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Relol5rio de Aclividode
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I1. INTRoDUqAo

0 Fundo de lnvestimento lmobiliario Fechado Turistico 6 um
fundo bchado, autorizado atrav6s da Portaria no. 229P5,
oublicado na ll Serie do Di6rio da Rep(blica de 27 de Julho de
1995. O Fundo iniciou a sua actividade em 21 de Novembro
de 1995 e 6 gerido pela TF Turismo Fundos SGFll, SA. 0
Fundo este sujeito a supervisao da Comisseo do Mercado de
Valores Mobiliarios.

CAPTTAL

O caDital do Fundo de Investimento lmobilierio Fechado
Turistim e de 24.939.894,86 € em 31 de Dezembro de 20'10 e
encontra-se totalmente subscrito e realizado. disfibuindls€
da seouinte forma:

unidades hobleiras que necessitem de modemiza9ao e
redimensionamento;

projectos furistims que envolvam a recuperagao de
im6veis nao concluidos, cujas obras s€ enmnfem
paradas ha mais de cinco anos e que constituam facbr de
degradag5o ambiental;

saneamento financeiro
economicamente vieveis.

de empreendimentos

v
ii.,o

Tunrrno de Portugal, ip

Caixa Geral de Dep69ito9

Banco kpirito Santo

Outros

f7.458.425 3.500.100 70'/.

5.735.677 1.'149.900 23V'

1.7(,.299 349.500 7%

2.191 s00 0%

2{.S39.89s 5.000.000 100%

PoLircA DE lNVEsflMENro

0s im6veis que constitJem a carteira de aplicagoes do Fundo
esteo. na sua totalidade. afectos a actividade turistica.

A politica de investimento do Fundo 6 vocacionada para a
aquisiqao de im6veis afectos ar ac'tividade furistica para efeitos
de anendamento, incidindo designadamente sobre:

> projectos de animagao tur'rstica com caracter inovador;

> projectos hoteleiros e de animaqao turistica que envolvam
a recuperagao de patrim6nio arquitect6nico, hist6rim e
culturall

2. AcTMTDADE DE 2010

2.1. EvoLUgAo DA GARTETRA rMoBrLrARrA Do FUNDo

Durante o ano de 2010 a actividade do Fundo centrou-se na
rentabilizaQ6o da carteira imobiliaria, tendo em atengao as
condi@s dos mercados tnanceiro, imobili6rio e turistico. Em
2010 foi adquirido um im6vel e foi alienado outro. Foi ainda
aprovada uma operagao de aquisigeo.

Assim:

Em Outubro o Fundo vendeu o im6vel "Casa da Campee",
localizado em Vila Real, pelo valor de 400.000 €, tendo
originado uma menosvalia total de 288.228 €, €sultanb
da diferenga entre o valor de aquisiqao inicial e o actual
valor de venda, 174.863 € e resultante da anula9ao dos
ajustamentos favoraveis acumulados e dab da alienaqeo,
113.365 €. Atendendo a que o valor das avalia@es
realizadas pelos peritos registados na Cl\4VlVl indicavam
que o valor de mercado deste imovel era bastanb inferior
ao valor contabilistico e a que a conjunfura econ6mica era
adversa, optou-se pela realizageo de um leilao,
acreditando-se que seria o processo de alienaqao mais
efcaz e transparente, tendo-se reconido aos serviqos de
uma empresa especializada;

Em Novembro o Fundo adquiriu o imovel "Hotel
lvlartinhal", localizado em Vila do Bispo, pelo valor de
7.000.000€j

Em Novembro o Fundo aprovou a operaFo de compra e
de anendamento subsequente do im6vel "Casa Anexa d
Pousada de obidos", localizado em obidos, nao existindo
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responsabilidades em balanqo a 31 de Dezembro de
2010.

Em 3l de Dezembro de 2010 o patrim6nio imobilierio do
Fundo constituido por treze imdveis, ascendia, considerando o
seu valor contabilistico total, a 34.351.877,61 €.

Villas de Sesinbra
Hobl Crislal Marinha
Hobl CrisblCaldas

Hobl Casblo de Vide

Hobl D. Lub
Geosbr
Hobl CrbblVieira
Grande Hoblda Curia
Hobl lbis Faro
Pal6cio Belnpnb

Cocheiras Valle Fl0r
Pousada S. Vicenb
HoblMartnhal

lotal

22-Nov-96 (1)

30-Jun-97

30-Dez-97
14-Abr-98

15-Jun-98
18-Dez-98

09-Mar-00
28-Dez-00
03-0u101
14-Dez-01
28-Jul-05

07-Fev-07
25-Nov-'10

2.225.000€
2.040.091 €
2.133.142€

1.439.903 €
2.404.928€

412.050 €
1 ,957 .112 €
2.321.939 €
3.208.161 €
2.467.045€

4,280.500 €
2.438.525 €
7.023.481 €

34.351.877,61 €

Sesirbra
l\.4arinha Grande

Caldas da Rainha

Casblo de Vide
Coimbra

Porb
Vieira de Leiria

Curia
Faro

Lisboa
Lisboa

Braga
Vih do Bispo

(1) Contrato-promessa realizado em 22.11.96 com integral pagamento do preqo, e escritura celebrada em 29.12.99.

O Datrimonio imobi ario do Fundo reoresenta cerca de 95% do
activo do Fundo e obseNou um aumento, em relaQao ao ano
transacto, de era de 2o/0. Este aumento resulta do efeito
conjugado da venda do im6vel "Casa Campeg', da aquisigao
do imovel "Hotel Marlinhal" e dos ajustamentos desfavorAveis
realizados nos im6veis "Cocheiras Valle Flol'e "Pousada de
S. Vicente', ainda que atenuado pelos ajustamentos
favoraveis nos restantes im6veis que conslituem o patrim6nio
imobiliario do Fundo,

0 gr6fm abaixo ilustra que o pafim6nio imobiliario do Fundo,
nfo obstante ter um p€so maior nas regio€s C€nfo e Lisboa,
en@ntra-se, em 3'1 de Dezembro de 2010, distibuido pela
totalidade do tenitdrio, mm excepQao da Maddm e dos
A0ores.

Distribuigao do patrim6nio por regi6es

Em 2010 a yield nerdia bruta do patrim6nio imobiliario do
Fundo foi de 3,76%, tendGse manlido a tendCncia de queda
iniciada em 2009, conforme evidenciado no grAfm abaixo.
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A mnjunfura de contracAeo econ6mica e as consequentes
difculdades de explorageo das unidades hoteleiras originaram
algumas situagoes de incumprimento no pontual pagamento
das rendas. Face a esta situaEeo, e ainda a outros factores
extemos, a Turismo Fundos reavaliou a situaQao de
anendamenb de alguns im6veis, tendo estudado e posto em
pr6tica planos de pagamento de rendas a fim de manter vievel
a exploragao hoteleira de alguns imoveis e evitar situaqoes de
incumprimento graves e mnsequentes aqoes de despejo.

Tamb€m como reiexo da conjuntura e@nomico-fnanceira e
da crise no mercado imobiliario verificou-se, relativamente a
alguns im6veis, uma reduqeo do respectivo valor venal, com
consequente impacto (negativo) nos resultados liquidos e no
valor global liquido do fundo.

2.2. EVoLUgAo E RENDIsILIDADE DO VALoR LiQUIDO
GLoBAL Do FuirDo E DA UP

Em 2010 n6o houve aumentos ou diminuiqoes do capital base
do Fundo. Em 31 de Dezembro de 2010 o Valor Liquido
Globaldo Fundo ascendia a 35.741.833,89 €, conespondendo
a um aumento de 0,11% face ao ano transacto.

A unidade de participaqSo valorizou-se 0,078 € (20091
7,1405€), cifando-se, no finaldo ano de 20'10, en7 14UC.

A cotaqao da unidade de paffcipagao do Fundo, a sua
rendibilidade e o Valor Liquido Global do Fundo tiveram a
seguinte evoluqao:

Evolugeoda UP e da rendibilidade

1993 1999 2000 2001 2002 2001 '00! 2005 2003
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2.3. EvoLUgAoEcoNdMEGFTNANcETRA

O activo liquido, em 2010, registou um aumento de 0,270/o,
cifando-se, em 31 de Dezembro, em 36.'174.862,26 €.

O tohl das disDonibilidades e da carteira de titulos
ascendiam, em 31 de Dezembro de 2009, a
1,491.387,24E, correspondendo a uma diminuigeo de
cerca de 81%, deconente, essencialmente, da aquisiQao
do im6vel "Hotel Martinhal", ainda que parcialmente
mmpensada pela venda do imovel "Casa Campee".

O total de Droveitos obtidos no exercicio de 2010 diminuiu
cerca de 38% face ao ano de 2009, tendo-se cifrado em
1.429.367.44€.

0 total de luros obtidos cifrou-se en 179.745,43 €,
conesoondendo a 13% do total dos oroveitos e a uma
diminuiqao de 9% fac€ ao ano transacto.

0s ganhos em operaFes financeiras e activos
imobiliarios, cifaram-se em 328.997,69 €,
corespondendo a ajustamentos favor6veis dos
im6veis da carteira.

0s rendimentos de activos imobiliarios ascenderam a
920,624,32 €, representando cerca de 64% do btal
dos proveitos e uma diminuiQao de 28% face ao ano
anterior, como resultado do efeito da descida das
taxas de juro, na medida em que a actualizageo das
rendas es6 indexada a taxa Euribor a 12 meses.

> 0 total de custos suportados no exercicio de 2010
ascendeu a 1.390.266,10 €, que cofiespondeu a uma
diminuigao de 51%.

> A rubrica mmissoes, que corTesponde as comiss6es
de gestao e de depositerio, repres€nta 21% do total
dos custos, tendGse cifado, em 2010, em
294,757,37€, significando uma dimjnuigao de 1% face
ao ano transacto. lmporta referir que do total das
mmissoes, cerca de 91% referem-se e comissao de
gestao, no montante de 267.96'1,72 € (diminuigao de

1o/o fare, ao ano transacto) e 9% a mmissao de
dep0si6ri0, tohlizando 26.795,65€ (diminui@ de 1%
face ao ano anterior).

As perdas em opera@es financeiras e activos
imobiliarios representam 50% do tohl de custos,
cifraram-se em 695.055,87 €. Esta rubrica inclui
ajustamentos desfavor6veis em alguns imoveis
deconentes das avaliaqoes, no valor de 520,192, 54 €
(destacandlse o 'Grande Hotel da Curia" e a
"Pousada de S. Vicente) e a diferenga negativa entre o
valor de aquisigao inicial e o valor de venda do im6vel
"Casa Campee", no montante de'174.863,33€.

0s impostos, que represenhram 16% do tobl dos
custos, diminuiram 25%, totalizando 220.462,06 €.

0s fornecimentos e servi@s externos cifraram-se em
74.213,88 €, representando 5% do total dos custos e
uma diminuicao de 19% face ao ano transacto.

> 0s custos e perdas eventuais ascenderam a 530,54 €,

> 0 resultado liquido do Fundo, em 2010, foi39.101,34 €.

Nao houve distribuigao de rendimentos durante 2010 e o
resultado liquido do exercicio sera integralmente reinveslido.

0 Resulbdo Liquido do Fundo, desde o inicio da sua
actividade observou a seguinte evolugeo:

Evolu9eo do Re6ulhdo Liquido
199t2010



3. PERsPEcnvAs PARA 2011

O Fundo de Investimento lmobilierio Fechado Turistim tem
demonstrado ser um instrumento de dinamiza€o do sector,
evidenciando a vantagem da separagao entre a propriedade
(imobiliena) e a ges6o (hoteleira).

Esta separaQao permite a concenfageo dos gestores nos
factores de competitividade da empresa, nomeadamente
atraves da adopgao nos novos conceitos de gestao e de boas

Lisboa. 25 de Fevereiro de 2011

prAticas nas areas de inova€o, forma€o dos reoJrsos
humanos e qualidade, e sua disposi€o, possibilitando a
melhoria e o redimensionamento da oferta hoteleira.

A esfat6gia de actua9ao no ambito deste fundo, em 2011,
centraFse-6, especialmente, numa rigorosa gestao do
pafim6nio e na identificagSo de novas oportunidades de
investimento. Tendo presente a liquidez actual, prev+se a
concretizag5o de uma aquisigao, conforme referido no inicio
deste documento,, no montante de cerca de € 1,2 milh6es,
fcando um maior n{rmero de aquisigoes dependente da
eventual rotaqao da carteira de im6veis.

O Conselho de Administrageo da TF Turismo Fundos- SGFll, SA

LuiS l\4anuel dos Santbs Silva Pateo

5 Miguel dos Santos i'/oreira

(Vogal)
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FUNDO DE INVESNMENTO IIIIOBILIARIO FECHADO TURISTICO

DEMONSTR qIO DOS FLUXOS IIONETARTOS . EXERCiCTO DE 2010

Discriminaqao dos Fluxos TOTAL
2010

TOTAL
2009

OPERAOOES SOBRE 16 UNIDADES DO FUNDO
Fluros das openC6es sobre as unidades do fundo

oPERA0oES CoM ACTTVoS lUOErLrARrOS
RECEE/MENIOSI

Alienag€o de imoveis
Rendimenb6 de imdveis
AdianbnEnbs por conb de venda de imoveis
qrfos recebimenbs de valores imobilerios

P/GAME IIOST

AquisiCSo de ifitveis
Despesas correnbs (FSE) com imoveis
oufos pagarEnbs de vaiores lrpb brbs

Fluxos das operagoeg sobre activos inobilierios

OPERAEOES DACARTEIRA DE TiTULOS
Fluxos das operag6es da cart€ira detitulos

oPERAcoES A PRAZo E DE DTVTSAS
Fluxos das operag6es a prazo e de divisas

OPERAOOES DE GEST'O CORRENIE
RECEBIMENTOS:

Juros de depdsibs bancl os
ouf os recebimenbs corf enbs

PAGAMENTOS:
Comissao de ges6o
Comissao de depdsib
lmposbs e bxas
oufos pagamenbs collenbs

' Fluxos das opsragoes de gesteo corente

OPER,AOOES EVENTUAIS
RECEBIMENTOS:

Oufos recebinenbs de operagoes evenfuais

Fluxos das operag6es eventuais

Saldo dos {uxos monelirios do periodo .. . (A)

Disponibilrdades no inijo do pefiodo ... (B)

Drsponibilidades no im do pericdo .. . (C )<B)+(A)

360.000,00
841.621,30
40.000,00

.000.000,00
66.770,52
11.200,00

7

193.802,02
815,93

267.805,99
26.804,59

295.386,02
I213,77

3.457.750,74
1.126.096,34

29 741,64

113195,91

239.066,5i
7,24

270.794,U
27.100,08

401.066,98
6.111,63

3.588.20

1.241621,30 4.613.588,68

7.077.970.52 113.195,91
-5.836.349,22 4.500.392,77

194.617,95 239.073,77

599.21( 705.07:
.404.591 ,465.99!

3.588,20
3.588,

-6.240.941,64 4.037.981.11

7.732.328.88 3.6U.U7,77

1 .491 .387 ,24 7.732.328,88



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBItdRlo FECHADO TURfSTICO

NOTAS AS DEMONSTRAq6ES FTNANCETRAS

EXERC1CIO FINDO EM 3I DE DEZEMBRO DE 2O1O

(Volores expressos em euros)
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NoTA tNTRoDUTORtA

0 Fundo de Investimento lmobiliario Fechado Turistim (adiante "Fundo") foi autorizado atraves da Portaria n.0 229195, publicada na ll
Serie do Diario da RepUblica de 27 de Julho de 1995. A politica de investimentos do Fundo 6 vocacionada para o desenvolvimento de
projectos e para a aquisigao de im6veis afec'tos a actividade turistica. O Fundo foi mnstituiCo, por um per'odo de 20 anos, em 21 de
Novembro de 1995 e durare ate 20 de Novembro de 2015, sendo egte prazo pronogavel, uma ou mais vezes, por periodos nao
superiores a'10 anos, desde que obtida a autorizado da Comissao do lvlercado de Valores lvobilierios (CMVM) e a deliberagao
favoravel da assembleia de Darticipantes.

A Sociedade Gestora do Fundo 6 a TF Turismo Fundos - SGFll, S.A. sendo as funqoes de Banco Depositario exercidas pela Caixa
Geral de Dep6sitos, S.A..

BASES DE APRESENTAEAO

As demonstragOes fnanceiras, mmpostas pelo Balanqo, Demonstragao dos Resultados e Demonsfagao dos Fluxos lvlonetArios, bram
preparadas e apresentadas mm base nos registos mntabilisticos mantjdos em mnformidade com o Plano Conbbilislico dos Fundos de
Investimento lmobilierio, defnido pelo Regulamento no 22005 da Comissao do l\4ercado de Valores l\.4obiliarios e de amrdo com os
principios contabilisticos fundamentais da mntinuidade, da consistencia, da especializageo de exercicios, da prudCncia, da substancia
sobre a forma e da materialidade.

As notas que se seguem esteo organizadas segundo o Regulamento n" 22005 da Comissao do lVlercado de Valores lmobilierios,
s€ndo oue os nimeros omissos nao sao aolic6veis.

0s valores de 2010 sao comparaveis em todos os aspectos significativos com os valores de 2009.

pRrNcipros coNTABrLisrc0s E cRFERos vALoRrltETRrcos

a) lm6veis

O valor dos bens que constituem o patrim6nio do Fundo de Investimento lmobiliario Fechado Turistjco mnesponde ao seu custo de
aquisigao, incluindo custos notariais, de registo e outros indispens6veis a mncretizaQeo da transmissao do im6vel, acrescido, quando
aplicevel, das despesas inconidas subsequentemente com obras de remodehgeo e benefciaqeo de vulto ou com obras de construgao
que alterem substancialmente as mndigoes em que o imovel 6 colocado para arrendamento no mercado, dado resultarem num
Dotencial acrescimo no valor intrinseco do im6vel.

No caso de existir op€o de compra do imdvel, os ajustamentos em im6veis, seo calculadas a partir da diarizaqeo da diferenqa entre o
valor da opgao de compra que o affendatario det6m sobre o im6vel e o valor de aquisigao, desde que o valor que dai resulte seja
inferior e media das avalia@es periciais,

Demnente deste critdrio de valorizaQeo nao sao mntabilizadas amorliza@s. 0s ajustamentos acima referidos, conespondentes a
ganhos e perdas nao realizadas, sao registados nas rubricas de resultados de Ganhos em opera@es Financeiras e Activos lmobili6rios
e Perdas em Operaqdes Financeiras e Activos lmobilierios, respectivamente, por confapartida do valor do im6vel registado no Aclivo.

Na data da alienaEao dos im6veis os ajustamentos acumulados, desfavoraveis ou favoreveis, s6o anulados por contrapartida de
resultados, nas contas de Ganhos ou Perdas em operagoes Financeiras e Activos lmobilierios, respectivamente. A diferenqa entre o
valor de aquisiqeo inicial e o valor de venda d data da alienagao e reflectido em resultados, em Ganhos ou Perdas em opera@s
Financeiras e Activos lmobili,rios, respectivamente, quando positiva ou negativa.

b) Especializageo dos exercicios

0 Fundo resp€ita, na preparageo das suas mntas, o principio contabilislico da especializaqeo dos exerc'rcios. Nesta conformidade, os
custos e os proveitos sao mntabilizados no exercicio a que dizem respeito, independenbmente da data do seu pagamento ou
recebimenh.
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c) DesDesas com im6veis

As despesas mnentes incorridas com im6veis, nomeadamenb as relativas a mnservagao e manutengao deconentes de fomecimentos
e servieos prestados por terceiros, sao registadas em custos na rubrica de fornecimentos e serviqos extemos. 

\l
d) Comissoes de gestao, de depositerio e de supervisao 

l
De acordo com a legishgao em vigor, e a titulo de remuneraqeo dos servieos prestados pela Sociedade Gestora, o Fundo suporta
encargos com comissoes de gestao devidos aquela entidade.

Esta comissao que e cobrada menMlmente e calculada diariamente sobre o valor liquido global do Fundo, pode ser alterada mediante
aprovagao previa da ClVlVM. O calculo da comissao de gesteo obedece ao seguinte criterio: se o valor do pafim6nio liquido do Fundo
for inferior a 9.975.958€, a comisseo de ges6o sera de 1,75% ao ano, se o valor do patrim6nio liquido se situar entre 9.975.958€ e
19.951.9'16€, a comissao de gesteo ser6 de 1,25% ao ano, quando o valor do patrim6nio liquido for superior a 19.951.916€ a comisseo
de gestao sere de 0,75% ao ano. As bases e m6todo de calculo enconham-se describs no regulamento de gestao do Fundo. As
comissoes de gestao sao liquidadas mensalmente e apresentam-se registadas na rubnca de Comissoes de operaqoes correntes da
demonsfagSo de resultados.

De acordo mm o regulamento de gesF) o Fundo liquida a Caixa Geral de Depositos, em base trimesfal, pelo exercicio das suas
fun@es de depositerio, uma comissao conespondente a 0,075% ao ano sobre o valor do pafimonio liquido do Fundo, excluindo a
mmisseo de gesEo apurada para o mesmo periodo.

Na sequencia da Portaria n"3'13Ai2000, de 29 de Fevereiro e das alteragoes deconentes da Portaria n"1338/2000, de 5 de Setembro,
ambas emitidas p€la ClVlVlVl, os Fundos passaram a ser obrigados a pagar, a partir de 1 de Janeiro de 2001, uma taxa de supervisao
que 6 calculada tendo por base uma percentagem de 0,0033% aplicada sobre o valor liquido global do Fundo conespondente ao 0ltimo
dia itil do mes. No fnal de 2001 esta taxa foi alterada para 0,00266% ao abrbo da Portaria n"1303/2001, de 22 de Novembro. Esh
comisseo 6 suportada pela Sociedade Gestora.

e) Regime Fiscal

0s fundos de investimento imobiliario esteo sujeitos, de acordo com o Estatuto dos Beneficios Fiscais (EBF), a imposto sobre 0s
rendimentos de forma autonoma, considerando a natureza dos mesmos. Desta forma, os rendimentos distjbuidos aos participantes seo
li'cuidos de imoosto.

0s rendimentos prediais llquidos obtidos no tenit6rio potuguCs, que nao sejam mai$valias prediais, estao sujeitos a tribuhgao
aut6noma a taxa de 20%. Relativamente as mais.valias prediais, estao sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de 25%, que
incide sobre 50% da diferenQa positiva entre as mais-valias e as menogvalias realizadas no exercicio.

Relativamente a outros rendimentos que nao prediais, seo os mesmos tributados da seguinte forma:

. 0s rendimenbs obtidos no tenit6rio portugues, que neo sejam mais-valias, esEo sujeitos a retengao na fonte, como se de pessoas
singulares s€ [ata$se, s€ndo recebidos liquidos de imposto ou, caso a retenqeo neo omna, sao tributados e taxa de 25% sobre o
valor liquido obtido no exercicio, a exemplo do que acontece com os rendimentos, que nao sejam mais-valias, obtidos no
eshangeiro;

. Relativamente as mais-valias, obtidas em teritOrio portugues ou fora, estao sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de 10%
sobre a diferenga enhe as mais-valias e as menosvalias apuradas no exercicio.

O imposto estimado sobre os rendimentos gerados, incluindo as mailvalias,6 registado na rubrica de lmpostos e hxas da
demonsbaqSo dos resultados.
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A liquida9ao do imposb apurado dever6 ser efectuada ate ao fnal do mCs de Abril do exercicio seguinb, fcando sujeita a inspeqao e
eventual ajustamento pelas autoridades fiscais, na generalidade dos casos, durante um per'rodo de 4 anos contado a partir do ano a que
resDeitam.

Com a publicaqao da Lei n" 3"1V2010, de 28 de Abril (Orqamento do Estado para 2010), os im6veis integrados em fundos de
investimento imobiliario passam a estar sujeitos a lmposto lvlunicipal sobre lmoveis (lMl) e a lmposto Municipal sobre Transrnissoes
Onerosas de lm6veis (llvlT), com excepgao dos im6veis integrados em empreendimentos a que tenha sido atibui'Ca a utilidade tur'tstica
que estao isentos de lmposto Municipal sobre lm6veis (lN/l), por um periodo de 7 anos, ao abrigo do arligo 4f do Estatuto dos
Beneficios Fiscais.

| ,  wv  Ld .  u r  tc ,uc  vJ

As dividas de terceiros evidenciam o valor recuperavel esperado. Assim, para os montantes em divida sem garantia, ou em que o valor
em divida excede a garantia, e registada uma proviseo para rendas a receber na totalidade do valor em mora nao coberto por garantia.

Este montante 6 reconhecido a deduzir ao activo.

g) Unidades de participaqao

0 valor de cada unidade de participaqao 6 calqllado dividindo o valor llquido global do Fundo pelo n0mero de unidades de participaqao
em circulagao. 0 valor liquido do patrim6nio conesponde ao somatorio das rubricas do Capital do Fundo, ou seja, unidades de
participaqeo, resultados transitados e disfibuidos e o resultado liquido do peri'cdo.

NOTA 1 VALAS POTENCIAIS

Em 31 de Dezembro de 2010, o Fundo apresenta as valias potenciais neo registadas, conforme quadro seguinte:

Vibs de Sesimbra
Holel Ca6telo de Vide

HoielD. Luis
Holelcistal l \ lainha
Hotel cdstal caldas
Geostar
Hotsl Cristal Vieira

Grande Hotel da Curia

Holellbis Farc

Pal6cio Belmonte

FracaSo E
FracQao C

Fraccao A

Cochei€s Valle Fl6r
Pousada S. Vicenie
Hotel l\,4artlnhal

2.225.000

1.439.903
2.404.928
2.040.091
2.133.142

412.050
1.957.112

2.321 939

3.208.161

2.025 892
211.750

229.403
4.280.500
2.438.525
7.023.481

2.225.000
1.498.200

3.153.275
2.197.500
2.904.500

412.050

3.561.000

2.321.939

3.619.418

2.831.097

211.750
229.443

4.280.500

2.438.525
8.465.000

0

58.297
748.347
157.409
771.358

0
1.603.888

0

411.257

805.205
0
0
0
0

1 .441 .519

Neo existe

1 500.000
2 456.000
2.061.000
2.333.000
Nao exisle
2.066.000

2.603.725

3.379.200

2.425.119
320.001
260.000

5.630.000
2.813.000
8.752.000

-405.288

152.557
409.568
476.425
404.664

4.933
286.474

38.800

419.930

252.799
-67.854

-240
-257.898

44.813
1'1.831

TOTAL 34.351,878 40.349.156 5.997.278 36.t99.044 't.68't.887

0s monbntes acumulados de ajustamentos potenciais desfavoraveis e favorAveis registados em balanqo, no montante de -776.094 € e
2,457,981 € (que corresponde a uma mais valia potencial liquida de 1.681.887 €), respectivamente, correspondem ao reconhecimento
para cada im6vel da diferenga enfe o respectivo valor contabilistico e o valor conespondente da m6dia aritn6tica simples das
avalia6es periciais ate ao valor da opgeo de compra de cada im6vel, diarizado pelo periodo do contrato (ver Nota 13).



Os ganhos em operagoes financeiras e activos imobilierios, apres€ntam um valor de 328.998 € referente aos ajustamentos favoraveis
decofientes das avalia@es dos imoveis em carteira.

As perdas em opera@es financeiras e activos imobiliarios, apresentam um valor de 695.056 €, que inclui: (i) 406.828 € de ajusbmentos
desfavoreveis deconentes das avaliades dos im6veis em carteira, (ii) 113.365 € da anulaqao dos ajustamentos favoraveis do im6vel
"Casa da Campea",r data da alienaqeo (iii)o diferencial negativo enhe o valor de aquisigeo iniciale o valorde vendado im6vel"Casa da
Campea" no valor de '174.863 €. A perda efectiva total da venda do referido im6vel foi de 288.228€.

NOTA 2 UNIDADES DE PARIICIPAqAO

O n(mero de unidades de participageo emitidas e em circulagao no periodo em referCncia apresentam-se @mo se segue:

,r(

q
\&

Valor base
Diferenqa em subs. resgates
Resultados diskibuidos
Resultados acumulados
Resultados do periodo

24.939.895

,',.rr',.ruo
-518.523

- 24.939.895

- 1o.rur.r,,
39.101 39.101

-518.523

518.523
35.702.733 39.101 35.741.834

No de unidades participagao

Valor unidade participaqeo
5.000.000

7,1405
5.000.000

7,1484

Os resultados acumulados de 10.762.838 € conesDondem d soma dos resultados acumulados de exercicios anteriores em 31 de
Dezembro de 2009 no valor de 1'1.281.360 € e do resultado liquido do exercicio de 2009 no valor de -518.523 €,

De acordo com o regulamento de gesEo, sendo um fundo de capitalizagao, o Fundo tem como politica nao proceder a disfibuigao de
rendimenbs, efectuando assim em cada exercicio o reinvestimento dos resultados. No entanto, e tamb6m de acordo com o
regulamento de ges6o, a Sociedade Gestora pode determinar que ocora a distdbuigao de rendimentos liquidos nos Frmos, datas e
valores a defnir p€la pr6pria.



N\
\

I

$

ry
.-l

.,/\

\ '

@

NOTA 3 IIWENTARIO DOS ACTIVOS DO FUNDO

O InventArio das aplcaQoes em im6veis assim como o detalhe dos reshntes activos apresenta-se conbrme segue em 31 de Dezembro
de 2010.
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Em 2010 o total de rendimentos obtidos dos im6veis anendados 6 de 920.624 € (2009: 1 .280.196 €). A diminuigeo verificada em 2010
deveu-se essencialmente, e diminuiQao do indexante Euribor a 12 meses aplicado d actualizagao das rendas, tendo sido parcialmente
compensado pelas rendas do novo im6veladquirido "Hobl [.4artinhal".

NOTA 5 CRTTER|oS E PRTNC|PTOS DE VALORTZA9AO

Os principios mntabilisticos e criterios valorim6tricos esteo descritos na Nota lntrodut6da.

NOTA 7 TIQUIDEZ DO FUNDO

Descriminagao da liquidez do fundo:

/ /n

('r
v
n't-
Io

Numerario
Depositos a ordem
Dep6sitos a prazo e 6om pr6-aviso

Certificados de dep6sito
Outras contas de disponib lidades

47,329
7,685,000

16,387
1,475,000

TOTAL 7,732,329 1,491,387

A diminuiqSo da rubrica de Depbsitos a prazo e mm pr+aviso ficou a dever-se a aquisiqeo do im6vel "Hotel Martinhal".

0s depositos a prazo tom uma durageo residual inferior a 4 meses e vencem juros a taxas mrentes de mercado.

NOTA 8 D|V|DAS DE CoBRANqA DWTDoSA

No final de 2010 as dividas de mbranga duvidosa incluidas em cada uma das rubricas das contas de terceiros apresenta-se conforme
segue:

Hobis Zenib - Hobl Sab6ia

Bevide-Turisrno lberico - l-iobl Casblo de Vlde

66,920
139,124

66,920
139,124

I ol'l 67pn a)6,044 n4,021

As dividas de mbranga duvidosa identifcadas nos saldos a receber de rendas vencidas enconfam-se provisionadas de acordo com a
politica referida na alinea D da Nota Introdut6ria. 0s valores des,ses ajustamentos sao apresentados a deduzir as respectivas rubricas
do activo no balanQo.

NOTA 11 MOVIMENTOS OCORRIDOS EM AJUSTAIIIENTOS DE DIVIDAS A RECEBER

Durante o exercicio de 2010, a proviseo para dividas de cobranqa duvidosa nao teve qualquer movimento.
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274.021 274 021

274.021 274.021

O im0osto retido na fonte aos rendimentos do Fundo conforme estabelecido no arliqo 2? do Estatuto dos Beneficios Fiscais e o
imposto a pagar sobre os rendimentos prediais. seo os seguintes:

Ao abrigo da alinea g), do n.o 1, do art. 9f do CIRC, os rendimentos prediais dosfundos de investimento imobilierio nao esteo sujeitos a
retenqao na fonte.

NOTA 13 RESPONSABILIDADES CO}I E DE TERCEIROS

Adescriminaqao das responsabilidades com e de terceiros, sao de acordo mm o quadro seguinte:

subscnQao de tituios
Opera9oes a prazo de compra - lmovets
opera96es a p€zo de compra - oulras
OperaQdes a prazo de venda - lmbveis
operaQoes a prazo de venda - outras
valores recebidos em garantia
Valores cedidos em garanlia
uuvas

1,103,351 1,433,270

Total 1,103,351 1,433,270

0s montantes apresentados no quadro acima dizem respeito as garantias bancarias recebidas dos anendaurios, mmo forma de
garantiro bom cumprimenb do pagamento das rendas.

Para d6m das responsabilidades de terceiros acima referidas, o Fundo @ntratou com os arrendatarios a opgeo de compra dos imdveis
em carteira no final dos contratos, com excepQeo das "Vihs de Sesimbra" e "Geostaa'. As opFes de compra enconfam-se registadas
nas contas exfapatrimoniais e totalizam para os 11 imdveis em causa 36,199.044 €, sendo este valor superior ao valor contabilistico
dos im6veis mas inferiore media dos valores de avalia€o. 0s ajustamentos favoraveis resulbntes da diferenga positiva entre o valor de
aquisigao e o valor da opgao de mmpra sao diarizados ate ao fnal do contrato de anendamento, data de exercicio da opqao de
mmpra, conforme referido na alinea a)da nota inbodut6ria,

lnpcd djd sn adic4e6 fr6cjr6

lnpc$ scbe rqdn€rbs Fdais
O-tr6 inFc6bc

Totd
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NOTA 14 OUTRAS INFORMAEOES

a) Acrescimos de proveitos
0 saldo da rubri{:a Acrescimos de proveitos refere-se na integra e especializagao dos juros das aplicagoes financeiras existentes a
31 de Dezembro de 2010.

b) outras conlas de cfedores
Esta rubrica decomp6+se conforme segue:

lmposb sobre o rendimenb a pagar (i)
IVA a pagar

Outo6 a pagar

(i) Ver nob 12

Acr6scimos de custos
A rubrica de Acrescimos de custos decompo+se conforme segue:

v
I

, " "'o

c)

\41
Comissao de GesEo
Comissao de Dep6sib
Outos Cusbs a Pagar

105,246
22,877 22,721

10,139 10,000
6,781 6,790

Total 115.043 39.511

Tal como referido na Nota Introdut6da com a publicaqao da lei n" 3 - 4/2010, de 28 de Abril (orgamento de Estado para 2010),
neste exercicio os im6veis integrados em fundos de investimento imobiliario passaram a eshr sujeitos a lmposto l\,4unicipal sobre
lm6veis (lMl). Desta forma, o lN4l referente a 20'10 mas que apenas sere pago em 2011, num total de 105.246 €, enmntra-se
registado na rubrica de Acrescimos de Custos.

Receitas com proveilo diferido
A rubrica Receitas mm proveito diferido refer+se na integra as rendas de Janeiro de 2011 pagas em Dezembro de 2010 pelos
arrendatArios dos im6veis, sendo que a maioria dos inquilinos pagam a renda antecipadamente, de acordo com o previsto nos
mntratos de arrendamento.

Comissdes - custos
A mbrica conesponde a Comissao de GestSo a cargo do Fundo, definida no n0 4 do artigo 6{ do respectivo Regulamento de
Geste) no montante de '267.962C(2009.270.560 

Q e d Comiss6o do Banco Deposit6rio no montante de 26.795 € (2009: 27,056
€\
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Relat6rio de Auditoria sobre a Inforrno,gdo Financeira Anual

IntrodlJga.o

1 Nos termos do disposto na alinea c) do no r do artigo 80 do C6digo dos Valores Mobili6rios
(C\M) e do no 3 do artigo 3ro do Decreto-Lei no 6o/zooz, de zo de Marqo, apresentamos o nosso
Relat6rio de Auditoria sobre a informaglo financeira do exercicio findo em 3r de Dezembro de zoro
contida no Relat6rio de Gestdo e nas Demonstrag6es Financeiras anexas do Fundo de Investimento
Imobili6rio Fechado Turistico (Fundo), gerido pela TF T[rismo Fundos - Sociedade Gestora de
Fundos de Investimento Imobilidrio, SA (Turismo Fundos), as quais compreendem o Balango (que
evidencia um total de 36.124.862 euros e um total de capital do fundo de 35.74r.834 euros, incluindo
um resultado liquido de 39.ror euros), a DemonstragSo dos Resultados e a Demonstraqao dos Fluxos
Monet6rios do exercicio findo naquela data e o correspondente Anexo.

Responscbilidcdes

z E da responsabilidade do Conselho de Administraglo da Ttrrismo Fundos: (i) a preparaglo
do Reiat6rio de Gesteo e de Demonstrag5es Financeiras do exercicio que apresentem de forma
verdadeira e apropriada a posigio financeira do Fundo, o resultado das suas operag6es e os fluxos
moneterios; (ii) a informagdo financeira hist6rica preparada de acordo com os principios
contabilisticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento imobili6rio e que seja
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita, conforme exigido pelo C6digo dos Valores
Mobilidrios; (iii) a adopgSo de pollticas e crit6rios contabilisticos adequados atentas as
especificidades dos fundos de investimento imobiliArio; (iv) a rnanutengio de um sistema de
controlo interno apropriado; e (v) a dilulgagSo de qualquer facto relevante que tenha influenciado a
sua actividade, posigio financeira ou resultados.

3 A nossa responsabilidade consiste em verificar a informaglo financeira contida nos
documentos de prestagao de contas acima referidos, designadamente sobre se 6 completa,
verdadeira, actual, clara, objectiva e licita, conforme exigido pelo C6digo dos Valores Mobiliirios,
competindo-nos emitir um relat6rio profissional e independente, baseado no nosso exame.

Ambito

4 O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas T6cnicas e as Directrizes
de Revisio/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o
mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de seguranga aceit6vel sobre se
as Demonstraq6es Financeiras n6o contom distorq6es materialmente relevantes. Para tanto o
referido exame incluiu: (i) a verificag1o, numa base de amostragem, do suporte das quantias e
dir.rrlgaq6es constantes das Demonstraq6es Financeiras e a avaliagio das estimativas, baseadas em
juizos e crit6rios definidos pelo Conselho de Administraglo da Turismo Fundos, utilizadas na sua
preparagio; (ii) a verificagio do adequado cumprimento do Regulamento de Gestio do Fundo; (iii) a
verificagio da inscrigio dos factos sujeitos a registo relativos aos im6veis do Fundo; (iv) a verificaQio
da adequada valorizagio dos valores do Fundo; (v) a verificaqio da nflo realizagio de qualquer
operaglo vedada e da realizagio de operaqSes dependentes de autorizagdo ou nlo oposigio da
CMVM nos termos e condigdes definidas na lei e respectiva regulamentaglo; (vi) a verificagSo da
aplicabilidade do principio da continuidade; (vii) a apreciaglo sobre se 6 adequada, em

Pricewoterhousecoopers &,Associcdos - Sociedade de Reuisores Oficiais de Contas, Ua.
Sede: Paldcio Sottomayor, Ruo Sousa Martins, 1 - go, 1069316 Lisboa, Pottugal
Tet +351 21A Sgg ooo, Fax +351 213 599 ggg, uuu,p!,c.com/pt
Motriqioda na Conseruot6ia do Registo Comercial sob o NUPC 5o6 628 ZS2, Capitdl Social Euros 314.ooo

Pnos*donDu$Cmp€B & Asdados - Sooi€dodo do Rdier€e Ofioeio d€ Conlae, Lda p6n€re a r€ds d6 €htid.d*
quo s6o m$brce d€ PriesdsnDus€Carors |rnorrulional Limi(€d, dada ma das quaie 6 um, 6itidd6 l.oal aul6m3 . lnd€p€M€nt€
In$ ta na li6ta &s S..rddad* d6 R6vl$€s Ctlrtll3 do Conlas $b o no 143 6 n. Conxsao do lv|€rc*o ds V.roEs Mobileri@ $b o no 9077



globais, a apresentaglo das Denonstrag6es Financeiras; e (viii) se a informaq1o financeira 6

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita.

5 O nosso exame abrangeu ainda a verificagdo da concordAncia da informagdo financeira

constante do Relat6rio de Gestlo com os restantes documentos anteriormente referidos.

6 Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitdvel para a expressdo da
nossa opini[o.

Opinido

7 Em nossa opiniSo, as Demonstrag6es Financeiras referidas no parlgrafo r acima apresentam
de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posigdo
financeira do Fundo de Investimento Imob ierio Fechado Turistico, gerido pela TF Turismo Fundos
- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobili6rio, SA, em 3r de Dezembro de zoto, o
resultado das suas operag6es e os fluxos monetfrios no exercicio findo naquela data, em
conformidade com os principios contabilisticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de
investimento imobili6rio e a informagio nelas constantes 6 completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e licita.

E4fase

8 Sem afectar a opinilo expressa no par6grafo anterior, salientamos para efeitos da anilise
comparativa das demonstrag6es financeiras do conente exercicio, que o Relat6rio de Auditoria sobre
a Informaglo Financeira Anual referente ao exercicio de zoo9, emitido em 22 de Margo de 2o1o,
incluia uma reserva por desacordo, pelo facto do ajustamento i valorizaglo atribuida em zoo8 ao
im6vel "Cocheiras Valle Flor", representando uma sobreavaliagio de z6o milhares de euros, apenas
ter sido reflectido nas demonstrag6es financeiras de zoo9. Desta forma, os custos do exercicio de
zoog e os resultados transitados em 31 de Dezembro de zoog estio ambos sobreavaliados por
aouele montante.

Lisboa, 18 de Margo de zorr

Pricewaterhousecoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
representada por:

Relat6rio de Auditoda sobre a InformaQ6o Financeira Anual
3r de Dezembro de zoro

Fundo de Investimento Imobilidrio Fechado Turistico
P$C 2de2

Oficial de Contas Executor




