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Exmos. Senhores Acionistas,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem o Conselho de Administração submeter à vossa apreciação e

aprovação o relatório de gestão consolidado e demonstrações financeiras consolidadas, referentes ao exercício findo em

31 de Dezembro de 2011.

Ponta Delgada, 31 de maio de 2012

O Conselho de Administração,

José Li/í/Pirfentel Amaral Cíntia Ricardo Reis Machado Fernando Miguel Mesquita Gabriel
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Conjuntura Mundial

Durante o ano de 2011, as previsões para o Produto Interno Bruto mundial foram sucessivamente revistas em

baixa pelos principais organismos de referência internacionais.

A economia mundial, em 2011, voltou a expandir-se embora a um ritmo inferior ao ano anterior, justificado pelo

fraco desempenho das economias desenvolvidas. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI)1, o PIB

mundial cresceu 3,9%, em 2011, a um ritmo inferior a 2010 (5,3%), impulsionado, mais uma vez, pelas

economias emergentes e em desenvolvimento, tendo os países do BRIC (Brasil, Rússia, índia e China) continuado

a liderar este crescimento, mas de uma forma mais lenta.

Três importantes fatos se destacaram e condicionaram a economia mundial em 2011: os efeitos do terramoto e

consequente tsunami no Japão; a crise política em países do Norte de África e Médio Oriente; e o agravamento

da crise das dívidas soberanas ocorrida na zona euro.

Ao longo de 2011, os preços das matérias-primas, excluindo o petróleo, ajustaram-se genericamente ao

abrandamento da procura global, sendo expetável uma pressão descendente nos próximos anos. Por um lado, a

procura por parte dos países emergentes animaram este mercado, por outro a crise das dívidas soberanas e os

receios de recessão na Europa, a par com os dissabores do défice dos Estados Unidos da América, penalizaram o

desempenho da maioria das matérias-primas.

O petróleo atingiu máximos históricos, de 116 dólares por barril (abril 2011), tendo terminado o ano em 104

dólares o barril, em resultado da desaceleração esperada da economia mundial e da maior estabilidade nos

países do Médio Oriente e Norte de África.

A instabilidade dos mercados financeiros e os cuidados acrescidos aplicados pelo setor bancário na concessão de

crédito condicionaram sobremaneira o nível de investimento e o consumo.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) perspetiva um crescimento do PIB mundial de 3,5%, para 2012, e de

4,1%, para 2013, nas suas previsões divulgadas em abril de 2012.

! De acordo com dados do WORL ECONOMIC OUTLOOK, SPKING 2012.

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

A zona euro registou um ano marcado pela volatilidade elevada dos mercados financeiros e riscos crescentes à

estabilidade financeira. Os custos de financiamento dos estados soberanos e dos bancos aumentaram nos países

periféricos e por contágio estendeu-se a países até então imunes, como a Itália, a Espanha e até a França.

Após os aumentos da taxa diretora, durante o primeiro semestre, o Banco Central Europeu acabou por retomar,

no final do ano, o nível mínimo de 1%, tendo os chefes de Estado assumido compromissos de estabilização

financeira e reforçado a coordenação das políticas económicas e de fiscalização orçamental.

A taxa de crescimento do produto interno bruto para 2011, para a Zona Euro, foi de 1,4%, abaixo dos 1,9%

registados em 2010, perspetivando, para 2012, uma contração de 0,3%, seguida de uma ligeira recuperação em

2013 (+0,9%), segundo as previsões do FMI, de abril 2012.

A inflação na zona euro, em 2011, permaneceu em níveis baixos (2,7%) e com previsão de 2%, para 2012, e de

1,6%, para 2013, e o desemprego situou-se em 10,1%, em 2011, com uma previsão de 10,9%, para 2012 e de

10,8%, para 2013.

Conjuntura Nacional

Em abril de 2011, Portugal teve de recorrer aos mecanismos de ajuda conjunta da União Europeia e do FMI, tal

como a Grécia e a Irlanda o fizeram em 2010. O programa de ajustamento económico contempla medidas de

âmbito fiscal, bancário e medidas estruturais destinadas a recuperar a confiança dos mercados financeiros e

corrigir o défice estrutural.

Em 2011, segundo o FMI, a economia portuguesa apresentou uma taxa de crescimento do produto interno bruto

de-1,5%, refletindo o segundo pior desempenho da Zona Euro, apenas superado pela Grécia com-6,9%. Esta

redução está associada à diminuição do investimento e das despesas de consumo das famílias devido, em parte,

às políticas de austeridade que foram impostas para controlar o défice público. A contração do PIB só não foi

maior dado o crescimento das exportações e a diminuição das importações. Para Portugal, o FMI perspetiva uma

contração do PIB em 2012 de 3,3% e um ligeiro crescimento de 0,3% para 2013.

Em 2011, o desemprego atingiu a taxa de 12,7% (10,8%, em 2010) e a taxa de inflação situou-se nos 3,6% (1,4%,

em 2010).

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

O clima económico regional, em 2011, não foi muito diferente dos cenários pessimistas das restantes economias

da zona euro e de Portugal em particular.

Apesar da conjuntura recessiva, a taxa de desemprego média anual, nos Açores, em 2011, de acordo com dados

do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) situou-se nos 11,5%, a segunda menor do país (10,3% na

zona centro) e a taxa de inflação média nos Açores, no ano de 2011, foi de 3,4%, melhor do que a nacional, em

cerca de 0,2 pontos percentuais. As maiores variações médias da taxa de inflação verificaram-se nas classes

"Bebidas alcoólicas e tabaco" com 11,35%, e "Saúde" com 8,43%.

Um dos problemas que mais afetou a economia regional em 2011 foi a falta de liquidez na banca, que dificultou

o acesso ao crédito das empresas e das famílias.

De realçar que, ao contrário dos setores secundário e dos serviços, que apresentaram comportamentos

desfavoráveis, o setor primário apresentou uma evolução positiva.

O pescado descarregado da RAA em 2011 teve um peso de 9,8% em toneladas no total de pescado

descarregado em Portugal, e de 16,39% em valor.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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2. 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 -^^^~x^

financeiras no capital de outras empresas, diretamente, na Espada

Pescas - Unipessoal, Lda (100%), na Santa Catarina - Indústria Conserveira, S.A. (99,73%), participando,

indiretamente, na Companha - Sociedade Pesqueira através da subsidiária Santa Catarina.

Fazendo um sucinto historial à Lotaçor, S.A., empresa mãe deste grupo empresarial, poderemos dizer que, com a

instituição do Regime Autonômico dos Açores, são transferidas para os órgãos da Região as atribuições que, na

altura, vinham sendo exercidas pela administração central, através do Serviço de Lotos 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 N? 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

n? 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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Empresa Mãe

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, SÁ

£stafufos: Decreto Legislativo Regional n*. 19/2005/A, de 22 de Julho

Objeto Social: Realização de todas as operações de primeira venda de pescado e respetivo controlo, a

exploração de portos de pesca e lotas, bem como, a exploração das instalações e equipamentos

frigoríficos destinados à congelação, distribuição e comercialização do pescado da Região

Autónoma dos Açores, exercendo ainda outras atividades que estejam relacionadas, direta e

indiretamente, no todo ou em parte com o seu objeto principal, designadamente através da

prestação de outros serviços necessários à atividade das embarcações de pesca. Em

conformidade com o artigo 20?. dos estatutos desempenha serviços de interesse público geral,

a nível da exploração, prestação de serviços e investimentos nos portos de pesca da RAA.

Capital Social: 5.500.000 € (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Euros)

/V/F: 512013322

CA.E's Principais: 03111 - Pescas Marítimas

35302 - Produção de Gelo

52101 - Armazenagem Frigorífica
Estrutura 100% do capital detido pela Região Autónoma dos Açores

Participações

Financeiras:

Díretas:

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

99,73% do capital social da empresa Santa Catarina - Industria Conserveira, S.A.

Indlretas:

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

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

Contactos: Tel: 296 302 580

www.lotacor.ot

Fax: 296 302 589 E-mail: info@lotocor.pt Sítio internet:

Empresas Subsidiárias

ESPADA PESCAS - Unipessoal, Lda

Objeto Social: Pesca, transformação e comercialização de peixe.

Capital Social: 5.000 € {Cinco Mil Euros}

NIF: 512108072

C.A.E.: 03111 - Pescas Marítimas

Estrutura Acionista: 100% do capital detido pela Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, SÁ

Sede; Rua Engs. Abel Férin Coutinho, n^. 15, 9500-191 Ponta Delgada (Açores)

Contactos: Tel: 296 30 25 80 Fax: 296 30 25 89 E-mail: mfo@espadapescas.pt

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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Santa'
Catarina

Açont

M
Objeto Social:

SANTA CATARINA - Indústria Conserveira, SÁ

Conservação segundo os padrões legalmente estabelecidos de produtos diversos, desde

pescado a produtos agrícolas e frutícolas próprios da ilha e da região; aquisição,

importação e exportação dos produtos frescos ou congelados consubstanciando na

matéria-prima da atividade industrial ou orientado a fim diverso, comissões e

consignações, a comparticipação, aquisição ou afretamento das embarcações de

qualquer espécie, bem como sua exploração lucrativa, a embalagem e comercialização de

produtos próprios ou de terceiros, a criação de novos mercados e áreas de

comercialização, podendo nelas estabelecer agências de representação ou

armazenamento, a armazenagem à consignação de produtos agrícolas e industriais para

posterior comercialização rentabilizada, o transporte e depósito como intermediário de

mercadorias consignadas a outrem por conta de terceiros, o exercício de atividades

comerciais ou de fim não lucrativo que diretamente se correlacionem com o objeto

social, que dignifiquem a imagem da firma servindo de veiculo publicitário da atividade

exercida e da ilha ou região onde se encontra implantada.

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

Sete Cêntimos)

NIF: 512 044 899

C.A.E.: 10203 - Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos

vegetais e outros molhos

Estrutura

Acionista:

99,733% do capital social, da empresa Santa Catarina - Indústria Conserveira, SÁ

0,142% do capital social, de José Leovigildo Azevedo

0,044% do capital social, da empresa Sociedade Corretora, Lda

0,027% do capital social, de Ricardo Manuel Vieira Borges

0,027% do capital social, de Maria Natália Azevedo Brasil

0,027% do capital social, de Miguel Raul Folque Socorro

Participações

Financeiras:

Detém 94% do capital social da empresa Companha - Sociedade Pesqueira, Lda

Sede: Rua do Roque, r>2. 9, 9850-079 Calheta de São Jorge (Açores)

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

f-mo/7: geral@atumsantacmarina.com

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



RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS 2011

COMPANHA
COMPANHA - Sociedade Pesqueira, Lda

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

armazenagem por todos os meios.

Capital Social: 10.000€(DezMilEuros)

W/F; 512057362

C.A.E.:

Sede:

03111 Pescas Marítimas

Quotas: 94% do capital detido pela empresa Santa Catarina - Indústria Conserveira, SÁ

6% do capital social detido por Maria Natália Azevedo Brasil

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

Contactos: Tel/Fax: 296 28 83 15

E-mail:companha@atumsantacatarina.com

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

SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.

ESPADA PESCASSANTA CATARINA
UNIPESSOAL, LDA

100%

INDUSTRIA CONSERVEIRA, S.A

99,73%

COMPANHA

SOCIEDADE PESQUEIRA, LDA

93,75%

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



RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS I 2011

4. 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.

Em 2011, a Lotaçor 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. 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 5,33%, mais 1,7 milhões

de euros, tendo o preço médio total (tunídeos e outras espécies) evoluído de 2,78€, em 2010, para 2,95€, em 2011

(+6,12%).

O volume de negócios (vendas, prestação de serviços e subsídios à exploração) teve um crescimento de 2,4%, de 2010

para 2011.

Quanto aos investimentos, verificou-se que o montante global concluído em 2011 foi de cerca de 1,9 milhões de euros,

encontrando-se em curso, em 31 de Dezembro de 2011, cerca de 500 mil euros. Todos estes investimentos são essenciais

e prioritários e têm sido realizados em paralelo com um enfoque na qualidade, no sentido de verificar o correto

cumprimento dos requisitos do sistema de qualidade HACCP, renovando as certificações existentes e solidificando os

planos das restantes infraestruturas.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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4.2 Pesca, Transformação e Comercialização de Pescado

Espada Pescas - Unipessoal, Lda

A empresa Espada Pescas, subsidiária da Lotaçor, tem como objeto a pesca, transformação e
i

/' -fj\o de pescado.

; &A
j^^\^Jfi Em 2011, terceiro ano de atividade, a estratégia comercial da empresa para o crescimento das

vendas foi conseguida e acompanhada de um aumento expressivo da margem bruta que,

B/pOOQ. • apesar de positiva em 21%, ainda não foi suficiente para se alcançar o break even point.
Q Ç

As vendas, no montante de 1.768 mil euros, foram efetuadas em 127 clientes, onde as exportações para países da união

europeia (vendas intracomunitárias) representaram 68,4%, em apenas 7 clientes.

Em meados de 2011, a empresa abriu a base para as operações comerciais e logística para a região de Lisboa, no MARL .

Este novo estabelecimento dedicou-se a vendas para o mercado HORECA , nomeadamente, o segmento da restauração e

hotelaria de luxo.

A atividade da pesca, nomeadamente da embarcação H-218-C "Cavalo-Marinho", traduziu-se, em 2011, em descargas de

quase 22 toneladas de pescado, no valor global de cerca de 66 mil euros. Em 2011, a pesca desta embarcação dirigiu-se

ao peixe-espada preto, ao contrário de 2010, que descarregou essencialmente atum bonito.

Apesar da tripulação da embarcação ser experiente e com resultados amplamente demonstrados na atividade da pesca, a

captura de peixe-espada preto foi uma experiência nova, o que contribuiu para os menores rendimentos. Os gastos e

perdas também foram superiores aos esperados em consequência da nova experiência de pesca e do fato de não serem

conhecidos os pesqueiros desta espécie, obrigando a muitas horas de navegação, com custos óbvios nos combustíveis e

perca inevitável de tempo.

A atividade da pesca apresenta-se com expetativas crescentes para o futuro próximo, com a entrada ao serviço da

sociedade de mais duas embarcações, de maior porte, a "Lontra Marinha" no 2^. Trimestre de 2012 e a "Mar Profundo"

em construção nos estaleiros navais da Nautiber - Estaleiros Navais do Guadiana, Lda.

Apesar dos resultados económico-financeiros ainda insuficientes em 2011, que se esperam recuperar nos próximos dois a

três anos, os principais objetivos e missão da empresa foram cumpridos, encontrando-se a empresa pronta para o

próx imo importante oasso, qje e a aber tura cio cap i ta l da sociedade as aVíOuacòes do SCtOr,

2 Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SÁ
Hotelaria, Restauração e Cafés

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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Companha - Sociedade Pesqueira, Lda

COMPANHA

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

Conserveira, Lda, tem como objeto a pesca de atum e outros, por todos os meios e artes de

pesca, sua comercialização e armazenamento.

O ano de 2011, apesar de ter tido um bom início no que respeita a capturas de atum patudo e

do preço de venda em fresco desse mesmo peixe, acabou por não atingir os resultados

esperados no final do ano.

A empresa fez, nos primeiros dois meses de safra, números recorde em termos de faturação, valores que posteriormente

vieram a diminuir, tendo contribuído largamente para isso o facto de ter sido atingida a quota de patudo em Portugal.

É importante referir que, em 2011, apesar do total de vendas no montante de 1,4 milhões de euros ter sido superior a

2010 e 2009 (1,1 milhões de euros e cerca de 650 mil euros, respetivamente), o fato da empresa ter ao serviço mais uma

embarcação, a "Bela Aurora", aumentou proporcionalmente os custos de exploração com prejuízo para a respetiva

rentabilidade.

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

2011 esta empresa teve uma embarcação que esteve avariada por duas vezes o que, infelizmente, coincidiu com os

períodos de maior captura, condicionando a rentabilidade da operação.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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4.3 Indústria Conserveira

Santa Catarina - Indústria Conserveira, ida

A conserveira do grupo Lotaçor em 2011 apresentou um aumento do volume de

negócios (vendas e prestação de serviços) de 6,14%.

San ta ̂ T^
f f] fQ f i IftQ O mercado de exportação representou, em valor, cerca de 46% das vendas,

representando Itália a maior fatia, com cerca de 40% e Inglaterra 6%.

Em relação ao mercado da saudade (EUA e Canadá) as vendas não foram significativas, assim como para os mercados

Alemão e Espanhol. O mercado de Portugal continental, devido ao acréscimo resultante de um novo cliente, representou

33% do total das vendas e o mercado regional representou cerca de 19% das vendas, com pontos de venda em todas as

ilhas.

Em 2011, as marcas de Santa Catarina representaram cerca de 41% das vendas totais, com as marcas Bonito dos Açores,

Santa Catarina, Petiscada, Samacaio e Bela Aurora.

As marcas de clientes representaram 59% em valor, das quais as principais são de Portugal continental e Itália.

O custo com os fornecimentos e serviços externos aumentou em virtude de ter havido um crescimento significativo das

vendas, o que naturalmente deu origem ao aumento dos transportes e também de comissões de comercialização, pese

embora se tenha reduzido significativamente os custos de publicidade e da implementação da imagem de Santa Catarina.

A administração de Santa Catarina, que passou a integrar nova presidência a partir de setembro de 2011, delineou para

2012 uma estratégia que passa por aproveitar ao máximo o atum da região, pois confere maior qualidade ao produto e

cria notoriedade do produto "Açores".
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RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS l 2011

5. Alocação dos Recursos Humanos

O número de trabalhadores do grupo de empresas que integram o perímetro de consolidação da Lotaçor, S.A. com

vinculo à empresa, no final de dezembro de 2011, era de 352.

Verifica-se que os colaboradores se distribuem da seguinte forma, pelas várias empresas:

Distribuição do Pessoal
2011

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

161160

N?. Pessoal a 31 de Dezembro 2011

• 2009 «2010 «2011

125

352

301

236

Primeira Venda de Indústria Pesca, Total Consolidado
Pescado e Gestão de Conserveira Transformação e

Portos Comercialização
Pescado
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6. Análise Económica e Financeira do Grupo

Ativo Consolidado

Ativo Não Corrente

Os ativos fixos tangíveis, no montante de 32,9 milhões de euros, dizem, essencialmente, respeito na sua maioria à

empresa mãe, com 74,9% do total e sofreram um aumento de 4,2%, por via dos investimentos efetuados no grupo. No

total o ativo não corrente consolidado, no montante de 32,9 milhões de euros, sofreu um aumento face a 2010, na ordem

de 3,1%.

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Ativos Fixos Tangíveis

Lotaçor Santa Companha Espada
Catarina Pescas

• 2009 «2010 2011

Total
Consolidado

Ativo Corrente

Os clientes são a rubrica com

maior peso no ativo consolidado

corrente em 2011 (45%),

seguindo-se as outras contas a

receber (33,7%) e os inventários

(14,3%).

Clientes

Clientes Conta Clientes Cobrança
Corrente Duvidosa

• 2009 B2010 12011

Perdas Por
Imparidades
Acumuladas
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As outras contas a receber consolidadas, registadas no ativo corrente, diminuíram, entre 2010 e 2011, 1,7 milhões de

euros(-21%).

Os inventários consolidados sofreram um decréscimo de 45,8%, de 2010

para 2011, devido à Lotaçor não registar stocks em 31/12/2011. Apresentam

a seguinte distribuição entre as empresas do grupo, sendo 69% atum

congelado da empresa Santa Catarina.

Inventários 2011

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

gráfico abaixo.

Disponibilidades 2011

Compa
nhã

0,3%

Espada

Pescas
44,6%

llaçor

^
C
Santa

:a»in

3*/o

51,3*

Em consequência dos pontos anteriores, o ativo

consolidado, em 2011, no montante de 52

milhões de euros, sofreu um decréscimo, face a

2010, na ordem dos 7,4%, menos 4,2 milhões de

euros.

2011

2010

2009

Ativo

40 000 45 000 50 000 55 000 60 000

U - MN Euros
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Capital Próprio e Passivo Consolidado

Capital Próprio

O capital próprio do grupo era de 6,75 milhões de euros em 2011, o que manifesta uma diminuição de 1,26 milhões de

euros, menos 15,7% do que em 2010.

Capitais Próprios

2011 B2010 «2009

0.8S3

Passivo

O passivo consolidado do grupo, em 2011, no montante de 45,3 milhões de euros, decresceu relativamente ao ano

anterior 6,1%, resultante de uma diminuição de 25,6% do passivo não corrente e do aumento de 12,2% no passivo

corrente, de 2010 para 2011.

50.000

40.000

Passivo
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De 2010 para 2011, o passivo não corrente diminuiu 25,6% (menos 5,9 milhões de euros} em consequência dos

financiamentos de médio e longo prazo terem diminuído.

O passivo corrente cresceu 12,2% por influência da evolução dos financiamentos obtidos de curto prazo.

2011

2010

2009

Financiamentos Obtidos

l Não Correntes

i Correntes

10.000 20.000 30.000
U - Mil Euros

40.000

Abaixo apresentamos a distribuição dos financiamentos obtidos, sendo a sua grande maioria da Lotacor (79,1%);

Financiamentos Obtidos

Espada
Pescas

Cornpan

À data da elaboração do presente relatório consolidado existe já a informação de que cerca de 11 milhões de euros do

passivo bancário de curto prazo irão ser renegociados para passivo bancário de longo prazo, operação a ocorrer em

meados de 2012, com reflexo nas contas desse ano.
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Demonstração de Resultados por Naturezas Consolidado

Gastos e Perdas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas sofreu um aumento de 1,6 milhões de euros, de 2010 para

2011.

Os fornecimentos e serviços externos consolidados do grupo sofreram um aumento de 20,3%, de 2010 para 2011 (+916

mil euros), verificando-se também uma evolução desfavorável do peso dos FSE's no volume de negócios, que aumentou,

de 2010 para 2011, de 44,2% para 46,7%, respetivamente.

FSE

FSE / Volume de Negócios

12.000

•Volume de Negócios

•FSE/Volume Negócios

Os subcontratos foram os que mais cresceram (+54,0%), seguindo-se os serviços especializados (+42,6%), serviços

diversos (+32,9%) e energia e fluidos (+30,6%). Em oposição os materiais e deslocações, estadas e transportes,

diminuíram, ambos na casa dos 17%.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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Fornecimentos e Serviços Externos

6.000

4.000

2.000

Os gastos com pessoal do grupo de 5,8 milhões de euros, em 2011, sofreram um aumento de 6,2% (+338 mil euros) face

a 2010. No entanto, o peso dos gastos com pessoal no volume de negócios evoluiu favoravelmente de 53,4% para 49,7%,

de 2010 para 2011. A empresa mãe, no final de 2011 com 160 trabalhadores, é responsável pela maioria destes gastos

(58,05%).

Gastos c/ Pessoal/Volume Negócios

^S,l%

N.
49, /%

2009 2010 2011

N9. Funcionários

da

ComparPeVas •

• v
^^ 160

Catarina ^^ r̂
125 A

As perdas por imparidodes de dívidas a receber consolidadas, 425 mil euros, diminuíram face ao ano anterior.

Os outros gastos e perdas, no montante de 491 mil euros, são provenientes na sua maioria da empresa mãe (71,08%).

Os gastos com depreciações e amortizações consolidados sofreram uma diminuição de apenas 4 mil euros (-0,1%), de

2010 para 2011. As amortizações sobre o volume de negócios passaram de 40,4% para 35,5%, de 2010 para 2011.

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS DOS AÇORES, S.A.
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Amortizações / Vol. Negócios

86,5%

2009 2010 2011

Em termos consolidados, os gastos e perdas

de financiamento, no montante de 1,9

milhões de euros, sofreram um aumento de

48,7% (+621 mil euros), devido ao

agravamento dos spreads, em relação a 2010,

sendo provenientes na sua maioria, da

empresa mãe. O peso destes gastos no

volume de negócios aumentou de 12,5% para

16,3%, de 2010 para 2011, conforme gráfico

no Lido

Gastos e Perdas de Financiamento/Volume de
Negócios

30,0%

25,0%

o 20,0%
3

^ 15,0%
5
^ 10,0%

5,0% -

0,0%

24,9%

16,3%

2009 2010 2011
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Rendimentos e Ganhos

O volume de negócios do grupo, no montante de 11,6 milhões de euros, subiu 13,9%, de 2010 para 2011.

Volume de Negócios

12.000

10.000
/
§ 8.000

= 6.000
Z

4.000
=3

2.000

n
Jl ̂  •

2009

12010

2011

Vendas

2.373

6.897

S S O I

Prestação de
serviços

2.355

3.317

3.336

Volume de Negócios
Consolidado

4.728

10.214

11.637

Os subsídios à exploração consolidados, no montante de 5.302 mil euros, mais 29,7% do que no ano anterior, dizem

respeito, na sua quase totalidade, à empresa mãe (92,1%).

Os outros rendimentos e ganhos consolidados, no montante de 4,22 milhões de euros, mais 24,5% 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 221 mil euros, mais 41,9% do que no ano anterior, dizem

respeito, na sua quase totalidade, à empresa mãe.
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Resultados Consolidados

O resultado liquido do período consolidado de 2011, negativo em 2,6 milhões euros, sofreu uma evolução positiva face a

2010, que foi negativo em 3.254 mil euros.

No gráfico abaixo, representa-se a evolução dos resultados do grupo, entre 2010 e 2011, nomeadamente: EBITDA,

operacional, antes de impostos e resultado líquido do período.

4.000

2.000

Resultados Consolidados

Ponta Delgada, 31 de maio de 2012

O Conselho de Administração,

v r
José Luís Pimentel Amaral Cíntia Ricardo Reis Machado Fernando Miguel Mesquita Gabriel
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PARTE U - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E ANEXO
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1. Balanço Consolidado
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

NOTAS 31-12-2011 31-12-2010
ATIVO

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Goodwíll
Ativos intangíveis
Participações financeiras - outros métodos
Outros atívos financeiros

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

Total do activo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio
Capital realizado
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Excedentes de revalorização

Resultado líquido do período
Interesses minoritários

Total do capital próprio

Passivo
Passivo não corrente

Estado e outros entes públicos
Fmanciarnentos obtidos
Responsabilídades oor 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

7
<L;
'i
i

LO
i!

L'

1 1

1 1

14
4

32.854.593,33

35.464,08

124,70
32.890.182.11

2.736.268,79
8.601.423,91
366.377,38

6.447.310,21
19.475,28
31.190,34
920.531,61

19.122.577,52

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

6 e 15
16
16
L6
L6
7

17

L2
19
20
21

L8
1.'
1')
is
i í
14

52 012 75Ç.63

5.500.000,00
4.500,00
74.177,21

(13.363.848,42)
15.213.900,43
1.909.188,19
9.337.917,41

(2.593.018,84)
7.901,44

6.752.800,01

594.453,66
12.645.784,54
207.387,16

3.881.050,32
17.328.675.68

2.849.709,56
1.001.151,80
19.482.250,74
4.298.264,25
299.907,59

27.931.283.94

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

45.259.959,62 48.176.928,51

52.012.759,63 56.188.454,42

O Técnifll» Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

Marco Pauio Pe/eira Medeiros

(TOCn?. 85300)

José Luís Pimentel Amaral Cíntia Ricardo Reis Machado Fernando Miguel Mesquita Gabriel
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2. Demonstração dos Resultados por Naturezas Consolidados
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2011 2010

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração

Ga n h o s/( perdas) imputados de subsidiárias e associadas

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

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

22
23

l
Í M

10
.'i

! l

l

L8

27

28

L2

11.636.844,06

5.301.592,02

3.363,87

(159.157,31)

(6.037.725,07)

(5.435.012,89)

(5.788.309,38)

(424.813,93)

(197.697,47)

4.224.667,38

(491.287,05)

2.632.464,23

(4.125.987,41)

(1.493.523,18)

221.457,15

(1.896.258,08)

(3.168.324,11)

563.137,64

(2.605.186,47)

10.214.383,73

4.088.202,96

0,00
(262.595,55)

(4.444.893,43)

(4.519.427,31)

(5.449.879,40)

(1.024.439,17)

, 2 4 500.001

(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 3 7 1 , 7 3 1

(3 913 030,30]

658.823,79

(3.254.206,51)

Resultado líquido do período atribuível a:

Detentores do capital da empresa-mãe

Interesses minoritários

(2.593.018,84) (3.251.797,67)

17 (12.167,63) (2.408,84)

(2.605.186,47) (3.254.206,51)

Resultado por açào básico (2,89) (3,62)

O Técnico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

/ Marco Paulo Pereira Medeiros

(TOCr/85300)

Cíntia Ricardo Reis Machado T*'iel IvlesQi

'̂K.f̂ -A

Fernando MiguelIvlesquita Gabriel
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3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio Consolidado
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010

DESCRIÇÃO Nttas Caoital 1 Reservas 1
Capital Procrio atribuído aos detentores do caoital da emnresa-mãe

QutM> 1 Refluídos 1 yutrjs 1 Excedentes de ] Refluído 1 Interesses 1 Total do Caoital

Saldo em l de Janeiro de 2010

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de políticas contabilísticas
Aplicação dos resultados de 2009
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 2010

Saldo em l de Janeiro de 2011
ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adoção de novo referencial contabilfstico
Alterações de políticas contabilísticas
Aplicação dos resultados de 2010
Excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis
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 15
Outras operações

Saldo em 31 de Dezembro de 2011

4.500.000,00 4.500,00 74.177,21 (1.956-333,52) 15.140,104,05 (6.937.297,15) 27,735,99 10.852.886,58

(6.937.297,15) 6.937.297,15

-

-

(659.583,97)
1.630.42

(7.595.250.70)

(218.862,64)
1.291.292,45
1.072.429,81

-

-

6.937.297.15
- Í3.251.797.67I

(1.630,42)
(1.630,42)
(2.408.84)

(878.446,61}
1.291.292,45

412.845.84
(3.254.206.51)

(3.251.797.67) (4.039,26) (2.841.360,67)

4.500.000.00 4.500.00 74.177.21 19.551.584.221 16.212.533.86 13.751.79767) 23.696.73 8.0LL525.92

4.500.000.00 4,500,00 74.177,21 (9.551,584.22) 16.212.533,86 (3.251.797.67) 23.696,73 8.011.525,91

(3.251.797,67) 3.251.797,67
2.314.167,50

(564.094,19} 247.870,74 (404.979,31)
3.627,66 jl.246.504,17) : ;_

2.314.167,50
(721.202,76)

(3.627,66) (1.246.504,17)
[3.812.264.20! 1998.633,43) 1.909.188,19 3-251.797,67 (3.627,661 346.461)

(2.593.018,84) (12.167,63) (2.6Q5.186,47t

(2.593.018,84) (15.795,29) (2.258.725,90)

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000.00 1.000.000.00
16 e 17 B.500.000.00 4.500.00 74.177.21 (13,363.848.421 15.213.900,43 1.909.188.19 12.593.018.84) 7.901.44 6.752.800.01

Técrico OficiaLde Contas,

Marco Paulo^Pereira Medeiros

)C n». 85300)

IV i fVÎ UA-// ' ^
v José Luís Pimentel Amaral

O Conselho de Administração,

Cíntia Ricardo Reis Machado Fernando Miguel Mesquita Gabriel
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4. Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

NOTAS
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações
(Pagamento)/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
Investimentos financeiros

Recebimentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares

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
Caixa e seus equivalentes no fim do período

l ' .

2011

42.130.445,71
(38.997.808,66)

(5.831.409,22)
(2.698.772,17)

(8.444,93)
J ^2J 958.^1
1.216.741,81

(2.292.514,51)

(44.950,51)

20.109.170,71
1.000.000,00

(18.932.309,17)
(1.548.199,48)

628.662,06

2.858.906,31

(2.161.008,48)
697.897,83

2010

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)

870,00

3.220.581,13
130.386,33

1.013.502.44

2.372.012,78
57.475,44

(2.533.910.45)

26.581.355,39

(18.364.205,89)
(998.336,01)

(2.292.481,90)

131.473,42
(2.161.008,48)

Téánico Oficial de Contas,,

i A
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O Conselho de Administração,

Marco Pai/o Pereira Medeiros

(TOCne. 85300)
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5. Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Exercícios de 2010 e

2011
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1. Introdução

A LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A., com sede na Rua Eng.5 Abel Coutinho, 15, concelho de Ponta

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

Legislativo Regional n.9 19/2005/A, de 22 de Julho, sucedendo na totalidade do património e na titularídade

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

montante subscrito e realizado representado por 1.100.000 açoes nominativas com um valor nominal de 5

euros cada. Nos termos do decreto acima descrito, as açoes 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 setor 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.
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As empresas subsidiárias incluídas na consolidação em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 são:

Sede
Empresas

Proporção do capital detido

Direta Indireta

Total

ESPADA PESCAS, Unipessoal, Lda. Ponta Delgada

SANTA CATARINA Industria

Conserveira, S.A. Calheta - S. Jorge

COMPANHA - Sociedade Pesqueira,

Lda Calheta - S. Jorge

.0000-

99,73%

93,75%

100,00%

99,73%

93,75%

Em 2011, a subsidiária ESPADA PESCAS adquiriu a totalidade do capital social da BEIRAÇORES pelo montante

global de 68.951 euros e subsequentemente procedeu à sua fusão por incorporação do património, do qual

resultou uma diferença de 197.697 euros em relação ao justo valor dos ativos e passivos reportado a 30 de

Setembro de 2011. Os valores de goodwill foram sujeitos a testes de imparidade existindo indícios de

eventual perda de valor, tendo sido reconhecida uma perda por imparidade do total do valor escriturado

naquela data.

A PRONTAÇORES - Transformação e Comercialização se Pescado que era detida em 49% foi liquidada em 22

de Novembro de 2011. Em 2010, sendo a sua dissolução e liquidação expectável foi reconhecida a perda

total de 24.500 euros da quantia escriturada do seu custo de aquisição, tendo o resultado da liquidação sido

de 3.364 euros. A LOTAÇOR não reconheceu perdas adicionais por não existirem obrigações ou pagamentos

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 Contabilístrca (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 interpretatívas (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.? 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-lf RIC.
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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 efetivas e as 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 31 de maio de 2012.

(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 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 registado 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.

38
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HjQJ/\o as perdas acumuladas de uma subsidiária atribuíveis aos interesses minoritários excedem ojnteresse

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 mensurados ao custo (com exceção dos ativos fixos tangíveis da subsidiária Santa

Catarina que foram revalorizados em referência a 31 de Dezembro de 2011) 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.

As taxas de amortizações correspondem às seguintes vidas úteis estimadas:

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Ferramentas e utensílios

Equipamento administrativo

Taras e vasilhame

Anos

5-50

3-10

4

4-8

3-8

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.
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As variações positivas do justo valor são creditadas diretamente ao capital próprio na rubrica de

de revalorização, exceto e até a medida em que reverta um decréscimo de revalorização do mesmo ativo

previamente reconhecido nos resultados. As variações negativas do justo valor devem ser reconhecidas nos

resultados, exceto e na medida em que possa ser compensada com qualquer saldo de crédito existente no

excedente de revalorização com respeito a esse ativo.

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 prospetivamente na

demonstração dos resultados.

(d) Atívos 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.

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.
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(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 (í) 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.

U) 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 gastos e rendimentos de justo valor dependente de se tratar de instrumentos
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ou rendimentos 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 capitais próprios,

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, peio 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

responsabilídades, 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
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financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações d

tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na

demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

(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 expetativas 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 expetativa atual da sua

recuperação futura.
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r\) 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

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 atuários

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.

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
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reconhecidos na demonstração de resultados, proporcionalmente às depreciações dos ativos fixos

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 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 (Í) 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 (ÍÍÍ) 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

46 l
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tratamento contabilístico adotado. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à

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.

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:

2011 2010

Numerário 9.545 3.173

Depósitos à ordem 501.135 234.886

Depósitos a prazo 409.852 620.059

920.532 858.118

Os saldos credores de depósitos à ordem perfaziam o montante de 222.634 e 3.019.127 euros em 31 de

dezembro de 2011 e 2010, respetivamente.

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

Durante o ano de 2011, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às consideradas na

preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2010, 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 1.100.000 ações nominativas, com o valor nominal de 5 euros,

cada uma.
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7. Ativos fixos tangíveis

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o movimento ocorrido nos ativos fixos

tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Terrenos

Custo
Em 1 de Janeiro de 2010 147.997

Adições
Transferências e abates

Em 31 de Dezembro de 2010 147.997

Depreciações acumuladas
Em 1 de Janeiro de 2010

Adições
Transferências e abates

Em 31 de Dezembro de 2010

Edifícios e
outras

construções

36.951.031
138-415

2.575.488
39.664.934

14.554.171
2.683.235

17.237.406

Equipamento Equipamento Equipamento
básico de transporte administrativo

16.947.048
90.006

757.542
17.794.595

10.875.073
1.177.857

12.052.930

469.022
37.824

135.520
642.366

350.895
61-727
(2.370)

410.252

1.162.428
9.799

1.172.226

879.210
103.969

983.179

Outros ativos
Ativos em curso Total

tangíveis

907.841
4.246

24.242
936.329

753.573
80.528

834.101

2.849.906 59.435.273
3.476.676 3.756-966

(3.632.092) (139.300)
2.694.490 63.052.939

27.412.921
4.107.317

(2.370)
31-517.868

Valor líquido - 2010 147.997

Custo
Em Ide Janeiro de 2011 147.997

Adições 100.000
Fusão 53-625
Transferências e abates

Revalorização 188.024
Em 31 de Dezembro de 2011 489.646

Depreciações acumuladas
Em 1 de Janeiro de 2011

Adições
Fusão

Em 31 de Dezembro de 2011

22.427.528

39.664.934
219.656
188.507
438.801
165-557

40.677.456

17.237.406
2.674.697

25.659
19.937.761

5.741.665

17.794.595
1.763.205

157.846
731.990

1.790.159
22-237.795

12.052.931
1.155.789

7 8 0 8 1

! í 266800

232.114

642.367

70.047

56.038
768.452

410.252
69.457
j& 913

536.622

189.047

1.172.226
36.811

4.216

80.277
1.293-530

984.647

85.862
3.763

1.074.272

102.229

936.329
21.117
13.544

279.537
34.113

1.284.639

832.631

116.360
9.007

.-.-

2.694.490 31.535.070

2.694.490 63.052.938
2.370.890 4.511.678

487-785
(3.188.849) (1.738.520)

2.314.168
1.876.531 68.628.048

31.517.867
4.102.164

153.423
35.773.454

Valor liquido - 2011 489 .646 20.739 .694 8 .970994 231.829 219.258 326 641 1.S76.531 32.854.593

Os itens dos ativos fixos tangíveis da subsidiária SANTA CATARINA foram expressos por quantias revalorizadas

determinadas por um avaliador independente que, conforme relatório datado de 25 de Janeiro de 2012,

determinou o justo valor desses itens pelo método comparativo do valor de mercado. A data de eficácia da

revalorização é de l de Janeiro de 2012 e originou uma variação positiva de 2.314.168 euros creditada

diretamente em capital próprio.
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Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, o custo acumulado dos atívos tangíveis em curso compreende:

2011 2010

Construção das embarcações:
Bela Aurora 1.292.265

Lontra Marinha 840.000 490.000
Mar Profundo 510.000 10.000

Outros 526.531 902.226
Saldo em 31 de Dezembro 1.876.531 2.694.491

8. Goodwill

Em 31 de dezembro de 2009, o valor escriturado de 2.744.324 euros resultante do processo de aquisição da

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

integralmente reconhecido como unia perda por imparidade.

9. Ativos intangíveis

O movimento ocorrido nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 resume-se como se segue:

2011 2010

Custo
Saldo em l deJaneiro 80.347 64.649

Aumentos do ano 15.676 15.698
Fusão-BEIRAÇORES 1.145 -

Saldo em 31 de Dezembro 97.167 80.347

Amortizações acumuladas
Saldo em l deJaneiro 36.828 14.476

Aumentos do ano 23.823 22.352
Fusão-BEIRAÇORES 1.052 -

Saldo em 31 de Dezembro 61.703 36.828

Valor líquido 35.464 43.518
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10. Inventários

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a rubrica Inventários apresentava a seguinte composição:

Mercadorias e matérias-prímas esubsidiárias

Produtos acabados

Inventário final

Perdas por imparidades de inventários

Saldo líquido

2011

1.498.112

1.238.158

2.736.270

2.736.270

2010

3.648.274

1.397.315

5.045.589

5.045.589

O movimento ocorrido durante o ano na rubrica de Mercadorias, Matérias-prímas e subsidiárias determina-

se como se segue:

Inventário inicial
Compras

Regularizações
Inventário final

Custo das vendas

2011

3.548.274

4.115.339
(227.776)

(1.498.112)

6.037.724

2010

1.775.730
6.376.103

(58.666)
(3.648.274)

4.444.893

A variação nos inventários de produção em 31 de dezembro de 2011 e 2010 resultou de:

2011 2010

Inventário inicial

Inventáriofinal

Variação nos inventários de produção

1.397.315

1.238.158

(159.157)

1.659.910

1.397.315

(262.596)
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11. Clientes e outras contas a receber

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

Clientes
Clientes gerais
Clientes cobrança duvidosa
Perdas por imparidades acumuladas

Outras contas a receber
Acréscimos de rendimentos
Subsídios ao investimento
Protocolo da pesca artesanal
Devedores de cobrança duvidosa
Outros

Perdas por imparidades acumuladas

2011

8.601.424
678.526

(678.526)
8.601.424

148.569
4.487.591

888-866
1.178.229

922.284
7.625.540

(1.178.229)
6.447.310

2010

9.457.864
502.371

(538.911)
9.420.325

338.655
6.215.189

792.211
935.354
776.825

9.058.234
(893.029)
8.165.205

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e 2010, as perdas por ímparídade acumuladas

tiveram o seguinte movimento:

31 de Dezembro do 2011

Clientes
Outras contas a receber

Saldo
inicial

538.912
893.029

1.431.940

Reforço

140.148
285.200
425.348

Reversão

(533)

(533)

Saldo
final

678.526
1.178.229
1.856.755

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

Reversão

(7.554)

(7.554)

Saldo
final

538.911

893.029
1.431.940

As perdas por imparidade 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.
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12. Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo,

apresentava os seguintes saldos:

2011

Activo Passivo

2010

Activo Passivo

Imposto sobre o rendimento

IRC a recuperar 73.193 69.922

IRC a pagar 14 785

Juros bancários 5 13
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares

Trabalho dependente 24.322 60.104

Rendimentos profissionais 535 904 93 114

Rendimentos Prediais 129
Imposto sobre o valor acrescentado

I V A - a pagar 284.119 261.593

IVA-a recuperar 148.560 281.655

IVA-reembolsos pedidos 139.457 431.500
l VA.- liquidações oficiosas 4.615

Contribuições para a segurança social 1.285.175 1.137.950
Outros 956 3.148

366.377 1.595.605 786.331 1.460.545

A subsidiária SANTA CATARINA é devedora à segurança social de 695.522 euros que é assim subdividida:

2011 2010

Plano prestacional de 12-06-2007

Plano prestacional de 21-04-2011

Não
corrente

594.454

594.454

Corrente

29.734

71.334

101.068

Não
corrente

34.574

626.429

661.003

Corrente

69.147

44.745

113.893

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os planos prestacionais desta subsidiária tinham a seguinte composição:

2011 2010

Plano prestacional de 12-06-2007

Plano prestacional de 21-04-2011

Capital

28.115

495.933

524.048

Juros

1.619

169.855

171.474

Capital

76.158

527.415

603.573

Juros

27.563

143.759

171.323
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Em relação à subsidiária COMPANHA não se encontra formalizado o acordo com a segurança so l̂ para a \o das prestações vencidas entre Maio de 2008 e Novembro de 2011 que perfazem o montante de

399.908 euros. Embora um plano prestacional de 308.741 euros tenha sido deferido pelo Instituto de Gestão

Financeira da Segurança Social em 20 de Julho de 2011, a dívida é mantida classificada como um passivo

corrente enquanto não ocorrer a assinatura do contrato que aguarda a prestação de garantias reais.

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 87^ 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.? 87g-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.

Nos termos do artigo 819 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 inspeçoes,

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 correçoes resultantes de revisões/inspeções por

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

demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 e de 2010.
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^ "VNos termos da legislação em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de 4^?6s (6 anos ]

para os incorridos até 2009) após a sua ocorrência e suscetíveis de dedução a lucros fiscais geradas durante

esse período. Não obstante, a LOTAÇOR não reconheceu ativos por impostos diferidos em relação a eventuais

prejuízos fiscais reportáveis em virtude não existir a certeza absoluta na sua recuperabilídade.

O montante de 563.138 euros registado em resultados do exercício na rubrica de Imposto sobre o

rendimento compreende:

Imposto corrente

Imposto diferido

2011

(957)
564.094

563.138

2010

(760)
659.584

658.824

13. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 os saldos da rubrica "Diferimentos" do ativo e passivo foram como

segue:

2011 2010

Gastos a reconhecer
Seguros 19.476 13.381
Outros - 1.598

19.476 14.980

Rendimentos a reconhecer

Contrato programa de transferência de pescado

congelado entre entrepostos frigoríficos da RAA 143.255 235.305

Outros rendimentos 156.621
299.908 235.305
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14. Ativos financeiros detidos para negociação

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

se segue:

Ativo

2011
Passivo Ativo

2010
Passivo

Swaps de taxa de juro - não corrente

Swaps de taxa de juro - corrente 31.190

31.190
39.192

39.192

Em 31 de dezembro de 2011, a LOTAÇOR tinha os seguintes instrumentos financeiros derivados contratados, com o

objetivo de reduzir a volatilidade das taxas de juro relativamente aos custos financeiros das emissões de papel

comercial:

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

31/12/2011

1 000.000

2.000.000

2 000 000

2.000.000

1 000 000

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

\encimento em Julho/2012.
Liquidação anual de juros

Períodos de contagem de juros:
207Julho/2011 e20/Julho/2012, com

vencimento em Julho/2012.
Liquidação anual de juros

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

vencimento em Julho/2012.
Liquidação anual de juros

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

Liquidação anual de juros

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

com \encimento em Julho/2012.
Liquidação anual de juros

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

Euribor_12M

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

Euribor_12M

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

Euribor_12M

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

Euribor_12M

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

Euribor 12M

4.624

9.248

9248

5.660

2.410

31.190

15. Capital realizado

O capital social da LOTAÇOR é de 5.500.000 euros, representado por 1.100 000 ações nominativas com valor

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

espécie.
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Em l de julho de 2011, a Assembleia Geral deliberou o aumento do capital social da LOTAÇOR, no^Kontante

de 1.000.000 euros, por entrada em numerário da acionista única passando o capital social a ser de . i.500.000

euros, conforme Resolução n.5 79/2011 do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores.

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

Autónoma dos Açores.

16. 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 rubrica de resultados transitados a seguir indicadas nos exercícios de 2011 e 2010

decorreram de:

Saldo devedor em l de Janeiro de 2010 1.956.333

Aplicação dos resultados de 2009 6.937.297

Subsídios ao investimento - imposto diferido 659.584

Interesses minoritários (1.630)

Saldo em 31 de dezembro de 2010 9.551.584

Aplicação dos resultados de 2010 3.251.798

Subsídios ao investimento - imposto diferido 564.094

Interesses minoritários (3.628)

Saldo em 31 de dezembro de 2011 13.363.848

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o movimento registado na rubrica de Outras variações no capital

próprios resultaram de:

Saldo credor em l de Janeiro de 2010 15.140.104
Subsídios ao investimento:

Subsídio 1.291.293
Imposto diferido associado (218.863)

Saldo em 31 de dezembro de 2010 16.212.534
Subsídios ao investimento:

Subsídios atribuídos no ano 1.656.803
Imposto diferido associado (316.223)
Subsídios transferidos para resultados (2.973.690)
Imposto diferido assoc iado 564.094

Swapdejuros (Nota 14) 70.383
Saldo em 31 de dezembro de 2011 15.213.900
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,
Os subsídios ao investimento em ativos fixos tangíveis e os correspondentes impostos di#r/idos~"são A

registados inicialmente na rubrica de Outras variações no capital próprio e anualmente transferidos para

resultados na 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

(Nota 26}.

17. Interesses minoritários

O saldo da rubrica dos interesses minoritários classificado no balanço em 31 de dezembro de 2011 diz

respeito à participada COMPANHA.

O saldo desta rubrica nesta data foi assim formado:

2011 2010

Saldo inicial

Lucro/fprejuizo) do período

Variações no capital próprio

Saldo final

23.697 27.736

(12.168) (2.409)

(3.628) (1.630)
7.901 23.697

18. Fornecedores e outras contas a pagar

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

Fornecedores

Empresas gerais

Outras contas a pagar

Remunerações a pagar

Outras operações

Fornecedores deinvesti mento

Provisões para férias e subsídio defer ias
Juros a liquidar
Outros credores por acréscimos de gás tos

Região Autónoma dos Açores
Fundo de pesca

Segurança social de pesca artesana!
Protocolo de pesca artesanal

Mútua dos pescadores
Outros credores

2011

2.849.710
2.849.710

75.740
7.824

1.314.238

413.216
307.552

41.632

53.323
449.926
612.341

253.626

541.203
227.643

2010

4.182.268
4.182.268

102.046
17

484.463

601.389
184.547
54.271

861.647
333.171

327.649
305.225

309.256
316.994

4.298.264 3.880.676
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19. Financiamentos obtidos

Em 31 de dezembro de 2011, 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

IFAP

Locações financeiras

Facil idades bancárias

Corrente

8.000.000

815.779

10.193

10.656.279

19.482.251

Não
Corrente

12.612.226

31.780

1.778

12.645.785

Total

8.000.000

13.428.006

31.780

11.971

10.656.279

32.128.036

A Lotaçor celebrou um contrato de emissão de papel comercial, com o Banco Português de Investimentos até ao

montante máximo de 8.000.000 euros e, neste âmbito, foram efetuadas diversas emissões durante o ano de

2011 até ao limite máximo contratado. Este contrato foi celebrado em Julho de 2007 e vencerá em Julho de

2012 e destinou-se ao financiamento de obras ao abrigo do contrato programa do FEP - Fundo Europeu de

Pescas, vencendo juros à taxa EURIBOR do prazo de emissão, acrescida de um "spread" de 0,20%.

Como forma de gerir o risco da flutuação dos custos financeiros das emissões de papel comercial, em

consequência da volatilidade das taxas de juro, a LOTAÇOR contratou cinco operações de instrumentos

financeiros derivados, nomeadamente contratos de cobertura de taxa de juro (swaps), quatro com

vencimento em 20 de Julho de 2012 e um com vencimento a 4 de Julho de 2012.

A Lotaçor celebrou um contrato de financiamento de médio e longo prazo para construção do edifício sede

da LOTAÇOR, celebrado em julho de 2007, no montante de 1.500.000 euros, a amortizar no prazo total de 25

anos, a partir daquela data, vencendo juros mensais à taxa EURIBOR a um mês, acrescida de um spread de

0,75%. Este empréstimo encontra-se garantido pela hipoteca de um prédio urbano sito na Madalena do Pico.

A LOTAÇOR obteve um empréstimo de médio e longo prazo para consolidação financeira de Santa Catarina -

Industria Conserveira, S.A., reestruturado no ano de 2011, no montante de 3.200.000 euros, a amortizar no

período de 10 anos, a partir daquela data, vencendo juros mensais à taxa EURIBOR a seis meses, acrescida de

um spread de 5,0%. Este empréstimo encontra-se garantido por uma livrança subscrita pela LOTAÇOR e por

uma carta conforto da Região Autónoma dos Açores.

Existe também um empréstimo de médio e longo prazo para a aquisição de um armazém e obras de

beneficiação, celebrado no ano de 2011, no montante de 200.000 euros, a amortizar no período de 15 anos,
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a partir de 2013, vencendo juros mensais à taxa EURIBOR a seis meses, acrescida de um spread d)

empréstimo encontra-se garantido pela hipoteca do respetivo imóvel adquirido.

A LOTAÇOR converteu uma conta corrente caucionada em empréstimo de médio e longo prazo em 2011, no

montante de 2.500.000 euros, a amortizar no período de 7 anos, a partir de 2011, vencendo juros mensais à

taxa EURIBOR a um mês, acrescida de um spread de 5,0%. Este empréstimo encontra-se garantido por uma

livrança subscrita pela LOTAÇOR.

A subsidiária SANTA CATARINA tinha dois empréstimos bancários, a médio e longo prazo, que em 31 de

Dezembro de 2011 perfaziam o montante não liquidado de 5.338.000 euros nas seguintes condições: (i) em 5

de Abril de 2010, celebrou-se um contrato de financiamento no montante de 1.900.000,00 euros, EURIBOR a

6 meses com um spread de 5%, pelo prazo de 84 meses (7 anos), reembolsável em prestações de capital e

juros a partir de Julho de 2012; (iij em 19 de Dezembro de 2011, foi celebrado um contrato de financiamento

no montante de 3.438.000 euros, que vence juros à taxa EURIBOR a 6 meses com um spread de 5%, pelo

prazo de 156 meses (13 anos), reembolsável em prestações de capital e juros a partir de Julho de 2013.

A subsidiária ESPADA PESCAS tem um empréstimo bancário com o BESA - Banco Espírito Santo dos Açores,

por um prazo 15 anos, com a finalidade de apoio ao investimento, no montante de 337.000 euros e com um

prazo de carência de capital de 12 meses. Este empréstimo encontra-se garantido pelo aval da LOTAÇOR, SÁ.

Em 31 de Dezembro de 2011, o referido empréstimo bancário vencia juros mensais à taxa EURIBOR a 3

meses, acrescida de um spread de 4%.

Pela subsidiária COMPANHA foi celebrado um contrato de financiamento, no montante de 500.000,00 euros,

vencendo juros à taxa trimestral de 1,483% pelo prazo de quatro anos com um ano de carência de capital,

reembolsável em prestações trimestrais de capital e juros. A primeira prestação de 10.870 euros deste

empréstimo ocorrerá em 5 de Janeiro de 2013.

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

ser utilizadas até ao montante máximo de 11.499.000 euros e que vencem juros à taxa anual Euribor

acrescida de margens que variavam entre 4% a 7,5%. Os financiamentos obtidos classificados no passivo não

corrente serão reembolsados da seguinte forma (por anos):

Anos
2013
2014

2015

2016
2017 e seguintes

Valores
1.139.241

1.176.210

1.216.642

1.259.631

7.854.061

12.645.785
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A LOTAÇOR regista pelo método financeiro os contratos de locação financeira. Em 31 de dezembr

valor em dívida de locações em equipamentos informáticos era de 11.971 euros. As responsab

juros vincendos repartiam-se do seguinte modo (por anos):

Ano Capital Juros

2012

2013

10.193

1.778

11.971

Í78

17

595

20. Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Em conformidade com os estudos atuariais e respetivos pressupostos, reportados a 31 de dezembro de 2011

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

seguintes:

2011 2010

Valor actual das responsabilidades com
trabalhadores reformados

Valor actual das responsabilidades corn

trabalhadores no ativo, por serviços passados

348.269

519.906

868.175

358.755

464.862

823.617

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

de dezembro de 2011, foi de 519.906 euros (464.862 euros, em 2010).

Em relação à esperança média de vida (EMV), temos:

Colaboradores
Idade EMV

Atívos

Pensionistas

Total

117

17

23

53

56,05

27,93

134
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Os estudos atuariais acima mencionados quantificam o valor atual das responsabilidades

passados, de acordo com os seguintes pressupostos que se mantiveram sem alteração nessas daías

Tabela de Mortalidade

Tabela de Invalidez

TV 73/77

EKV80

Taxas

Taxa de Rendimento do Fundo

Taxa de Crescimento dos Salários

4,5%

NA

Taxa de Actualização das Pensões

Taxa de Crescimento das Pensões
Taxa de Crescimento das Remunerações

Dados Gerais

Idade Normal de Reforma

N? de Pagamento de Benefícios

4,5%

0,0%
2,0%

65

!4

O total das responsabilidades determinadas com base nos pressupostos definidos pela LOTAÇOR e pela

sociedade gestora do fundo e ainda não financiados pelo fundo de pensões é evidenciado na conta de

"responsabilidades por benefício pós-emprego", conforme se indica:

2011 2010

Saldo em l de Janeiro

Custos com pensões no ano

Contribuições para o Fundo de Pensões

Saldo em 31 de dezembro

231.193
103.359

(127.165)
207.387

139.649

91.544

231.193
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Em referência a 31 de dezembro de 2011 e 2010, o encargo com pensões, contabilizado na rubrica de gás

pessoal, foi apurado como segue:

2011 2010

Custo dos serviços correntes

Custo dos juros

Retorno real dos ativos - ganho/fperda)

Ganhos atuariais do ano

CorreçÕes

26.638

41.181

22.965

16.980

(4.405)

103.359

25.428

38.565

(5.477)

33.028

91.544

Durante o exerc cio de 2011 e 2010, o pdtnmonio do fundo de pensões teve a seguinte

2011 2010

Saldo em 1 de Janeiro

Correções no ano

Contribuições do ano

Rendimento do ano - (ganhoj/perda

Pensões pagas no ano

Saldo em 31 de dezembro

592.424

4.405

127.165

(22.965)

(40.240)

660.788

631.660

-

5.477

(44.713)

592.424

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o património do Fundo de Pensões Aberto BANIF PREVIDÊNCIA EMPRESAS

apresentava a seguinte composição (percentual):

2011 2010

Disponibilidades e outros

Imóveis

Fundos de investimento

Ações

Obrigações

12,76%

29,59%

3,69%

12,69%

41,27%

100,00%

11,03%

31,11%

2,06%

18,77%

37,03%

100,00%

O valor de unidade de participação do fundo de pensões era de 6,0104 euros em 31 de dezembro de 2011 (6,2014

euros em 2010).
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21. Passivos por impostos diferidos

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

2011 e de 2010, de acordo com as diferenças temporárias que os geraram foi como segue:

Em 31 de Dezembro de 2011

S

Constituição

Passivos por impostos diferidos

Subsídios ao investimento

Excedentes de revalorização (Nota 7}

Saldo

inicial

3.723.943

3.723.943

Capitais

próprios

411.206

404.979

816.185

Resultados

do ano

(564.093)

(564.093)

Em

Constituição

Passivos por impostos diferidos

Subsídios ao investimento

Saldo

inicial

3.505.080

3.505.080

Capitais

próprios

1.221.863

1.221.863

Resultados

do ano

(659.584)

(659.584)

Reversão

Capitais

próprios

(94.982)

(94.982)

Saldo

final

3.476.073

404.979

3.881.052

31 de Dezembro de 2010

Reversão

Capitais

próprios

(343.416)

(343.416)

Saldo

final

3.723.943

3.723.943

22. Vendas e serviços prestados

2011 2010
Vendas

Pescado, conservas e outros

Serviços prestados

Taxas de lota

Aluguer de frio

Outros

Vendas e serviços prestados

8.300.622 6.897.660

2.456.793 2.157.479

743.888 1.008.878

135.540 150.367

3.336.221 3.316.724

11.636.844 10.214.384
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í
23. Subsídios à exploração

Os subsídios à exploração reconhecidos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 repartiam-se do seguinte

modo:

2011 2010

Lota cor

Santa Catarina

Companha

Espada Pescas

4.884.082 3.944.179
211.521 129.402

68.674 14.622
137.315 -__

5.301.592 4.088.203

24. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010,

foi a seguinte:

Subcontratos

Trabalhos especializados

Honorários

Conservação e reparação

Trabalho temporário

Outros serviços especializados

Material deescritório

Eletricidade

Combustíveis

Água

Deslocações e estadas

Transportes de mercadorias

Feiras

Rendas ealugueres

Comunicação

Seguros

Limpeza higiene e conforto

Outros fornecimentos e serviços

2011

216.802

635.179

136.766

599.037

179.946

995.000

38.009

776.923

393.107

94.063

128.387

504.684

32.076

159.774

147.863

113.898

127.379

156.120

2010

140.745

366.597

156.862

660.696

171.535

515.447

26.926

682.841

211.157

77.618

137.490

585.268

107.436

109.166

149.303

105.930

136.775

177.633

5.435.013 4.519.427
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25. Gastos com o pessoal

Os gastos com o pessoal nos anos de 2011 e 2010 detalham-se conforme se segue:

Remunerações dos órgãos socia is
Remunerações do pessoal
Benefícios pós-emprego (Nota 20)
Indemnizações e pensões
Encargos sobre remunerações
Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais
Gastos de acção social
Outros

2011

235.671
4.252.750

103.359
13.139

1.038.259
61.020
24.662
59.450

5.788.309

2010

259.124

4.027.093
91.545
15.786

949.847
66.344
23.715
16.424

5.449.879

26. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, foram como

segue:

Rendimentos suplementares
Desconto de pronto pagamento obtidos
Ganhos em investimentos não financeiros
Outros rendi mentos e ga nhos

2011

52.934
15

111.197
4.060.521
4.224.667

2010

45.212
-1

101.127
3.247.064
3.393.408

Como indicado na Nota 16, os subsídios ao investimento em ativos fixos tangíveis registados inicialmente na

rubrica de Outras variações no capital próprio são anualmente transferidos para resultados na mesma

proporção das depreciações dos ativos financiados que totalizaram 2.973.690 euros em 31 de dezembro de

2011 (em 2010 - 2.794.928 euros).

Nesta rubrica de Outros rendimentos e ganhos estão incluídas correções relativas a períodos anteriores

relacionadas com o reconhecimento de subsídios ao investimento de períodos anteriores cuja elegibilidade

por partes dos órgãos competentes apenas foi comunicada neste exercício, no montante de 1.101.905 euros.
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27. Outros gastos e perdas ml'? V

\s outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, foram como segue:

2011 2010

Impostos 224.322 106.085
Desconto de pronto pagamento concedidos 6.521 6.454
Perdas em inventários 457 573
Gastos e perdas em investimentos não financeiros 353 205
Outros 259.635 481.806

491.287 595.123

A rubrica Outros inclui correçoes relativas a períodos anteriores, engloba essencialmente o

desreconhecimento de subsídios ao investimento de períodos anteriores cujo a sua ilegibilidade por partes

dos órgãos competentes apenas foi comunicada nos períodos de 2011 e 2010 respetivamente.

28. Juros, rendimentos e gastos similares

Os resultados financeiros, nos períodos de 2011 e de 2010, tinham a seguinte composição:

2011 2010
Juros e outros rendimentos similares

Juros obtidos 221.457 156.067

221.457 156.067

Gastos e perdas de financiamento
Juros suportados 1.632.453 1.062.305

Diferenças de câmbio desfavoráveis 22.564 194

Juros de mora e compensatórios 72.443 151.569

Juros valor descontado 24.291 31.465
Outros 144.508 29.838

1.896.258 1.275.372
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29. Responsabilidades Contingentes

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

protocolos celebrados com os Bancos BANIF - Banco Internacional do Funchal e BESA - Banco Espírito Santo

dos Açores, LOTAÇOR e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar que, em 31 de dezembro de 2011,

ascendiam a 4.507.189 euros (4.748.823 euros, em 2010). Nos termos destes protocolos, a LOTAÇOR pode

reter uma parte ou a totalidade das quantias que lhe forem devidas pela venda do pescado em lota, tendo

como limite o montante das prestações vincendas dos empréstimos.

O Té^ico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

J.,</VvJ. 'S'
Marco Paula^Pereira Medeiros \J José Luís Pifrierftef Amaral Cíníia Ricardo Reis Machado Fernando Miguel Mesquita Gabriel

e. 85300)
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6. Relatório e Parecer do Fiscal Único
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RELATÓRIO E PARECER
DO FISCAL ÚNICO

(Contas consolidadas)

Y-
Senhor accionista.

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

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

exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, 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

de Normalização Contabilística (SNC).

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

Relatório do Conselho de Administração 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.

5. Conforme destacado na Certificação Legal das Contas, as subsidiárias têm incorrido em prejuízos

consecutivos e. por este facto, o financiamento da sua actividade tem sido garantido através de fundos

disponibilizados pela Empresa, cuja capacidade de geração de meios líquidos não é suficiente para

assegurar essas necessidades financeiras. A continuidade da dinamização dessas subsidiárias e a sua

conjugação com a reposição dos capitais próprios prevista na situação de perda de metade do capital

social no artigo 35° do Código das Sociedades Comerciais exigirá um esforço acrescido que terá

A member of UHY an intemational association of independem accounting and consulnng firms Registada na C M V M com o n° 8782
Sede Rua da Carreira 138-2° -9000-042 Funchal Inscrita na L R O C sobon°16d
NIPC rf 5C4629603 C R C Funchal n°09372/030121
Capital Soaal i02300Euros
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necessariamente de ser complementado pelo accionista.

Em face 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

consolidação, somos de parecer que aproveis o relatório de gestão e as contas consolidadas da LOTAÇOR -

Serviços de Lota$ dos Açores, S.A do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011.

ta Delgada

UÍHY & ASSOCIADOS. SROC, LDA.
representada por Manuel Luís Fernandes Branco (ROC n" 652)
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7. Certificação Legal de Contas
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
(Contas consolidadas)

Introdução

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

dos Açores, S.A.. as quais compreendem o Balanço consolidado cm 31 de Dezembro de 2011. (que

evidencia um total de balanço de 52.012.760 euros, um total de capital próprio de 6.752.800 euros.

incluindo um resultado líquido negativo atribuível a detentores de capital de 2.593.019 euros e

interesses minoritários de 7.901 euros). a Demonstração consolidada dos resultados por naturezas, a

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

de caixa do exercício findo naquela data e o Anexo.

Re$ pó n sã bi l id ad es

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

consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do 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. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de Revisão

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

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

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

das demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação terem sido apropriadamente

examinadas e. para os casos significativos cm 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 member of UHY an International associaiion of independem accounung and consulung firms Registada na C M V M com o n° 8782
Sede Rua da Carreira 138 - 2° - 9000-042 Funchal lnscrlta na L R O C sob o
NIPC n= 504629603 C R C Funchal n 09372(030121
Capital Social 102 300 Euros
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baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;

( i i ) a verificação das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência patrimonial;

{iii) apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas 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. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa

opinião.

Opinião

7. Em 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 Dezembro de 201 K 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. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as

demonstrações financeiras consolidadas do exercício.

Ênfases

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



& Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

(i) Duas empresas integradas no perímetro consolidação não são obrigadas a revisão lega! de

contas, dado não terem dimensão para ficarem enquadradas em tal requisito. Nestas

circunstâncias, não podemos ajuizar sobre a correcta expressão dos valores compreendidos na

consolidação relativos a essas empresas participadas, constituídos por activos líquidos no

montante de 6.347.552 euros e capitais próprios de 1.328.854 euros ( inc lu indo um resultado

líquido negativo de 550.872 euros).

(ii) O Conselho de Administração continua convicto do sucesso do plano de recuperação e

sustentabilidade das subsidiárias que têm vindo a gerar prejuízos consecutivos e

consequentemente exigindo um esforço financeiro suplementar. Nesta perspectiva, a

manutenção do equilíbrio da posição financeira da Empresa terá de ser assegurado pelo

accionista através do reforço dos capitais próprios ou a disponibilização de outras fontes de

financiamento, tendo para esse efeito concretizado neste exercício um aumento do capital social

de um milhão de euros.

Ponta Delgada. 30 de Maio de 2012Maiçd
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