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Exmo. Senhor Acionista,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem o Conselho de Administração da Lotaçor - Serviço de

Lotas dos Açores, S.A. submeter à vossa apreciação e aprovação o relatório de gestão consolidado e

demonstrações financeiras consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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1. Enquadramento Macroeconomia)

Ano 2010

Conjuntura Mundial

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apontou um crescimento do produto interno bruto (PIB) mundial de

5%, em 2010. A expectativa de recuperação económica mundial, sustentada também por outros

organismos internacionais, assentou num sentimento de grande ambiguidade e volatilidade nos mercados,

marcada por um crescimento mundial a duas velocidades.

Nas economias desenvolvidas, o consumo privado e o investimento continuaram deprimidos, no rescaldo

da crise financeira iniciada em 2008, sendo acompanhados por taxas de desemprego elevadas e

persistentes, no entanto, o crescimento do PIB, foi de 3%, em 2010.

Nas economias emergentes, o crescimento do PIB foi de 7,3%, em 2010, com base no crescimento da

procura interna e do investimento, em detrimento das exportações. Em consequência do crescimento dos

países BRIC (Brasil, Rússia, índia e China), os preços do petróleo e das matérias-primas aumentaram

significativamente, perspetivando-se a continuação deste crescimento para os próximos anos.

Zona Euro

De acordo com o FMI, em 2010, a Zona Euro, contemplou uma taxa de crescimento do produto interno

bruto de 1,7%.

A Alemanha suportou este crescimento, ao contrário das economias periféricas (Irlanda, Grécia, Portugal,

Espanha) que penalizaram este desempenho, havendo necessidade de adopção de ações urgentes para a

superação dos desequilíbrios fiscais e financeiros. A procura interna foi o principal alicerce do crescimento

económico, sendo expectável o crescimento do consumo privado e do consumo público, acompanhado por

um ligeiro aumento nas exportações líquidas e uma diminuição no investimento.

O desempenho desta zona foi influenciado pela forte dependência da economia face ao sector bancário,

dadas as restrições ao financiamento, com o consequente impacto no consumo e investimento, em especial

nas economias periféricas, em que os custos de financiamento se situaram em máximos históricos, face às

incertezas sobre o impacto das medidas fiscais e orçamentais adotadas para fazer face aos défices públicos

excessivos.
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Em resultado dos pontos anteriores, a inflação, em 2010, permaneceu em níveis baixos (1,6%) e o

desemprego situou-se em 10%, em 2010.

Conjuntura Nacional

Em 2010, a economia portuguesa apresentou uma taxa de crescimento do produto interno bruto de 1,4%*,

que, apesar de inverter a tendência de abrandamento observada desde 2008 (taxas de crescimento do PIB:

0,0%, em 2008, e -2,5%, em 2009), reflete um dos piores desempenhos da Zona Euro.

O ligeiro crescimento verificado deveu-se, principalmente, ao favorável crescimento das exportações (+9%),

mas também ao dinamismo verificado no consumo privado, que, no final de 2010, pelas alterações

previstas do aumento do imposto sobre o valor acrescentado, originou uma antecipação das compras (por

exemplo, o aumento das vendas de automóveis).

O desemprego atingiu a taxa de 10,8%, e a taxa de inflação situou-se nos 1,40% (-0,8% no ano 2009).

A banca portuguesa, desde meados de 2010, que apenas se consegue financiar no Banco Central Europeu

(BCE), tendo este, sem sucesso, comprado dívida pública portuguesa, mas não tendo conseguido evitar que

as taxas de juro atingissem níveis muito elevados.

Atualmente, o aumento da dívida pública portuguesa (82,8% do PIB, em 2010) e o aumento do peso dos

encargos com os juros a pagar, a par da baixa competitividade externa, apresentam-se como as principais

preocupações da economia portuguesa.

Conjuntura Regional

O clima económico regional em 2010, embora influenciado pela conjuntura nacional e internacional,

registou indicadores mais favoráveis do que os nacionais, nomeadamente ao nível do desemprego.

Acredita-se que o efeito da crise na Região Autónoma dos Açores surja de forma temporalmente desfasada,

face aos efeitos verificados a nível nacional.

Segundo dados do Serviço Regional de Estatística, a taxa de desemprego regional, por exemplo, foi a menor

a nível nacional, ao situar-se nos 6,9%, com um acréscimo de apenas 0,1 ponto percentual em relação a

2009.

A taxa média de inflação foi de 1,3%, melhor do que a nacional, em 0,1 ponto percentual.

Verificou-se uma redução no movimento turístico, com diminuição de dormidas em estabelecimentos

hoteleiros e aumento nos sectores da construção e do movimento do pescado descarregado (+101,5%), em

1 Fonte FMI, relatório de Abril 2011
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consequência do ano excecional de capturas de atum. Nos portos da Região, verificou-se um aumento da

movimentação inter-ilhas de mercadorias (+1%) e das escalas de navios (+13%). No sector dos transportes,

o tráfego de passageiros transportados inter-ilhas por via marítima decresceu 2% e por via aérea cresceu

1,2%.

Perspetivas 2011-2012

Conjuntura Mundial

As previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) foram revistas em baixa para 2011 e 2012, no

relatório de setembro de 2011, prevendo um crescimento de 4% do PIB mundial, quer em 2011, como em

2012.

Após uma forte recuperação da economia mundial em 2010, a qual se estendeu à generalidade das regiões,

perspetiva-se uma desaceleração do crescimento entre os anos de 2011 e 2012, a qual deve ser

especialmente significativa para as principais economias avançadas (Estados Unidos da América, Japão e

União Europeia) e continuando a ser impulsionado pelo forte crescimento dos países emergentes, assente

no elevado dos países asiáticos (China e índia), América Latina e Rússia. De entre as principais economias

avançadas, as instituições internacionais prevêem um crescimento mais fraco dos EUA (2,8% em 2010,1,5%

em 2011 e de 1,8% em 2012), uma desaceleração acentuada do Japão (3,9% em 2010, -0,5% em 2011 e

2,3% em 2012) e o prosseguimento de um crescimento mais moderado da União Europeia (1,8% em 2010,

1,7% em 2011 e 1,4% em 2012), com evoluções distintas entre os estados membros.

Zona Euro

O final de 2011 está a ser dominado pela crise das dívidas soberanas de alguns países da União Europeia. O

Fundo Monetário Internacional, nas suas previsões de setembro, declarou que a zona euro vai crescer 1,6%,

em 2011, e 1,1%, em 2012. A confiança na Zona Euro tem-se deteriorado acentuadamente, o que está a

afetar o investimento e o consumo.

Conjuntura Nacional

Em Portugal, o enfraquecimento do crescimento global está a prender o aumento as exportações e a

urgente consolidação orçamental estão a pesar sobre a procura doméstica. O FMI estima que a economia

portuguesa recue 2,2% este ano, e 1,8% em 2012, perfazendo quatro pontos em dois anos. A diferença com

a média da Zona Euro é grande nestes dois anos, mas atenuada pelas dificuldades em que a Europa

também está a cair.

A taxa de desemprego subirá, em Portugal, de acordo com dados publicados pelo FMI, de 12,2%, em 2011,

para 13,4%, em 2012, enquanto na Zona Euro a média estará entre 9,9%, em 2011 e 2012.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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Informações Gerais do Grupo

A Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A. é uma sociedade anónima integrada no sector público

empresarial regional, detida na sua totalidade pela Região Autónoma

dos Açores. Detém participações financeiras no capital de outras ^HB ^CV ar

empresas, diretamente, na Espada Pescas - Unipessoal, Lda (100%), na

Santa Catarina - Indústria Conserveira, S.A. (99,73%) e na Prontaçores -

Transformação e Comercialização de Pescado, S.A. (49%), participando, indiretamente, na Companha -

Sociedade Pesqueira através da subsidiária Santa Catarina.

Fazendo um sucinto historial à Lotaçor, S.A., empresa mãe deste grupo empresarial, pode referir-se que,

com a instituição do Regime Autonômico dos Açores, foram transferidas para os órgãos da Região as

atribuições que, na altura, vinham sendo exercidas pela administração central, através do Serviço de Lotas e

Vendagem, sendo criado, pela primeira vez sob o controlo da Região e por diploma de 6 de Novembro de

1979, um serviço de primeira venda de pescado - o Serviço Regional de Lotas e Vendagens. Mais tarde, em

1981, e por iniciativa da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas é então criado o Serviço Açoriano de

Lotas, E.P.- Lotaçor, através do Decreto Legislativo Regional NS 10/81/A de 8 de Julho, absorvendo nos seus

quadros todo o pessoal afeto ao Serviço Regional de Lotas e Vendagens. Porém, em 2005, no âmbito da

necessidade de reestruturação do sector público empresarial regional, a Lotaçor foi transformada em

sociedade anónima, através de Decreto Legislativo Regional n9 19/2005/A, adquirindo assim a designação

que tem hoje Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.

Nos quadros a seguir indicados apresenta-se as informações gerais do grupo de empresas subsidiárias e

associada da empresa Lotaçor, S.A..

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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Empresas Subsidiárias

ESPADA PESCAS - Unipessoal, Lda

Objeto Social:

Capital Social:

NIF:

C.A.E.:

Estrutura Acionista:

Sede:

Contactos:

Pesca, transformação e comercialização de peixe.

5.000 € (Cinco Mil Euros)

512 108 072

03111 - Pescas Marítimas

100% do capital detido pela Lotaçor - Serviço de Lotas

Rua Eng2. Abel Férin Coutinho, ns. 15, 9500-191 Ponta

Tel • 296 3025 80 Fax • 296 30 25 89
E-mail: info@espadapescas.pt

dos Açores, SÁ

Delgada (Açores)

Sonra'.
Catarina

sjav A<ont

SANTA CATARINA - Indústria Conserveira, SÁ

Objeto Social:

Capital Social:

NIF:

C.A.E.:

Estrutura Acionista:

Participações

Financeiras:

Sede:

Contactos:

Produção e comercialização de conservas, bem como a aquisição, importação e

exportação de quaisquer produtos alimentares, frescos ou congelados,

consubstanciando ou não matéria-prima para a sua atividade e, também, a

comparticipação, aquisição ou fretamento de embarcações.

677.151,77€ (Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Um Euros e

Setenta e Sete Cêntimos)

512 044 899

10203 - Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros

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

0,14% do capital social, de José Leovigildo Azevedo

0,04% do capital social, da empresa Sociedade Corretora, Lda

0,03% do capital social, de Ricardo Manuel Vieira Borges

0,03% do capital social, de Maria Natália Azevedo Brasil

0,03% do capital social, de Miguel Raul Folque Socorro

Detém 93,75% do capital social da empresa Companha - Sociedade Pesqueira, Lda

Rua do Roque, n?. 9, 9850-079 Calheta de São Jorge (Açores)

Tel: 295 416 220/993 Fax: 295 416 814

E-mail: geral<S)atumsantacatarina. com

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.



Relatório e Contas Consolidadas 2010

COMPANHA - Sociedade Pesqueira, Lda
COMPANHA

Objeto Social:

Capital Social:

/V/F:

C.A.E.:

Quotas:

Pesca do atum e outros, por todos os meios e artes de pesca, sua comercialização

e armazenagem por todos os meios.

10.000€ (Dez Mil Euros)

512 057 362

03111 Pescas Marítimas

93,75% do capital detido pela empresa Santa Catarina - Indústria Conserveira, SÁ

6,25% do capital social detido por Maria Natália Azevedo Brasil

Sede:

Contactos:

Rua do Roque, n?. 9, 9850-079 Calheta de São Jorge (Açores)

Tel/Fax: 296 28 83 15

E-mail:companha(S>atumsantacatarina.com

Empresa Associada

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

Objeto Social:

Capital Social:

/V/f;

C.A.E.:

Estrutura

Acionista:

Sede:

Contactos:

Transformação e comercialização de

50.000 € (Cinquenta Mil Euros)

512 104 190

03111 Pescas Marítimas

51% do capital detido pela Pronto e

Pescado, S.A.

49% do capital detido pela Lotaçor -

produtos da pesca e da aquicultura.

Fresco - Transformação e Comercialização de

Serviço de Lotas dos Açores, SÁ

Rua Eng2. Abel Férin Coutinho, n?. 15, 9500-191 Ponta Delgada (Açores)

Tel: 296 30 25 80 Fax:296 30 25 89

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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2. Organograma do Grupo

LOTAÇOR
SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.

SANTA CATARINA

INDUSTRIA CONSERVEIRA, S.A.

ESPADA PESCAS

UNIPESSOAL, LDA

PRONTAÇORES

TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PESCADO, S.A.

COMPANHA

SOCIEDADE PESQUEIRA, LDA
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3. Atividades Desenvolvidas pelo Grupo

O grupo empresarial da Lotaçor engloba as seguintes áreas de negócio:

4.1 Primeira Venda de Pescado e Gestão de Portos de Pesca

Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.

2010

A Lotaçor, S.A., em 2010, deu continuidade à missão de assegurar as

operações relativas à primeira venda de pescado e respetivo

controlo, gestão das lotas e também dos núcleos de pesca, bem

como, a exploração das instalações e equipamentos frigoríficos para

congelação e conservação do pescado.

Lotaçor

Também foram executados, de acordo com contratos programa firmados com a Região Autónoma dos

Açores, investimentos em portos e núcleos de pesca e respetivas infraestruturas e equipamentos.

Em termos globais, e relativamente ao ano anterior, o valor do pescado vendido em lota cresceu 10,4%,

mais 3 milhões de euros, o que se refletiu favoravelmente nas receitas desta empresa, pelo que o volume

de negócios superou os cinco milhões de euros, evidenciando uma evolução positiva de 65%.

Quanto aos investimentos verificou-se que o montante global concluído em 2010 foi superior a 2 milhões

de euros, encontrando-se em curso, em 31 de Dezembro de 2010, mais de 850 mil euros de investimentos.

A aposta da Lotaçor tem sido centrada na melhoria de condições para o sector, como sejam a modernização

e requalificação de estruturas existentes, a aquisição de novos equipamentos, a construção de novas casas

de aprestos e a melhoria de condições de operacionalidade dos portos. Todos estes investimentos têm sido

realizados em paralelo com um enfoque na qualidade, tendo sido iniciadas auditorias internas a todas as

lotas e entrepostos, no sentido de verificar o correio cumprimento dos requisitos do sistema de qualidade

HACCP, renovando as certificações existentes e solidificando os planos das restantes infraestruturas.

Em 2010, ocorreu a segunda edição do "Prémio Anual Universitário Lotaçor", que é uma iniciativa da

Lotaçor e que conta com a assessoria da PREMIVALOR. O objetivo deste prémio é o de contribuir para o

desenvolvimento da excelência na formação académica, premiando as vertentes académicas e científicas

dos trabalhos no âmbito do sector das pescas e promovendo maior interligação entre as universidades e o

mundo empresarial.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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Após o arranque ainda em 2010, durante o ano de 2011 a Lotaçor está a desenvolver um modelo de

Balanced Scorecard, que permitirá aferir a implementação da estratégia, através da satisfação dos objetivos

definidos, utilizando indicadores e relações entre objetivos. Permitirá, adicionalmente, o acompanhamento

de ações estratégicas e responsabilidades, mantendo o devido alinhamento com as ações. Para o

desenvolvimento do modelo de BSC auscultaremos todas as áreas chave da organização, para que não se

torne um modelo teórico e revele efeitos práticos na melhoria contínua da Lotaçor.

4.2 Pesca, Transformação e Comercialização de Pescado

Espada Pescas - Unipessoal, Ida

A empresa Espada Pescas, subsidiária da Lotaçor, foi registada em Agosto de

2008, tendo iniciado atividade em 2009, pelo que 2010 é o segundo ano de

atividade. Tem como objeto a pesca, transformação e comercialização de

pescado.

O ano de 2010 caracterizou-se por um grande crescimento da empresa em

termos de atividade. Começando pela atividade da pesca, nomeadamente da

embarcação "Cavalo-Marinho", verifica-se que esta se caracterizou por um arranque tardio, em julho de

2010, devido a fatores burocráticos relativos a licenciamentos, assim como com a dificuldade de encontrar

uma tripulação que pudesse garantir um funcionamento eficiente. A campanha que tinha sido perspetivada

em termos de capturas de 100 toneladas de tunídeos, devido aos fatores acima descritos não foi possível

atingir, tendo ficado por cerca de 25 toneladas (cerca de 26 mil euros), sendo 24 toneladas de atum bonito

(katsuwonus pelamis) e uma tonelada de atum patudo (thunnus obesus), prejudicando consequentemente

a rentabilidade da embarcação e da empresa. A atividade da pesca apresenta-se com expectativas

crescentes para o futuro próximo, com a entrada ao serviço da sociedade de mais duas embarcações de

maior porte, que se encontram em construção nos estaleiros navais da Nautiber - Estaleiros Navais do

Guadiana, Lda.

Na vertente comercial, a empresa continua a ter como principal objetivo o apoio ao setor produtivo,

trabalhando em estreita parceria com as Associações de Pescadores da Região, pretendendo alargar a

quota de mercado, transmitindo, ao mesmo tempo, confiança ao sector influenciando o mercado

positivamente.,

As vendas, em 2010, no montante de 871.546 euros, foram efetuadas em 51 clientes, onde as exportações

para Portugal continental e países terceiros representaram 81%, em apenas 12 clientes. Destes, temos de

"TiÕTÃÇÒR^slRviçO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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destacar dois que corresponderam a, sensivelmente, 76%, ou seja cerca de 535 mil euros, distribuídos por

301.091 euros de vendas no mercado de segunda venda em Vigo e 233.849 euros no mercado de segunda

venda em Lisboa MARL (Mercado Abastecedor da Região de Lisboa).

Quanto aos clientes provisionou-se, na totalidade, 7 clientes de cobrança duvidosa, no valor total de

78.685,23 euros. Todos estes clientes aluavam nos mercados descritos acima.

Em termos de demonstração de resultados, no que diz respeito aos fornecimentos e serviços externos,

houve uma evolução positiva, com alguns ganhos de eficiência, nomeadamente no transporte de

mercadorias, onde, em 2009, representava 23,32% das vendas, passando a 12,75%, em 2010. Quanto às

despesas de representação, baixaram à volta de seis pontos percentuais, relativamente a 2009, mesmo

somando as deslocações e estadas. O total de fornecimentos e serviços externos evoluiu positivamente, de

41% das vendas, em 2009, para 29%, em 2010.

De salientar as intervenções da Espada Pescas em produtos como a lula, sendo que, em meados de Agosto

de 2010, 30% da produção anual não tinha mercado e, caso não existisse a intervenção desta empresa,

teríamos assistido a uma convulsão no sector, com resultados imprevisíveis. Também ocorreram

intervenções ao nível da veja e do peixe-espada preto, este último com responsabilidades elevadas no

resultado negativo da empresa, devido ao valor perdido em cada quilo vendido.

Em termos de volume, em primeiro lugar temos a lula, seguida do peixe-espada preto e da veja.

A intervenção da Espada Pescas centrou-se nas ilhas da coesão, que sentiam mais dificuldades em valorizar

os seus produtos da pesca e onde as Associações de produtores mostraram mais iniciativa e capacidade de

atuação. As parcerias com estas organizações têm sido de valor inestimável para a concretização da

estratégia e objetivos da Espada Pescas.

A Espada Pescas alcançou em valor, por ilha, as seguintes quotas de mercado: S. Jorge - 43,63%; Flores -

17,79%; Corvo - 12,43%; Pico - 4,7%; Terceira -3,1%; S. Miguel - 2,34%; e Santa Maria - 0,1%. No total da

Região obteve-se 3,82% de quota de mercado.

Em resumo, apesar dos resultados negativos, que se prevêem recuperar nos próximos três a quatro anos,

em termos gerais, os principais objetivos foram cumpridos, encontrando-se a empresa focada em tornar-se

uma empresa de referência, contribuidora para um ambiente de negócios competitivo, no sector das

pescas dos Açores.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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Outro importante objetivo que merece continuação será fazer chegar o produto aos mercados

consumidores, mantendo a qualidade superior, apostando na transformação do produto da pesca em bens

de valor acrescentado, ambos acompanhados pela marca representativa do pescado dos Açores, apoiados

por uma campanha de comunicação forte junto do consumidor e parceiros de negócio, observando sempre

os melhores princípios éticos e de acordo com a visão e missão definida pelo detentor de capital.

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

Esta empresa participada da Lotaçor, S.A. foi constituída em 12 de maio de 2008, com um capital de 50.000

Euros, sendo 51% detidos pela Pronto e Fresco - Transformação e Comercialização de Pescado e 49% pela

Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A., materializando a vontade de ambos os acionistas em

desenvolver nos Açores um projeto com ideias inovadoras na comercialização de peixe fresco,

nomeadamente produzir peixe embalado e limpo em cuvete, acondicionado em atmosfera protetora. O

primeiro ano de atividade (7 meses) foi ocupado com o planeamento de todo o projeto de investimento da

construção da unidade fabril, que foi orçado em 3 milhões de euros.

No entanto, o projeto não correu como planeado, verificando-se algumas dificuldades na sócia Pronto &

Fresco.

Assim, a Lotaçor, por motivos de prudência, reconheceu no exercício de 2010 a perda total da participação

de 24.500 Euros na Prontaçores, tendo dado início ao processo que culminará na dissolução e liquidação

dessa empresa até ao final do ano de 2011, pelo fato de, neste ano, a sócia Pronto & Fresco ter iniciado o

processo de insolvência. A Lotaçor não reconheceu perdas adicionais por não existirem obrigações nem ser

esperado assumir perdas futuras.

Companha - Sociedade Pesqueira, Lda

A empresa Companha - Sociedade Pesqueira, Lda, subsidiária da Santa

Catarina - Industria Conserveira, Lda, tem como objeto a pesca de atum e

outros, por todos os meios e artes de pesca, sua comercialização e

armazenamento.

COMPANHA
SOCíDAK PESQUtBA LOAFoi constituída a 17 de agosto de 2000. No entanto, vê a sua sociedade

dissolvida a 21 de novembro de 2003 e, em l de julho de 2008, dá-se o reinicio

de atividade. Em 28 de fevereiro de 2009, após a participação no seu capital da empresa Santa Catarina -

Industria Conserveira, Lda, foram designados os novos órgãos sociais para o período 2009-2012. O capital
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social da Companha é detido em 93,75% pela Santa Catarina - Industria Conserveira, S.A., sendo assim, de

forma indireta, detida pela Lotaçor, S.A.

O ano 2010 ficou marcado pelo elevado volume de capturas de tunídeos nos Açores, nomeadamente de

katsuwonus pelamis, mais conhecido por Bonito, Caiado, Listado. Verificou-se, então, um aumento de 277%

em quantidade de peixe descarregado em lota, o que se traduziu num aumento de 132% no conjunto de

capturas das duas embarcações desta empresa - "Mestre Afonso" e "Maria Leontina"- comparativamente

com o exercício de 2009.

Apesar do aumento nas capturas e do esforço desenvolvido no sentido de melhorar a comercialização do

pescado, bem como na diminuição dos custos, verificou-se que a herança de resultados negativos,

proveniente da antiga administração, ainda acarreta um peso muito grande na exploração da empresa

Como tal, apesar dos bons resultados atingidos a nível exploração, ainda não foi possível atingir os valores

esperados no final deste exercício.

Assim, em 2010, foi registado um volume de vendas e prestações de serviços de 1.124.949,27 euros, que no

entanto se mantém 28,41% abaixo do orçamento. Este desvio explica-se pelo facto de, aquando da

realização do orçamento, terem sido estimadas vendas para a terceira embarcação, que só vem a ficar

concluída no ano seguinte e que, como tal, não regista qualquer venda.

É com base neste volume de vendas, e sempre numa política de contenção de custos, que se regista um

crescimento de 88,79% no resultado líquido, ou seja, em 2010 esta empresa apresenta um resultado líquido

negativo de 40.147,30 euros.

Verifica-se, portanto, um aumento de 71,9% nas vendas, valor este que se reflete no aumento de 60,65%

nos gastos com o pessoal, visto que os ordenados não são valores fixos, mas sim cálculos em percentagem

sobre o volume e/ou valor de pescado.

É, no entanto, visível o esforço de melhoria de resultados, através de uma maior eficiência e eficácia na

gestão de custos, ao verificarmos uma diminuição nos fornecimentos e serviços externos na ordem de

22,23%. Este esforço espelha-se num aumento de 102,83% no cash flow, pelo que, em 2010, este valor foi

positivo em 9.039,03 euros.

Em conclusão, apesar do ano de 2010 terminar ainda com resultados negativos, verifica-se que a empresa

está a caminhar no sentido de melhorar os resultados.
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4. Alocação dos Recursos Humanos

O número médio de trabalhadores com vínculo às empresas do grupo de empresas que integram o

perímetro de consolidação da Lotaçor, durante o ano de 2010, foi de 292, o que corresponde a um

aumento de 23,7%, face ao ano anterior. Verifica-se que os colaboradores se distribuem da seguinte forma,

pelas várias empresas:

300

Ne. Médio de Pessoal

• 2009 2010
292

Lotaçor Santa Companha Espada Total
Catarina Pescas Consolidado

Em termos de distribuição por área de negócio, os trabalhadores do grupo dividem-se da seguinte forma:

N°. Médio de Pessoal

• 2009 2010 292

Primeira Venda
de Pescado e

Gestão de
Portos

Indústria
Conserveira

Pesca,
Transformação

e
Comercialização

Pescado

Total
Consolidado
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5. Análise Económica e Financeira do Grupo

Balanço Consolidado

Ativo

Estrutura de Balanços da Empresa (SNC)

ACTIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Participações financeiras

Outros ativos financeiros

Total do Ativo Não Corrente

Ativo Corrente

Inventários

Clientes

Estados e outros entes públicos

Outras contas a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo Corrente

Total do Ativo

2010

31.535.070

43.518

319.319

31.897.906

5.045.588

9.420.325

786.331

8.165.205

14.980

858.119

24.290.548

56.188.454

2009

31.957.702

50.173

24.500

125

32.032.499

3.435.640

6.119.283

331.860

5.077.064

8.701

547.119

15.519.667

47.552.166

U- furos

Var 2010/2009

-422.632

-6.654

-24.500

319.194

-134.593

1.609.948

3.301.042

454.471

3.088.141

6.279

311.000

8.770.881

8.636.289

-1,3%

-13,3%

nd

-0,4%

46,9%

53,9%

136,9%

60,8%

nd

56,8%

56,5%

18,2%

Ativo Não Corrente

Os ativos fixos tangíveis, no montante de 31,535 milhões de euros, dizem respeito na sua maioria à

empresa mãe, com 84,9% do total.

40.000

o 30.000
3

= 20.000
5
Z) 10.000

Ativos Fixos Tangíveis

Lotaçor Santa Companha
Catarina

12009 2010

Espada Total Grupo
Pescas
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Os ativos fixos intangíveis, no montante de 44 mil euros, dizem essencialmente respeito a programas

informáticos da empresa mãe.

Os outros ativos financeiros, no total de 319 mil euros, dizem respeito ao investimento direto da Espada

Pescas na empresa Beiraçores - Produtos Alimentares, Lda. Em termos globais, o ativo não corrente

consolidado, no montante de 31.898 mil euros, sofreu uma ligeira diminuição face a 2009, na ordem de

0,4%.

Ativo Corrente

Em 2010, os clientes são a rubrica com maior peso no ativo consolidado corrente (38,8%), seguindo-se as

outras contas a receber (33,6%) e os inventários (20,8%). Os clientes aumentaram 53,9%, entre 2009 e

2010.

Clientes

• 2009

2010

Clientes
Conta

Corrente

6.312

9766

Clientes
Cobrança
Duvidosa

69

193

Perdas Por
Imparidades
Acumuladas

-262

-539

Saldo
Clientes

6.119

9.420

As outras contas a receber consolidadas, registadas no ativo corrente, evoluíram entre 2009 e 2010

conforme gráfico seguinte:
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7.000

6.000

5.000

4.000

o 3.000
;5

| = 2.000

=> 1.000

Outras Contas a Receber - Ativo Corrente

12009 2010

Subsídios 3o
-l.OOO irwerttrneTTto Peses Abrigo de

Artesanal Rendimentos

Os inventários consolidados, que sofreram um aumento de 46,9% de 2009 para 2010, têm a seguinte

distribuição entre as empresas do grupo.

Inventários 2010

• Lotaçor

• Santa Catarina

• Espada Pescas

Estes inventários referem-se, na sua maioria, a atum congelado, da empresa Santa Catarina.

Em termos de disponibilidades (caixa e bancos), temos no balanço consolidado a repartição por empresas

constante do gráfico abaixo. O adiantamento de verbas por parte da RAA para a construção de

embarcações foi responsável pela existência de 628 mil euros em disponibilidades na Espada Pescas

(73,3%).
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Disponibilidades 2010

Lotaçor • Santa Catarina * Espada Pescas • Companha

1.000

800

600

400

200

O

Disponibilidades

• 2009 2010

Numerário Depósitos à Depósitos a Total
Ordem Prazo Consolidado

Em consequência dos pontos anteriores, o ativo consolidado, em 2010, no montante de 56.188 mil euros,

sofreu um aumento face a 2009 na ordem de 18,2%.

Ativo

2010

2009

40000 45000 50000 55000 60000

U - Mil Euros
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Capital Próprio e Passivo Consolidado

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital realizado

Reservas legais + Outra Reservas

Resultados transitados

Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período

Interesses minoritários

Total do Capital Próprio

Passivo

Passivo não corrente

Estado e outros entes públicos

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Sub Total - Passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar + Outros Passivos Correntes

Diferimentos

Outros passivos financeiros

Sub Total - Passivo Corrente

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

2010

4.500.000

78.677

-9.551.584

16.212.534

-3.251.798

23.697

8.011.526

661.003

18.661.378

231.193

3.723.942

23.277.516

4.182.268

799.542

15.762.430

3.880.676

235.305

39.192

24.899.412

48.176.929

56.188.454

2009

4.500.000

78.677

-1.956.334

15.140.104

-6.937.297

27.736

10.852.887

76.158

16.693.074

139.649

3.505.079

20.413.959

3.920.658

839.309

7.363.437

4.157.324

4.591

0

16.285.320

36.699.279

47.552.J66

U- Mil furos
Var 2010/2009

-7.595.251

1.072.430

3.685.499

-4.039

-2.841.361

584.845

1.968.304

91.545

218.863

2.863.557

261.609

-39.767

8.398.993

-276.648

230.713

39.192

8.614.093

11.477.649

8.636.289

%

0,0%

0,0%

388,2%

7,1%

-53,1%

-14,6%

-26,2%

11,8%

65,6%

6,2%

14,0%

6,7%

-4,7%

114,1%

-6,7%

5025,1%

nd

52,9%

31,3%

18,2%

Capital Próprio

O capital próprio do grupo é de 8.012 mil

euros em 2010, o que manifesta uma

diminuição de 26,2%, influenciado pelos

resultados líquidos consolidados do período.

U - Mil Euros

Capital Próprio

Consolidado

8.012

10.853

2010 • 2009
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Passivo

O passivo consolidado do grupo, em 2010, no montante de 48.177 mil euros, cresceu 31,3%, relativamente

ao ano anterior, resultante de um acréscimo de 14% do passivo não corrente e de 52,9% no passivo

corrente, de 2009 para 2010.

Passivo
Consolidado
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Demonstração de Resultados por Naturezas Consolidado

Demonstração de Resultados Por Natureza (SNC)

Vendas e serviços prestados

Subsídios à exploração

Variação nos inventários da produção

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos 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

Resultado líquido do período atribuível a:

Detentores do capital da empresa-mãe

Interesses minoritários

2010 2009

10.214.384 4.727.621

4.088.203 2.957.021

-262.596 1.404.324

-4.444.893 -2.042.587

-4.519.427 -3.654.474

-5.449.879 -4.495.966

-1.024.439 -63.763

-24.500 -2.744.324

-39.192 0

3.393.406 3.221.352

-595.123 -1.915.203

1.335.943 -2.606.000

-4.129.669 -4.091.928

-2.793.726 -6.697.928

156.067 346.743

-1.275.372 -1.180.666

-3.913.030 -7.531.851

658.824 573.066

-3.254.207 -6.958.785

-3.251.798 -6.937.297

-2.409 -21.488

-3.254.207 -6.958.785
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Gastos e Perdas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas sofreu um aumento de 2.402 mil euros, em

2010.

Os fornecimentos e serviços externos consolidados do grupo, sofreram um aumento de 23,7%, de 2009

para 2010. No entanto, verifica-se uma evolução positiva do peso dos FSE's no volume de negócios, que

diminuiu, de 2009 para 2010, de 77,3% para 44,2%, respetivamente. A empresa mãe foi responsável por

cerca de 72,4% destes gastos.

5.000

4.000

| 3.000

= 2.000

=> 1.000

o
-1.000

12009

12010

Vár 10/09

Sub
contratos

Fornecimentos e Serviços Externos
Consolidado

Serviços
Especializ

ados

58

140

105,9%

1.464

1.887

28,9%

Materiais i Energia e
Fluídos

12',

119

-4,8%

828

976

17,9%

Deslocaçõ | Serviços
es, Diversos

Estadas e

680 189

Total
Consolida

do

3.654

FSE

FSE / Volume de Negócios

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

O
2009

3.654

2010

4.519

•Volume de Negócios 4.728 10.214

FSE/Volume Negócios 77,3% 44,2%
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FSE

Lotaçor • Santa Catarina «Companha • Espada Pescas

Os gastos com pessoal do grupo de 5.450 mil euros, em 2010, sofreram um aumento de 21,2% (+954 mil

euros) de 2009 para 2010. No entanto, o peso dos gastos com pessoal no volume de negócios evoluiu

favoravelmente de 95,1% para 53,4%, de 2009 para 2010. A empresa mãe, com um número médio de 151

trabalhadores, é responsável pela maioria destes gastos (64,2%).

6.000

5.000

° 4.000
3

LU

= 3.000

^̂ 2.000

1.000

O

Gastos Com Pessoal
Consolidado

5.450

4.496

• Remunerações dos Órgãos Sociais

• Remunerações do Pessoal

• Encargos Sobre Remunerações

l Outros

Total

2009 j 2010

Lotaçor

79

2.295

526

78

2.978

107

2.638

608

144

3.497

2009

Sta. C;

107

748

184

41

1.079

2010

tarma

104

858

213

51

1.227

2009 1 2010

Companha

35

327

77

0

438

45

516

126

17

704

2009

Espada

0

0

0

0

0

2010

Pescas

0

17

3

1

22

2009

To

221

3.370

786

119

4.496

2010

tal

257

4.029

950

214

5.450
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Pessoal/Volume Negócios

95,1%

2009
2010

Gastos C/ Pessoal

Companha
12,9%

Espada
Pescas
0,4%

S. Médio de Pessoal

As perdas por imparidades de dívidas a receber consolidadas aumentaram 961 euros, de 64 mil para 1.024

mil euros, sendo a empresa mãe a principal responsável.

As perdas por imparidades de investimentos não depreciáveis/amortizáveis consolidadas, no montante de

24.500 euros, dizem respeito à perda total do capital investido na Prontaçores, dado que a sua dissolução e

liquidação é expetável que ocorra no curto prazo.

As perdas por redução de justo valor, no montante de 39.192,44 euros, referem-se à contabilização do

justo valor dos instrumentos financeiros derivados negociados a 31 de Dezembro de 2010, pela empresa

mãe.
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Os outros gastos e perdas, no montante de 595 mil euros, são provenientes na sua maioria da empresa

mãe.

Os gastos com depreciações e amortizações

consolidados sofreram um ligeiro aumento de 0,9%

(+38 mil euros), de 2009 para 2010. As amortizações

sobre o volume de negócios passaram de 86,5%

para 40,4%.

Amortizações / Vol. Negócios

86,5%

40,4%

2009 2010

Em termos consolidados, os gastos e perdas de

financiamento, em 2010, no montante de 1.275

mil euros, sofreram um aumento de 8% (+95 mil

euros), em relação a 2009, sendo provenientes na

sua maioria da empresa mãe. No entanto, o peso

destes gastos no volume de negócios desceu de

25% para 12,5%, de 2009 para 2010, conforme

gráfico ao lado.

Gastos e Perdas de
Financiamento/Volume de Negócios

30,0%

25,0°/

20,0%

15,0% -

10,0% -

5,0%

0,0%

25,0%

12,5%

2009 2010
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Rendimentos e Ganhos

O volume de negócios do grupo, no montante de 10.215 mil euros, subiu 116,1%, de 2009 para 2010, tendo

sido este aumento mais significativos nas vendas.

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

n

• 2009

12010

10/09

Volume de Negócios Consolidado

Vendas

2.373

6.988

194,5%

Prestação de
serviços

2.355

3.227

37,0%

Volume de
Negócios

Consolidado
4.728

10.215

116,1%

Os subsídios à exploração consolidados, no montante de 4.088 mil euros, mais 38,3% do que no ano

anterior, dizem respeito, na sua quase totalidade, à empresa mãe.

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500

12009

12010

l Var %

Peso 2010

Subsídios à Exploração

Lotaçor

2.842

3.944

38,78%

96,5%

Santa
Catarina

Companha

11.5

129

12,17%

3,2%

15

0,4%

Total

2.957

4.088

38,25%

100,0%
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Os outros rendimentos e ganhos consolidados, no montante de 3.393 mil euros, mais 5,3% do que no ano

anterior, dizem respeito, na sua quase totalidade, a subsídios ao investimento da empresa mãe.

Os juros e rendimentos similares obtidos, no montante de 156 mil euros, menos 55% do que no ano

anterior, dizem respeito, na sua quase totalidade, à empresa mãe.

Resultados Consolidados

O resultado líquido do período consolidado de 2010, negativo em 3.254 mil euros, sofreu uma evolução

positiva face a 2009, que foi negativo em 6.959 mil euros.

No gráfico abaixo representa-se a evolução dos resultados do grupo, entre 2009 e 2010, nomeadamente:

EBITDA, operacional, antes de impostos e resultado líquido do período.

2.000.000

O

-2.000.000

-4.000.000

-6.000.000

-8.000.000

• 2009

2010

Resultados Consolidados

EBITDA

-2.606.000

1.335.943

Resultado
Operacional

-6.697.928

-2.793.726

Resultados
Antes de
Impostos
-7.531.851

-3.913.030

Resultado
Liquido do

Período
-6.958.785

-3.254.207
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Análise dos Principais Indicadores do Consolidado

Indicadores Económico - Financeiros

Autonomia 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

EBITDA/Vol. Negócios

2009 2010
22,8%

29,6%

95,3%

9,9%

17,6%

4,9%

77,3%

-55%

14,3%

16,6%

97,6%

18,2%

11,0%

3,7%

65,2%

13%

Em termos da estrutura financeira consolidada constata-se uma evolução desfavorável, entre 2009 e 2010,

nomeadamente, pela diminuição da autonomia financeira e solvabilidade, apresentando, no entanto, a

liquidez geral uma ligeira melhoria de 2009 para 2010 (+2,37%).

O peso relativo dos encargos financeiros líquidos sobre o volume de negócio diminuiu de 17,6% para 11,0%.

Verifica-se que, o endividamento bancário consolidado cresceu 39% (de 24.056 para 34.423 mil euros) e a

taxa média do endividamento baixou de 4,9% para 3,7%.

A rotação do ativo consolidado apresentou-se com evolução favorável, de 9,9% para 18,2%, face ao

crescimento verificado no volume de negócios, em 2010.

O EBITDA passou de -2.606 mil euros para o valor positivo de 1.336 mil euros, representando cerca de 13%

do volume de negócios em 2010.

Ponta Delgada, 20 de Outubro de 2011.

O Conselho de Administração,

José Luís Pimentel Amaral
>o

Cíntia Ricardo Reis Machado

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E ANEXO
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1. Balanço Consolidado

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

U - Euros

ACTIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Ativos intangíveis
Participações financeiras - outros métodos
Outros ativos financeiros

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
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

Resultado liquido do período
Interesses minoritários

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente

Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Outros passivos financeiros

Total do Passivo
Total do capital próprio e do passivo

NOTAS

7

8
9
:
n

:o
::
L2
: ;
: ?
4

6 e 14

L5
L5

L6
L5

L2
L8
19
20

17

12

18
17

13
IS

DATAS
31-12-2010

31.535.069,74

43.518,25

319.318,50
31.897.906,49

5.045.588,32
9.420.324,80

786.331,10
8.165.204,79

14.980,14
858.118,78

24.290.547,93
56.188.454,42

4.500.000,00
4.500,00

74.177,21
(9.551.584,22)
16.212.533,86
11.239.626,85
(3.251.797,67)

23.696,73
8.011.525,91

661.003,19
18.661.377,91

231.193,16
3.723.941,79

23.277.516,05

4.182.267,69
799.541,80

15.762.430,30
3.880.675,70

235.304,53
39.192,44

24.899.412,46
48.176.928,51
56.188.454,42

31-12-2009

31.957.701,77
-

50.172,72
24.500,00

124,70
32.032.499,19

3.435.640,20
6.119.282,67

331.859,93
5.077.063,85

8.700,95
547.119,07

15.519.666,67
47.552.165,86

4.500.000,00
4.500,00

74.177,21
(1.956.333,52)
15.140.104,05
17.762.447,74
(6.937.297,15)

27.735,99
10.852.886,58

76.158,00
16.693.073,71

139.648,65
3.505.079,15

20.413.959,51

3.920.658,23
839.308,80

7.363.437,36
4.157.324,14

4.591,24
0,00

16.285.319,77
36.699.279,28
47.552.165,86

O Técnico Oficial de Contas,

Marco Paulo Pereira Mede/os

(TOCn?. 85300)

O Conselho de Administração,

C/n t/o Ricardo Reis Machado

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.



Relatório e Contas Consolidadas 2010

2. Demonstração dos Resultados por Naturezas Consolidados

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

U - Euros PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

Subsídios à exploração

Variação nos inventários da produção

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

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

Resultado líquido do período atribuível a:

Detentores do capital da empresa-mãe

Interesses minoritários

Resultado por ação básico

NOTAS

21

22

LO

LO

23

24

l i

1

18

2 li

7

27

27

12

L6

2010

10.214.383,73

4.088.202,96

(262.595,55)

(4.444.893,43)

(4.519.427,31)

(5.449.879,40)

(1.024.439,17)

(24.500,00)

(39.192,44)

3.393.406,42

(595.122,86)

1.335.942,95

(4.129.668,69)

(2.793.725,74)

156.067,17

(1.275.371,73)

(3.913.030,30)

658.823,79

(3.254.206,51)

(3.251.797,67)

(2.408,84)

(3.254.206,51)

(3,62)

2009

4.727.620,82

2.957.020,60

1.404.323,97

(2.042.587,48)

(3.654.473,73)

(4.495.966,20)

(63.762,75)

(2.744.324,18)

-

3.221.351,50

(1.915.202,50)

(2.605.999,95)

(4.091.928,25)

(6.697.928,20)

346.742,96

(1.180.666,20)

(7.531.851,44)

573.066,39

(6.958.785,05)

(6.937.297,15)

(21.487,90)

(6.958.785,05)

(7,73)

O Técnico Oficial de Contas,

Marco Paulo Pereira

(TOC ns. 85300)

O Conselho de Administração,

José Luís Pimentel Amaral Cíntia Ricardo Reis Machado

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.



Relatório e Contas Consolidadas 2010

3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio Consolidado

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.



Descrição

Saldo em 1 de Janeiro de 2009
Primeira adoção de novo referencial contabilístico
Saldo inicial reexoresso

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de políticas contabilísticas
Aplicação dos resultados de 2008
Interesses minoritários
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Realizações de capital
Outras operações

Saldo em 31 de Dezembro de 2009

Saldo em 1 de Janeiro de 2010

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adoção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Aplicação dos resultados de 2009
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Realizações de capital
Outras operações

Saldo em 31 de Dezembro de 2010

Notas Capital
realizado

4.500.000,00
0,00

4.500.000.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00

0,00
0,00

4.500.000,00

1i50P.iP.QQiP0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

000

0,00
0,00
000

15 e 16 4.500.000,00

Reservas
legais

4.500,00
0,00

4.500.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00

0,00
0,00

4.500,00

4.500.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

000

0,00
0,00
000

4.500,00

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Outras Resultados Outras Resultado Interesses
reservas transitados variações no líquido do minoritários

74.177,21
0,00

74.177.21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00

0,00
0,00

74.177,21

74.177.21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 00

0,00
0,00
000

74.177,21

15.325,94
(937.085,64)
(921.759.70)

0,00
(461.507,43)

0,00
(573.066,39)

0,00

(1.034.573.82)

0,00
0,00

(1.956.333,52)

(1.956.333.52)

0,00
0,00

(6.937.297,15)
(659.583,97)

1.630.42
(7.595.25070)

0,00
0,00
000

(9.551.584,22)

315.614,37
13.253.175,76
13.568.790.13

0,00
0,00
0,00

(332.149,82)
1.903.463,74
1.571.313.92

0,00

1.571.313.92

0,00
0,00

15.140.104,05

15.140.104.05

0,00
0,00
0,00

(218.862,64)
1.291.292,45
1 072479.81

0,00

1.072.429.81

0,00
0,00
0.00

16.212.533,86

(461.507,43)
0,00

(461.507.43)

0,00
461.507,43

0,00
0,00
0,00

461.507.43

(6.937.297,15)

(6.937.297.15)

0,00
0,00

(6.937.297,15)

16.937.297.151

0,00
6.937.297,15

0,00
0,00

6 937 297 15
(3.251.797,67)

(3.251.797.67)

0,00
0,00
0.00

(3.251.797,67)

0,00
0,00

0.00

0,00
0,00

49.223,89
0,00
0,00

49.223.89

(21.487,90)

27.735.99

0,00
0,00

27.735,99

27.735.99

0,00
0,00
0,00

(1.630,42)
M (530.42)

(2.408,84)

(4.039.26)

0,00
0,00
000

23.696,73

Total do
Capital

4.448.110,09
12.316.090,12
16.764.200.21

0,00
0,00

49.223,89
(905.216,21)
1.903.463,74
1.047.471.42

(6.958.785,05)

(5.911.313.63)

0,00
0,00

10.852.886,59

10.852.886.58

0,00
0,00
0,00

(878.446,61)
1.291.292,45

412.845 84

(3.254.206,51)

(2.841.360.67)

0,00
0,00
000

8.011.525,91

O Técnico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

Marco Paulo Pereira MedeirpS(TOCn?. 85300) José Luís Pimentel Amaral Cíntia Ricardo Reis Machado
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4. Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

Euros

RUBRICAS

Fluxos de caixa das atlvidades operacionais
Recebimentos de clientes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

(Pagamentoj/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/(pagamentos)

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Outros ativos

Recebimentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Outros ativos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares

Dividendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Variação de caixa e seus equivalentes

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período

NOTAS PERÍODOS

2010 2009

31.438.483,18

(37.808.406,74)

(4.890.497,00)

(11.260.420,56)

10.919,52

4.272.116,10

(6.977.384,94)

(4.964.268,67)

0,00

0,00

0,00

870,00

0,00

0,00

2.372.012,78

57.475,44

0,00

(2.533.910,45)

26.581.355,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(18.364.205,89)

(998.336,01)

0,00

0,00

7.218.813,49

(2.292.481,90)

0,00

131.473,42

30.373.600,39

(33.202.542,04)

(4.090.958,39)

(6.919.900,04)

(1.522,65)

3.002.649,42

(3.918.773,27)

(6.190.871,56)

0,00

0,00

0,00

288,80

0,00

0,00

2.468.140,11

166.590,35

0,00

(3.555.852,30)

19.763.274,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(11.522.979,35)

(968.839,94)

0,00

0,00

7.271.455,38

(201.170,19)

0,00

332.643,61

Caixa e seus equivalentes no fim do período (2.161.008,48) 131.473,42

O Técnicp OfiffaT^de Contos, O Conselho de Administração,

Marco Paulo Pereira Meeiros

(TOC r>e. 85300)

Cm t/o Ricardo Reis Machado

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.
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5. Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Exercícios de 2009 e 2010

1. Introdução

A LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A., com sede na Rua Eng.s Abel Coutinho, 15, concelho de Ponta

Delgada, foi transformada em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, pelo Decreto Legislativo

Regional n.5 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.

A LOTAÇOR tem por objeto social 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 de prestação de

outros serviços necessários à atividade das embarcações de pesca, que sejam suscetíveis de facilitar ou

favorecer a sua realização.

As ações do capital social da LOTAÇOR são detidas integralmente pela Região Autónoma dos Açores, sendo o

montante subscrito e realizado representado por 900.000 ações nominativas com um valor nominal de 5 euros

cada. Nos termos do decreto acima descrito, as ações representativas do capital social, subscritas pela Região

Autónoma dos Açores, só poderão ser transmitidas para outros entes públicos por deliberação daquele órgão.

A LOTAÇOR rege-se pelo seu estatuto, pelas normas reguladoras das sociedades comerciais e do sector

empresarial do estado e por disposições do Governo Regional relacionadas com o sector das pescas e com a

própria empresa.

O objeto principal das suas subsidiárias é a aquisição, produção, comercialização, importação e exportação de

quaisquer produtos alimentares, frescos ou congelados, consubstanciado ou não matéria-prima para a sua

atividade e, também, a comparticipação, aquisição ou fretamento de embarcações.

A obrigação de elaborar demonstrações financeiras consolidadas reporta-se a 31 de Dezembro de 2010 e

incluem um ano de informação comparativa segundo as NCRF.

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.
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As empresas subsidiárias incluídas na consolidação em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 são:

Empresas

Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

Santa Catarina Industria

Conserveira, S. A.

Companha Sociedade

Pesqueira, Lda

Sede

Ponta Delgada

Calheta - S. Jorge

Calheta - S. Jorge

Proporção do capital detido

Direta Indireta

100,00%

99,73%

93,75%

Total

100,00%

99,73%

93,75%

A participação financeira na empresa associada apresentava a seguinte proporção de capital detido em 31 de

Dezembro de 2010 e 2009:

Prontaçores - Transformação e

Comercialização de Pescado, S.A.

As partes de capital da empresa associada não foram corrigidas nas demonstrações individuais para o valor que

proporcionalmente lhe corresponde nos capitais próprios dessa empresa, dado que a sua dissolução e

liquidação é expectável que ocorra no decurso de 2011 e, nesta perspetiva, foi reconhecida a perda total de

24.500 euros da quantia escriturada do seu custo de aquisição. A LOTAÇOR não reconheceu perdas adicionais

por não existirem obrigações ou pagamentos efetuados em benefício desta associada, nem ser esperado

assumir perdas futuras.

2. Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF)

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro do novo modelo de normalização

contabilística designado por Sistema de Normalização Contabilística (SNC) em vigor para o exercício iniciado em

l de Janeiro de 2010 e baseadas na estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) e

normas interpretativas (NI) que fazem parte integrante do 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

IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC.

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.
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Este modelo de normalização contabilística sucede o Plano Oficial de Contabilidade e demais legislação

complementar que servia de suporte ao relato financeiro da casa-mãe e das empresas subsidiárias até 31 de

Dezembro de 2009. Nesta conformidade, o balanço em 31 de Dezembro de 2009, as demonstrações dos

resultados, dos fluxos de caixa e das alterações do capital próprio, bem como as respetivas notas anexas do

período findo naquela data da casa-mãe e das empresas abrangidas pelo perímetro de consolidação,

apresentadas para efeitos comparativos, foram ajustados com efeito a l de Janeiro de 2009, data de transição,

conforme disposto na NCRF. Como as demonstrações financeiras consolidadas foram, pela primeira vez,

elaboradas em referência a 31 de Dezembro de 2010, os números comparativos nelas incluídas são

apresentados de acordo com os ajustamentos que foram registados em capitais próprios e resultados

transitados nas demonstrações financeiras individuais.

3. Principais 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

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações e

de acordo com as NCRF em vigor à data da sua elaboração. As demonstrações financeiras e respetivas notas

deste anexo são apresentadas em euros, salvo indicação explícita em contrário. As transações em moedas

diferentes do euro são convertidas utilizando as taxas de câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas

cambiais efetivos e os resultantes da conversão pela taxa de câmbio à data do relato são reconhecidos na

demonstração dos resultados.

As demonstrações financeiras consolidadas agora apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de

Administração em 20 de Outubro de 2011.

As demonstrações financeiras consolidadas apresentadas foram preparadas com base nos registos

contabilísticos da LOTAÇOR e das subsidiárias incluídas no perímetro de consolidação. As demonstrações

financeiras consolidadas de 2010 e 2009 foram preparadas para apresentar de forma verdadeira e apropriada

os capitais próprios consolidados e a posição financeira da LOTAÇOR e das suas subsidiárias com referência a

31 de Dezembro de 2010 e 2009, os resultados consolidados das suas operações, os fluxos de caixa

consolidados e os movimentos ocorridos nos capitais próprios consolidados para os períodos acima referidos.

(b) Princípios de consolidação

A consolidação das participações financeiras em empresas subsidiárias que estão identificadas na Nota l

efetuou-se pelo método de consolidação integral. As empresas subsidiárias são aquelas em que a LOTAÇOR

exerce o controlo sobre as suas atividades financeiras e operacionais e são integradas na consolidação desde a

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.
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data em que assume esse controlo e até ao momento em que o mesmo 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%.

A aquisição das subsidiárias é registada pelo método da compra. O excesso do custo de aquisição em relação

ao justo valor da participação é registado como "goodwill". Quando o custo de aquisição é inferior, a diferença

é reconhecida diretamente em resultados.

O valor recuperável do "goodwill" das subsidiárias calculado com base em metodologias de avaliação

suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados é anualmente determinado. As eventuais perdas de

imparidade assim determinadas são reconhecidas em resultados do exercício.

Os saldos e transações significativas entre as empresas incluídas na consolidação integral foram eliminados. O

valor correspondente à participação de terceiros nas empresas subsidiárias é apresentado como interesses

minoritários.

Quando as perdas acumuladas de uma subsidiária atribuíveis aos interesses minoritários excedem o interesse

minoritário no capital próprio dessa subsidiária, o excesso é atribuível ao Grupo sendo os prejuízos registados

em resultados na medida em que forem incorridos. Os lucros obtidos subsequentemente são reconhecidos

como proveitos até que as perdas atribuídas a interesses minoritários anteriormente absorvidas sejam

recuperadas.

(c) Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são mesurados ao custo deduzido de depreciações e perdas por imparidades

acumuladas. Este custo inclui o custo considerado à data de transição para o SNC e o custo de aquisição para os

ativos adquiridos após essa data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra acrescido dos encargos diretamente imputáveis à sua aquisição e

dos suportados com a preparação da sua entrada em funcionamento, incluindo os custos financeiros incorridos

com financiamentos obtidos.

As depreciações são calculadas numa base duodecimal, pelo método das quotas constantes, a taxas estudadas

de forma a amortizarem o valor contabilístico dos ativos durante a sua vida útil esperada.

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.



Relatório e Contas Consolidadas 2010

As taxas de amortizações correspondem às seguintes vidas úteis estimadas:

Edifícios e outras construções 5-50

Equipamento básico 3-10

Equipamento de transporte 4

Ferramentas e utensílios 4-8

Equipamento administrativo 3-8

Taras e vasilhame 3-5

Os terrenos não são depreciados.

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, enquanto as despesas com reparações e

manutenção que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros são reconhecidas como gastos do

período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a

diferença entre o montante recebido na transação e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em

resultados no período em que ocorre a alienação.

O efeito de alguma alteração a estas estimativas contabilísticas é reconhecido prospectivamente na

demonstração dos resultados.

(d) 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.

(e) Imparidade de ativos fixos tangíveis e de ativos intangíveis

As quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e dos ativos intangíveis da LOTAÇOR são periodicamente

revistas para se determinar eventuais imparidades em relação a quantia recuperável dos respetivos ativos.
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A quantia recuperável do ativo consiste no maior de entre preço de venda líquido e o valor de uso, sendo este

determinado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

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.

(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 (iii) não contenham nenhuma cláusula contratual que possa resultar em perda do valor nominal e do juro

acumulado.

(h) 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.

(i) 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.

A LOTAÇOR desreconhece passivos financeiros quando obrigação contratualmente estabelecida seja liquidada,

cancelada ou expire.
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(j) Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura

A LOTAÇOR recorreu à contratação de 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, que

exclui o recurso à contratação com objetivos especulativos.

Os instrumentos financeiros derivados são mensurados pelo respetivo justo valor, sendo o método do

reconhecimento dos ganhos e perdas de justo valor dependente de se tratar de instrumentos financeiros

derivados de negociação que são reconhecidos no resultado do exercício nas rubricas de custos ou proveitos

financeiros ou então designados como instrumentos financeiros derivados de cobertura, cujo reconhecimento

dos ganhos e perdas de justo valor depende 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. As variações do justo valor dos derivados

de cobertura são reconhecidas em resultados, conjuntamente com as variações de justo valor dos ativos ou dos

passivos cobertos atribuíveis ao risco coberto. As operações de cobertura de fluxos de caixa, a componente

eficaz das variações de justo valor são reconhecidas em reservas, sendo transferidas para resultados nos

períodos em que o respetivo item coberto afeta igualmente resultados. A parte ineficaz da cobertura é

registada em resultados no momento em que ocorre.

(k) Ativos não correntes detidos para venda

Os ativos não correntes estão classificados como detidos para venda quando a sua quantia escriturada é

recuperada principalmente através de uma transação de venda em lugar de o ser pelo uso continuado e são

mensurados pelo menor valor entre a sua quantia escriturada e o justo valor menos os custos de vender.

As perdas por imparidade relativamente a qualquer redução inicial ou posterior do ativo para o justo valor

menos os custos de vender são reconhecidas na demonstração dos resultados.

Os ganhos ou qualquer aumento posterior no justo valor menos os custos de vender de um ativo, mas não para

além da perda por imparidade cumulativa que tenha sido reconhecida.

(I) Inventários

Os inventários encontram-se valorizados ao custo de aquisição ou de produção estimado ou ao valor realizável

líquido, dos dois o mais baixo, sendo reconhecidos inicialmente ao custo, o qual inclui todas as despesas

suportadas com a compra, ou estimadas com a produção e é determinado utilizando o método do custo médio

ponderado.

Os inventários são reduzidos por imparidade sempre que se estimar que o valor de realização ou de mercado é

inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.
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(m) Clientes e outras contas a receber

As rubricas de Clientes e outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo

subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de qualquer perda de imparidade, quando

existir evidência objetiva de que determinadas transações não serão recuperáveis de acordo com as condições

contratuais.

(n) Fornecedores e outras contas a pagar

Os fornecedores e outras contas a pagar, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é

substancialmente equivalente ao seu justo valor.

(o) Financiamentos obtidos

Os empréstimos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido dos custos de transação

incorridos, sendo subsequentemente mensurados ao custo. 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 para a utilização.

(p) Locações

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras ou operacionais se através deles forem, ou

não, transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação. Esta

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 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.
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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.

(q) Caixa e seus equivalentes

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez

com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos",

expresso no "passivo corrente".

(r) Capital social

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

(s) Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os

impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando se relacionam com

itens registados diretamente no capital próprio. Nestes casos os impostos correntes e os impostos diferidos são

igualmente registados no capital próprio.

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.

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.

Os ativos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros

fiscais futuros suficientes para os utilizar. Na data de cada balanço é efetuada uma reapreciação das diferenças

temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos no sentido de reconhecer ativos por impostos

diferidos não registados anteriormente por não terem preenchido as condições para o seu registo e/ou para

reduzir o montante do impostos diferidos ativos registados em função da expectativa atual da sua recuperação

futura.

(t) Benefícios aos empregados

A LOTAÇOR concede benefícios pós-emprego aos seus empregados nos termos previstos no Acordo da

Empresa em vigor até 31 de Dezembro de 2010, que estabelece a responsabilidade de complementar as
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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. Essas responsabilidades são estimadas anualmente por actuários

independentes, sendo utilizado o método do crédito da unidade projetada.

A quantia reconhecida como um passivo relativa às responsabilidades com benefícios de reforma corresponde

ao valor presente da obrigação à data do relato financeiro, deduzido do justo valor dos ativos do plano. Os

ganhos e perdas atuariais decorrentes de alterações são imediatamente reconhecidos na demonstração dos

resultados.

(u) Rédito

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços

decorrentes da atividade normal da LOTAÇOR. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor

Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. A LOTAÇOR reconhece rédito quando este pode ser

razoavelmente mensurável e, seja provável que se obtenham benefícios económicos futuros, sendo

reconhecidos na data da prestação dos serviços.

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.

(v) 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 registados em subsídios à exploração não
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reembolsáveis e são reconhecidos na demonstração de resultados no mesmo período em que o gasto

associado é incorrido.

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.

(w) 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.

(x) Provisões

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.

(y) Juízos 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

financeira 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.

(z) 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.
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4. Fluxos de caixa

A rubrica de caixa e depósitos bancários inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis e

aplicações de tesouraria no mercado monetário, e detalha-se como segue:

Numerário

Depósitos à ordem

Depósitos a prazo

Total

3.173

234.886

620.059

858.118

3.332

543.787

-

547.119

Os saldos credores de depósitos à ordem perfaziam o montante de 3.019.127 euros e 415.645 euros em 31 de

Dezembro de 2010 e 2009, respetivamente.

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

Durante o ano de 2010, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às consideradas na

preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2009, apresentada para efeitos comparativos,

nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

6. Partes relacionadas

As ações representativas do capital social são detidas integralmente pela Região Autónoma dos Açores. O valor

subscrito e realizado é representado por 900.000 ações nominativas, com o valor nominal de 5 euros, cada

uma.
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o movimento ocorrido nos ativos tangíveis em curso compreende:

Saldo em l de Janeiro

Investimento direto

Menos:

Transferência para ativos fixos tangíveis e anulações

6.326.583

(3.632.092)

4.619.468

7.660.438

(4.810.532)

Saldo em 31 de Dezembro 2.694.491 2.849.906

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o custo acumulado dos ativos tangíveis em curso compreende:

Construção das embarcações:

Companha

Espada Pescas

Outros

Saldo em 31 de Dezembro

1.292.265

500.000

902.226

2.694.491

1.102.265

-

1.747.641

2.849.906

8. Goodwill

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o movimento ocorrido nesta rubrica resulta do processo de aquisição da

subsidiária SANTA CATARINA e da sua participada COMPANHA concretizado em 30 de Janeiro de 2009.

Os valores de goodwill são sujeitos a testes de imparidade anuais ou sempre que existam indícios de eventual

perda de valor.

Nos testes realizados, na comparação do valor recuperável com o valor escriturado de 2.744.324 euros foi

reconhecida uma perda por imparidade de 2.744.324 euros em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, baseada nas

projeções de fluxos de caixa do plano de negócios, aprovadas pelo Conselho de Administração, prolongadas de

uma perpetuidade.
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9. Activos intangíveis

O movimento ocorrido nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 resume-se como se segue:

Em 31 de Dezembro de 2009
Saldo
inicial

Aumentos Diminuições
Saldo
final

Custo:

Programas de computador

Depreciações acumuladas:
Programas de computador

Valor líquido:

23.223

4.508

18.715

41.425

9.968

64.648

14.476

50.172

Em 31 de Dezembro de 2010
Saldo
inicial

Aumentos Diminuições
Saldo
final

Custo:
Programas de computador

Depreciações acumuladas:
Programas de computador

Valor líquido:

64.648

14.476

50.172

15.698 80.346

22.352 36.828

43.518

10. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, a rubrica Inventários apresentava a seguinte composição:

Matérias-primas e subsidiárias

Produtos acabados

Inventário final

Perdas por imparidades de inventários

3.648.274

1.397.315

5.045.589

1.775.730

1.659.910

3.435.640

Saldo líquido 5.045.589 3.435.640

O movimento ocorrido durante o ano na rubrica de Matérias-primas e subsidiárias determina-se como segue:

Inventário inicial

Compras

Regularizações

Inventário final

Custo das vendas

1.775.730

6.376.103

(58.666)

(3.648.274)

4.444.893

146.710

3.672.730

(1.123)

(1.775.730)

2.042.587
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A variação nos inventários de produção em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 resultou de:

Inventário inicial

Inventário final

Variação nos inventários de produção

1.659.910

1.397.315

(262.596)

255.586

1.659.910

1.404.324

11. Clientes e outras contas a receber

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o saldo desta rubrica resume-se como segue:

Clientes

Clientes gerais

Clientes de cobrança duvidosa

Perdas por imparidades acumuladas

Outras contas a receber

Acréscimos de rendimentos

Subsídios ao investimento

Protocolo da pesca artesanal

Porto Abrigo

Outros

Perdas por imparidades acumuladas

Total

9.766.130

193.105

(538.911)

9.420.324

336.976

6.215.189

792.211

694.775

1.019.084

(893.029)

8.165.205

6.312.344

68.580

(261.641)

6.119.284

90.156

3.923.884

682.548

-

526.336

(145.860)

5.077.064

Em 31 de Dezembro de 2010, existia um saldo devedor de 319.194 euros, classificado como um ativo não

corrente, devido pela BEIRAÇORES, cujo capital social poderá ser integralmente adquirido pela participada

ESPADA PESCAS, caso se confirmem as condições estipuladas no contrato celebrado com os detentores do

capital social.

No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as perdas por imparidade acumuladas

tiveram o seguinte movimento:

Em 31 de Dezembro de 2009

Clientes
Outras contas a receber

Saldo
Inicial

1.537.714

189.935

1.727.649

Reforço

8.398
60.664

69.062

Utilização

(1.289.053)
(103.255)

(1.392.308)

Reversão

(3.816)
(1.484)

(5.300)

Saldo
final

261.641
145.860

407.501
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Em 31 de Dezembro de 2010

Clientes

Outras contas a receber

Saldo

inicial

261.641

145.860

407.501

Reforço

284.825

747.169

1.031.994

Utilização Reversão

(7.554)

-

(7.554)

Saldo

Final

538.911

893.029

1.431.941

As perdas por irnparidade dos clientes e outras contas a receber são registadas quando existir evidência

objetiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação.

12. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo,

apresentava os seguintes saldos:

Atívo

Imposto sobre o rendimento

IRC a recuperar 69.922

IRC a pagar

Juros bancários 13

Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares

Trabalho dependente

Rendimentos profissionais

Imposto sobre o valor acrescentado

IVA- a pagar

IVA - a recuperar

IVA - reembolsos pedidos

Contribuições para a seg. social

Outros

Total

93

281.655

431.500

3.148

786.331

Passivo

785

60.104

114

261.593

1.137.950

1.460.545

Atívo

47.596

25.341

18.618

212.498

27.806

331.860

Passivo

42

27.829

1.014

87.149

797.314

2.120

915.468
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A subsidiária SANTA CATARINA é devedora à segurança social de 836.151 euros que é assim subdividida:

Plano Prestacional de 12-06-2007

Plano Prestacional de 21-04-2011

Prestações de 2010

103.721

671.174

61.256

Total 836.151

Em 31 de Dezembro de 2010, os planos prestacionais tinham a seguinte composição:

Plano Prestacional

Plano Prestacional

Total

Capital

76.158

527.415

Juros

27.563

143.760

Total

103.721

671.175

774.896

Corrente

69.147

44.745

113.892

Não corrente

34.574

626.429

661.003

Por força do plano financeiro desses dois planos prestacionais aprovados pelo Instituto de Gestão do Regime

de Segurança Social, o saldo do Estado e outros entes públicos foi assim classificado no balanço:

Não corrente

Corrente

Total

661.003

799.542

1.460.545

76.158

839.309

915.467

A LOTAÇOR e as suas subsidiárias são tributadas através do regime normal de tributação, sendo o

resultado fiscal consolidado apurado na LOTAÇOR correspondente ao somatório da estimativa de

impostos sobre o rendimento registado numa base individual.

Em conformidade com a legislação em vigor, a taxa a aplicar para determinação do Imposto sobre o

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) é de 17,5%, sobre a matéria coletável superior a 12.500 euros,

aplicando-se a taxa de 8,75% para a matéria coletável inferior a essa quantia, nos termos do artigo 87e do CIRC.

Adicionalmente, a partir de l de Janeiro de 2010, os lucros tributáveis que excedam os 2.000 milhares de euros

são sujeitos a derrama estadual à taxa de 2,5%, nos termos do art. 872-A do mesmo código. Como estabelecido

na Lei das Finanças Locais, estão também sujeitas à derrama fixada pelos municípios onde a LOTAÇOR e as suas

subsidiárias exercem a sua atividade até ao montante máximo de 1,5% do lucro tributável sujeito e não isento

de IRC.
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Nos termos do artigo 812 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, encontram-se

ainda sujeitas a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das

autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando

tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções,

reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou

suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da LOTAÇOR e das empresas subsidiárias dos anos de 2007 a

2010 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

O Conselho de Administração entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte

das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações

financeiras em 30 de Junho de 2010.

Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos são reportáveis durante um período de 4 anos (6 anos para os

incorridos até 2009) após a sua ocorrência e suscetíveis de dedução a lucros fiscais gerados durante esse

período.

O montante de 658.824 euros registado em resultados do exercício na rubrica de Imposto sobre o rendimento

compreende:

Imposto corrente

Imposto diferido

(760)

659.584

658.824

573.066

573.066

13. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 os saldos da rubrica "Diferimentos" do ativo e passivo foram como

segue:

Gastos a reconhecer
Seguros
Outros

Rendimentos a reconhecer

4.186
10.793 8.701
14.980 8.701

235.305 4.591
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O montante de 235.305 euros está relacionado com o contrato programa celebrado no âmbito da transferência

de pescado entre entrepostos frigoríficos da Região Autónoma dos Açores.

14. Capital realizado

O capital social da LOTAÇOR é de 4.500.000 euros, representado por 900 000 ações nominativas com valor

nominal de 5 euros cada uma e encontra-se integralmente subscrito e realizado em numerário e em espécie.

As ações representativas do capital social subscrito e realizado são detidas, na totalidade, pela Região

Autónoma dos Açores.

15. Reservas e resultados acumulados

De acordo com a legislação vigente, a Sociedade é obrigada a transferir para a rubrica de reservas legais, no

mínimo, 10% do lucro anual até que a mesma atinja 20% do capital social. Esta reserva não pode ser distribuída

ao acionista, podendo contudo, ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas todas as outras

reservas, ou para aumento do capital social.

As variações ocorridas na rubricas resultados transitados e outras variações em capitais próprios a seguir

indicadas nos exercícios de 2009 e 2010 decorreram de:

Saldo em 1 de Janeiro de 2009

Reclassificação do subsídio ao investimento

Saldo inicial reexpresso

Aplicação dos resultados de 2008

Subsídios ao investimento:

Subsídio

Imposto diferido associado

Saldo em 31 de Dezembro de 2009

Aplicação dos resultados de 2009

Subsídios ao investimento:

Subsídio

Imposto diferido associado

Saldo em 31 de Dezembro de 2010

Resultados Transitados

15.326

(937.086)

(921.760

(461.507)

-

(573.066)

(1.956.333)

(6.937.297)

1.630

(659.584)

(9.551.584)

Outras Variações

315.614

13.253.176

13.568.790

1.903.464

(332.150)

15.140.104

-

1.291.293

(218.863)

16.212.534

Os subsídios ao investimento em ativos fixos tangíveis e os correspondentes impostos diferidos são registados

inicialmente na rubrica de Outras variações no capital próprio e anualmente transferidos para resultados na
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mesma proporção das depreciações dos ativos financiados. O passivo por impostos diferidos assim gerado será

subsequentemente anulado, à medida que esses subsídios são imputados a resultados.

16. Interesses minoritários

O saldo da rubrica dos interesses minoritários classificado no balanço em 31 de Dezembro de 2010 diz respeito

à participada COMPANHA.

O saldo desta rubrica nesta data foi assim formado:

Saldo inicial

Variações no capital próprio

Lucro/(prejuízo) do período

Saldo final

27.736

(1.630)

(2.409)

(23.697)

-

49.224

(21.488)

27.736

17. Fornecedores e outras contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 o saldo desta rubrica decompõe-se como segue:

Fornecedores

Empresas gerais

Outras contas a pagar

Remunerações a pagar

Outras operações

Fornecedores de investimento

Remunerações a liquidar

Outros credores por acréscimos de gastos

Região Autónoma dos Açores

Segurança social de pesca artesanal

Protocolo de pesca artesanal

Mútua dos pescadores

Outros credores

Total

4.182.267

102.046

17

484.463

180.396

596

861.647

327.649

305.225

309.256

976.209

3.880.676

3.920.658

55.205

-

1.464.788

173.361

439.157

182.391

263.475

158.732

202.940

1.217.275

4.157.324
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O montante de 439.157 euros registado em 2009 por contrapartida da rubrica Outros gastos e perdas,

proveniente do incumprimento do contrato de fornecimento de conservas de peixe com marca própria da

COFACO AÇORES de 2008, está evidenciado na rubrica Fornecedores em 31 de Dezembro de 2010.

18. Financiamentos obtidos

Em 31 de Dezembro de 2010, a rubrica dos Financiamentos obtidos era assim subdividida quanto ao prazo e

por natureza de empréstimos que foram na totalidade negociados em euros:

Papel Comercial

Empréstimos

bancários

Locações

financeiras

Facilidades

bancárias

Corrente Não Total

Corrente

8.000.000 8.000.000

2.195.437 10.649.421 12.844.858

26.208 11.957 38.165

13.540.785 13.540.785

15.762.430 18.661.378 34.423.808

Os montantes acima referidos estão detalhadamente explicados nos Relatórios e Contas individuais de cada

empresa.

Os montantes classificados como facilidades bancárias incluem contas correntes caucionadas que poderão ser

utilizadas até ao montante máximo de 12.857.200 euros e que vencem juros à taxa anual Euribor acrescida de

margens que variavam entre 1,65% a 3,5%.

Os financiamentos obtidos classificados no passivo não corrente serão reembolsados da seguinte forma (por

anos):

Anos

2012

2013

2014

2015

2016 e seguintes

Total

Montante

10.879.971

2.219.957

1.233.128

779.096

3.549.226

18.661.378
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Os contratos de locação financeira venciam-se nos seguintes anos:

Anos

2011

2012

2013

Total

Valores

26.208

10.177

1.780

38.165

19. Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Em conformidade com os estudos actuariais e respetivos pressupostos, reportados a 31 de Dezembro de 2010

e 2009, as responsabilidades da LOTAÇOR com pensões e complementos de pensões de reforma eram as

seguintes:

Valor atual das responsabilidades com trabalhadores reformados

Valor atual das responsabilidades com trabalhadores no ativo, por serviços passados

Total

358.755

464.862

823.617

397.421

373.887

771.308

Relativamente às responsabilidades com trabalhadores no ativo por serviços futuros, o valor atual, em 31 de

Dezembro de 2010, foi de 358.754 euros (306.085 euros, em 2009). Em relação à esperança média de vida

(EMV), temos:

Ativos

Pensionistas

Total

NB de Colaboradores

118

17

135

Idade Mínima

22

S2

22

EMV

57,02

28,81

57,02

Os estudos actuariais 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

Taxas

Taxa de rendimento do fundo

Taxa de crescimento dos salários

rv

E KV

5%

3%
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Taxa de atualização das pensões

Taxa de crescimento das pensões

Taxa de crescimento das remunerações (S.

Dados Gerais

Idade normal de reforma

N- de pagamento de benefícios

4,5%

0%

2%

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 " Outras

contas a receber e a pagar - Benefícios pós-emprego" conforme se indica:

Saldo em 1 de Janeiro

Custos com pensões

Correção

Menos:

Contribuições para o fundo de pensões (em numerário)

Total

139.649

91.544

-

-

231.193

236.262

(13.894)

-

(82.719)

139.649

Em referência a 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o encargo com pensões, contabilizado na rubrica de gastos

com o pessoal, foi apurado como segue:

Custo dos serviços correntes

Custo dos juros

Retorno real dos ativos (perda)

Perdas/(ganhos) actuariais do ano

Total

25.428

38.565

(5.477)

33.028

91.544

20.545

39.944

(31.268)

(43.115)

(13.894)

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

Saldo no início do ano

Contribuições do ano

Rendimento do ano (ganho)

Pensões pagas no ano

Total

631.660

-

5.477

(44.713

592.424

562.620

82.719

31.289

(44.947)

631.660
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Em 31 de Dezembro de 2010, o património do Fundo de Pensões Aberto BANIF PREVIDÊNCIA EMPRESAS

apresentava a seguinte composição (percentual):

Disponibilidades e outros

Imóveis

Fundos de investimento (unidades de participação)

Ações

Obrigações

Total

11,03%

31,11%

2,06%

18,77%

37,03%

100,00%

21,82%

32,31%

3,76%

11,13%

30,98%

100,00%

O valor de unidade de participação do fundo de pensões era de 6,1856 euros, em 31 de Dezembro de 2010

(6,1281 euros, em 2009).

20. Passivos por impostos diferidos

O movimento ocorrido nos passivos por impostos diferidos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010

e de 2009, de acordo com as diferenças temporárias que os geraram foi como segue:

Em 31 de Dezembro de 2009
Constituição Reversão

Saldo Resultados Capitais Resultados do ano Capitais

inicial do ano próprios do ano próprios

Passivos por impostos diferidos

Subsídios ao investimento

Passivos por impostos diferidos

Subsídios ao investimento

3.028.779 - 850.591

3.028.779 - 850.591

Constituição

Saldo Resultados Capitais

inicial do ano próprios

3.505.080 994.547 227.316

3.505.080 994.547 227.316

(573.066)

(573.066)

Em

-

Saldo

final

3.505.080

3.505.080

31 de Dezembro de 2010

Reversão

Resultados Capitais

do ano próprios

(659.584)

(659.584)

(343.416)

(343.416)

Saldo

final

3.723.943

3.723.943
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21. Vendas e serviços prestados

Vendas

Pescado, conservas e outros

Serviços prestados

Taxas de lota

Aluguer de frio

Outros

Vendas e serviços prestados

6.897.660

2.157.479

1.008.878

150.367

3.316.724

10.214.384

2.373.077

1.869.440

367.087

118.017

2.354.544

4.727.621

22. Subsídios à exploração

Os subsídios à epioração reconhecidos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 repartiam-se do seguinte modo:

LOTAÇOR

SANTA CATARINA

COMPANHA

íjíOJ
3.944.179

129.402

14.622

2.841.582

115.439

Total 4.088.203 2.957.021

23. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e de

2009, foi a seguinte:

Subcontratos

Trabalhos especializados

Materiais

Energia e fluidos

Deslocações e estadas

Serviços diversos

Total

140.745

1.886.934

118.775

976.069

872.042

524.862

4.519.427

68.077

1.464.605

125.032

827.688

680.201

488.871

3.654.474
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24. Gastos com o pessoal

Os gastos com o pessoal nos anos de 2010 e 2009 detalham-se conforme se segue:

Remunerações dos órgãos sociais

Remunerações do pessoal

Benefícios pós-emprego

Indemnizações e pensões

Encargos sobre remunerações

Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais

Gastos de ação social

Outros

Total

259.124

4.027.093

91.545

15.786

949.847

66.344

23.715

16.424

5.449.879

220.809

3.369.625

-

-

786.210

51.128

36.633

31.562

4.495.966

25. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, foram como

segue:

Rendimentos suplementares

Rendimentos e ganhos em Inv. não financeiros

Outros rendimentos e ganhos

45.212

101.127

3.247.064

168.153

6.375

3.046.825

3.393.406 3.221.352

A rubrica Outros rendimentos e ganhos inclui o valor de 2.794.928 euros referente à imputação de subsídios

para o investimento do exercício de 2010 (em 2009 - 3.008.167 euros).
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26. Outros gastos e perdas

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, foram como segue:

Impostos

Desconto de pronto pagamento concedidos

Perdas em inventários

Gastos e perdas em investimentos financeiros

Gastos e perdas em investimentos não financeiros

Outros

106.085

6.454

573

-

205

481.806

595.123

111.448

2.858

5.102

1.207.856

485

587.454

1.915.203

A quota detida na sociedade Ponto Alto registada nos livros da participada SANTA CATARINA pelo montante de

1.200.000 euros, foi alienada pelo valor simbólico de um euro em 11 de Fevereiro de 2009, estando esta perda

reconhecida na rubrica de Perdas em investimentos financeiros.

A rubrica Outros gastos e perdas inclui, no exercício de 2010 estão registados 405.367 euros de encargos de

anos anteriores cujo financiamento não foi aprovado pelo Governo Regional.

27. Juros, rendimentos e gastos similares

Os resultados financeiros, nos períodos de 2010 e de 2009, tinham a seguinte composição:

Juros e outros rendimentos similares

Juros obtidos

Gastos e perdas de financiamento

Juros suportados

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Juros de mora e compensatórios

Encargos com desconto de títulos

Outros

156.067

156.067

1.062.305

194

151.569

31.465

29.838

1.275.371

346.743

346.743

862.908

299

52.379

49.835

215.245

1.180.666
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28. Garantias prestadas

A LOTAÇOR constituiu-se avalista dos empréstimos bancários contraídos pelos armadores, ao abrigo dos

protocolos celebrados com o BANIF - Banco Internacional do Funchal e BESA- Banco Espírito Santo dos Açores,

e a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar que, em 31 de Dezembro de 2010, ascendiam a 4.790.368 euros

(4.377.162 euros, em 2009). 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.

O Té</nto Oficial^ Contas,

l

O Conselho de Administração,

Marco Paulo Pereira Medeiros

(TOC n?. 853

Cíntia Ricardo Reis MachadoJosé Luís Pimentel Amaral
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ÓRGÃOS SOCIAIS

Nos termos das alíneas b), c) e i) do art.s 169 do DLR n.9?/2008/A de 24 de Março e da publicação do Aviso n.2

170/2010, de 30 de Novembro, abaixo se apresenta a estrutura e composição dos órgãos sociais das várias empresas

participadas e associada da Lotaçor, S.A., bem como, os principais elementos curriculares e montantes

remuneratórios auferidos.

1. Composição e Mandatos

1.1 Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.

Presidente

Secretário

Órgão Social

José António Silva Brum

José Gaspar Rosa de Lima

Presidente José Luis Pimentel Amaral

Vogal Executiva Cíntia Ricardo Reis Machado

Vogal João Luis Vieira Pereira

Presidente

Vogal

Vogal

Efetivo

Suplente

Data da Nomeação Mandato

Mesa da Assembleia Geral

14 de Agosto 2009 2009-2012

14 de Agosto 2009 2009-2012

Conselho de Administração

12 de Outubro 2010 2010-2012

12 de Outubro 2010 2010-2012

12 de Outubro 2010 2009-2012

Observações

Luis Manuel Raposo Fernandes 14 de Agosto de 2009 2009-2012 Cessou funções em 12 de Outubro 2010

João Manuel Béliz Trabuco 14 de Agosto de 2009 2009-2012 Cessou funções em 12 de Outubro 2010

João Luis Vieira Pereira 14 de Agosto de 2009 2009-2012 Foi reconduzido em 12 de Outubro 2010

UHY & Associados, SROC, Lda.
representada por Manuel Luís
Fernandes Branco, ROC
A. Jacinto e Pereira da Silva,
SROC, Lda, representada por
António José Pereira da Silva.

Fiscal Único

14 de Agosto 2009 2009-2012

14 de Agosto 2009 2009-2012

1.2 Espada Pescas - Unipessoal, Lda

Cargo

Gerente

Órgão Social

Ernesto Melo Antunes

Data da Nomeação

Gerência

14 de Abril 2009

Mandato

2009-2012

Observações
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1.3 Santa Catarina - Indústria Conserveira, Lda

Órgão Social

Mesa da Assembleia Geral

Presidente Domingos Manuel Cristíano Oliveira da Cunha

Vogal António Gomes Lopes

Secretário Leonardo Miguel Arruda Araújo da Costa Ponte

Data da Nomeação Mandato Observações

30 de Janeiro 2009 2009-2012

Conselho de Administração

Presidente João Manuel Béliz Trabuco

Vogal Luís Manuel Raposo Fernandes

Vogal Pedro Francisco Pessanha Ribeiro Amaral

Vogal Ruben Manuel Silveira Cardoso Maciel

Vogal António José de Almeida

Fiscal Único

Efetivo UHY & ASSOCIADOS - SROC, Lda. (n?164), representada por
Manuel Luís Fernandes Branco, (ROC n?652)

Suplente António Augusto de Almeida Trabulo, (ROC ne 1042)

30 de Janeiro 2009

30 de Janeiro 2009

30 de Janeiro 2009

30 de Janeiro 2009

30 de Janeiro 2009

30 de Janeiro 2009

30 de Janeiro 2009

2009-2012

2009-2012

2009-2012

2009-2012

2009-2012

2009-2012

2009-2012

30 de Janeiro 2009 2009-2012

30 de Janeiro 2009 2009-2012

1.4 Companha - Sociedade Pesqueira, Lda

Cargo

Presidente

Vogal

Vogal

Órgão Social

Luís Manuel Raposo Fernandes

Ruben Manuel Silveira Cardoso
Maciel
Pedro Francisco Pessanha Ribeiro
Amaral

Data da Nomeação

Conselho de Gerência

28 de Fevereiro 2009

28 de Fevereiro 2009

28 de Fevereiro 2009

MANDATO

2009-2012

2009-2012

2009-2012

OBSERVAÇÕES
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1.5 Prontaçores - Transformação e Comercialização de Pescado, S.A.

Cargo jrgão Social

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Secretário

Fernando Silva de Lima Leite

Joaquim Oliveira Esteves Galego

12-Mai-08

12-Mai-08

2011-2013

2011-2013

Conselho de Administração

Presidente

Vogal

Vogal

Manuel Gregório Martins de Castro

João Joaquim Pereira Martins de Castro

Ernesto Luis Mota Melo Antunes

12-Mai-08

12-Mai-08

12-Mai-08

2011-2013

2011-2013

2011-2013

Conselho Fiscal

Presidente

Vogal

Vogal - ROC Efetivo

Suplente

Cristina Vasconcelos Raposo

Mercedes Otero Soares da Silva

Horwath & Associados, SROC Lda. (ns
1128), representa por Sônia Bulhões
Costa Matos Lourosa

Ana Raquel Borges Louro Esperança
Sismeiro, (ROC n? 1126)

12-Mai-08

12-Mai-08

12-Mai-08

12-Mai-08

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013
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2. Remunerações dos Órgãos Sociais

2.1 Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A

Conselho de Administração

Para os membros do Conselho de Administração, foram fixadas as seguintes remunerações:

Relativamente ao Presidente do Conselho de Administração, uma remuneração base de montante igual à

fixada para o presidente do conselho de administração das empresas públicas regionais do grupo l, nível II, no

montante de:

• 3.648,00 Euros (1-1-2010 a 30-6-2010) Luís Manuel Raposo Fernandes

• 3.465,60 Euros (1-7-2010 a 12-10-2010) Luís Manuel Raposo Fernandes

• 3.465,60 Euros (12-10-2010 a 31-12-2010) José Luís Pimentel Amaral

Despesas de representação, no montante mensal de:

• 1.094,40 Euros (1-1-2010 a 30-06-2010) Luís Manuel Raposo Fernandes

• 1.039,68 Euros (1-7-2010 a 12-10-2010) Luís Manuel Raposo Fernandes

• 1.039,68 Euros (12-10-2010 a 31-12-2010) José Luís Pimentel Amaral

Subsídio de refeição, no valor diário de 7 Euros. Dispõem de telemóvel e viatura do serviço.

Para o Vogal Executivo do Conselho de Administração, Cíntia Ricardo Reis Machado, uma remuneração base

de montante igual à fixada para os vogais do conselho de administração das empresas públicas regionais do

grupo l, nível II, no montante de 3.119,04 Euros (12-10-2010 a 31-12-2010), e despesas de representação, no

montante mensal de 779,76 Euros (12-10-2010 a 31-12-2010). Subsídio de refeição, no valor diário de 7

Euros. Dispõe de telemóvel de serviço.

Para o Vogal do Conselho de Administração (João Beíiz Trabuco) foi atribuída uma remuneração base mensal

de 1.034 Euros, até 30-6-2010, passando para 982,30 Euros, de 1-7-2010 a 12-10-2010. Não recebia subsídio de

alimentação, nem dispunha de viatura, nem telemóvel de serviço.

De forma especial se estabeleceu que o Vogal não Executivo, João Luís Vieira Pereira, não auferia qualquer

remuneração pelo exercício deste cargo.

Nenhum elemento do Conselho de Administração dispõe de qualquer plano complementar de reforma para o

conselho de administração.
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Mesa da Assembleia Geral

Este órgão social não recebeu qualquer retribuição quer em dinheiro, quer em espécie, em 2010.

Fiscal Único

O fiscal único da empresa, em 2010, recebeu honorários no montante de 10.320 euros (mais IVA).

2.2 Espada Pescas - Unipessoal, Lda

O cargo de Gerente não é remunerado.

2.3 Santa Catarina - Indústria Conserveira, Lda

Conselho de Administração

Para os membros do Conselho de Administração, foram fixadas as seguintes remunerações:

Relativamente ao Presidente do Conselho de Administração: João Manuel Beliz Trabuco, uma remuneração

base mensal no montante de 1.216,00 Euros, bem como, o subsídio de refeição no valor diário de 4,27 Euros;

Para os Vogais do Conselho de Administração:

António José Rodrigues Matos de Almeida, uma remuneração base mensal no montante de 2.300,00 Euros,

despesas de representação no montante mensal de 690,00 Euros, bem como o subsídio de refeição no valor

diário de 4,27 Euros.

Pedro Francisco Pessanha Ribeiro Amaral, no montante mensal de 2.500,00 Euros, despesas de representação

no montante mensal de 750,00 Euros, bem como o subsídio de refeição no valor diário de 4,27 Euros.

De forma especial se estabeleceu que os vogais não executivos, Luís Manuel Raposo Fernandes e Ruben

Manuel Silveira Cardoso Maciel, não auferem qualquer remuneração, pelo exercício deste cargo.

Os membros executivos do Conselho de Administração dispõem de telemóvel de serviço.

Não existe qualquer plano complementar de reforma para o Conselho de Administração.

Mesa da Assembleia Geral

Este órgão social não recebeu qualquer re t r ibu ição quer em dinheiro, quer em espécie, em

2010.
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Fiscal Único

O Fisca l único da empresa, em 2010, recebeu honorár ios no montante de 8.000,00€ (mais

IVA).

2.4 Companha - Sociedade Pesqueira, Lda.

Conselho de Gerência

Para os membros do Conselho de Gerência, foram fixadas as seguintes remunerações:

Relativamente ao Gerente Executivo do Conselho de Gerência Ruben Manuel Silveira Cardoso Maciel: uma

remuneração base de montante igual ao montante de 2.300,00 Euros, despesas de representação no montante

mensal de 690,00 Euros, bem como o subsídio de refeição no valor diário de 4,27 Euros.

De forma especial se estabeleceu que o Presidente do Conselho de Gerência, não executivo, Luís Manuel

Raposo Fernandes, não aufere qualquer remuneração, pelo exercício deste cargo, assim como, se estabeleceu

que o Vogal não executivo, Pedro Francisco Pessanha Ribeiro Amaral, não aufere qualquer remuneração, pelo

exercício deste cargo.

Os membros executivos do Conselho de Gerência dispõem de telemóvel de serviço.

Não existe qualquer plano complementar de reforma para o Conselho de Gerência.

2.5 Prontaçores - Transformação e Comercialização de Pescado, S.A.

Nenhum dos membros dos órgãos sociais da empresa recebeu qualquer remuneração pelo exercício do cargo.
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3. Elementos Curriculares dos Conselhos de Administração

3.1 Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.

Conselho de Administração em Funções

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/Profmat93;

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

Na Direcção 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 Direcção Regional do Emprego e Formação Profissional do Governo
Regional dos Açores;

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

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

Fundador e Presidente da Direcção 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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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 Direcção da Associação Portas dos Mar

Membro da Comissão de Incentivos da Direcção 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 Direcção 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 Direcção 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 (AMPD), eleito nas listas do Partido Socialista. É
representante da AMPD no Conselho Municipal de Educação.
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Vogal Executiva 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 Banif),
na Direcção 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 Direcção 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;

• 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.
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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;

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 n9 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.

Vogal do Conselho de Administração

João Luís Vieira Pereira

Natural de Lumiar Lisboa, nascido em 08 de Maio de 1962.

Licenciatura em Ciências Sócio-Militares.

Oficial da Armada da classe de Marinha, com o posto de Capitão-de-mar-e-guerra.
Desde l de Novembro de 2006, desempenha as funções de Adjunto do Subsecretário Regional das Pescas.

Cursos de âmbito profissional

Curso Geral Naval de Guerra e Estágio de Estados-maiores Conjuntos;

Tácita e Operações Navais;

Operações de Busca e Salvamento

Gestor Sistemas de Formação;

Formação Pedagógica de Formadores;

Monográfico de Liderança;
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Aperfeiçoamento em Fundamento de Mísseis;

Operação de Equipamentos, Comando e Controlo e Sistemas de Armas das Fragatas classe "Vasco da Gama",
Hengelo- Holanda;

Avançado de Limitação de Avarias.

Experiência Profissional

Esteve onze anos embarcado com 15.821 Horas de Navegação em navios da Marinha de Guerra Portuguesa,
das quais 4051 foram como Comandante da corveta " Jacinto Cândido ", tendo participado em diversos
exercícios nacionais e internacionais e tendo participado em inúmeras ações de fiscalização da pesca na ZEE do
Continente Açores e Madeira;

Subdiretor e Formador da Escola de Artilharia Naval, de 1993 a 1996;

De 1999 a 2006 a prestar serviço em Comandos em terra na Região Autónoma dos Açores, tendo participado
em diversos exercícios nacionais e regionais militares e de Apoio à Proteção Civil;

Tem vários louvores e as seguintes Condecorações Medalha de Mérito Militar, Medalha da Cruz Naval,
Medalha de Comportamento Exemplar e Medalha da Cruz de S. Jorge;

Coordenador Técnico Pedagógico de Formação Náutica de Recreio no Clube Naval de Ponta Delgada de 2005 a
2008.

Conselho de Administração (que esteve em funções até 12 de Outubro de 2010)

Presidente do Conselho de Administração
Luís Manuel Raposo Fernandes

Nascido a 5 de Dezembro de 1960, casado, três filhos.

Habilitações literárias:
1978/1982 Universidade de Rhode Island:
Associate in Science in Fisheries and Marine Technology;
Bachelor in Science in Resource Development.
Equivalência a Licenciatura em Ciências do Meio Aquático - 14 valores

Experiência profissional:
1982 - 1990 Direcção Regional das Pescas, Horta
1982-1988 - Técnico Superior
1988-1989 - Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Técnicas de Pesca
1989-1990 - Diretor de Serviços de Gestão de Recursos
1991-1996 COFACO, S.A., Ponta Delgada - Diretor Fabril
1997-1998 Escola Profissional de Capelas - Formador Externo das disciplinas de Tecnologias da Pesca e
Transformação dos Produtos da Pesca do Curso de Técnico de Gestão de Pescas
1999 - Sociedade Corretora, Vila Franca - Formador Externo das disciplinas de Receção, Corte e Cozedura e
Armazéns, Embalagem e Expedição.
1997-2001 - INOVA, Ponta Delgada - Técnico Superior Responsável pela Instalação Piloto Industrial e
Responsável pela área de Manutenção. Colaborador da Divisão da Qualidade. Formador Externo da Escola de
Novas Tecnologias e Membro da Direcção da Delegação dos Açores da Associação Portuguesa para a Qualidade
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02-2001 a 22/11/2004 - Direcção Regional das Pescas, Ponta Delgada - Delegado da Direcção Regional das
Pescas.

23/11/2004 a 09/12/2007 - Direcção Regional das Pescas, Horta - Diretor Regional; LOTAÇOR, Serviço de Lotas
dos Açores, S.A., Ponta Delgada - Vogal do Conselho de Administração.
10/12/2007 a 12/10/2010 - LOTAÇOR, Serviço de Lotas dos Açores, S.A. - Presidente do Conselho de
Administração.
30/01/2009 até à data - Santa Catarina, Indústria Conserveira, S.A., Calheta, S. Jorge - Presidente da Comissão
Executiva.
28/02/2009 até à data - Presidente do Conselho de Gerência da COMPANHA, Sociedade Pesqueira, Ld.?,
Calheta, S. Jorge.
13/12/2010 até à data - Técnico Superior Principal - LOTAÇOR, Serviço de Lotas dos Açores, S.A., Ponta
Delgada

Publicações:
Artes de Pesca Artesanal dos Açores;
Vários artigos, revistas e órgãos de comunicação Social.

OUTRAS HABILITAÇÕES:
Curso de Técnicas de Análise para Controlo de Qualidade na Laboração de Produtos Marinhos (40 horas) -
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Vigo, Espanha - 1994;
Curso de Formação Pedagógica de Formadores (92 horas) - Escola Profissional de Capelas - 1997
Curso de Economy of Integrated Geothermal Systems (14 a 19-9-1999) - INOVA;
Curso ISO 9000 - Sistemas de Garantia de Qualidade (35 Horas) - Escola de Novas Tecnologias - 1999
Curso Internacional de Higiene e Segurança nas Indústrias Alimentares (35 horas) - Escola de Novas
Tecnologias- 1999
Curso Listeria Monocytogenes e outros Microorganismos Patogénicos (35 horas) - Escola de Novas Tecnologias
-1999
Curso HACCP - Análise de Risco e Controlo de Pontos Críticos (35 horas) - Escola de Novas Tecnologias - 2000
Curso 4500 Series Operation (16 horas) - INSTRON Corporation, Canton, Mass - 2000
Participação em diversas reuniões e seminários regionais, nacionais e internacionais relacionadas com o sector
das pescas.

Vogal do Conselho de Administração
João Manuel Beliz Trabuco

Nasceu em 20 de Abril de 1957, natural do Entroncamento, licenciado em Organização e Gestão de Empresas,
pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e pós-graduado em Fiscalidade e o Euro, pelo
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

Desempenhou as funções de Chefe de Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Vice-Presidência do
Governo Regional dos Açores.

Até Outubro de 2004 exerceu as funções de Adjunto do Secretário Regional da Presidência para as Finanças e
Planeamento do Governo Regional dos Açores.

Desempenhou as funções de Diretor Administrativo e Financeiro na empresa Argilacentro, SÁ, empresa de
extração de areias e argilas na zona de Leiria, até Setembro 2001.

Até Setembro de 1999, foi Diretor Financeiro da Plasteuropa Holding, SÁ, empresa gestora de participações
sociais de um grupo de 3 empresas com atividade no sector dos plásticos e embalagens.

Entre Outubro de 1992, e Maio de 1996, foi Controller e posteriormente Diretor Administrativo e Financeiro na
empresa Miltours - Agência de Viagens, SÁ, que se encontrava integrada num grupo Operador Turístico
Alemão (TUI).
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De Julho de 1990, até Setembro de 1992, foi Adjunto de Gerência na empresa AutoGarb - António Batista, Lda,
empresa concessionária dos automóveis Citroen para o Algarve.

De Junho de 1986 a Junho de 1990, foi Adjunto de Direcção Financeira e Administrativa na Empresa Turística
de Vale de Lobo, Lda, no Algarve, a empresa estava inserida num grupo de 5 empresas com gestão
centralizada.

De Setembro de 1983 até Maio de 1986, foi auditor na Coopers & Lybrand em Lisboa, a empresa era
considerada uma das "Big Five" na auditoria internacional.

Vogal do Conselho de Administração

João Luís Vieira Pereira

(cv na página 77)

3.2 Espada Pescas - Unipessoal, Lda

Ernesto Luís Mota de Melo Antunes

Experiência Profissional

2005 - Lotaçor, S.A. S. Miguel, Açores

Coordenador de Serviços

• Coordenação Novas Áreas de Negócio. (2009...).

• Gestão; definição estratégica da empresa Espada Pescas, Unipessoal, Lda.

• Operação comercial dirigida ao canal HORECA em S. Miguel, Lisboa e exportação - 1,5M€.

• Operação de pesca -Cavalo Marinho, embarcação de 12m.

• Construção de duas embarcações para pesca de Peixe-espada-preto com 20m - 2M€.

• Coordenação da área de Lotas e Entrepostos frigoríficos. (2005 a 2009)

• Reestruturação da empresa.

• Orçamento de 1M€.

2004 - 2005 S. Miguel, Açores

Consultor

• Definição Estratégica.

• Consultoria de gestão comercial.

• Realização e gestão de orçamento de l M€.

• Apoio na realização de projetos na área de construção civil e indústria extrativa.

200Í - 2004 Pescanova Lisboa, Portugal

KEY ACCOUNT SÉNIOR
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• Coordenação de equipa de Gestores de Agente.

• Gestão de orçamento de 10 M€. Incremento médio/ano de 15%.

• Negociação com clientes nacionais.

1997 -1998 Pescanova Lisboa, Portugal

KEY ACCOUNT AGENTES

• Negociação de orçamento do Agente.

• Formação e acompanhamento da equipe de vendas.

• Implementação dos projetos Peixarias, Nova Tradição e Food Service - negociação cliente a cliente.

1996 Ginásio "Massgym" Sintra, Portugal

Sócio Gerente

• Formação e desenvolvimento da Empresa

• Negociação com fornecedores.

• Relações públicas.

1991-1995 Unileite (Indústria Lacticínios) S. Miguel, Açores

Chefe de Sector Fabril

• Coordenação de todas as equipes envolvidas.

• Reengenharia do processo de produção: Crescimento de 10%.

• Lançamento de novos produtos.

• Negociação com fornecedores.

Formação

• Master em Gestão Comercial e Marketing no ano de 2002, na Development Systems, finalizando com terceira
melhor nota do curso e com a melhor tese final, entretanto publicada pela revista Marketer.

• Formado em Gestão Agrícola pelo Royal Agricultura! College em Cirencester, Reino Unido entre 1985 - 1988.

• Cursos de Formação. Negociação, Estudo de Mercado, Gestão.

AC Nielsen, I.C. Creative Leadership, Development Systems.

• Domínio da língua Inglesa (falada e escrita). Básico da língua Francesa (falada e escrita).

• Domínio do ambiente Windows.
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Outros

Estagiou e trabalhou na Lezlade Farms Company entre 1988/90 em Inglaterra.

Nasceu a 14-12-1963. Casado. Dois Filhos.

Interesses

Equitação; Leitura; Viagens; Ski Alpino.

3.3 Santa Catarina - Indústria Conserveira, Ida

Conselho de Administração

Presidente do Conselho de Administração
João Manuel Beliz Trabuco

(cv na página 79)

Vogal do Conselho de Administração

Luís Manuel Raposo Fernandes

(cv na página 78)

Vogal Executivo do Conselho de Administração

António José Rodrigues Matos de Almeida

Informação pessoal

Nacionalidade: Portuguesa

Data de nascimento: 03/01/64

Estado Civil: Solteiro

Experiência profissional

Santa Catarina - Indústria Conserveira, S.A.

Administrador - desde Fevereiro de 2009

Diretor Geral - desde Agosto de 2007

Diretor Produção - de Fevereiro a Agosto de 2007

Fábrica de Cervejas e Refrigerantes João de Melo Abreu, Lda.

Adjunto do Diretor de Produção - 2002 a 2007

Responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade - 1998 a 2002

COFACO - Comercial e Fabril de Conservas, S.A.

Responsável pelo Controlo da Qualidade - 1996 a 1998
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Long Island University/C.W. Post Campus

Brookville, New York - Professor Adjunto, Assistente Coordenador,Assistente, Técnico de Laboratório

North American Journal of Fisheries Management

Bethesda, Maryland -Assistente Editorial

Long Island Blood Center, Inc.

Melville, New York - Técnico de Laboratório

Enzolabs, Inc.

Syosset, New York - Técnico de Laboratório

Cold Spring Harbor Laboratories

Cold Spring Harbor, New York - Técnico de Investigação

Estée Lauder, Inc.

Melville, New York - Técnico de Laboratório

Descrição das Responsabilidades

Santa Catarina - Indústria Conserveira, S.A.

Administrador, responsável pela gestão da unidade fabril, com responsabilidade específica nas operações de
Produção, Aprisionamento e Logística.

Diretor Geral, responsável, em colaboração com a Administração, pela gestão da unidade fabril, com
responsabilidade específica nas operações de Produção, Aprovisionamento e Logística; pela Gestão de
Recursos Humanos; pela Gestão de Recursos Financeiros (no que se refere a preparar, propor e executar
orçamentos de Tesouraria; Gerir saldos bancários; Gestão do serviço de dívida da empresa; Controlar,
programar e preparar pagamento de faturas nacionais e estrangeira); pela Gestão das Vendas e Serviço de
Pós-Venda; e representação da companhia junto de clientes e fornecedores.

Fábrica de Cervejas e Refrigerantes João de Melo Abreu, Lda.

Adjunto do Diretor de Produção, co-responsável pela gestão da unidade fabril, com responsabilidade
específica sobre o Departamento de Assistência ao Barril, e com responsabilidade específica sobre o
planeamento e seguimento da fabricação do produto cerveja e da programação semanal da linha de
enchimento de cerveja e refrigerantes.

Anteriormente Responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade, com responsabilidade específica pelo
desenvolvimento, implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade, "The Coca-Cola
Quality System", um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.

COFACO - Comercial e Fabril de Conservas, S.A.

Responsável pelo Controlo da Qualidade, com responsabilidade específica pelos testes de controlo de
Qualidade e pela implementação de novos processos de controlo de Qualidade que incluiu a implementação
de um sistema de testes por Absorção Atómica e H.P.L.C. Desenvolvimento e sistematização de todos os
procedimentos de controlo de Qualidade e de um sistema HACCP, e organização do arquivo de registo de
Qualidade.

Long Island University/C.W. Post Campus
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Professor adjunto de uma cadeira do primeiro ano do curso de Biologia.

Coordenador e distribuidor das cadeiras e projetos de trabalho entre os assistentes.

Assistente de duas cadeiras do departamento de Biologia. Preparar e corrigir testes e exames práticos.
Responsável pelo material e equipamento de laboratório. Monitor

Dar assistência ao chefe dos laboratórios. Responsável pelos laboratórios da cadeira de mestrado de ADN
recombinante.

North American Journal of Fisheries Managment

Confirmar a exatidão das referências bibliográficas dos artigos propostos para publicação, fotocopiar e
arquivar. Dar assistência ao co-editor.

Long Island Blood Center, Inc.

Registar, preparar e separar o sangue nos seus componentes individuais.

Enzolabs, Inc.

Registar e preparar " Papanikolaus ", sangue e biópsias. Corar, fixar e arquivar lâminas para exame citológico.

Cold Spring Harbor Laboratories

Executar técnicas de Biologia Molecular utilizadas em estudos genéticos sobre cancro em ratos transgénicos.
A investigação de ADN efetuada incluiu técnicas de extração, purificação e análise de ADN e ainda colheita e
purificação de plasmidios de ADN e também " immuniassaying ".

Manutenção e manuseamento de animais de linhagem genética específica.

Estée Lauder, Inc.

Controlo de Qualidade das propriedades químicas e físicas do material usado na produção de cosméticos.

Habilitações académicas

Long Island University/C.W. Post Campus -1995

Brookvílle, New York

Master of Science: Com a classificação de 3.5, numa escala de nota mínima O e máxima 4.

Concentration: Biologia Celular

Tese: "Putative Effector of Insulin Receptor Interaction: Evidenced in tissue culture media of L929 cells." Com
a nota, máxima, de "Excelente ".

State University of New York/ C.O.W. Campus -1989

Old Westbury, New York

Bacharel of Science: Com a classificação de 2.0, numa escala de nota mínima O e máxima 4.

Major: Química

State University of New York/Farmingdale Campus

Farmingdale, New York

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.



Relatório e Contas Consolidadas 2010

Associate in Applied Science: Com a classificação de 2.5, numa escala de nota mínima O e máxima 4.

Major: Biotecnologia

Formação profissional

Harvard University, Jonh F. Kennedy School o Goverment - Out 2009

Furnas

"Liderança para o Século XXI", 2- Edição

Ambi 22, Estudos e projetos em Ambiente Lda.-Julho 2002

Funchal

Auditorias Internas do Ambiente e da Qualidade

SGS Tecnos S.A. - Abril 2002

Ponta Delgada

Sistemas de Gestão da Qualidade

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

SGS Tecnos S.A. - Março 2002

Ponta Delgada

Implementação de Sistemas HACCP

Coca-Cola Iberian Division - Fevereiro 2002

Madrid

The Coca-Cola Quality System (TCCQS)

CEGOC-Junho 2001

Ponta Delgada

Coesão de Equipas

Coca-Cola Iberian Division - Abril 2001

Ponta Delgada

WasteSmart

Development Center, Europe / Coca-Cola Iberian Division - Maio 1999

Corunha

Sem. Estadística Aplicada y Control dei Proc. de Soplado de Bot. PET

Diversey Lever, Divisão Agro-Alimentar - Junho 1998

Rabo de Peixe
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Higiene e Segurança

CNE - Centro Nacional de Embalagem - Março de 1997

Lisboa

Controlo de Qualidade de Materiais e Emb. de Produtos Alimentares

INOVA - Dezembro 1996

Ponta Delgada

Curso de HACCP - Análise de Riscos e Controlo

Informáticos:

MSOffice (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer, Outros)

Línguas:

Inglês - Conversação, leitura e escrita - Nível superior

Holandês Conversação - Nível médio

Francês Leitura - Nível médio

Espanhol Escrita - Nível inferior

Música: Violoncelo

2010
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Vogal Executivo do Conselho de Administração

Pedro Francisco Pessanha Ribeiro Amaral

Solteiro com dois filhos, nasceu em Caldas da Rainha, a 24 de Maio de 1969.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,
com média final de 13 valores.

Experiência profissional:

• Janeiro de 2009 ate hoje

Vogal executivo do conselho de administração de SANTA CATARINA S.A. empresa de conservas de atum em São
Jorge, Açores. Responsável pela gestão global da empresa, reportando aos accionistas.

• Novembro de 1998 ate Novembro de 2008.

Director fabril da COFACO AÇORES S.A. empresa de conservas de atum.
Responsável pelo planeamento, programação, coordenação e controlo, de duas unidades fabris, sediadas na
ilha do Pico e ilha do Faial, com o objectivo de atingir as metas financeiras e operacionais definidas pela
administração, garantindo os padrões definidos em termos de higiene, segurança e qualidade.

• Outubro de 1993 ate Novembro de 1998.

Chefe de produção da antiga SOREFAME empresa de metalomecânica pesada, posteriormente ADTRANZ S.A e

BOMBARDIERS.A.

Responsável pela linha de produção de material circulante para:

• Metro de Lisboa (Portugal)
• Metro de Los Angeles (EUA)
• Locomotivas Deustch Bann (Alemanha)

Outros conhecimentos:

Línguas: Inglês falado e escrito.
Informática: Conhecimentos de Word, Excel, Office e Primavera.
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Vogal do Conselho de Administração

Ruben Manuel Silveira Cardoso Maciel

Data de nascimento 17/11/75
Nacionalidade Portuguesa
Estado civil casado

Habilitações

Qualificação académica

1999 - 2000 - Instituto Superior Politécnico de Bragança - Frequência da licenciatura de Engenharia civil.

2000 - 2005 - Universidade dos Açores - Conclusão do curso de Biologia, Ramo Biologia Marinha, com média

final de 12 valores.

Conhecimento de línguas

Português: língua materna;

Inglês (língua curricular do ensino secundário), bom domínio.

Francês (língua curricular do secundário).

Outras habilitações

2002 - Carta de navegador de recreio, categoria de marinheiro.

2003 - Carta de navegador de recreio, categoria de patrão local.

2003 - Certificado de operador radiotelefonista da classe A.

2003-Conclusão do curso de Formação Inicial Pedagógica de Formadores na Escola Básica Integrada dos

Arrifes (Ponta Delgada), com a duração total de 100 horas, tendo obtido a classificação final de Muito Bom.

2004 - Conclusão de curso "O mar dos Açores", administrado pelo Departamento de Oceanografia e Pescas

da Universidade dos Açores tendo obtido a classificação final de Muito Bom.

2006 - Fórum Nacional das Pescas "Mudança de Maré", decorrido em Lisboa em 16 e 17 de Novembro.

2007 - l Congresso Internacional do Atum, decorrido em 25 a 28 de Outubro

2007 - II Congresso das Pescas dos Açores, que decorreu entre l e 3 de Novembro.

2008 - Developing a Sustainable Aquaculture Industry in the Azores, June 2-5 2008.

2008 - Organização da Tecnomar - Exposição de Tecnologias Marinhas, elaborada no âmbito da participação

da Região Autónoma dos Açores nos Open Days 2008, conglomerado "The Water-Based Competitiveness

Network", 24-25 de Outubro.

2009 - Formação em Gestão de embalagens promovida pela Sociedade Ponto Verde, em 15 de Janeiro.

2009 - Participação na world fishing exhibition " e na ","Aqua Framing internacional", em Vigo, Espanha, de

16 a 19 Setembro.

2011 - Formação em Balanced scorecard, metodologia de gestão de desempenho.

Experiência ao nível profissional

Março de 2006 a Junho de 2007- Técnico superior da Direcção Regional das Pescas, em São Miguel.

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A.



Relatório e Contas Consolidadas 2010

Agosto de 2007 a Março de 2009 - Chefe de serviços da direcção Regional das Pescas em São Miguel.

Janeiro de 2009 - Gestor Público no cargo de Vogal do Conselho de Administração da Santa Catarina,

Industria Conserveira, SÁ.

Fevereiro de 2009 - Gestor Público no cargo Vogal do conselho de Gerência da Companha, Sociedade

Pesqueira, Lda.

Fevereiro de 2009 - Gerente executivo da Companha, Sociedade Pesqueira, Lda.

Expedições científicas

Participação

Junho a Julho 2005 - participação na expedição Científica "Santa Maria 2005", no âmbito do projecto

"03/MAC/4.2/M9 - PARQMAR: CARACTERIZAÇÃO, ORDENAMENTO E GESTÃO DE ÁREAS MARINHAS

PROTEGIDAS NA MACARONESIA - Os casos do Eco-Parque Marinho do Funchal (Madeira), Gran Canária e

Tenerife (Canárias) e Santa Maria (Açores), Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B 2000-2006,

Açores-Madeira-Canárias, da responsabilidade de Doutora Ana I. Neto.

Produção científica

Neto, A. I., J. Pombo, T. P. Silva, M. R. Terra, N. V. Álvaro, F. F. M. M. Wallenstein, A. Amaral & R. Maciel.

2006. Intertidal biogeomorphological characterization of São Miguel and Santa Maria Islands, Azores. XIV

Simpósio Ibérico de Estúdios de Biologia Marina, Abstracts, p. 87, Barcelona, Espanha, 12 a 15 Setembro.

3.4 Companha - Indústria Pesqueira, Lda

Conselho de Gerência

Presidente do Conselho de Gerência
Luís Manuel Raposo Fernandes

(cv na página 78)

Vogal Executivo do Conselho de Gerência

Ruben Manuel Silveira Cardoso Maciel

(cv na página 88)

Vogal do Conselho de Gerência

Pedro Francisco Pessanha Ribeiro Amaral

(cv na página 87)
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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RELATÓRIO F. PARK l U
DO FISCAL ÚNICO

(Contas consolidadas)

Av Infante D Henrique. 3-2°
9500 - 150 PONTA DELGADA
Telef 296283246
Fax 296 283 078
Email mbranco@uhy-portugal pt
Web www uhteperttjgal pt

Senhor accionista.

Em conformidade com as disposições legais aplicáveis, vimos emitir o nosso relatório e parecer sobre a

fiscali/ação das contas consolidadas da LOTAÇOR - Serviços de Lotas dos Açores, S.A. em referência ao

exercício findo em 31 de Dezembro de 20IO. as quais, em conjunto com o Relatório de gestão, nos foram

submetidas para exame pelo Conselho de Administração.

1. Verificámos que o perímetro de consolidação foi definido pela Empresa, como empresa consolidante.

de harmonia com estabelecido no Decreto-Lei n° 158/2009. de 13 de Julho, e que nos seus aspectos

essenciais foram apropriadamente aplicadas as normas de consolidação de contas definidas no Sistema

Normali/ação Contabilística (SNC).

2. Relativamente às empresas integradas no perímetro de consolidação, apreciámos o respectivo

Relatório do Conselho de Administração e. quando aplicável, o Parecer e o Relatório e a Certificação

Legal das Contas emitidos pelo seu órgão de fiscalização em conformidade com as disposições legais

e estatuárias.

3. Emitimos, também, o Relatório anual sobre a fiscalização das contas consolidadas, o qual. como

exigido por lei, fica a fazer parte integrante do presente relatório, bem como a Certificação Legal das

Contas consolidadas emitida nesta data.

4. O Relatório consolidado de gestão satisfaz de um modo geral os requisitos exigidos e verificámos que

existe concordância do seu conteúdo com as contas consolidadas.

l.m lace do exposto, e dado não se nos ter deparado qualquer aspecto que afecte materialmente a imagem

verdadeira e apropriada da situação financeira e dos resultados do conjunto das empresas compreendidas na

A fwmber of UHY. ar intamational assoaaiioo of independem accounting and consulting firms
Sede Rua da Carreira 138 - 2" - 9000-042 Funchal
NIPC tf 5046296O3
Capital Social 102 300 Euros

Registada na C M V M com o n' 8782
Inscrita n a L R O C sob o n" 164
CRC Funchal n» 09372/030121
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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Av Infante D Henrique. 3-2°
9500 - 150 PONTA DELGADA
Telef 296283246
Fax 296283078
Email mbranco@uhy-portugal pt
Web www uhy-portugal pt

CERTIFICAÇÃO LFÍiAL DAS CONTAS
(Contas consolidadas)

Introdução

1. l xaminámos as demonstrações financeiras consolidadas anexas da LOTAÇOR - Serviços de Lotas

dos Açores, S.A.. as quais compreendem o Balanço consolidado em 31 de De/emhro de 2010. (que

evidencia um total de balanço de 56.188.454 euros, um total de capital próprio de 8.01 1.526 euros.

incluindo um resultado líquido negativo a t r ibu íve l a detentores de capital de 3.251.798 euros e

interesses minoritários de 23.697 euros). a Demonstração consolidada dos resultados por nature/as. a

Demonstração consolidada das alterações no capital próprio, a Demonstração consolidada dos fluxos

de caixa do exercício findo naquela data e o Anexo.

Responsabilidade*

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

consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira tio conjunto das

empresas englobadas na consolidação, o resultado consolidado das suas operações, as alterações no

seu capital próprio consolidadas e os fluxos de caixa consolidados, bem como a adopção de políticas e

critérios contabilísticos adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados.

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

nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4. < > exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directri/es de Rev isão

da Ordem dos Rev isores 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.

das demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação terem sido apropriadamente

examinadas e. para os casos significativos em que o não tenham sido. a verificação, numa base de

amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes e a avaliação das estimativas.

A msmber ot UHY an internation» asscoation a independem accounting and consultíng fums Regutaoa na C M V M com o n" 8782
Sede Ru» da Carre*a 138 - 2° - 900O-042 Funchal Inscrita na L R O C 5ODon°1&4
NIPC n° 504629603 C R C Funchal r? 09372«30121
Capital Social i02300Euro«
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baseadas em jui/os e critérios definidos pelo Conselho de Administração, ulili/adas na sua preparação:

(ii) a \erificacao das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência patrimonial:

(iii) apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilística-> adoptadas, a sua aplicação uniforme

e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias: ( iv ) a verificação da aplicabilidade do princípio

da continuidade: e (v) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das

demonstrações financeiras consolidadas.

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

constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras consolidadas.

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

opinião.

Opinião

7. l m nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira

consolidada da LOTAÇOR - Serviços de Lotas dos Açores, S.A. em 31 de De/embro de 2010. o

resultado consolidado das suas operações, as alterações no seu capital próprio e os fluxos consolidados

de caixa no exercício findo naquela data. em conformidade com os princípios contabilísticos

geralmente aceites.

Relato sobre outros requisitos legais

8. l lambem nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão c concordante com as

demonstrações financeiras consolidadas do exercício.

Ênfases

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

9.1 Duas empresas integradas no perímetro consolidação não são obrigadas a revisão legal de contas, dado


