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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 2013.

Ponta Delgada, 29 de abril de 2014.

O Conselho de Administração,

U^TTt^-

José Luís Pimentel Amaral

eP^O

Cíntia Ricardo Reis Machado
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i.

Enquadramento Macroeconómico

Conjuntura Mundial
Em 2013, o Produto Interno Mundial (PIB) cresceu 3,0% de acordo com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) 1 , o que denota a tendência de contração do seu crescimento (3,2% em 2012 e 4%
em 2011), tendo sido projetado, em termos de perspetivas futuras, um crescimento da economia
mundial de 3,6% para 2014 e de 3,9% para 2015.
Refletindo o menor crescimento da economia mundial, em 2013, as trocas comerciais de bens e
serviços subiram apenas 3% em volume (2,8% em 2012 e 5,9% em 2011). O preço spot do petróleo
Brent situou-se em 2013 em média nos 104,07 USD/bbl, sendo de 111,6 USD/bbl em 2012 e 110,8
USD/bbl, em 2011. A desaceleração económica foi acompanhada de uma diminuição da inflação em
quase todas as regiões.
Resumidamente poder-se-á dizer que a economia mundial denotou um desenvolvimento em três
velocidades: mercados emergentes e em desenvolvimento com uma taxa de crescimento média de
4,7% em 2013 (5% em 2012 e 6,3% em 2011); Estados Unidos da América (EUA) com um crescimento
de 1,9% em 2013 (+2,8% em 2012 e +1,8%, em 2011) e a zona euro com contracão no produto de 0,5%
em 2013 (-0,7% em 2012 e +1,6% em 2011).
Apesar dos países asiáticos terem mantido um crescimento forte, o ritmo de crescimento da maioria
das economias emergentes estagnou em 2013, como foi o caso da China em que o PIB manteve-se em
2013 no mesmo nível de 2012, com +7,7% em termos homólogos reais (sendo este crescimento de
+9,3% em 2011).
Quanto às projeçoes económicas futuras do FMI, apresentadas no WEO de abril de 2014, a mais
desfavorável ocorre na zona euro, com uma variação real do PIB prevista para 2014 de +1,2%,
influenciando a deterioração das perspetivas para as economias avançadas. Pelo contrário, as
projeçoes para as economias emergentes permaneceram quase inalteradas (previsão de variação real
do PIB de +4,9% em 2014 e de +5,3%, em 2015). A inflação na zona euro, em 2013, permaneceu em
níveis baixos (variação de +1,3%) e com previsão de +0,9%, para 2014, e de +1,2%, para 2014, e o
desemprego situou-se em 12,1% em 2013, com uma previsão de 11,9%, para 2014 e de 11,6% para 2014.
Conjuntura Nacional
Em 2013, a economia portuguesa continuou a ajustar sob programa de assistência financeira da
TROIKA (Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu) os
desequilíbrios acumulados nas últimas décadas, num enquadramento internacional desfavorável
marcado pela estabilização económica dos principais parceiros comerciais e pela fragmentação dos
mercados financeiros na zona euro.
As condições monetárias e financeiras permaneceram restritivas em 2013, ainda com um ligeiro
desanuviamento face ao ano anterior. O crédito concedido às sociedades não financeiras continuou a
ser reduzido a um ritmo moderado, traduzindo a continuação do processo de desalavancagem e
contracão da procura. A partir do segundo semestre de 2013 a atividade económica foi caraterizada
por uma recuperação da procura interna (consumo privado e investimento privado), acompanhada
por um crescimento sustentado das exportações, o que já não acontecia desde 2011.
1

Fonte: WORLD ECONOMIC OUTLOOK (WEO), april 2014
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O Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu mesmo assim em termos médios anuais 1,4% (-3,2% em
2012 e -1,3% em 2011).
O mercado de trabalho, à semelhança de 2012, foi novamente um fator preocupante, atingindo uma
taxa de desemprego superior a i6%2, em 2013, e com o desemprego de longa duração nos 60%. As
remunerações sofreram variações nulas e negativas, em 2013, contribuindo para tal a rotação de
trabalhadores. A manutenção de baixas pressões inflacionistas refletiu uma forte moderação salarial
e a queda dos preços das matérias-primas e das importações de bens não energéticos.
Para Portugal, o FMI perspetiva no WEO de abril de 2014, um crescimento do PIB de 1,2% para 2014 e
de 1,5% para 2015.
Conjuntura Regional
O clima económico regional, em 2013, não foi muito diferente do nacional.
Segundo dados do Serviço Regional de Estatística, a taxa de desemprego regional, situou-se nos 17%,
uma das taxas mais elevadas do país. A taxa média de inflação foi de 1,86%, também superior à
nacional.

Segundo a mesma fonte, de janeiro a dezembro de 2013, verificou-se uma redução no movimento
turístico, com diminuição de dormidas em estabelecimentos hoteleiros e das respetivas receitas, bem
como dos sectores da construção. Nos portos da Região, verificou-se uma diminuição da
movimentação de mercadorias e das escalas de navios. No setor dos transportes, o tráfego de
passageiros transportados por via marítima e por via aérea cresceram ligeiramente.
Pescas na RA4
A zona económica exclusiva dos Açores é a maior do país, com cerca de mil quilómetros quadrados e
90% do pescado descarregado em lota é produto de uma pesca artesanal desenvolvida com respeito
pelos valores naturais e pela preservação dos recursos. Por isso, a estratégia marinha, no âmbito da
exploração dos recursos haliêuticos, integra sempre a ideia base do desenvolvimento sustentável, da
proteção do ambiente marinho e da pesca racional e responsável.
O setor das pescas contribui atualmente com mais de 20% para o total das exportações sendo a
atividade com maior impacto nos recursos marinhos e o garante da coesão territorial de dezenas de
pequenas comunidades distribuídas nas nove ilhas dos Açores.
O incremento da procura de produtos naturais provenientes do mar, como é o caso do pescado,
continua a valorizar economicamente a atividade piscatória da nossa frota, que entretanto, deve
diversificar a sua atividade para capturar outras espécies ainda não exploradas.
Com uma média anual de descargas de pescado na região nos últimos 5 anos de 14,27 mil toneladas e
de 35,96 milhões de euros, o setor das pescas nos Açores absorve, em termos de volume de emprego,
cerca de 4.500 pessoas, sendo 3.500 associadas diretamente às capturas (pescadores, apanhadores e
trabalhadores de terra de apoio às embarcações) e as restantes associadas à transformação (indústria
conserveira) e comercialização de pescado.
O ano 2013 manifestou-se melhor do que o ano anterior em termos de volume, apresentando um
aumento de 1,18 mil toneladas face ao ano anterior (mais 9,2%), em resultado da safra de atum. Este
2

Em 2013, segundo o INE, o desemprego em Portugal atingiu 16,3% (15,7% em 2012 e 12,7%, em 2011) e a taxa de inflação situou-se nos 0,4% em
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aumento não se refletiu de forma direta no valor global do pescado descarregado que apresentou,
uma contração de 7,3% (cerca de menos 2,6 milhões de euros), de 2012 para 2013. O preço médio por
quilograma do pescado descarregado evoluiu negativamente de 2,86 para 2,44 euros de 2012 para
2013, denotando a crise económica quer interna quer dos principais mercados (Espanha, Itália,
Grécia).

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.

^^^^âjQQ Lotaçor

Detém participações financeiras no capital de outras empresas,
diretamente, na Santa Catarina - Indústria Conserveira, S.A. (100%) e na Espada Pescas - Unipessoal,
Lda (100%), participando, indiretamente, na Companha - Sociedade Pesqueira através da subsidiária
Santa Catarina.
Fazendo um sucinto historial à Lotaçor, S.A., empresa mãe deste grupo empresarial, pode referir-se
que, com a instituição do Regime Autonômico dos Açores, foram transferidas para os órgãos da
Região as atribuições que, na altura, vinham sendo exercidas pela administração central, através do
Serviço de Lotas e Vendagem, sendo criado, pela primeira vez sob o controlo da Região e por diploma
de 6 de Novembro de 1979, um serviço de primeira venda de pescado - o Serviço Regional de Lotas e
Vendagens. Mais tarde, em 1981, e por iniciativa da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas é
então criado o Serviço Açoriano de Lotas, E.P.- Lotaçor, através do Decreto Legislativo Regional Nio/8i/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^, 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
da empresa Lotaçor, S.A.
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Empresa Mãe

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, SÁ
Estatutos:
Objeto Social:

Capital
Social:

Decreto Legislativo Regional ng. 19/2005^, de 22 de Julho
Realização de todas as operações de primeira venda de pescado e respetivo
controlo, a exploração de portos de pesca e lotas, bem como a exploração das
instalações e equipamentos frigoríficos destinados à congelação, distribuição e
comercialização do pescado da Região Autónoma dos Açores, exercendo ainda
outras atividades que estejam relacionadas, direta e indiretamente, no todo ou
em parte com o seu objeto principal, designadamente através da prestação de
outros serviços necessários à atividade das embarcações de pesca. Em
conformidade com o artigo 20". dos estatutos desempenha serviços de interesse
público geral, a nível da exploração, prestação de serviços e investimentos nos
portos de pesca da RAA.
6.750.000 € (seis milhões setecentos e cinquenta euros)

NIF:

512 013 322

C.A.E.
Principal:
C.A.E.
Secundária:
Estrutura
Acionista:
Participações
Financeiras
noutras
empresas:
Sede:
Conta t os:

03111 Pescas Marítimas
35302 Produção de Gelo
52101 Armazenagem Frigorífica
100% do capital detido pela Região Autónoma dos Açores
100% do capital social da empresa Espada Pescas, Unipessoal, Lda.
100% do capital social da empresa Santa Catarina - Indústria Conserveira, SÁ

Rua Engg. Abel Ferín Coutinho, 15, 9500-191 Ponta Delgada (Açores)
Tel: 296 302 580
Fax; 296 302 589
E-mail: info@htacor.pt
Sítio internet: www.lotacor.pt

Empresas Subsidiárias

• ®~

ESPADA PESCAS - Unipessoal, Lda

• «podo

Objeto Social:
Capital Social:
NIF:
C.A.E.:
Estrutura Acionista:
Sede;
Conta t os:

Pesca, transformação e comercialização de peixe.
5.000 € (cinco mil euros)
512 108 072
46381 Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos
100% do capital detido pela Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, SÁ
Rua dos Valados - Via R, n9. 28, 9500-652 Ponta Delgada
Tel: 296 287 223
E-mail: geral@espadapescas.pt
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SANTA CATARINA - Indústria Conserveira, SÁ

Catarina
•^••^^•i

Objeto Social:

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:

5O.ooo€ (cinquenta mil euros)

/V/F;

312 044 899

C.A.E.:

10203 • Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros
óleos vegetais e outros molhos
100% do capital social, da empresa LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores,
S.A.
Detém 94% capital social da empresa Companha - Sociedade Pesqueira, Lda

Estrutura
Acionista:
Participações
Financeiras:
Sede:
Contatos:

Rua do Roque, n9. 9, 9850-079 Calheta de São Jorge (Açores)
Tel: 295 416 220 / 993

Fax: 295 416 814

E-maii: geral@atumsantacatarina.com
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COMPANHA

Objeto Social:

COMPANHA - Sociedade Pesqueira, Lda

Capital Social:
NIF:
CA.E.;

Pesca do atum e outros, por todos os meios e artes de pesca, sua
comercialização e armazenagem por todos os meios.
io.ooo€ (Dez Mil Euros)
^12 057 ^562
03111 Pescas Marítimas

Quoías;

94% do capital detido pela empresa Santa Catarina - Indústria Conserveira, SÁ
6% do capital social detido por Maria Natália Azevedo Brasil

Sede:
Contatos:

Rua do Roque, n9. 9, 9850-079 Calheta de São Jorge (Açores)
Tel/Fax: 295 416 220
E-mail:companha@atumsantacatarÍna.com

Organograma do Grupo

LOTAÇOR
SEKVIVO nu i.cn AS «os AÇORES, s.A.

ESPADA PESCAS

SANTA CATARINA
INDUSTRIA CONSFKV l l KA. V.\

UNIPESSOAL, LDA

COMPANHA
M K I l I M I X 1'KSQUEIRA, l.DA
94%

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

2013

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 2013, a Lotaçor, S.A. 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.
Em termos globais, o valor do pescado descarregado na região (34,06 milhões de euros) decresceu
cerca de 2,57 milhões de euros em relação a 2012 (36,63 milhões de euros}. Em consequência, as taxas
de lota diminuíram 13,7% (-383 mil euros), entre 2012 e 2013. Esta redução de taxas teve proveniência
no pescado transacionado através de leilão, mas também do novo Regulamento das Lotas da RAA
(Portaria n-. 76/2013, de 30 de setembro) que veio reduzir as taxas aplicadas sobre as vendas
contratualizadas de 8% para 6%.
A empresa deu seguimento ao esforço de contenção de custos, tendo reduzido os custos com
fornecimentos e serviços externos para o nível mais baixo desde 2007.
Os gastos com pessoal registaram um aumento de 264 mil euros (+8,2% face a 2012) em
consequência do resultado da declaração de inconstitucionalidade da suspensão do pagamento do
subsídio de férias prevista no OGE 2013 e respetiva reposição a todos os trabalhadores da empresa.
Foram concluídos em 2013 investimentos em diversos portos e núcleos de pesca e respetivas
infraestruturas e equipamentos, no montante de 704 mil euros, sendo 356 mil euros em 2012 e 1.868
mil euros em 2011.
Foram celebrados em 2013, dois contratos-programa com a RAA: o contrato-programa para a
prestação no âmbito da exploração e prestação de serviços nos portos de pesca, no montante global
de 3.350 mil euros (sendo 2.747 m i' euros em 2012 e 3.221 mil euros em 2011) e o contrato-programa
no âmbito da prestação de serviços de formação profissional, no montante global de 161 mil euros
(sendo 159 mil euros em 2012 e 233 mil euros em 2011).
No entanto, fatores exógenos condicionaram fortemente o resultado líquido do exercício apurado em
2013, como sejam a diminuição do valor do pescado descarregado, o resultado líquido negativo da
participada Espada Pescas, bem como a crise financeira nacional, que teve como consequência direta
a continuação do agravamento dos custos dos financiamentos obtidos para níveis nunca antes
registados.
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4.2

Pesca, Transformação e Comercialização de Pescado
Espada Pescas - Unipessoal, Lda

A Espada Pescas, Unipessoal, Lda., é uma sociedade por quotas detida em 100% pela Lotaçor Serviço de Lotas dos Açores, SÁ, que tem como objeto social a pesca, transformação e
comercialização de pescado. Esta empresa dedica-se exclusivamente à comercialização de peixe, cujo
desafio centra-se na promoção e valorização do pescado com menor preço em ilhas em que a sua
venda apresenta maiores dificuldades por falta de compradores. Para tal, a entidade conta com o
apoio e parceria das associações de pesca de cada ilha, nas quais operam como compradores
credenciados e centros logísticos para a expedição do pescado.
O peso das compras da Espada Pescas, na totalidade do pescado transacionado em lota na RAA, em
2013, foi cerca de 0,3% em volume e 0,4% em valor, registando-se uma diminuição significativa de
1,7% e 1,6%, respetivamente, face ao ano anterior. Nas ilhas em que houve uma intervenção da
Espada Pescas, esta alcançou em valor e por ilha uma quota de mercado de 7% em São Jorge, 1,2%
nas Flores; i% no Pico e 0,5% em São Miguel.
Até finais do mês de Janeiro de 2013, a Espada Pescas também se dedicava à atividade piscatória,
detendo para tal duas embarcações de pesca (Cava/o Marinho e Lontra Marinha) que se destinavam
essencialmente à captura de tunídeos e de peixe-espada-preto. Após esta data, a empresa procedeu
ao fretamento de ambos os barcos, bem como, de uma terceira embarcação Mar Profundo, que ainda
se encontrava em estaleiro.
Na vertente comercial, a Espada Pescas viu reduzido o seu volume de negócios em cerca de 824 mil
euros, isto é, menos 66,6%, face a 2012. As vendas expedidas por contentor foram as que mais
contribuíram para esta quebra, uma vez que sofreram uma redução de 702 mil euros, devido
essencialmente ao baixo escoamento do peixe-espada-preto e atum-patudo.
As vendas foram repartidas por 174 clientes, cuja exportação para os países da União Europeia
(vendas intracomunitárias) representou 10,4% do total, mais concretamente por cinco clientes
distribuídos pela Grécia e Espanha.

Companha - Sociedade Pesqueira, Lda

A Companha - Sociedade Pesqueira, Lda. teve, em 2013, a sua atividade reduzida à gestão dos
contratos de contratos-promessa de compra e venda das embarcações e à gestão dos restantes
pendentes com fornecedores e clientes.
No ano de 2013 foi tomada a decisão de alienar as embarcações Maria Lcontina e Bela Aurora, da
empresa Companha - Sociedade Pesqueira, Lda. e da embarcação Mestre Afonso, da empresa
Santa Catarina, Indústria Conserveira S.A., esta última gerida pela Companha - Sociedade
Pesqueira, Lda.
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Em junho de 2013 foram efetuadas as transferências da gestão náutica e comercial das embarcações
através de contratos-promessa de compra e venda.
A embarcação Bela Aurora deu início à atividade da safra, em 2013, ainda antes da referida
transferência da gestão náutica e comercial, se bem que por um breve período de tempo e com
reduzidas faturações.
4.3

SontolB

Indústria Conserveira
Santa Catarina - Indústria Conserveira, Lda

Catarina

No ano de 2013, muito embora a conjuntura macroeconómica, a
empresa conseguiu um aumento das vendas em cerca de 15,5% e
um aumento do consumo de peixe laborado em cerca de 12,8%, o
que demonstra uma continuada tentativa de absorver os
aumentos do custo das matérias-primas, mas também um
aumento da produtividade. Houve um aumento do rendimento
de aproveitamento de peixe, que passou de 31,6%, em 2012, para
35,5%, em 2013.
A manutenção, durante o i^' semestre de 2013, do preço do Bonito importado, após o aumento em
2012 de cerca 60%, numa matéria-prima responsável por aproximadamente 50% dos custos da
conserva, não permitiu um ganho efetivo real direto, pois é extremamente difícil a uma pequena
empresa como a Santa Catarina fazer traduzir esses aumentos no consumidor final. Por outro lado,
foi possível reduzir os valores em descontos feitos aos nossos clientes.
O custo com os fornecimentos e serviços externos mantiveram-se praticamente iguais, mesmo
apesar de todos os fatores atrás expostos, devido a uma política de otímização e controlo de custos
dos transportes, dos custos dos seguros e dos custos da limpeza, higiene e conforto.
Nos gastos com o pessoal a empresa teve um aumento de cerca de 8%, com um número médio de
funcionários de 135.
A administração de Santa Catarina mantém uma estratégia que passa por aproveitar ao máximo o
atum da região, pois confere maior qualidade ao produto e cria notoriedade do produto "Açores".
Ano após ano é cada vez maior a quantidade de atum pescado nas águas açorianas que tem sido
vendida em fresco e/ou em congelado, prejudicando a laboração da indústria conserveira açoriana
que, para além do preço, pois os custos de transporte são muto elevados no atum importado,
necessita da qualidade do atum açoriano para poder acrescentar valor às suas conservas de forma a
poder competir e poder ter sustentabilidade.
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5.

Alocação dos Recursos Humanos

O número de trabalhadores com vínculo às empresas que integram o grupo Lotaçor, a 31 de
dezembro de 2013, foi de 306, o que corresponde a uma diminuição de 5,8%. face ao ano anterior.
Verifica-se que os colaboradores se distribuem da seguinte forma, pelas várias empresas:
N9. Pessoal
Total Consolidado
Espada Pescas
Companha
Santa Catarina

Lotacor
100

2OO
3OO
40O

Em termos de distribuição por área de negócio, os trabalhadores do grupo dividem-se da seguinte
forma:
N9. Pessoal

2013

4oo
M

•5 3°°

200
D

a.

100

Primeira Venda
de Pescado c
Gestão de Portos

Indústria
Conserveira

Pesca,
Transformação e
Comercialização
Pescado

Total
Consolidado
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6.

Análise Económica e Financeira do Grupo
Balanço Consolidado

Atívo Consolidado
U - Euros

Estrutura de Balanços da Empresa

2013

2OI2

Var 2013/2012

Reexpresso
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros ativos financeiros
Total do Ativo Não Corrente
Ativo Corrente
Inventários
Clientes
Estados e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do Ativo Corrente
Total do Atívo

26.623.882
432.043
125
27.056.050

29-443-396
19.941
125
29.463.462

0

0,0%

-2.407.412

-8,2%

2.693.911
8.498.610
400.398
2.275.708
26.436
480.064
14.375.128
41.431.178

1.500.882
8.080.099
153.540
3.237.715
3.652
293.594
13.269.482
42.732.944

1.193.029
418.511
246.859
-962.007
22.784
186.470
1.105.646
-1.301.766

79,5%

-2.819.514
412.102

-9,6%
2066,6%

5,2%

160,8%
-29,7%

623,9%

63,5%
8,3%
-3,0%

Afivo Não Corrente
Os ativos fixos tangíveis, no montante de 26,6 milhões de euros, diminuíram 2,8 milhões de euros (9,6%) de 2012 para 2013, em resultado da redução do nível de investimento e de um aumento do
ritmo das amortizações. Dizem respeito na sua maioria à empresa mãe, com 70% do total.

Ativos Fixos Tangíveis

2013

2012

1O.OOO

2O.OOO

30.000

U - Mil Euros
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Os ativos fixos intangíveis, no montante de 432 mil euros, dizem na sua maioria à marca "Santa
Catarina" que se encontra mensurada ao justo valor, obtido com base numa avaliação independente
elaborada por avaliador independente em 15 de janeiro de 2014, no pressuposto de que dependerão
benefícios futuros para a atividade da empresa.
Em termos globais, o ativo não corrente consolidado, no montante de 27,1 milhões de euros, sofreu
uma contração de 2,4 milhões de euros, face a 2012, o que corresponde a uma diminuição na ordem
dos 8,2%.
Ativo Corrente

Em 2013, os clientes foram a rubrica com maior peso no ativo consolidado corrente (59,1%),
seguindo-se os inventários (18,7%) e as outras contas a receber (15,8%).
As dívidas de clientes, cerca de 8,5 milhões de euros em 2013, aumentaram 5,2%, de 2012 para 2013
(mais 419 mil euros), sendo a empresa Santa Catarina responsável por este aumento, em virtude do
aumento do volume de negócios desta empresa e, consequentemente, um aumento dos valores em
clientes.
Os inventários consolidados, no montante de 2,7 milhões de euros, sofreram um aumento de 79,5%
de 2012 para 2013, e referem-se, na sua maioria, aos stocks da empresa Santa Catarina, de produto
acabado e peixe para laboração.
Inventários 2013

Inventários
l Santa Catarina

• Espada Pescas
2.598

• Total Grupo

Santa Catarina

• Espada Pescas

2-694

1.501

1.322

2(112

Em 2013, as disponibilidades (caixa e bancos) consolidadas no montante de 480 mil euros
distribuem-se por empresas conforme o gráfico a seguir indicado.
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Disponibilidades 2013

w 300
t. 250
200
.50
:
A

lLotaçor

100
50

'Santa Catarina
Espada Pescas
Companha

Em consequência dos pontos anteriores, o ativo consolidado, em 2013, no montante de 41,4 milhões
de euros, sofreu uma contracão de 1,3 milhões de euros, face a 2012, na ordem de -3,0%.
Capital Próprio e Passivo Consolidado
U - Euros
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

2013

2O12

Var 2013/2012

(Reexpresso)
Capital próprio
Capital realizado
Reservas legais + Outra Reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Excedentes de Revalorização
Resultado líquido do período
Total do Capital Próprio
Passivo
Passivo não corrente
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Respons. por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar
Sub Total - Passivo não corrente
Passivo corrente
Provisões
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar + Outros Pás. Correntes
Diferimentos
Sub Total - Passivo Corrente
Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

6.750.000
78.677
-21.644.102
12.048.821
1.618.758
-3.402.671
-4.550.516

6.000.000
78.677
-15.822.790
13.308.116
1.766.189
-5-955-390
-625.198

750x100

12,5%
0,0%

-5.821.312
-1.259.294
-147.431
2.552.719
-3-925-318

36,8%

1.337.258
23.579.633
156.916
414.073
2.657.459
28.145.339

1.177.024
21.642.834
32.213
374.646
3.029.621
26.256.338

160.234
1.936.800
124.70;
39-427
-372-163
1.889.001

i [,6 ó
8,9%
387,1%

3.260.049
521.826
9.848.596
3.395.786
810.098
17.836.355
45.981.694
41.431.178

14.944
2.861.732
432.117
9.827.632
3.846.927
118.452
17.101.804
43.358.142
42.732.944

-14.944
398.316
89.709
20.964
-451.141
691.646
734-551
2.623.552
-1.301.766

-100,0%
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-9.5%
-8,3%
-42,9%
627,9%

-12,3%
7,2%

13. 9" n
20,8' .
0,2%

-11,7%
583.9%
4,3%
6,1%
-3,0%
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Capital Próprio
Em consequência dos resultados transitados de todas as empresas do grupo, o capital próprio
consolidado, em 2013, apresenta-se negativo em 4,6 milhões de euros, sendo negativo em 625 mil
euros no ano anterior. A especial preocupação centra-se na evolução do capital próprio da
subsidiária Santa Catarina -- Indústria Conserveira S.A. que, por força da situação financeira
deficitária em que se encontra, é-lhe aplicável as disposições previstas nos artigos 35- e 141- do
Código das Sociedade Comerciais.
Face à situação do grupo de empresas, deverá ser o acionista Região Autónoma dos Açores a
disponibilizar os meios necessários à resolução da situação dos capitais próprios negativos.
Passivo Consolidado
Os financiamentos obtidos aumentaram de 31,4 para 33,4 milhões de euros de 2013 para 2014,
refletindo um aumento de 6,2%, por via dos financiamentos não correntes. A empresa mãe é
responsável por 76,8% do total de financiamentos em 2013.

Financiamentos Obtidos

2013

30.000
2013

2O12

• Total

40.000

33.429

3>-47l

• Correntes

9.828

9.849

• Não Correntes

21.643

23.580

U - Mil Euros

No global o passivo consolidado do
grupo, cerca de 46 milhões de
euros, em 2013, aumentou 6,1%
(+2,6 milhões de euros) face a 2012.

Passivo Consolidado
V) 50.000

2013
VAR
2013/2012
2012

• Não Corrente

25.801

• Corrente

"7-557
43358

• Total Consolidado

2013
27.758

VAR 2013/2012
7,6%

18.225

3,8%

45-983

6,1%
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Demonstração de Resultados por Naturezas Consolidado

Gastos e Perdas
O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas sofreu uma diminuição de 283 mil
euros, de 2012 para 2013. O peso dos fornecimentos e serviços externos, sobre o volume de negócios
consolidados do grupo, apresenta uma evolução positiva ao longo do período (2012-2013),
representando um rácio de 22,5%. A empresa mãe foi responsável por cerca de 70,8% destes gastos.

FSE

FSE 2013

16.000
14.000
DB
Q
b

3
u
—
S
3

12.OOO

10.000
8.000
6.000
4.000

=•=
2012

2013

^M Rácio FSE/Vol.
Neg.

28,7%

22,5%

^MFSE

4.062

3-13"

• i i i «Volume de
Negócios

14-177

13.930

2.OOO

0

•

Os gastos com pessoal do grupo rondam os 5,4 milhões de euros, em 2013, e baixaram 143 mil euros (2,6%) de 2012 para 2013. No entanto, o peso dos gastos com pessoal no volume de negócios mantevese praticamente no mesmo nível, evoluindo de 38,8% para 38,5%, de 2012 para 2013. A empresa mãe,
com 163 trabalhadores, é responsável pela maioria destes gastos (65,0%).

Gastos Com Pessoal

Gastos com Pessoal
16.000
14.000

z•—

.=

12.000
10.000

i

8.000

-

4.000

6.000

2.OOO

2013

l Gastos c/ Pessoal
• Vol. Negócios
Rácio Pessoal/Vol.
Neg.

5503
14.177

5.360
13.930
38,5%
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As perdas por imparidades de dívidas a receber consolidadas aumentaram, de 133 mil para 147 mil
euros, de 2012 para 2013.
Os outros gastos e perdas, no montante de 263 mil euros, são provenientes na sua maioria da
empresa mãe (70,7%). São constituídos essencialmente por impostos, nomeadamente imposto de
selo sobre o capital, comissões e juros dos financiamentos bancários.
Outros Gastos e Perdas
2013
Compaq Espada
,hafll Pescas

Os gastos com depreciações e amortizações consolidados sofreram uma diminuição de 18,5% (829 mil euros), de 2012 para 2013. As amortizações sobre o volume de negócios evoluíram
favoravelmente de 31,7% para 26,3%, de 2012 para 2013.
Em termos consolidados, os gastos e perdas de financiamento, em 2013, no montante de 2,4
milhões de euros, sofreram um aumento de 12,3% (+260 mil euros), em relação a 2012, sendo
provenientes na sua maioria da empresa mãe (75,1%). No entanto, o peso destes gastos no volume de
negócios subiu de 14,9% para 17,0%, de 2012 para 2013.

Gastos e Perdas de Financiamento
2.500

3

1.500

U

2O12
2013

500

Lotaçor

Santa
Catarina

Companha

Espada
Pescas

Total Grupo
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Rendimentos e Ganhos
Pela sua natureza de prestação de serviços, o contrato-programa de exploração, celebrado
anualmente entre a Lotaçor e a RAA, passou a ser
contabilizado em prestações de serviços,
Volume de Negócios
deixando de ser considerado subsídios à
exploração. O ano anterior foi reexpresso para
15.000
efeitos comparativos, em conformidade com esta
alteração de política contabilística.
10.000
2012

Em consequência, em 2013, o volume de
negócios do grupo, rondando os 13,9 milhões de
euros, manteve-se no mesmo nível do ano
anterior (reexpresso}, com apenas -246 mil euros
(-1,7%), de 2012 para 2013.

2013

Total

Os subsídios à exploração consolidados, no montante de 351 mil de euros, dizem respeito, na sua
quase totalidade, à empresa Santa Catarina (93,7%) e diminuíram 23,6% de 2012 para 2013.
Subsídios à Exploração

150

350

300

IOG

5°

Lotaçor

Espada
Pescas

Santa
Catarina
322

Companha

459

329

l Var 2013/2012

0,00%

-84,00%

2,17%

Total

Í5'

-83,78%

-23.53%

Os outros rendimentos e ganhos consolidados, na ordem dos 2,6 milhões de euros, menos 22,5%
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 30 mil euros, menos 79,0% do que no
ano anterior, dizem respeito, na sua quase totalidade, à empresa mãe.
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Resultados Consolidados
O resultado líquido do período consolidado de 2073, negativo na ordem de 3,4 milhões de euros,
sofreu uma evolução favorável face a 2012, que foi negativo em cerca de 6 milhões de euros.
No gráfico representa-se a evolução dos resultados do grupo, entre 2012 e 2013, nomeadamente:
EBITDA, operacional, antes de impostos e resultado líquido do período.
Resultados Consolidados

EBITDA

Resultado
Operacion
ai
-4.033
-1.106

2-557

Resultados
Antes de
Jmpostos
-5999
V4-4 7

Resultado
Líquido do
Período
-5955
-3.403

Ponta Delgada, 29 de abril de 2014.

O Conselho de Administração,

José Luís Pimentel Amara

íntia Ricardo Reis Machado
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos
Ativo corrente
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Caixa e depósitos bancários

NOTA

31-12-2013

31-12-2012
(Reexpresso)

7
8

26.623.882
432-043
125
27.056.050

29.443.396
19.941
125
29.463.462

9
10
n
10

2.693.911
8.498.610
400.398
2.275.708

12

26.436

1

480.064
14.375.I28

1.500.882
8.080.099
153.540
3-237-715
3.652
293-594
13.269.482

41.431.178

42.732.944

13

6.750.000

14

4.500

6.000.000
4.500
74-177
(15.822.790)
13.308.116)
1.766.189
5.330.192)
(5-955-390)
(625.198)

-

Total doativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital realizado
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Excedentes de revalorização

14

74.177

14

(21.644.102)

14

12.048.821)

14

1.618.758
(1.147.845)

Resultado líquido do período
Interesses minoritários
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pósPassivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar

(3.402.67!)

15
(4.550.516)

11

1337-Í58

17

23.579.633

l8

156.916

19

4H-073

16

1.177.024
21.642.834
32-213
374.646
3.029.621
26.256.338

2.657.459
28.145.339

Passivo corrente
Provisões
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo
O Técnico Oficial de Contas,

/ u Iv CL

Marco Paulo Peneira Medeiros

17.836.355

14-944
2.861.732
432.117
9.827.632
3.846.927
118.452
17.101.804

45.981.693,5

43.358.141,79

41.431.178

42-732-944

27
l6

3.260.049

11

521.826

17

9.848.596

16

3395-786

12

810.098

O Conselho de Administração,

^k
\ n<~v n
>fyWír-fU_, oc- <\^ ^

n

\Jpc\r

! 1 José Luís Pimentel Amaral ^-—_CíntÍa Ricardo Reis Machado
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2. Demonstração dos Resultados por Naturezas Consolidados
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTA
S

2013

2O12

(Reexpresso)

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos/(perdas) imputados de subsidiárias e associadas
Variação nos inventários da produção
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoaJ
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

20

13.930.226

14.176.518

21

350.878

459.164

9
9

1.169.259
(6.397.218)

(6.680.088)

22

(3.130.774)

(4.061.922)

23

(5-359-756)

(5.503.122)

(2OO.OOO)

-

(147.281)
-

(133-273Í
(14.944)

24

2.604.743

3.358.980

25

1265.147)

(632-513)

2.556.630

459.626

(3.662.916)

(4.492.181)

(1.106.285)

(4.032.555)

10

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)

7e8

(509.174)

juros e rendimentos similares obtidos
juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos

26

30.381

26

(2-371-355)

H4-935
( 2 . 111. n6y)

(3-447259)

(5.998.690)

Imposto sobre o rendimento do período

n

44.588

43.300

(5.402.671)

<5'955-39°)

(3.402.671)

(5-955-390)
-

(3.402.671)

(5-955-390)

(3.78)

(6,62)

Resultado liquido do período
Resultado liquido do período atribuível a:
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses minoritários

'5

Resultado por açào básico

O Técnico (ftficial de Contas,

—.

* kJL w \k~ flY\^ (joiJSb
vlarco Paulo Pe/èira Medeiros

O Conselho de Administração,

j j 'José Luís Pimenflel Amaral

n

—CínLia Ricardo

-tfc>
J*? Wk
Reis Machado

/

^^m
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3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio Consolidado
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO, NO PERÍODO FINDO EM )i DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012
Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da em presa -rnãi;
Capital
realizado
DESCRIÇÃO
Saldo i- m i de {arteiro de 2012

5.500.000

Reservas
legais
4.500

Outras
reservas

Resultados
transitados

ooo

4-500

Outras variações no
capital próprio

Resultado líquido
do período

74,177

(13.363.848)

1.909.188

15.213.900

(2,593,019)
(572.976)

6,744,899

7.901

6,752.800

74.177

572-976
(12.71)0 KV }l

i i)i») iKK

i, _'.ií ijtui

(3.165.995)

6.744.899

7.901

6.752.800

572.976
2.593.019

-

-

Alterações de políticas contabilisticas
Saldo em i de janeiro de 2012 (reexpresso)

Excedentes de
revalorização

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de políticas conta billsticas
Aplicação dos resultados de 2011
Reali/ação do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis
Ajustamentos por impostos diferidos
Subsídios para investimento
Imputação dos subsídios para investimento
Correção dos subsídios para investimentos
Ajustamentos nos subsídios - por impostos
Swaps juros
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

(572.976)
(2.593.019)
173332
(30-333)

(I73-332I
30.333
1735-339
(3.021.669)
(999,030)
446.449
(70.383)

-

-

1735.339
(3.021.669)
(999.030)
446.449

1-735-339
(3.021.669)
(999.030)
446.449
(70.383)
(13-314)
(1.922.608)

i.i">y<j5

(70.383)
(5-4I3)
(1.914-707)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERlODO

(5-955-390)

(5-955- 39" >

(5.955-390)

RESULTADO INTEGRAL

(5-955-390)

(5.955.390)

(5.955.390)

500,000
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OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Reali/ações de capital

.-

-

3.509

,-io'

, i ->r , , S , '

500,000

Saldo em u de Dezembro de 2012
Saldo em i de Janeiro de 2013

(7-901]
(7.901)

,.| . . . K .

-

(i.uoo.uuu

4.500

1 i •

115.^22.7911}

1.7(16.181)

ii.io8.nd

(5.955.19ol

(625.198)

(625.198)

i -/» .

74.177

(15.822.790)

1.766,189

13.308.116

(5-955-390)

(625.198)

(625.198)

6.000.000

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de políticas contabilísticas
Aplicação dos resultados de 2012
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis
Ajustamentos por impostos diferidos
Subsídios para investimento
Imputação dos subsídios para investimento
Correção dos subsídios para investimentos
Ajustamentos nos subsídios - por impostos
Ativos intangíveis - marca
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

(589.471)
(5.365.919)
178.704
(31.273)

589.471
5.365.919
(178,704,30)
31-273

-

(13.353)
ÍI47-43I)

-

-

-

605.419
(2,389,502)
(180.674)
301.463
404.000
(S.821.112)

-

fl.2S9.294)

5.955-190

-

605419

605.419

(2.389.502)

(2.389.502)

(l80.674)

(180.674)

301.463

301.463

4O4.OOO

4O4.OOO

I I - , }=,.•."<>.'

(13.352,60)

i • .•;• h 17)

(1.272.647)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

lj.402.67i)

(3.402.671)

1 1

RESULTADO INTEGRAL

(3.402.671)

(3.402.671)

(3.402.671)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Reali/ações de capital

750.000

.Técnúío Ofi

17 e 18

í>. 7511. ooo

(>, l)

750,OOO)

750.000
Saldo em ;i de De/embro de 2013

(H.:

-

4.500

74.177

75O.OOO)

l 21. (>.).(. KU)

ntas,

l.t>lK.7íK

12.II.)H.K21

(3.402.671)

(5.300.516)

O Conselho de Administração,
osé Luís Pirnentel Amaral

Cíntia Ricardo Reis Machado
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4. Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA,
NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
NOTAS

2012

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/lpagamentos)

35.070.642
(30.371.893)
(4.972.848)
(274.099)
(13.072)
(616.404)

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(903.376)

(957.073)

(924.829)
(29.316)

(2.364.723)
(14.056)

337-545
1.483.459
411

2.320
3.625.999
165.927

867.270

1.415.467

9.228.345
750.000

17.861.707
500.000

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Recebimentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
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
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Variação de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no inicio do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

,O Técnico Oficial cie Contas,

; /

iiM, w/
/y

2013

Marco Paulo Pereira Medeiros

'•l

(7.342.012)
(2.491.281)

37.113.152
(32.178.638)
(53^573)
(394.059)
(20.770)

(17.165.778)

108.747

(2.071.888)
(875-959)
(417.564)

280.333
389.080

697.898
280.333

'45-"52

O Conselho de Administração,
José LAUS Pimentel Amarar"-

Cíntia Ricardo Reis Machado
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5. Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas Exercício de 2013 e 2012

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A

i.

Introdução

A LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S.A., no concelho de Ponta Delgada, foi transformada em
sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, pelo Decreto Legislativo Regional n.- ig/2oo5/A, de
22 de julho, sucedendo na totalidade do património e na titularidade de todos os direitos e obrigações, de
qualquer fonte e natureza, que eram pertença da Lotaçor - Serviço Açoriano de Lotas, EP.
A LOTAÇOR tem por objeto social a realização de todas as operações de primeira venda de pescado e
respetivo controlo, a exploração de portos de pesca e lotas, bem como a exploração das instalações e
equipamentos frigoríficos destinados à congelação, conservação, distribuição e comercialização do pescado
na Região Autónoma dos Açores. Poderá ainda exercer outras atividades que estejam relacionadas, direta ou
indiretamente, no todo ou em parte, com o seu objeto principal designadamente através de prestação de
outros serviços necessários à atividade das embarcações de pesca, que sejam suscetíveis de facilitar ou
favorecer a sua realização.
As ações do capital social da LOTAÇOR são detidas integralmente pela Região Autónoma dos Açores, sendo
o montante subscrito e realizado representado por 1.350.000 ações nominativas com um valor nominal de 5
euros cada. Nos termos do decreto acima descrito, as ações representativas do capital social, subscritas pela
Região Autónoma dos Açores, só poderão ser transmitidas para outros entes públicos por deliberação
daquele órgão.
A LOTAÇOR rege-se pelo seu estatuto, pelas normas reguladoras das sociedades comerciais e do sector
empresarial do estado e por disposições do Governo Regional relacionadas com o 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.
As empresas subsidiárias incluídas na consolidação em 31 de dezembro de 2013 e 2012 são:

Empresas

Sede

Proporção do capital detido
Direta

ESPADA PESCAS, Unipessoal, Lda.
SANTA CATARINA - Industria

Conserveira, b.A,
COMPANHA - Sociedade Pesqueira, Lda

Total

Indireta

Ponta Delgada

100%

100%

Calheta - S. Jorge

100%

100%

Calheta - S. Jorge

94%
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94%

2.

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2013 as demonstrações financeiras da LOTAÇOR foram preparadas de acordo com o referencial do
Sistema Normalização Contabilística (SNC), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro
(NCRF), adaptadas pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais
de Relato Financeiro (IFRS - anteriormente designadas por normas internacionais de contabilidade emitidas
pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e adotadas pela União Europeia (EU).
Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derrogadas quaisquer
disposições do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a
imagem verdadeira e apropriada que devem transmitir aos interessados pelas informações disponibilizadas,
exceto que: (i) a CNC estabeleceu que os subsídios relacionados com a aquisição de ativos, que deveriam ser
registados em capital próprio, implicavam o reconhecimento de passivos por impostos diferidos, cuja
regularização seria realizada por contrapartida de resultados transitados. Esta posição foi alterada em 15 de
abril de 2013, tendo sido clarificado que, não existindo diferença entre a base Contabilística e a fiscal dos
subsídios, esse reconhecimento em capital próprio manter-se-ia líquido do efeito fiscal futuro, mas o
ajustamento do imposto sobre o rendimento a pagar no futuro passaria a ser registado em Outras contas a
pagar; (ii) em 31 de dezembro 2012, o saldo relacionado com contratos de abastecimento estava registado
nas rubricas de Outras contas a receber e, no exercício de 2013, procedeu-se à reclassificação destas
operações em rubricas de clientes no montante de 389.960,19 euros; e (iii) em 31 de dezembro de 2012, a
demonstração dos resultados apresentava, na rubrica de subsídios à exploração, a totalidade do contrato
programa de exploração, no entanto esses subsídios à exploração assumem a natureza de prestação de
serviços da Lotaçor à Região Autónoma dos Açores, sendo que, inclusivamente, uma parte significativa dos
mesmos encontra-se ligada ao volume ou valor de produção.
Consequentemente, o balanço consolidado em 31 de dezembro de 2012, 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 as respetivas notas anexas do período findo
em 31 de dezembro de 2012, apresentadas para efeitos comparativos, foram ajustados do seguinte modo:
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31-12-2012
31-12-2012

Reexpressão

(reexpresso)

Balanço
Ativo
Clientes

7.690.139

389.960

8.080.099

Outras contas a receber

3.627.675

(389.960)

3.237.715

Capital próprio
Otras variações no capital próprio
Resultados transitados
Resultado liquido do período

13.304.607

3.508

13.308.116

(16.408.753)

585.962

(15.822.790)

(5.365.919)

(589.471)

(5.955.390)

3.404.267

(3.029.621)

374.646

3.029.621

3.029.621

Passivo não corrente
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar
Demonstração dos resultados
Prestação òe serviços

11.402.830

2-773.688

14.176.518

Subsídios à exploração

3.232.851

(2.773.688)

459-164

602.961

(559.661)

43-300

33.803.196

3.309.956

37.113.152

2.767.712

(3 309.956)

(542.244)

Imposto sobre o rendimento do período
Demonstração dos fluxos de caixa
Recebimentos de clientes
Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional

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 mensuracão

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
reconhecidas na demonstração dos resultados.
As demonstrações financeiras consolidadas apresentadas foram preparadas com base nos registos
contabilísticos da LOTAÇOR e das subsidiárias incluídas no perímetro de consolidação. As demonstrações
financeiras consolidadas de 2013 e 2012 foram preparadas para apresentar de forma verdadeira e apropriada
os capitais próprios consolidados e a posição financeira da LOTAÇOR e das suas subsidiárias com referência
a 31 de dezembro de 2013 e 2012, os resultados consolidados das suas operações, os fluxos de caixa
consolidados e os movimentos ocorridos nos capitais próprios consolidados para os períodos acima
referidos.
(b)

Princípios de consolidação

A consolidação das participações financeiras em empresas subsidiárias que estão identificadas na Nota i
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
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controlo quando detém mais de metade dos direitos de voto ou quando detém o poder, direta ou
indiretamente, de gerir a política financeira e operacional de determinada empresa de forma a obter
benefícios das suas atividades, mesmo que a percentagem que detém sobre os seus capitais próprios seja
inferior a 50%.
A aquisição das subsidiárias é registada pelo método da compra. O excesso do custo de aquisição em relação
ao justo valor da participação é registado como "goodwill". Quando o custo de aquisição é inferior, a
diferença é reconhecida diretamente em resultados.
O valor recuperável do "goodwill" das subsidiárias, calculado com base em metodologias de avaliação
suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, é anualmente determinado. As eventuais perdas de
imparidade assim determinadas são reconhecidas em resultados do exercício.
Os saldos e transações significativas entre as empresas incluídas na consolidação integral foram eliminados.
O valor correspondente à participação de terceiros nas empresas subsidiárias é apresentado como interesses
minoritários.
Quando as perdas acumuladas de uma subsidiária, atribuíveis aos interesses minoritários excedem o
interesse minoritário no capital próprio dessa subsidiária, o excesso é atribuível ao Grupo sendo os prejuízos
registados em resultados na medida em que forem incorridos. Os lucros obtidos subsequentemente são
reconhecidos como proveitos até que as perdas atribuídas a interesses minoritários anteriormente
absorvidas sejam recuperadas.

(c)

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são 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 incluí 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:

Anos
Edifícios e outras construções

5 a 50

Equipamento básico

3 a 10

Equipamento de transporte

4

Ferramentas e utensílios

438

Equipamento administrativo

338

Taras e vasilhame

335
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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.
As variações positivas do justo valor são creditadas diretamente ao capital próprio na rubrica de Excedente
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)

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis referem-se a direitos de utilização de software são mensurados ao custo deduzido das
amortizações e perdas de imparidade acumuladas.
A marca "SANTA CATARINA", que está mensurada ao justo valor determinado com base na avaliação de um
perito independente realizada em 2013, não é amortizada por se considerar que tem vida útil indefinida.
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 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.
(g)

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.
(h)

Ativos e passivos financeiros

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

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.
(j)

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

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.
(1)

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.
(m)

Financiamentos obtidos

Os empréstimos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido dos custos de transação
incorridos, sendo subsequentemente mensurados ao custo. A diferença entre o valor nominal e o justo valor
inicial é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período do empréstimo, utilizando o
método da taxa de juro efetiva.
Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente ou não corrente dependentemente de existir o
direito de diferir o pagamento por, pelo menos, 12 meses após a data do relato financeiro.
Os encargos financeiros relacionados com financiamentos obtidos são reconhecidos na demonstração dos
resultados do período a que respeitam, exceto quando diretamente relacionados com a aquisição de ativos
fixos tangíveis, que são capitalizados até à data em que esses ativos ficam disponíveis para utilização.
(n)

Locações

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras ou operacionais se através deles forem,
ou não, transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.
Esta classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e
não da forma do contrato.
Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as
depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano
financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo
tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.
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.
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(o)

Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura

No passado, 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 tratarem de instrumentos
financeiros derivados de negociação que são reconhecidos no resultado do exercício nas rubricas de gastos
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.
Não existem quaisquer operações desta natureza em vigor na Lotaçor em 31 de dezembro de 2013.
(p)

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".
(q)

Capital social

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

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.
(s)

Benefícios aos empregados
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A LOTAÇOR concede benefícios pós-emprego aos seus empregados nos termos previstos no Acordo da
Empresa em vigor, 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 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.
(t)

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.
(u)

Subsídios

Os subsídios não reembolsáveis atribuídos a projetos apresentados pela LOTAÇOR são contabilizados em
capitais próprios com base na sua execução financeira, independentemente do seu recebimento e
reconhecidos na demonstração de resultados, proporcionalmente às depreciações dos ativos fixos tangíveis
financiados.
Para o exercício de serviços de interesse público geral, a LOTAÇOR pode celebrar contratos de concessão ou
contratos-programa com a Região Autónoma dos Açores, de carácter plurianual, nos quais são fixados
diversos objetivos, consoante o fim a que se destinam. Estes contratos são registados em subsídios à
exploração não 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 infra-estruturas e equipamentos públicos.
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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.
(v)

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.
(w)

Provisões

As provisões são reconhecidas quando (i) existir uma obrigação presente, legal ou construtiva resultante
dum acontecimento passado, (ii) seja provável que a sua liquidação da obrigação venha a ser exigida e (iii)
for fiável estimar o montante da obrigação. As provisões são periodicamente revistas e ajustadas para
refletirem a melhor estimativa.
Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados
sempre que a possibilidade da sua existência seja provável e não seja remota.
(x)

Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

As principias estimativas contabilísticas e julgamentos na aplicação das políticas contabilísticas foram
baseados no melhor conhecimento dos eventos e das transações existente à data de aprovação das
demonstrações financeira e tendo em consideração que em muitas situações existem alternativas ao
tratamento contabilístico adotado.
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As alterações às estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão
corrigidas no valor contabilístico dos ativos e passivos nos períodos subsequentes poderão ter origem na (i)
não identificação de situações de imparidade no recebimento de clientes e outras contas a receber (risco de
crédito e período de realização); (ii) determinação dos ajustamentos necessários em relação ao valor
realizável líquido dos inventários e avaliação da sua rotação; (iii) estimativa das vidas úteis dos ativos fixos
tangíveis e do seu valor residual; (iv) valorização dos ativos intangíveis; (v) determinação dos gastos
associados ao incumprimento das obrigações contratuais tendo em conta que o risco de liquidez tem-se
agravado pelo efeito dos prejuízos incorridos nos últimos anos na LOTAÇOR e nas empresas subsidiárias; e
(vi) determinação das perdas de imparidade adicionais nas empresas subsidiárias.
(y)

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:

2013
Numerário
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Depósitos à ordem - saldos credores

2012

6.001
474.063
-

11.415
282.180
-

480.064

293.595

{90.984)

(13.261)

389.080

280.334

Como indicado na Nota 3 (t), os movimentos financeiros correspondentes às transações relacionadas com a
primeira venda de pescado fresco realizada em lota, pelo sistema de leilão, são evidenciados na
demonstração dos fluxos de caixa como recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores.
5.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

Durante o ano de 2013, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às consideradas na
preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2012, apresentada para efeitos comparativos,
nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores; todavia, os números comparativos
foram reexpressos como indicado na Nota 2 do Anexo.
6.

Partes relacionadas
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As ações representativas do capital social são detidas integralmente pela Região Autónoma dos Açores. O
valor subscrito e realizado é representado por 1.350.000 ações nominativas, com o valor nominal de 5 euros,
cada uma.
Os fundos canalizados para a subsidiária Santa Catarina ascendiam 10.905.729 euros e 9.455.729 euros em 31
de dezembro de 2013 e 2012. Estes fundos poderão ser utilizados para cobertura de prejuízos ou aumento de
capital social, caso se verifique que sejam necessários, em parte ou na sua totalidade, para a sua
sustentabilidade, com a condição de que serão sempre compensados através de operações de aumento de
capital por parte da Região Autónoma dos Açores que, nos termos do acordo celebrado em 15 de fevereiro de
2013, assume também os reembolsos estipulados para a liquidação de parte dessa dívida que não vence juros.
Em conformidade com o mencionado acordo financeiro com a subsidiária SANTA CATARINA, está
estabelecido um plano de pagamentos correspondente a prestações anuais e iguais de um milhão de euros
(anos de 2014 a 2018), de 1.250 milhares de euros (anos de 2019 a 2021) e a parte remanescente de 705.729
euros em 2022. A verba de 1.450 milhares de euros, disponibilizada neste período para reforçar o equilíbrio
financeiro mínimo desta subsidiária, não tem vencimento estipulado e também não vence juros.
Suportada no pressuposto contratual de que a Região Autónoma dos Açores assumirá a quantia vencida
sempre que a subsidiária não tiver capacidade financeira de liquidar a prestação na data de vencimento
estipulada, a LOTAÇOR não tenciona converter essa dívida em capital social.
7.

Ativos fixos tangíveis

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o movimento ocorrido nos ativos fixos
tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

768 451

1.293 530
44591

1.284640
19.326

(120.545]
647906

1188.216]
1.149905

163 159]
1 240807

416.077
75.112

88E056
83983

894.840
139.267

21.139877

9.971.552
1 577136
(234441
11.525 244

491 !89

.•

;,?-

1 034 107

18 1 8 9 6 5 2

9 099.745

156.717

179.866

206.700

506.223

39.329.529

647.907

1 149.906
30106

506223

1332.217)
38997.312

20.624.989
1 269.450
548.138
22 442.577

1.240.806
72.110
(58480)
1254.436

21.139.877
1.661.315
(332.217]
22.468.975

11 525.244
1 719.985
120)
13245.209

491.189
48766
(800)
5Í9 155

1 041.795

144.489
(58480)
1 120 115

9.197.368

106.752

138.217

134.320

Terrenos

Culto
Em 1 de janeiro de 2011
Adições
Transferências esbates
Revaloriza çlo
Em 31 de dezembro de 2012

489.546
16.577

40.677.455
42.340

506 2 2 3

39 3 2 9 5 2 9

i.

Depreciações acumuladas
Em 1 deianeirodeaou
Adições
Transferências e a bates
Em31 de dezembro de 2012

:-.'

22.237.795
1.707.681
(25 238|
( 3 2 9 5 248]
20 624 990

:- '

18.547495
2.592.382

Valor líquido -2912
Custo
Em 1 de/aneiro de 2013

Equipamento
básico

Edifilios e outras
construções

AdiÇÕK

Transferências e a bates
Em 31 de dezembro de 2013

(2.000)
645907

1.180.012

Julros jitiuoi
tangíveis

Alivos em (urso

1.876.531
520123
(1.292.162)
1 104492

Total

68 628.048
2 350.638
(1.317.400}
(5057435]
64 603 852

30716021
4.467.880
(23444]
35 160457
1.104.492

29.443396

1.104493
56.442
(1 148270]
12.665

64.603.852
1.428 108
(99Z829)
&5.039 131

Depreciações acumuladas
Eml de Janeiro de 2013
Adições
Transferênf
-.
Fm j] dedpípmbrndeíon
Valor liquido • 2013

16.528.337

970.040
71.755

1.034.106

35.160457
3.646.310
'38416069
12.665
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26.623.061

Os itens do ativo fixo tangível 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 dos items pelo método comparativo do valor de mercado.
Em 31 de dezembro de 2013, estão escrituradas três embarcações que estão prometidas serem vendidas
através de celebração de contratos-promessa de compra e venda de embarcações, pelo montante de 1.771.299
euros, estando estalecido que o pagamento do preço contratual se concretize nos seguintes anos:

2013
2014
2015

619.955
442.825
708.520
1.771.299

Não obstante a realização destas embarcações se esperar efetivar não pelo uso mas pela venda, a
Administração entende que o seu reconhecimento deve ocorrer com assinatura do contrato de compra e
vendas por não existir nenhuma obrigação contratual definitiva, havendo apenas a não obrigação de
restituição das verbas recebidas, caso ocorra o não cumprimento integral do contrato por parte do
comprador. Assim, considerou estes ativos detido para venda no decurso ordinário do negócio.
Em 31 de dezembro de 2013, o valor líquido das embarcações era de 2.374.443 euros, tendo sido depreciado
no ano em 401.349 euros que foram registados na rubrica "gastos de depreciação e amortização" da
demonstração dos resultados. Nesta data, o montante já recebido de 619.955 euros estava reconhecido no
passivo na rubrica de Diferimentos (Nota 12).
Nesta data, encontravam-se também registadas nesta rubrica outras três embarcações pelo valor líquido de
2.273.536 euros (a depreciação do ano foi equivalente a 120.601 euros) que estão em regime de fretamento
anual renovável até a duração máxima de cinco anos, período em que o afretador poderá optar pela sua
aquisição de acordo com o previsto nos contratos-promessa de compra e venda celebrados, sendo o preço de
venda previsto o seguinte:

Embarcações
Mar Profundo
Cavalo Marinho
Lontra Marinha

Valor
liquido
1.044.451

Valor de
venda
955.000

218.323

160.050

1.010.762

900.000

2.273.536

2.015.050

Subsídio ao
investimento
975.557
212.767
1.011.741
2.200.065

A parte do valor do afretamento recebido em 2013 e anos subsequentes poderá ser considerado como
adiantamento do valor de aquisição das embarcações está registada em Outras contas a pagar (Nota 16).
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8.

Ativos intangíveis

O movimento ocorrido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 resume-se como se segue:
2013

2012

Custo
Saldo em l dejaneiro
Aumentos do ano
Transferências
Saldo em 31 de dezembro

105.945
428.708
534.652

97.167
11.635
(2.858}
105.945

Amortizações Acumuladas
Saldo em l dejaneiro
Aumentos do ano
Saldo em 31 de dezembro

86.004
16.606
102.610

61.704
24.300
86.004

Valor liquido

43

19.941

Os ativos fixos intangíveis compreendem a marca "SANTA CATARINA", que está mensurada ao justo valor,
de 404.000 euros, em referência a 31 de dezembro de 2013, obtido com base numa avaliação elaborada por
avaliador independente em 15 de Janeiro de 2014, no pressuposto de que dependerão benefícios intemporais
futuros para a atividade da subsidiária SANTA CATARINA.
As marcas não são amortizadas por se considerar que têm vida útil indefinida. Anualmente são sujeitas a
teste de imparidade.
9.

Inventários

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica Inventários apresentava a seguinte composição:
2013

2012
800.193
700.688

Mercadorias e ma teria s -primas e subsidia ri as
Produtos acabados

1.027.807
1.866.104

Inventário final
Perdas por imparidades de inventários

2.893.911
(200.000)

1.500.881

Saldo liquido

2.693.911

1.500.881

O movimento ocorrido durante o ano na rubrica de Mercadorias, Matérias-primas e subsidiárias determinase como se segue:
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2013
Inventário inicial
Compras no ano
Regularizações no ano
Inventário final
Custo das vendas

2012

800.193
6.627.263
(2.432)
(1.027.807)
6.397.218

1.498.111
6.186.275
(204-104)
(800.193}
6.680.088

A variação nos inventários de produção em 31 de dezembro de 2013 e 2012 resultou de:

2013

2012

Inventário final
Regularizações no ano
Inventário inicial

1.866.104
3.843
(700.688)

700.688
28.296
(1.238.157)

Variação nos inventários de produção

1.169.259

(509.174)

Em 31 de dezembro de 2013 foram registadas as perdas por imparidade de inventários, designadamente
provenientes de perdas que se estimam que possam ocorrer na realização de determinados produtos
acabados comercializados pela subsidiária SANTA CATARINA, na seguinte base:

2013

2012

Saldo i n i c i a l
Perdas do ano

200.000

Reversões no ano

Saldofinal
10.

200.000

-

Clientes e outras contas â receber

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o saldo desta rubrica resume-se como segue:
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2013

2012

Clientes
Clientes gerais
Clientes cobrança duvidosa

8.605.624
824.918
9.430.542

(931.932)

Perdas por imparidades acumuladas

Outras contas a receber
Acréscimos de rendimentos
Subsídios ao investimento
Adiantamento para aquisição de embarcações (Nota 7)
Protocolo da pesca artesanal
Devedores de cobrança duvidosa
Outros
Perdas por imparidades acumuladas

8.185.251,26
732.121,21
8.917.372

(837.273)

8.498.610

8.080.099

179.801
590.176
157.938
1.324.533
1.274.021
23.259

201.479
1.844.632
1.139.297

1.220.956
52.307
4.458.670

3.549.729
(1.274.021)

(1.220.956)

2.275.708

3.237.715

As rubricas de Acréscimos de rendimentos e Subsídios ao investimento estão maioritariamente relacionados
com subsídios atribuídos e ainda não recebidos, sendo de destacar o montante de 199.400 euros referente à
embarcação Mar Profundo e saldo devido pelo FEP - Fundo Europeu de Pescas que apresenta a seguinte
composição em 31 de dezembro de 2013 e 2012:

Do ano
De anos anteriores

2013

2012

252.601
118.314
370.915

165.296
1.122.623
1.287.919

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012, as perdas por imparidade acumuladas
tiveram o seguinte movimento:
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Saldo
inicial
Clientes
Outras contas a receber

837.718
1.220.956

155.730
69.037

(61.516)
(15.970)

931.932
1.274.022

2.058.673

224.766

(77.486)

2.205.955

Saldo
inicial
Clientes
Outras contas a receber

Reforço

Em 31 de dezembro de 2013
Saldo
Reversão
final

Reforço

747.171

167.039

1.178.229
1.925.401

61.338
228.377

Em 31 de dezembro de 2012
Saldo
Reversão
final
(76.492)
(18.612}
(95.104)

837.718
1.220.956
2.058.674

As imparidades dos clientes e outras contas a receber são registadas quando existe evidência objetiva de que
os saldos desses devedores não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação e são reconhecidas
nas demonstrações dos resultados pelo valor líquido das perdas e das reversões, no montante de 147.281
euros e 133.273 euros, em 31 de dezembro de 2013 e 2012, respetivamente.
11.

Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica Estado e outros entes públicos no ativo e no passivo,
apresentava os seguintes saldos:

2013

Activo

2012

Passivo

Activo

Passivo

Imposto sobre o rendimento
IRC a recuperar
IRC a pagar

129.431

85.443

34

8

Juros bancários
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares
Trabalho dependente
Rendimentos profissionais
Rendimentos prediais
Imposto sobre o valor acrescentado
IVA-a pagar
l V A - a recuperar
30.934
l VA-reembolsos pedidos
240.000
IVA .- liquidações oficiosas
Contribuições para a segurança social
-

1.703.621

400.398

1.859.084

27.200
1.521
201

23.748
1.281
133

126.540

106.853
6.646
59.977
1.466
153.540

1.477.125
1.609.140
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As empresas subsidiárias a seguir indicadas estabeleceram diversos acordos com a segurança social, que
conforme os planos prestacionais foram classificados assim no balanço:

Não corrente
Corrente

2013

2012

1.337.258
194.513
1.531.771

1.177.024
169.412
1.346.436

A subsidiária SANTA CATARINA é devedora à segurança social de 984.548 euros que é assim subdividida:
2013

Não corrente

2012
Não
corrente

Corrente

Corrente

Plano prestacional 4298
Plano prestacional 77631

473.865
54.819

73.970
20.354

529.363
69.838

71.305
18.782

Plano prestacional 120553
Plano prestacional de 15385
Plano prestacional de 75914
Plano prestacional de 11679
Plano prestacional de 167231
Contribuição Seg. social - normal

51.654
57.556
52.405
110.739
16.573

6.419
7.001

54.429

6.007

653.630

143.612

817.611

5.911

12.463
4.261
36.558
166.937
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Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os planos prestacionais desta subsidiária tinham a seguinte composição:

2013
Capital

2012
Juros e custas

Plano prestacional 4298
Plano prestacional 77631

384.081
67.732

163.753
7.441

Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

50.427
60.214
54.820
119.252
20.352
756.878

7.646
4.343
3.495
3.951

prestacional 120553
prestacional de 15385
prestacional de 75914
prestacional de 11679
prestacional de 167231

Capita)

Juros e
custas

431.552

169.116

84.289
55.307

4.331
5.129

571.148

178.576

482

191.111

O plano prestacional de 21 de abril de 2011 tem como garantia a hipoteca do edifício da subsidiária SANTA
CATARINA.
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Em 31 de dezembro de 2013, existe o saldo de 36.558 euros por liquidar nesta subsidiária, que não está
incluído em nenhum plano prestacional. Este saldo refere-se às prestações do mês de dezembro (ainda não
vencidas nesta data) e ao mês de novembro (valor referente à entidade patronal).
Em relação à subsidiária COMPANHA foi formalizado o acordo deferido em 2011 pelo Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social para um plano prestacional, cujo pagamento teve inicio em 2012. Os planos
prestacionais desta subsidiária tinham a seguinte composição:
2013
Capital

Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

prestacional de31-12-2011
prestacional de31-03-2012
prestacional de31-03-2012
prestacional de30-09-2012
prestacional de30-ll-2012
prestacional 190121300051756

228.275
68.729
3.193
131.477
29.670
26.235
487.579

2012

Juros e custas

56.387
9.696
647

12.353
15.714
1.406
96.203

Capital

Juros e
custas

267.390
72.733
4.989
141.216
31.444

58.586
8.148

517.772

78.939

716

10.592
897

Para estes planos prestacionais da Segurança Social foi feita a hipoteca voluntária da embarcação Bela
Aurora, no montante total de 752.864 euros, a favor do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
nos Açores, IPRA, para garantir o pagamento em prestações da divida exequenda e juros, e vigora ate ao
total e integral pagamento.
Em relação à segurança social, a subsidiária está em mora desde outubro de 2013, incluindo os planos
prestacionais da segurança social.
A LOTAÇOR e as suas subsidiárias são tributadas através do regime normal de tributação de IRC
determinado individualmente e são apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas de acordo
com a seu estado de recuperação ou de liquidação.
Em conformidade com a legislação em vigor, a taxa a aplicar para determinação do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) é reduzida em 30% (em 2014, a redução será de 20%),
correspondendo a uma taxa nominal de 17,5%, e, como estabelecido na Lei das Finanças Locais, está também
sujeita à derrama fixada pelos municípios onde a LOTAÇOR e as empresas 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 8iQ do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, encontram-se
ainda sujeitas a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo
mencionado.
Segundo a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte da
administração fiscal durante um período de 4 anos ou 5 anos no que respeita à segurança social, exceto
quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso
inspeções fiscais, reclamações ou impugnações, caso estes em que, dependendo das circunstâncias, os
prazos são alargados ou suspensos. As autoridades fiscais poderão, também efetuar correções sempre que as
relações especiais tenham sido estabelecidas em condições diferentes das que seriam normalmente
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acordadas com entidades independentes. Deste modo, as declarações fiscais de 2010 a 2013 poderão vir ainda
a ser revistas.
A LOTAÇOR entende que as correções 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 2013 e 2012.
O prazo de reporte dos prejuízos fiscais reportáveis apurados em períodos de tributação iniciados em ou
após i de janeiro de 2012 é de cinco períodos de tributação (este prazo é de quatro anos para os prejuízos
fiscais apurados nos períodos de tributação de 2010 e 2011, de seis anos para os períodos de tributação
anteriores e de doze anos para os períodos de tributação a partir de 2014). Adicionalmente, a dedução dos
prejuízos fiscais encontra-se limitada a 75% do lucro tributável (em 2014 será de 70%), sendo esta regra
aplicável às deduções efetuadas nos períodos de tributação iniciados em ou após i de janeiro de 2012,
independentemente dos períodos de tributação em que tenham sido apurados. 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 recuperabilidade.
O montante de 44.588 euros registado em resultados do exercício na rubrica de Imposto sobre o rendimento
compreende:

2013
Imposto corrente
Imposto diferido

12.

44.588
44.588

2012
433011
43.300

Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 os saldos da rubrica Diferimentos do ativo e passivo foram como segue:
2013
Gastos a reconhecer
Seguros
Outros

2012

20.866
5.570
26.436

3-464

50.165

118.452

759.933
810.098

118.452

188

3.652

Rendimentos a reconhecer
Contrato programa de cedência de posição
contratualde estudos e projetos
Outros rendimentos
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2013

2012

Gastos a reconhecer
Seguros
Outros

20.866

3.464

5.570

188

26.436

3.652

Rendimentos a reconhecer
Fretes das embarcações (15% das descargas de peixe)

140.458

Contrato programa
Adiantamento para a aquisição das embarcações (Nota 7)

50.165
619.475

118.452

810.098

118.452

Em outros rendimentos está registado os valores já recebidos por conta da eventual das embarcações que
estão prometidas serem vendidas (Nota 7).
13.

Capital realizado

O capital social da LOTAÇOR é de 6.750.000 euros, representado por 1.350 ooo ações nominativas com valor
nominal de 5 euros, cada uma, e encontra-se integralmente subscrito e realizado em numerário e em
espécie.
Em 31 de
montante
sequência
Oficial da
financeira
14.

janeiro de 2013, a Assembleia Geral deliberou o aumento do capital social da LOTAÇOR, no
de 750.000 euros, por entrada em dinheiro da acionista única. Região Autónoma dos Açores, na
da Portaria n'-' 26 e n5 27 da Secretaria Regional dos Recursos Naturais, publicadas em Jornal
Região Autónoma dos Açores de 25 de janeiro de 2013, e do disposto no acordo de reestruturação
celebrado com a Região Autónoma dos Açores em 13 de junho de 2012.

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 2013 e 2012
decorreram de:
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Saldo em l de janeiro de 2012
Aplicação dos resultados de 2011
Alterações de políticas contabilísticas
Excedentes de revalorização - imposto diferido
Excedentes de revalorização
Apropriação dos interesses minoritários
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Aplicação dos resultados de 2012
Excedentes de revalorização - imposto diferido
Excedentes de revalorização
Outras variações
Alterações de políticas contabilísticas
Saldo em 31 de dezembro de 2013

12.790.873
2.593.019

589.471
30.333
(173.003)
(7.901)
15.822.790

5.365.919
31.273
(178.704)

13.353
589.471
21.644.102

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o movimento registado na rubrica de Outras variações no capital próprios
resultaram de:

2013
Saldo em l dejaneiro de 2012
Subsídios ao investimento:
Subsídios atribuídos no ano
Imposto a pagar no futuro
Correções noano
Imposto a pagar no futuro
Subsídios transferidos para resultado
Imposto a pagar no futuro
Swap de juros
Outras as variações no capital próprio
Saldo em 31 de dezembro

13.308.116
605.419
(115.030)
(180.674)
34.328
(2.389.502)
452.864
333,300
12.048.821

2012

15.213.900
1.735.339
(329.715)
(995.522)
203.189
(3.021.669)
572.976
(70.382)
13 308.116

A composição do saldo desta rubrica em 31 de dezembro de 2013 e 2012 pode ser assim representado:
2013
Subsídio ao investimento
Impostos a pagar no futuro

Avaliação da marca SANTA CATARINA
Impsotos diferidos

14.372.980
(2.657.459)
11.715.521

2012

16.337.737
(3.029.621)
13.308.116

404.000
(70.700)
333.300

Saldo em 31 de dezembro

12.048.821

13.308.116
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Os subsídios ao investimento em ativos fixos tangíveis e os correspondentes impostos associados são
registados inicialmente na rubrica de Outras variações no capital próprio e anualmente transferidos para
resultados na mesma proporção das depreciações dos ativos financiados. O imposto a pagar no futuro
registado nas Outras contas a pagar será subsequentemente anulado, à medida que esses subsídios são
imputados a resultados (Nota 16).
Como indicado na Nota 8, em 2013 foi efetuada uma avaliação da marca " SANTA CATARINA" em referência
a 31 de dezembro de 2013, obtida com base numa avaliação elaborada por avaliador independente em 15 de
janeiro de 2014, no pressuposto de que dependerão benefícios intemporais futuros para a atividade da
SANTA CATARINA, e que resultou numa variação positiva nos capitais próprios, líquida de impostos
diferidos, de 333.300 euros.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o movimento da rubrica de Excedentes de revalorização resume-se como
se segue:
2013
1.766.189
(178.704)
31.273
1.618.758

Saldo inicial
Revalorização do ano
Imposto diferido
Saldo em 31 de dezembro

2012
1.909.189
(173.333)
30.333
1.766.189

Em 2012, procedeu-se à regularização do valor realizado pelo efeito da amortização do ano.
15.

Interesses minoritários

A LOTAÇOR assumiu os interesses minoritários durante o ano de 2013 e 2012 como se indica:

Saldoinicial
Lucro/(prejuizo) do período
Variações no capital próprio
Apropriação (Nota 16)
Saldofinal

2013

2012

(24.590)

7.901
(29.810)

24.590

21.908

De acordo com a política contabilística definida na Nota 3 b), as perdas acumuladas de uma subsidiária
atribuíveis aos interesses minoritários excedem o interesse minoritário no capital próprio dessa subsidiária,
o excesso é atribuível ao Grupo sendo os prejuízos registados em resultados na medida em que forem
incorridos. Os lucros obtidos subsequentemente são reconhecidos como proveitos até que as perdas
atribuídas a interesses minoritários anteriormente absorvidas sejam recuperadas.
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i6.

Fornecedores e outras contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o saldo desta rubrica decompõe-se como segue:
2013
Corrente
Fornecedores
Empresas gerais
Outras contas a pagar
Remunerações a pagar
Outras operações
Fornecedores de investimento
Provisões para férias e subsídio deferias
Juros a liquidar
Outros credores por acréscimos de gás tos
Região Autónoma dos Açores
Fundo de Pesca
Segurança social de pesca artesanal
Protocolo de pesca artesanal
Mútua dos Pescadores
Ajustamentos em subsídios não reembolsáveis
Freta mento e promessa de compra e venda
Outros credores
Fornecedores de cheques pré datados

2012

Não Corrente

Corrente

Não Corrente

3.260.049
3.260.049

2.861.732
2 861.732

80.980
6.516
234.570
669.016
394.294
85.211
61.198
61.817
333.616
216.722
696.736

101.711
7.876
240.462
671.548
477.674
49.598
87.284
108.117
310.420
201.726
614.157
3.029.621

2.657.459
232.938
213.623

-

273.672
702.681

108.550
3.395.786

2.657.459

3.846.927

3.029.621

Como indicado na Nota 7, o montante de fretes retidos para fazer face à eventual aquisição das embarcações
fretadas de 157.938 euros está reconhecido nesta rubrica, que está acrescida de um adiantamento de 75.000
euros para garantia da realização dos fretes.
O saldo classificado no passivo não corrente é exclusivamente respeitante ao imposto a pagar no futuro que
está associado aos subsídios ao investimento, sendo a sua regularização anual efetuada diretamente por
capitais próprios na data de transferência destes para resultados (Nota 14)
17.

Financiamentos obtidos

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica dos Financiamentos obtidos era assim subdividida quanto ao
prazo e por natureza de empréstimos que foram na totalidade negociados em euros:
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2013
Corrente

Empréstimos bancários
IFAP
Locações financeiras
Factoring
Contas bancárias de títulos
Facilidades bancárias

2012
Não corrente

Corrente

Não corrente

1.644.614
10.593
7.261
80.468
16.250
8.089.410

23.569.236
10.397

3.014.125
10.593
1.774
44.535

21.632.240
10.593

-

-

-

9.848.596

23.579.633

6.756.605
9.827.632

-

21.642.833

Os empréstimos bancários concedidos à LOTAÇOR perfaziam o montante não liquidado de 19.269.543 euros
e compreendiam:
As operações de financiamento acima mencionadas referem-se:
a) Ao empréstimo de médio e longo prazo para construção do edifício sede da LOTAÇOR, celebrado
em julho de 2007, com o Banco Comercial dos Açores, S.A., (atual BANIF), no montante de 1.500.000
euros, a amortizar no prazo total de 25 anos, a partir daquela data, vencendo juros mensais à taxa
EURIBOR a um mês, acrescida de um spread de 2,75%. Este empréstimo encontra-se garantido pela
hipoteca de um prédio urbano sito na Madalena do Pico;
b) Ao empréstimo de médio e longo prazo para consolidação financeira de Santa Catarina - Indústria
Conserveira, S.A., reestruturado no ano de 2011, no montante de 3.200.000 euros, a amortizar no
período de 15 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;
c) Ao empréstimo de médio e longo prazo para a aquisição de um armazém e obras de beneficiação,
celebrado no ano de 2011, no montante de 200.000 euros, a amortizar no período de 15 anos a partir
de 2013, vencendo juros mensais à taxa EURIBOR a seis meses, acrescida de um spread de 5,0%. Este
empréstimo encontra-se garantido pela hipoteca do respetivo imóvel adquirido;
d) Ao empréstimo de médio e longo prazo, que resultou da conversão de uma conta corrente
caucionada em empréstimo de médio e longo prazo, celebrado no ano de 2011, no montante de
2.500.000 euros, a amortizar no período de 7 anos a partir de 2011, vencendo juros mensais à taxa
EURIBOR a um mês, acrescida de um spread de 6,5%. Este empréstimo encontra-se garantido por
uma livrança subscrita pela LOTAÇOR;
e) Ao empréstimo a médio e longo prazo, para refinanciamento das responsabilidades assumidas de
uma conta corrente caucionada e de um contrato de emissão de papel comercial, renegociado no ano
de 2012, no montante de 11.300.000 euros, a amortizar no período de 10 anos, vencendo juros
semestrais à taxa EURIBOR a seis meses, acrescida de um spread de 6,50%. Este empréstimo
encontra-se garantido por uma livrança subscrita pela LOTAÇOR e por um aval da Região Autónoma
dos Açores;
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O Ao empréstimo a médio e longo prazo, celebrado em 2013 com a finalidade de apoio à tesouraria e
liquidação de responsabilidades (liquidação total da conta c/c n.y 100 468 472 300), pelo montante de
1.700.000 euros, a amortizar no período de 2 anos, com reembolso total do capital numa única
prestação no fim do contrato, vencendo juros mensais à taxa EURIBOR a um mês, acrescido de um
spread de 7,50%. Este empréstimo encontra-se garantido por uma livrança subscrita pela LOTAÇOR.
g) Ao empréstimo a médio e longo prazo, celebrado em 2013, utilizado no reforço da cobertura de
capital da Santa Catarina - Indústria Conserveira, SÁ, pelo montante de 1.500.000 euros, a amortizar
no período de 7 anos, com período de carência de capital de 18 meses. Após o período de carência
será reembolsado em prestações mensais constantes e sucessivas, vencendo juros mensais à taxa
EURIBOR a seis meses, acrescido de um spread de 7%. Este empréstimo encontra-se garantido por
uma livrança subscrita pela LOTAÇOR e por um aval da Região Autónoma dos Açores;
A subsidiária SANTA CATARINA tinha dois empréstimos bancários, garantidos pela LOTAÇOR, que, em
31 de dezembro de 2013, perfaziam o montante não liquidado de 5.189.183 euros nas seguintes condições:
a) 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;
b) 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, 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. Em 31 de dezembro de 2013, vence
juros trimestrais à taxa EURIBOR a 3 meses, acrescida de um spread de 5%.
Pela subsidiária COMPANHA foi celebrado um contrato de financiamento, no montante de 500.000 euros,
vencendo juros à taxa EURIBOR a três meses acrescida de uma margem de 5%, reembolsável em 40
prestações trimestrais de capital constantes e iguais. A primeira prestação de capital de 10.870 euros deste
empréstimo ocorreu 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 7.910.000 euros e que vencem juros à taxa anual Euribor acrescida
de margens que variavam entre 5% a 7,5%.
Os financiamentos obtidos a médio e longo prazo, classificados no passivo não corrente, serão reembolsados
da seguinte forma (por anos):
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2013
1.644.614
3.667.091
2.388.043
2.416.553
2.088383
13.009.166
25.213.850

Anos

2014
2015
2016
2017
2018
2019 e seguintes

2012
2 227 553

2.269.966
2.315.011
2.362.856
2.362.856
13.108.123
24.646.364

A LOTAÇOR regista pelo método financeiro os contratos de locação financeira. Em 31 de dezembro de 2013,
o valor em dívida de locações em equipamentos informáticos era de 17.656 euros. As responsabilidades e os
juros vincendos vencem-se da seguinte forma:

Ano

Valor em dívida

2014
2015
2016

18.

7 261

7.718
2.679
17.658

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Em conformidade com os estudos atuariais e respetivos pressupostos, reportados a 31 de dezembro de 2013 e
2012, as responsabilidades da LOTAÇOR com pensões e complementos de pensões de reforma eram as
seguintes:

2013

21)12

Valor atual das responsabilidades com trabalhadores reformados

522.547

450.954

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

429.639

385.912

952.186

836.866

O aumento verificado no valor atual das pensões em pagamento justifica-se pela ocorrência de 5
novas reformas.
A esperança média de vida (EMV) dos beneficiários é a seguinte:

Ativos
Pensionistas

N? de Colaboradores
no
20
130

Idade Mínima

EMV

25

54-12

^
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27-93

Os estudos atuariais acima mencionados quantificam o valor atual das pensões em pagamento e das
responsabilidades por serviços passados, de acordo com os seguintes pressupostos:

Tabelas
Tabela de Mortalidade
Tabela de Invalidez
Taxas
Taxa de Rendimento do Fundo
Taxa de Crescimento dos Salários
Taxa de Atualização das Pensões
Taxa de Crescimento das Pensões
Taxa de Crescimento das Remunerações {S. Social)
Dados Gerais
Idade Normal de Reforma
N° de Pagamento de Benefícios

2013

20 12

TV 73/77
EKVSo

TV 73/77
EKVSo

3,50%
1,75%
3,50%

3,50%
2,00%
3,50%

0%

0%

1%

1%

65
H

65
K

Relativamente ao período anterior, as alterações nas taxas de crescimento de salários e pensões estão em
consonância com o programa de ajustamentos, não sendo portanto expectável que os aumentos sejam
superiores à taxa de inflação. A taxa de desconto de 3,5% não sofreu qualquer alteração por se considerar
num intervalo apropriado por corresponder à taxa de juro das obrigações da dívida privada com qualidade
de crédito elevada ("AÃ") e com duração aproximada da duração das responsabilidades.
A avaliação atuarial não contempla as alterações legislativas relativas ao cálculo da pensão do regime geral
da segurança social publicadas no dia 31 de Dezembro de 2013, nomeadamente no que diz respeito à idade
normal de acesso à pensão de velhice para os anos de 2014 e 2015, por as mesmas ter ocorrido no final do
ano, não foi possível em tempo útil, refletir os seus impactos que se estima que resultariam em
responsabilidades inferiores às atuais.
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 rubrica
Responsabilidades por benefício pós-emprego, conforme se indica:

Saldo em i de Janeiro
Custos com pensões (Nota 20)
Menos:
Contribuições para o Fundo de Pensões (em numerário)

2013
32.213
124.703

2O12

156.916

(138.149)
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207.387
(37-025)

32.213

Em referência a 31 de dezembro de 2013 e 2012, o encargo com pensões, contabilizado na rubrica de gastos
com o pessoal, foi apurado como segue:

Custo dos serviços correntes
Custo dos juros
Retorno real dos ativos (perda)
Perdas / (ganhos) atuariais do ano
Outros

2013
20.175
29.290

2O12
19-734

(37.598)
107.485
5-351
124.703

47-75°
Í57.478)
(59-398)
12.368
(37.025)

Durante o exercício de 2013 e 2012, o património do fundo de pensões teve a seguinte evolução:

Saldo em i de Janeiro
Contribuições do ano
Rendimento do ano - (ganho) /perda
Pensões pagas no ano

2013
804.653
37-598
(46.981)
795.270

2012
660.788
138.149
57-478
(51-762)
804.653

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o património do Fundo de Pensões Aberto BANIF PREVIDÊNCIA
EMPRESAS, F.P. apresentava a seguinte composição (percentual);

Disponibilidades e Outros
Imóveis
Fundos de Investimento (unidades de participação)
Ações
Obrigações

2013
6,46%
19,78%

2O12

2,73%
«4,73%
56,30%
100,00%

2,12%

14,48%

21,47%
11,44%
50,49%
100,00%

O valor de unidade de participação do fundo de pensões era de 6,8026 euros em 31 de dezembro de 2013
(6,4910 euros, em 2012).

19.

Passivos por impostos diferidos

O movimento ocorrido nos passivos por impostos diferidos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013
e 2012, de acordo com as diferenças temporárias que os geraram foi como segue:

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

Em 31 de dezembro de 2013
Constituição
Saldo
inicial

Reversão

Capitais
próprios

Resultados

Capitais
próprios

do ano

Saldo
final

Passivos por impostos diferidos
Excedentes de revalorização (Nota 7)

374.646

Ativos intangíveis
374.646

(31.273)
70.700
70.700

-

(31.273)

343.373
70.700
414.073

Em 31 de dezembro de 2012

Constituição
Saldo
inicial

Reversão

Capitais
próprios

Resultados
do ano

Capitais
próprios

Saldo
final

Passivos por impostos diferidos
Excedentes de revalorização (Nota 7)

20.

404.979
404.979

(30.333)
(30.333)

374.646
374.646

Vendas e serviços prestados

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o saldo desta rubrica resume-se como segue:
2013
Vendas
Pescado, conservas e outros
Serviços prestados
Contrato de programa R. A. A.
Taxas de lota
Aluguer de frio
Outros
Vendas e serviços prestados

2012

7.657.777

8.570.492

3.341.167
2.403.381
378.534
149.366
6.272.449
13.930.226

2.773.688
2.542.804
194.985
94.550
5.606.027
14.176.519

21. Subsídios à exploração

Os subsídios à exploração reconhecidos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 repartiam-se do seguinte modo:
2013

2012

Lotaçor
Santa Catarina
Companha
Espada Pescas

329.459

322.527

5.610

36.909

15.809
350.878

99.728
459.164

O montante registado nesta rubrica diz respeito à compensação atribuída pelo Governo Regional apoiar o
escoamento dos produtos da pesca, ao abrigo da Portaria n.f-' 83/2008, de 8 de Outubro, que regulamenta a
atribuição das compensações pelos custos suplementares gerados pelo afastamento e a insularidade dos
Açores - POSEIMA - PESCAS.
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22.

Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012, foi
a seguinte:

2013
Subcontratos
Trabalhos especializados
Honorários
Conservação e reparação
Trabalho temporário
Outros serviços especializados
Material de escritório
Eletricidade
Combustiveis
Água
Deslocações eestadas
Transportes de mercadorias
Feiras
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Limpeza higiene e conforto
Outros fornecimentos e serviços

23.

2012

67481
204.419
58.201
440.702
138.459
31.872
24.004
849.678
113.010
121.982
56.323
336.716
4.370
102.461
154.072
93.987
107.018
226.018
3.130.774

208.319
234.963
62.443
601.358
175.022
92.729
26.244
798.097
399.996
102.133
102.469
450.565
18.403
152.538
144.978
153.030
130.562
208.073
4.061.922

Gastos com o pessoal

Os gastos com o pessoal nos anos de 2013 e 2012 detalham-se conforme se segue:

Remunerações dos órgãos sociais
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

2013
253.893
3.877.510
124.703
17.438
977.536
42.048
27.497
39.131
5.359.756

2012
229.508
4.164.224
(37.025)
7.090
966.488
91.006
27.433
54.398
5.503.122

O número de pessoal em 31 de dezembro de 2013 e 2012 era de 310 e 303, respetivamente.
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24.

Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012, foram como segue:

2013
Rendimentos suplementares
Desconto de pronto pagamento obtidos
Ganhos em investimentos não financeiros
CorreçÕes relativas a exercícios anteriores
Subsídios ao investimento (Nota 14)
Outros rendimentos eganhos

2012
74.767

88.057

108

IS

86.618
40.458
2.389.502

91.048
163.072
3.028.753
1.324

2.604.743

3.358.980

Em Outros rendimentos estão maioritariamente reconhecidas correcões de subsídios ao investimento de
anos anteriores.
25.

Outros gastos e perdas

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012, foram como segue:
2012

2013

Impostos
Desconto de pronto pagamento concedidos
Perdas em inventários
Gastos e perdas em investimentos não financeiros

Outros

26.

217.992
4.481
3-060
616
37.299
263.447

274.915
7.891
204.858
144.850
632.514

juros, rendimentos e gastos similares

Os resultados financeiros, nos períodos de 2013 e 2012, tinham a seguinte composição:
2013

2012

Juros e outros rendimentos similares
Juros obtidos

30.381

144.935

30.381

144.935

2.115.690

1.838.590

-

88.503
24.572

Gastos e perdas de financiamento
Juros suportados
Swaps de taxa de juros
Juros de mora e compensatórios
Encargos com desconto de títulos
Outros

44.284
69.711

37.601

141.669

121.803

2.371.355

2.111.069
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Na rubrica Juros de mora e compensatórios estão registados os encargos com os planos prestacionais da
segurança social.
27.

Responsâbilidâdes 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 dos Recursos Naturais que, em 31 de dezembro de 2013,
ascendiam a 3.152.169 euros (3.744.293 euros, em 2012). 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.
A LOTAÇOR é avalista dos seguintes financiamentos junto da banca, no âmbito das necessidades de
financiamento da sua subsidiária ESPADA PESCAS:
a) Em junho de 2010, a LOTAÇOR avalisou um financiamento bancário da ESPADA PESCAS, com a
finalidade de apoio ao investimento, no valor de 337.000 euros e pelo prazo de 180 meses, com o
BESA - Banco Espírito Santo dos Açores;
b) Em dezembro de 2010, considerando a necessidade de apoio à tesouraria da ESPADA PESCAS, a
LOTAÇOR avalisou um financiamento bancário, sob a forma de Conta Corrente Caucionada, junto
do BESA - Banco Espírito Santo dos Açores, no valor de 250.000 euros;
c) Em agosto de 2011, considerando a necessidade de apoio à tesouraria da ESPADA PESCAS, a
LOTAÇOR avalisou um financiamento bancário, sob a forma de Conta Corrente Caucionada para
Gestão de Cheques Pré-Datados, junto do BESA - Banco Espírito Santo dos Açores, no valor de
75.000 euros.

O Técnico Oficial de Contas,

Marco Paulo/Pereira Medeiros

O Conselho de Administração,

José Luís Pimentel Amaral

Cíntia Ricardo Reis Machado
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PARTE III - RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
EXERCÍCIO 2013
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RELATÓRIO E PARECER
DO FISCAL ÚNICO
(Contas consolidadas)

Senhor acionista.

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 2013, as quais, em conjunto com o Relatório de gestão, nos foram
submetidas para exame pelo Conselho de Administração.

L

Verificámos que o perímetro de consolidação foi definido pela Empresa, como empresa consolidante.
de harmonia com estabelecido na legislação em vigor, e que nos seus aspetos 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 respetivo Relatório
do Conselho de Administração em conformidade com as disposições legais e estatuárias.

3.

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.

4.

Conforme destacado na Certificação Legal das Contas, a posição patrimonial, no seu conjunto,
apresenta um desequilíbrio financeiro resultante dos baixos níveis de rentabilidade operacional em
termos individuais, que conjugado com o esforço suplementar que tem sido exigido à empresa-mãe.
coloca o problema de se desenvolverem medidas tendentes à sua capitalização e das empresas
subsidiárias. Assim, a continuidade das suas operações depende de lucros futuros e do prosseguimento
do apoio do acionista enquanto não se criarem as condições de viabilidade económica e, nas situações
aplicáveis, para se cumprirem as disposições exigidas pelo artigo 35° do Código das Sociedades
Comerciais no que concerne à reposição dos capitais próprios.

A member of UHY an mternational association of independent accounting and consulting firms
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Em face do exposto, e dado não se nos ter deparado qualquer aspeto que afete 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 Lotas dos Açores, S.A do exercício findo em 31 de dezembro de 2013.
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PARTE IV- CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
EXERCÍCIO 2013
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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 em 31 de dezembro de 2013 (que
evidencia um total de balanço de 41.431.178 euros. uni total de capital próprio negativo de 4.550.516
euros. incluindo um resultado líquido negativo atribuível a detentores de capital de 3.402.671 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.

Responsabilidades

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
NCII c a p i u i l próprio consolidada* c os fluxo* de caixa consolidados, bem como a adocao de p o l í t i c a s c
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 efetuado de acordo com as Normas Técnicas e Diretrízes de Revisão
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado
com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão
isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: ( Í ) a verificação,
das demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação terem sido apropriadamente
examinadas e. para os casos significativos em que o não tenham sido. a verificação, numa base de

A member of UHY. an interna ti o nai association ol independent accounting and ccnsulting firms
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amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes e a avaliação das estimativas,
baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;
(ii) a verificação das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência patrimonial;
(iii) apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas, 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 efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Reservas

7.

Ponderando a antiguidade e os riscos de crédito associados aos saldos das contas a receber de uma
empresa subsidiária, verificámos que existem alguns clientes com dificuldades de cobrabilidade que
não foram alvo de reconhecimento de perdas de imparidade no montante estimado de 540.000 euros
em 31 de Dezembro de 2013.

8.

Conforme referido na Nota 8, uma empresa subsidiária procedeu ao reconhecimento de marcas
geradas internamente, valorizando-as com base num estudo de avaliação realizado por uma entidade
independente. Tendo em conta que este procedimento contraria as disposições das normas
contabilísticas e de relato financeiro, consideramos que os ativos intangíveis, os capitais próprios e os
passivos por impostos diferidos estão sobreavaliados em 404.000 euros. 333.300 euros. 70.700 euros.
respetivamente.

Opinião

9.

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos assuntos mencionados nos parágrafos 7 e 8 acima, as
referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em
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todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada da LOTAÇOR Serviços de Lotas dos Açores, S.A. em 31 de dezembro de 2013. 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

10.

E também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as
demonstrações financeiras consolidadas do exercício.

Ênfases

11.

Sem afetar a opinião expressa no parágrafo 9 acima, chamamos a atenção para o seguinte:

(i)

Duas empresas integradas no perímetro consolidação não são obrigadas a revisão legal de
contas, dado não terem dimensão para ficarem enquadradas em tal requisito. Nestas
circunstâncias, não podemos ajuizar sobre a correta expressão dos valores compreendidos na
consolidação relativos a essas empresas subsidiárias, constituídos por ativos líquidos no
montante de 5.107.571 euros e capitais próprios de 1.145.469 euros (incluindo um resultado
líquido negativo de 752.877 euros); e

(ii)

Os capitais próprios consolidados apresentam-se negativos em 4.550.516 euros em 31 de
dezembro de 2013 e, nesta data, os resultados operacionais gerados foram negativos em
1.106.285 euros e o ativo corrente era inferior ao passivo corrente em 3.461.227 euros, tendo
estas situações origem nos baixos níveis de rentabilidade operacional e nos meios financeiros
insuficientes da empresa-mãe e das empresas subsidiárias. Nesta perspetiva, o restabelecimento
do equilíbrio da posição financeira consolidada da Empresa, para além do sucesso futuro das
operações da empresa-mãe e das empresas subsidiárias, terá de ser assegurado pelo acionista
através do reforço dos capitais próprios ou a capitalização por outras vias, tendo em conta que o
risco de não realização dos fundos disponibilizados à subsidiária Santa Catarina, que ascendem
10.905.567 euros em 31 de dezembro de 2013, será assumido nas condições mencionadas na
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Nota 6 do Anexo. Adicionalmente, salientamos que as subsidiárias SANTA CATARINA e
COMPANHA apresentam capitais próprios negativos em 31 de dezembro de 2013 e encontramse em incumprimento no que concerne às disposições do artigo 35° e 171° do Código das
Sociedades Comerciais.
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