 na Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, Concelho de
Povoação. É casado e tem dois filhos.

Formação Académica e Atividade Profissional

- Concluiu a Licenciatura em Matemática/Físico-Químicas (via ensino - matemática) em 1982, na
Universidade dos Açores. É Professor de Matemática da Escola Secundária Domingos Rebelo, tendo
exercido vários cargos no âmbito da categoria profissional e participado em variados cursos,
conferências, seminários e formação em diferentes áreas da Educação, Formação Profissional e
Economia, nomeadamente: Delegado de Grupo; Orientador de Estágio à Profissionalização.

- Coordenador e dinamizador de Encontros Regionais de Professores de Matemática e do Encontro
Nacional/Profmat 93;

- Membro da Direção e fundador da APM/ Açores - Associação de Professores de Matemática/Núcleo
dos Açores;

Na Direção Regional da Educação exerceu funções de Apoio Técnico - Pedagógico a professores de
matemática da Região no âmbito da reforma curricular; Professor Assistente Convidado das
disciplinas Didática e Metodologia da Matemática do Departamento de Matemática da Universidade
dos Açores.

Funções de Gestão

Vogal do Conselho Diretivo da Escola Secundária Domingos Rebelo;

Diretor do Centro de Formação Profissional dos Açores e Escola Profissional de Capelas;

Presidente do Fundo Autónomo da Direção Regional do Emprego e Formação Profissional do
Governo Regional dos Açores;

Presidente da Direção do INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- Presidente da Direção da ENTA - Escola das Novas Tecnologias dos Açores;

Fundador e Presidente da Direção da ARENA - Agência Regional de Energia e Ambiente dos Açores.

Exerceu ainda as funções de:

Adjunto do Secretário Regional da Economia;
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v
Diretor Regional do Comércio, Indústria e Energia dos VIII e IX Governos Regionais dos Açores, com
competências delegadas do Secretário Regional da Economia para a IRAE -Inspeção Regional das
Atividades Económicas;

Representante do Governo Regional dos Açores na Agência de Qualidade e Segurança Alimentar;

- Representante do Governo Regional dos Açores no Observatório do Comércio;

Membro da Comissão Regional de Incentivos para o Desenvolvimento Local e Desenvolvimento
Estratégico;

- Presidente da Comissão Regional de Incentivos Empreende Jovem;

Presidente da Comissão Regional de Incentivos para o Desenvolvimento da Qualidade e Inovação;

Coordenador Regional da Estratégia para a Qualidade na RAA e do Plano Tecnológico e Inovação
Empresarial - INOTEC- Empresa;

Fundador e Presidente Direção da Associação Portas dos Mar

- Membro da Comissão de Incentivos da Direção Regional das Comunidades;

- Membro da Comissão Interdepartamental para os Assuntos do Mar;

Assessor Coordenador para os Assuntos Económicos e Cooperação Externa de Sua Excelência o
Presidente do Governo Regional dos Açores (X GRÃ).

Em regime de acumulação exerce ainda as funções de:

Vogal da Direção do INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- Presidente da Mesa da Assembleia-geral da EDA- Eletricidade dos Açores, S.A;

- Secretário da Mesa da Assembleia-geral da Teatro Micaelense, S.A.

Participação Sindical e Política:

- Sindicalizado desde 1981 e foi Membro da Direção do SPRA- Sindicato dos Professores da Região
Açores;

- Presidente da Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios - Povoação;

Vereador da Câmara Municipal da Povoação;

Vogal da Assembleia Municipal da Povoação;

Atualmente é Vogal da Assembleia Municipal de Ponta Delgada (AMPDJ, eleito nas listas do Partido
Socialista. É representante da AMPD no Conselho Municipal de Educação.
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Vogal do Conselho de Administração

Cíntia Ricardo Reis Machado

Nasceu a 28 de março de 1976 na Freguesia de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria. É casada e tem dois
Filhos.

Formação Académica e Atividade Profissional:

Concluiu a Licenciatura em Gestão de Empresas em julho de 1998, na Universidade dos Açores, com a
classificação final de 14 valores.

De 15 de abril de 1998 até 31 de janeiro de 2008, foi funcionária do Banco Comercial dos Açores (atual
Banifj, na Direção de Gestão Global de Risco.

Das principais funções exercidas nesta Instituição Financeira, destacam-se:

- análise de projetos de investimento;

análise de propostas de crédito de particulares de empresas;

- emissão de pareceres sobre operações de crédito;

participação permanente na Comissão Conjunta de Crédito e no Conselho Superior de Crédito,
funções exercidas de 1999 até 2008, cujas competências eram análise e decisão de propostas de
crédito de empresas e particulares, bem como emissão de pareceres de operações decididas ao nível
da Comissão Executiva e Conselho de Administração;

acompanhamento dos projetos ao abrigo do RIME, PROCOM, SIRAPA, SIRALA, Protocolo da Pesca
Artesanal, Protocolo do BCA Agricultura;

participação em diversos grupos de trabalho no Grupo Banif, no âmbito da implementação de
Basileia II e das Imparidades e respetivo acompanhamento;

- aquando da centralização da Direção de Risco do BCA no Banif, passou a realizar a coordenação da
equipa da direção de risco localizada em S. Miguel, com respetivo reporte a Lisboa.

De l de fevereiro de 2008 até 12 de outubro de 2010, exerceu as funções de Diretora-geral Financeira
do Grupo Marques, composto por cerca de 14 empresas nas áreas da construção civil, comércio de
materiais de construção, distribuição alimentar e saúde, cujos funcionários diretos eram mais de 1.500.

Das principais funções exercidas neste Grupo, destacam-se:

supervisão das atividades de tesouraria e de gestão de crédito no Grupo tendo em atenção os fatores
associados de risco e liquidez, incluindo pagamentos, recebimentos, controlo de contas bancárias,
financiamentos bancários, linhas de crédito e todas as atividades relacionadas;
assegurar as relações com as Instituições Financeiras e Seguradoras que trabalham com o Grupo;
supervisão e coordenação do reporting do Grupo fornecido aos parceiros sociais da empresa,
elaboração dos planos e orçamentos financeiros anuais em todo o Grupo;
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acompanhamento da elaboração dos orçamentos financeiros mensais em todo o Grupo;
liderar a gestão e implementação das políticas e dos objetivos financeiros do Grupo assegurando o
melhor equilíbrio da sua estrutura de capital.

Desde 12 de outubro de 2010, exerce as funções de Vogal Executiva do Conselho de Administração da
Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, SÁ.

Desde 16 de setembro de 2011, exerce as funções de Vogal Não Executiva do Conselho de Administração
de Santa Catarina - Indústria Conserveira, SÁ.

Outras Formações:

- Normas Internacionais de Contabilidade - OTOC - 2 de outubro de 2008;

Orçamento de Estado para 2009; Encerramento de Contas de 2008 - OTOC - 26 de janeiro de 2009;

- Estrutura Conceptual (SNC) e os Novos Modelos de Relato Financeiro; Fiscalidade em Função dos
Documentos - OTOC - 6 de julho de 2009;

Sistema de Normalização Contabilística - Exemplos Práticos - OTOC - 28 de setembro de 2009;

Curso de Formação Profissional "Novo Modelo de Normalização Contabilística" -AEP/CCIPD - 35
horas - De 7 a 11 de novembro de 2009 - Classificação Final: Apto;

- Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas - OTOC - 18 de novembro de 2009;

Orçamento de Estado 2012; Encerramento de Contas de 2011 - OTOC - 30 de janeiro de 2012;

Desafios Fiscais 2012 - UHY & Associados, SROC, L.DA - 16 de fevereiro de 2012;

Diversas formações realizadas no Instituto de Formação Bancária e na Global Estratégias.

Informação Adicional

Membro da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, desde 1998, com o ns 61058;

Em junho de 2006, recebimento do prémio "Dignitas 2005 - Labor Omnia Vincit", do Banco Comercial
dos Açores, destinado a premiar a Conduta Exemplar, a Excelência do Desempenho e a Sentida
Vivência dos Valores do Banco.
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Vogal do Conselho de Administração

Fernando Miguel Pacheco de Melo Mesquita Gabriel

Nasceu a 7 de Fevereiro de 1968, é natural de Angra do Heroísmo, ilha Terceira.

Experiência Profissional

De Novembro de 2010 até à presente integra o Gabinete Técnico da Vice - Presidência do Governo
Regional dos Açores onde é responsável pela implementação e análise do reporte da informação
financeira de todo o SPER - Sector Publico Empresarial Regional;

Entre 2003 e 2010, Diretor Coordenador na Companhia de Seguros Açoreana, S.A. Responsável pela
Direção Financeira;

De 1996 a 2003, Diretor de Serviços, na Companhia de Seguros Açoreana, S.A.. Responsável pela
Direção Administrativa e Financeira;

Em 1991, ingressa na CSA, no Gabinete de Planeamento Controle e Auditoria;

De 1990a 1991, Arthur Andersen, S.A. (Lisboa).

Formação Académica

Licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, em 1991;

Curso "Programa Avançado para Executivos - Gestão de Instituições Seguradoras" ministrado pelo
1SCTE;

Curso "PAGE - Programa Avançado de Gestão para Executivos" ministrado em conjunto pela
Universidade Católica Portuguesa e Universidade dos Açores.

Outras Informações

De 2011 até à presente data. Administrador não executivo da Lotaçor, S.A.;

De 2011 até à presente data, presidente do Conselho Fiscal da EDA, S.A.;

Técnico Oficial de Contas - Membro 36528 da ATOC;

Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian entre 1983 e 1989.
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10. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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RELATÓRIO E PARECER
DO FISCAL ÚNICO

Senhores accionistas.

Em cumprimento dos preceitos legais e estatutários, e tendo examinado oportunamente o Relatório do

Conselho de Administração, o Balanço, a Demonstração de resultados por naturezas, a Demonstração das

alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de caixa e o Anexo da LOTAÇOR - Serviço de

Lotas dos Açores, S.A.. respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011. vem o Fiscal Único

submeter a vossa apreciação o seu relatório e parecer.

1. No desempenho das funções que lhe são cometidas, o Fiscal Único procedeu com resultados

satisfatórios e com a frequência e a extensão que entendeu necessárias, a uma revisão geral dos

procedimentos contabilísticos e a outros elementos comprovativos.

2. O Fiscal Único acompanhou, com a devida regularidade, a gestão da actividade da Empresa tendo

obtido do Conselho de Administração todos os elementos, esclarecimentos e informações necessários

ao cumprimento das funções que lhe competem.

3. O Fiscal Único considera que o Relatório de gestão foi elaborado em conformidade com os parâmetros

referidos no artigo 66° do Código das Sociedades Comerciais, indicando de forma clara a evolução

passada e previsível dos negócios da Empresa.

4. Como referido na Certificação Legal das Contas emitida nesta data. a Empresa tem sido obrigada a

canalizar fundos financeiros significativos para as suas subsidiárias que lhe requer ter de se financiar

excepcionalmente, tendo em conta que a sua capacidade de geração de fluxos operacionais não tem

apresentado nos últimos anos um comportamento adequado para as necessidades de investimento e de

financiamento e as operações de reforço dos capitais próprios por parte do acionista não

acompanharem na extensão e na data esses fluxos. Neste contexto, a Empresa está dependente da

continuidade de suporte financeiro do accionista para de uma forma sustentada continuar a envolver-se

na política de investimento e de financiamento traçada para o sector das pescas.

A member ol UHY an internationai association of independem accounting and consulting firms Registada na C M V M com o n" 8782
Sede Rua da Carreira 138-2°-9000-042 Funchal Inscrita na L R O C sobon°164
NIPC n° 504629603 C R C Funchal n° 09372/030121
Capital Social i02300Euros
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5. O Fiscal Único considera que as demonstrações financeiras satisfazem os preceitos legais e

estatutários e reflectem a posição dos registos contabilísticos no fecho do exercício. As políticas

contabilísticas adoptadas na preparação das contas são as constantes do Anexo e correspondem ã

correcta avaliação do património social e estão em conformidade com os requisitos legais.

6. Em face do que antecede, somos de parecer que:

(a) Aproveis o Relatório, o Balanço, a Demonstração dos resultados por naturezas. a Demonstração das

alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de caixa e o Anexo preparados pelo

Conselho de Administração com referência ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011. e

(b) Aproveis a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação de resultados do exercício.

>õTHa Delgada, 30 de Abrilde 2012

UH\ ASSOCIADOS. SROC. LDA.
representada por Manuel Luís Fernandes Branco (ROC n11652)
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11. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras anexas do LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores,

S.A.. as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011 (que evidencia um total de

balanço de 49.106.105 euros e um total decapitai próprio de 15.412.496 euros. incluindo um resultado

líquido negativo de 68.464 euros). a Demonstração dos resultados por naturezas. a Demonstração das

alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e o

Anexo.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que

apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas

operações, as alterações no capital próprio e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e

critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no

nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de Revisão

da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado

com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão

isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação,

numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações

financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de

Administração, utilizadas na sua preparação; ( i i ) a apreciação sobre se são adequadas as políticas

contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; ( i i i ) a verificação da

aplicabilidade do princípio da continuidade: e (iv) a apreciação sobre se é adequada, em termos

globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

A member of UHY an international associalion of independent accounting and consulnng firms
Sede Rua da Carreira 1 38 - 2° - 9000-042 Funchal
NIPC n" 504629603
Capital Soaal 102 300 Euros

Registada na C M V M com o n° 8782
Inscrita na L R O C sob o n° 1 64
C R.C Funchal n" 09372/030121



& Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do

relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa

opinião.

Opinião

7. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da LOTAÇOR -

Serviço de Lotas dos Açores, S.A. em 31 de Dezembro de 2011. o resultado das suas operações, as

alterações no capital próprio e os fluxos de caixa no exercício findo nesta data, em conformidade com

os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Relato sobre outros requisitos legais

8. E também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as

demonstrações financeiras do exercício.

Ênfases

9. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo 7 acima, chamamos a atenção para o seguinte:

(i) Com o propósito de assegurar a continuidade das operações da subsidiária SANTA

CATARINA na sua forma actual, as quais têm vindo a gerar prejuízos consecutivos que não

se encontram provisionados nas demonstrações financeiras, tem sido disponibilizados fundos

nos últimos anos classificados como activos não correntes, estando parte do financiamento da

Empresa associado a este esforço financeiro, que se estendeu também à subsidiária

ESPADAPESCAS através de uma operação de cobertura de prejuízos acumulados a 3 l de

Dezembro de 2010 que não tinham sido provisionados nas demonstrações financeiras do ano

anterior e foram agora registados na rubrica de resultados transitados. O Conselho de

Administração continua convicto do sucesso do plano de recuperação e sustentabilidade das

subsidiárias e de que a continuidade do suporte financeiro será sempre assegurado pelo
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accionista que disponibilizará directa ou indirectamente os fundos adequados, tendo para

efeito procedido neste exercício ao aumento do capital social em um milhão de euros.

(ii) As demonstrações financeiras referidas no parágrafo l acima referem-se à actividade

individual, sendo preparadas e aprovadas em separado demonstrações financeiras

consolidadas que melhor apresentam a posição financeira, o resultado das operações, as

alterações no capital próprio e os fluxos consolidados de caixa da Empresa e das subsidiárias.

Ponta Deleada.

UHYW ASSOCIADOS, SROC. LDA.
represenrada por Manuel Luís Fernandes Branco (ROC n° 652}


