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1. lNrRoDUeÁo

o Fundo de Investimento lmobil iário Fechado Turístico

(FllFT ou o Fundo) é um fundo fechado, autor¡zado

através da Portaria ne.229/95, publicado na l l Série do

D¡ário da República de 27 de Julho de 1995. O Fundo

iniciou a sua atividade em 21de Novembro de 1995 e é

gerido pela TF Turismo Fundos SGFll, SA. O Fundo está

sujeito á superv¡sáo da Comissáo do Mercado de

Valores Mobil iários.

CAP|TAL

O capital do FllFT, em 31 de Dezembro de 2011, é de

24.939.894,86 €, encontrando-se totalmente subscrito

e reallzado e distribuindo-se da seguinte forma:

projetos hoteleiros e de animaeáo

envolvam a recuperaeáo de

arquitetónico, histórico e cultural;

PoLÍncA DE lNvEsrMENTo

os imóveis que constituem a carteira de aplicagdes do

Fundo estáo, na sua totalidade, afetos á atividade

tur¡st¡ca.

A polít ica de investimento do Fundo é vo€acionada para

a aquisicáo de imóveis afetos á atividade turística para

efeitos de arrendamento, incidindo designadamente

sobre:

> projetos de animaeáo turística com caráter

inovador;

unidades hoteleiras que necessitem de

modernizagáo e redimensionamento;

projetos turÍsticos que envolvam a recuperagáo de

imóveis náo concluídos, cujas obras se encontrem

paradas há mais de cinco anos e que constituam

fator de degradagáo ambientali

saneamento financeiro de empreendimentos

economicamente vláveis.

2. ATMDADE DE 2011

2.1. EvoLUeAo DA CARTETRA rMoBrLrÁRtA Do FUNDo

Durante o ano de 2011 a atividade do Fundo centrou-se

na rentabil izagáo da carteira imobil lárla, tendo em

atengáo as condigóes dos mercados financeiro,

imobil iário e turístico. Em 2011 neo fo¡ adquirido nem

alienado nenhum imóvel, apenas foi celebrado um

contrato-promessa de compra e venda e de

arrendamento do imóvel "Casa Anexa á Pousada de

óbidos", localizado em óbidos.

Assiml

> Em Abril o Fundo celebrou um contrato-promessa

de compra e venda e de arrendamento do lmóvel

"casa Anexa á Pousada de Óbidos", localizado em

óbidos. o preco da prometida compra é de

1.200.000 €, tendo sido pago, com a assinatura do

contrato, a título de sjnal e princíp¡o de pagamento,

o valor de 240.000 € e em Setembro, a título de

reforgo de sinal, o montante de 360.000 €.

Em 31 de Dezembro de 2011 o património imobil¡ár¡o

do Fundo constituído por treze imóveis, ascendia,

Tur¡sño de Portugal, ip

ca¡xa Géral de Depótitos

¡7.458.425

5.736,924

24.939.89s

3,500.100 70%

1.150-150 23%

349.750 7%



considerando

34.497.774€.

o seu valor contabilístico total, a
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Vi l las  de  Ses imbra

Hote l  Cr ¡s ta l  Ma r inha

Hote l  Cr is ta l  Ca ldas

Hotel ca stelo de Vide

Hotel D. Luís

Geostar

Hote l  Cr is ta l  V¡e i ra

Grande Hotel da Curia

Hotel lb¡s Fa ro

Pa lác io  Be lmonte

coche¡ ras  Va l le  F ló r

Pousada S.  V lcente

Hote l  Mar t ¡nha l

total

22-Nov-96

30Jun-97

30-Dez-97

14-Abr98

15 J u n-98

18-Dez-98

09-Mar -00

28-Dez-00

03-Out-01

14-Dez-01

28Ju l -05

07 -Fev-O1

25-Nov-10

2.22s.000 €

2 .O7 8 .97  7  €

2 .165.901 €

7.447.470 €

2.439.884 €

472.050 €

1 .987.556 €

2.732.750 €

3 .253.549 €

2.494.964 €

4.280.500 €

2.438.525 €

7 .140.198 €

34Agt.7tA €

Ses imbra

Ma r inha Gra  nde

ca ldas  da  Ra inha

Caste lo  de  V ide

Coimbra

Porto

V ie i ra  de  Le i r la

Cu r ia

Faro

L isboa

L isboa

Braga

V¡ la  do  B ispo

O património ¡mobil iário do Fundo representa cerca de

93% do at¡vo do Fundo e observou um aumento, em

relagáo ao ano transato, de cerca de 0,41%. Este

aumento resulta dos ajustamentos favoráve¡s dos

¡móveis que constituem o patr¡mónio imobil iár¡o do

Fundo, com excegáo do imóvel "Grande Hotel da Cur¡a"

que registou um ajustamento desfavorável.

O gréf¡co abaixo i lustra que o patrimón¡o imobil iário do

Fundo, náo obstante ter um peso maior no Algarve,

encontra-se, em 31 de Dezembro de 2011, distribuído

pela tota¡¡dade do territór¡o, com exce9áo da Madeira e

dos A9ores.

Distr¡bu¡gáo do patr¡món¡o por reg¡6es

Em 2011 a vield média bruta do oatrimónio imob¡liário

do Fundo foi de 3,68%, tendo-se mantido, ainda que

muito atenuada, a tendénc¡a de queda inic¡ada em

2009, conforme evidenciado no gráfico abaixo.



f'/i
Evotugáodo P¿trimónlo lmob¡liá.io aumento de I,96o/o taceao ano transato, mantendo-se //

a tendéncia de recuperagáo iniciada em 2010, 
6)

A unidade de participaEáo valorizou-se 0,1402 € (2010: 
' 

\
7,1484 €), cifrando-se, no final do ano de 2011, em

decada fio
7,2a85 €.

O Valor Líquldo Global do Fundo, no f¡nal

exercicio, apresenta a seguinte evoluCéo:

A conjuntura de contragáo económica e as

consequentes dificuldades de exploragáo das unidades

hoteleiras originaram algumas situagóes de

incumprimento no pontual pagamento das rendas.

Face a esta situageo, e ainda a outros fatores externos,

a Turismo Fundos reavaliou a situagáo de

arrendamento de alguns imóveis, tendo estudado e

posto em prática planos de pagamento de rendas a fim

de manter viável a exploragáo hotele¡ra de alguns

imóveis e evitar s¡tuaeóes de incumprimento Sraves e

consequentes a9óes de despejo.

Também como reflexo da conjuntura económico-

finance¡ra e da crise no mercado imob¡l¡ário ver¡ficou-

se, relativamente a um imóvel, uma redugáo do

respetivo valor venal, com o consequente impacto

negativo nos resultados líquidos e no valor global

líqu¡do do fundo.

2.2. EvorugÁo E RENDTBü.IDADE Do VAtoR

LíQUIDo GLoBAt Do FUNDO E DA UP

Em 2011 náo houve aumentos ou diminuigóes do

capital base do Fundo.

Em 31 de Dezembro de 2011 o Valor Líquido Global do

Fundo ascend¡a a 36,442.607 €, correspondendo a um

1995-2011

A unldade de participacáo do Fundo e a respet¡va

rendibil idade tiveram a seguinte evolueáo:

Evolutáoda UP eda rend¡b¡lldade
1995-2011
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2.3. EvorucÁo EcoNóMrco-FTNANcETRA

O ativo líquido, em 2011, registou um aumento de

2,43yo, cifrando-se, em 31 de Dezembro, em

37.Os2.293 €.

O total das disponibil¡dades ascendia, em 31 de

Dezembro de 2011, a 1.682.180 €, correspondendo

a um aumento de cerca de 13%, de€orrente da

remuneraCáo da carteira imobil iár¡a e da l iquidez.

O total de proveitos obtidos no exercício de 2011

aumentou cerca de 15% face ao ano de 2010,

tendo-se cifrado em 1.649.988 €.

> O total de juros obtidos cifrou-se em 78.385 €,

correspondendo a 5% do total dos proveitos e a

uma diminuiCáo de 56% face ao ano transato.

Os ganhos em operagóes financeiras e ativos

¡mobil iários, clfraram-se em 329.029 €,

correspondendo a ajustamentos favoráveis dos

imóveis da carteira.

Os rendimentos de ativos ¡mobll iários

ascenderam a 1-.2J.4.528 €, representando cerca

de 74% do total dos proveitos e um aumento de

32% face ao ano anterior, explicado,

essencialmente, pela aquisigáo, em Novembro

de 2010, da do imóvel "Hotel Martinhal".

O total de custos suportados no exercício de 2011

ascendeu a 949.274 €, correspondendo a uma

diminuigáo de 32%.

> A rubrica comissóes, que corresponde ás

comissóes de gestáo e de depositárlo,

representa 31% do total dos custos, tendo-se

cifrado, em 2011, em 298.873 €, significando um

aumento de lyo face ao ano transato. lmporta

referir que do total das comissóes, cerca de 91%

referem-se á comissáo de gestáo, no montante

de 21L703 € {aumento de 1% face ao ano

Evoluráo do Resultado Liqu¡do
1995-2011

2 d ¿  - _ t  I  I  I  I  I  I  I  ¡  r  r  r

\{\

transato) e 9% á comisseo de depos¡tário,

total¡zando 27.170 € {aumento de 1% face ao

ano anterior),

A rubrica perdas em operacóes financeiras e

ativos imobil iários representam 20% do total de

custos, totalizou 189.189 €, correspondendo ao

ajustamento desfavorável do imóvel "Grande

Hotel da Curia", decorrente das avaliagóes

realizadas em 2011.

Os ¡mpostos, que representaram 39% do total

dgs custos, aumentaram 66%, totalizando

366.223 €.

Os forne€imentos e serviCos externos c¡fraram-

se em 16.175 €, representando 2% do total dos

custos e uma d¡minuicáo de 78% face ao ano

rransalo.

> Os outros custos e perdas correntes ascenderam

a 676€.

> o resultado líquido do Fundo, em 2011, foi

700.773€.

Náo houve dlstribuigáo de rendimentos durante 2011,

pelo que o resultado líquido do exercício sera

¡ntegralmente reinvestido.

o Resultado Líquido do Fundo, desde o início da sua

atividade observou a seguinte evolueáol



3. PERsPETrvas PARA 2012

O Fundo de Investlmento lmobil iário Fechado furístlco

tem demonstrado ser um ¡nstrumento de dinamizagáo

do setor, evidenciando a vantagem da separaCño entre

a propriedade {imobil iária) e a gestáo (hoteleira)

Esta separagáo permite a concentraeáo dos Sestores

nos fatores de competit iv¡dade da empresa,

nomeadamente através da adoeáo de novos conceitos

de gestáo e de boas práticas nas áreas de inovagáo,

formaEáo dos recursos humanos e qualidade, á sua

Lisboa, 7 de Marco de 2012

O Conselho de

disposigáo, possibil i tando a melhoria

redimenslonamento da oferta hotele¡ra

A estratégia de atuaeáo no ámbito deste fundo, em

2012, centrar-se-á, especialmente, numa rigorosa

gestáo do patrimónlo e na identif icaCáo de nova5

oportun¡dades de invest¡mento. Tendo presente a

liquidez atual, prevé-se a concretizaceo de uma

aquisigáo, no montante de cerca de € 1,2 milhóes,

ficando um maior número de aquisig6es dependente da

eventual rotaCáo da carteira de imoveis.

SGFII, SA

Pedro ff iguel dos Santos Moreira

(Administradord+gado)

Ru¡ Manuel Mart¡ns Coelho Val

Alcides sa\i iva de Aguiar
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FUNDO DE INVESÍIMEÑTO IMOBTLúRIO FECHADO TURiSTICO

OPERAEÓES COM VALORES IMOB¡LúRIOS

Aliena9ao de imóveis
Rendimentos de ¡rÉveis

Adiantanrentos por conta de venda de imóvets

&u,si9ao de imóveis
Despesas corentes (FSE) com imóveis
outros pa9anr€ntos de valores imobr l ¡ár ios

Fluxos das opéra96es sobre vatores iñob¡t¡ár¡os
OPERAEÓES OE GESTÁO CORRCNTC

luros  de  depós i tos  banaár ios
Outros receb¡n€ntos corentes

comissao de  ges táo
Comissáo de depósito

Outros p¿9amentos correntes

Fluxos das op€ra96es de gest¿to corr€nte

Outros recebimentos de operae6es eventuais

Sa ldo  dos  f luxos  monetár ios  do  per íodo . .  (A

Dispon¡b i l idades  no  in ic io  do  per iodo. . .

D ispon¡b¡ l ¡dades  no  f im do  per Íodo . . .  (C)=(B)+- (A

265.997,91,

447.621,30

7.000.000,00
66.77O,52

OTécnico Ot¡cialde Coni¿s n" 345E

4¿2-/eJr*¿*e-<¿a¿J
Pedro Mbue Salv¿do ounbs

da Tf Turisño Fund6 . sGFrr.s.a

Ru¡ Manuel Marlins Coelho Vaeñb



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO TURíSTICO

NoTAs As ormonsrnagóes FINANcEIRAS

¡x¡ncícro FrNDo EM 3l DE DEZEMBRo DE 201I

(Volores expressos em euros)
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NOTA INTRODUTORIA

0 Fundo de Investimento lmobiliário Fechado Turístim (adiante "Fundo") foi autorizado ahavés da Portaria n.o 229195, publicada na ll
Serie do Diário da República de 27 de Julho de 1995. A política de invest¡mentos do Fundo é vocacionada para o desenvolvimento de
projetos e para a aqu¡siÉo de imóve¡s afetos á atividade turística. 0 Fundo fo¡ constituido, por um periodo de 20 anos, em 21 de
Novembro de 1995 e durará até 20 de Novembro de 2015, sendo este prazo pronogável, uma ou mais vezes, por períodos náo
superiores a 10 anos, desde que obtida a autorizaQáo da Comissáo do l\¡ercado de Valores l\¡obiliários (Cl\¡VlV) e a deliberag¿o
favorável da assembleia de oarticiDantes.

A Sociedade Gestora do Fundo é a TF Turismo Fundos - SGFll, S.A. sendo as funqoes de Banco Depos¡tario exercidas pela Caixa
Geral de Depósitos, S.4..

BASES DE APRESENTAEÁO

As demonstraqóes fnanceiras, compostas pelo Balanqo, Demonstragáo dos Resultados e Demonstagáo dos Fluxos l\¡onetar¡os, foram
preparadas e apresentadas com base nos reg¡stos contab¡lísticos mantjdos em mnformidade com o Plano Contabilístim dos Fundos de
lnvestimento lmobil¡árjo, defnido pelo Regulamento n" 22005 da Comissáo do lvlercado de Valores lvobiliários e de acordo com os
principios contabilíst¡cos fundamentais da mntinuidade, da mns¡sténcia, da esp€cializaqáo de exercicios, da prudéncia, da substáncia
sobre a forma e da materialidade.

Os valores de 2011 encontram-s€ expressos em euros e sáo comparáveis em todos os aspetos signifcalivos com os valores de 2010.

As notas que se seguem estáo organizadas segundo o PCFll, mm exceÉo da Nota introdutóda e Nota 14 incluidas com outras
informaqoes relevantes para a compreensáo das demonsbagoes fnanceiras. As notas omissas náo sáo aplicáveis por inexisténcia ou
ineleváncja de valores e/ou informagoes a divulgar.

PRINCiPIOS CONTABILiSTICOS E CRfTÉRIOS VALORIMÉTRICOS

a) lmóveis

0 valor dos bens que mnst¡tJem o patimónio do Fundo de Investimento lmobiliário Fechado Turistico mnesponde ao s€u srsto de
aqu¡s¡gáo, incluindo custos notaía¡s, de registo e outros indispensáveis á mncreüzagáo da transmissáo do imóvel, acrescido, quando
aplicável, das despesas inmnidas subsequentemente mm obras de remodelagáo e beneflclagáo de vulto ou com obras de construgáo
que alterem substancialmente as condigoes em que o imóvel é colocado para arrendamento no mercado, dado resultarem num
potencial acréscimo no valor inf¡nseco do imóvel.

No caso de existir opgáo de compra do imóvel, os ajustamentos em ¡móveis, sáo calculadas a partir da diarizaQáo da diferenga ente o
valor da opEáo de mmpra que o anendatário detém sobre o imóvel e o valor de aquisiÉo, desde que o valor que daí resulh seja
inferior á média das avaliacóes Dericia¡s.

Deconente deste critério de valorizagáo, náo sáo contabilizadas amorlizagoes. Os ajustamentos aclma referidos, correspondentes a
ganhos e perdas náo realizadas, sáo registados nas rubricas de resultados de Ganhos em operaF€s Financeiras e ativos lmobiliários
e Perdas em operaQoes Financeiras e ativos lmobiliários, respetivamente, por conhapartida do valordo imóvelregistado no Ativo.

Na data da al¡enaqáo dos imóve¡s os ajustamentos acumulados, desfavoráveis ou favoráveis, sáo anulados por contrapartida de
resultados, nas contas de Ganhos ou Perdas em operaQoes fnanceiras e ativos imobiliários, respetivamente. A diferenEa entre o valor
de aquis¡gáo in¡cjal e o valor de venda ¿ data da alienagáo é refetido em resulbdos, em Ganhos ou Perdas em operaqóes fnanceiras e
ativos imobiliários, respetivamente, quando positiva ou negativa.

b) EspecializaQáo dos exercícios
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( (o Fundo respeita, na preparaqao das suas mntas, o principio contabilístim da especializaqáo dos exercícios Nesta confomidade'

custos e os proveitos sáo contabilizados no exercicio a que dizem respeito, independentemente da data do seu pagamento

recebir¡ ento.

c) DesDesas corn lmovels

As despesas conentes incorridas com imóveis, nomeadamente as relatvas a conservaqáo e manutenqáo decoÍentes de fornecimentos

e seNiQos prestados por terceiros, sáo registadas em custos na rubrica de Fomecimentos e serviqos externos

d) Cornlssóes de gestáo de deposltário e de supervisáo

De acordo com a legislagáo em vigor, e a titulo de remuneraQáo dos servigos prestados pela Sociedade Gestora, o Fundo suporta

encargos com comissÓes de gestáo devidos ¿quela entidade.

Esta mmissáo que é cobrada mensalmente e calculada diariamente sobre o valor liquido global do Fundo, pode ser alterada mediante

aprovagáo prévia da C[,4VlrL O cálculo da comissáo de gestáo obedece ao seguinte critério: se o valor do património líquido do Fundo

for inferior a 9.g7S.958€, a comissáo de gestáo será de 1,75% ao ano, se o valor do património liquido se situar entre 9 975.958€ e
.19.95.1.916€, a mmissáo de gestáo será de 1,25% ao ano, quando o valor do patrjmónio liquido for superior a 19 951 916€ a comissáo

de gestáo será de 0,75% ao ano. As bases e método de cálculo encontram-se descritos no regulamento de gestáo do Fundo As

mmissóes de gestáo sáo liquidadas mensalmente e apresentam-se registadas na rubrica de ComissÓes de operaqoes conentes da

demonstraQáo de resultados.

De acordo mm o regulamento de gestáo o Fundo liquida á Ca¡xa Geral de Depos¡tos, em base trimesfal, pelo exercício das suas

funQoes de depositário, uma comissáo corcspondente a 0,075% ao ano sobre o valor do pafimÓnio líquido do Fundo, excluindo a

mmissáo de gestáo apurada para o mesmo periodo

Na sequéncia da portaria n"313-,A/2000, de 29 de Fevereiro e das alteraqoes deconentes da Podaria n"1338/2000, de 5 de Setembro,

ambas emitidas pela Cl\¡Vl\¡, os Fundos passaram a ser obrigados a pagar, a partir de 1 de Janeiro de 2001, uma taxa de supervisáo

que é calculada tendo por base uma percentagem de 0,0033% aplicada sobre o valor líquido global do Fundo correspondente ao Último

dia útil do més. No final de 2001 esta taxa foi alterada para 0,00266% ao abrigo da Portaria n"'1303/2001, de 22 de Novembro Esta

comissáo é suportada pela Sociedade Gestora.

e) Regime F scal

Os fundos de investimento imobiliário estáo sujeitos, de acordo com o Estatuto dos Beneficios Fiscais (EBF), a imposto sobre os

rendimenhs de forma autónoma, considerando a natureza dos mesmos. Desta forma, os rendimentos disfibuídos aos participantes sáo

líouidos de imposto.

Os rendimentos prediais líquidos obtidos no tenitório portugués, que náo sejam mais-valias prediais, estáo sujeitos a tibutaÉo

autónoma ¿ taxa de 20% Relativamente ás maievalias prediais, estáo sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de 25%, que

incide sobre 50% da diferenca positiva entre as mais-valias e as menogvalias realizadas no exercicio.

Relativamente a outros rendimentos que náo prediais, sáo os mesmos tributados da seguinte forma

¡ Os rendimentos obtidos no território portugués, que náo sejam mailvalias, estáo sujeitos a retenqao na fonte, como se de pessoas

singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de imposto ou, caso a retengáo náo omna, sáo tributados ¿ bxa de 25% sobre o

valor liquido obtido no exercicio, a exemplo do que acontece com os rendimentos, que náo sejam mais-valias, obtidos no

estrangeiro;

. Relativamente ás mais-valias, obtidas em tenitório portugués ou fora, estáo sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de 10%

sobre a diferenga entre as mais-valias e as menos-valias apuradas no exercic¡o



O imposto estimado sobre os rendimentos gerados, incluindo as maigvalias, é registado na rubrica de lmpostos e bxas da
demonshaqáo dos resultados.

A liquidagáo do ¡mposto apurado deveÉ ser efetrada até ao fnal do més de Abril do exercício seguinte, f¡cando sujeita a inspeqáo e
evenfual ajushmento pelas autoridades fscais, na generalidade dos casos, durante um per'odo de4 anos mntado a partir do ano a que
respe¡tam.

Com a publicaÉo da Lei n0 38/2010, de 28 de Abril (Orgamento do Estado para 2010), os imóveis integrados em fundos de
investimento imobil¡ário passaram a estar sujeitos a lmposto Municipal sobre lmóveis (llvll)e a lmposto l\¡unicipal sobre Transmissóes
Onerosas de lmóveis (ll\¡T), mm exceqáo dos imóveis integrados em empreend¡mentos a que tenha sido afibuida a utilidade turística
que estáo isentos de lmposto l\4unicipal sobre lmóveis (lMl), por um pericdo de 7 anos, ao abrigo do artigo 470 do Estatuto dos
B€nefic¡os F¡scais.

0 Conias de terceiros

As dividas de terceiros eüdenciam o valor recuperável esperado. Ass¡m, para os montantes em dívida sem garant¡a, ou em que o valor
em dívida excede a garantia, é registada uma provisáo para rendas a receber na totalidade do valor em mora náo coberto por garantia.

Este montante é reconhecido a deduzir ao ativo.

g) Unidades de participagáo

0 valor de cada unidade de participaq.áo é calor¡ado d¡vidindo o valor liquido global do Fundo pelo número de unidades de participaEáo
em cirfllagáo. O valor l¡quido do pafimónio mnesponde ao somatorio das rubricás do Capital do Fundo, ou seja, unidades de
participagáo, resultados transitados e disÍibuidos e o resultado liquido do per¡odo.

NOTA 1 VALIAS POTENCIAIS

Em 31 de Dezembro de 20'11, o Fundo apresenta as val¡as potenciais náo registadas, conforme o quadro seguinte:
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Villas de Sesimbra
HotelCastelo de Vide

HotelD. Luis

Hotel Cristal f\¡ariñha

Hotel Cristal Caldas
Geostar
Hotel Cristal Vieira

G€nde Hotelda Curia
Hotei lbis Farc
Palácio Belmonte

FracQáo E

Fracgáo C

Frac9áo A

Cochei€s Valle Flór
Pousada S. Vicente

Hotelf\4artinhal

2.225.000

1.441.870

2.439.8U

2.078.911
2.165.901

412 050
1.987.556

2.132.750
3.253.549

2.053.811

211.750

229.403

4.280.500

2.438.525
7.140.198

2.225.000
1.498.200

3.651.084
2.197.500
2.904.500

412.050
3.561.000
2.132.750

3.369.649

2.831.097

211.750

229.403

4.280.500
2.438.525
8.465.000

0

56.330
1.211.200

118 .529
738.599

0
1.573.444

0
116 .100

777.286

0

0

0
0

1.324.802

1.500.000

2.456.000
2.061.000

2.333.000

2.066.000

3.379.200

2 025.119

320.001

260.000

5.630.000
2.813.000

8.752.000

405.288
154.524

444.524

515.305
437.422

4.S33

316.9r9
150.389
465.318

280.718
-67.854

-240

-257.898

44.813
128.548

TOTAL 34.&1.718 5.916.290 33.595.31S LA21-728

0s monbntes acumulados de ajustamentos potenc¡ais desfavoráveis e favoÉveis registados em balanQo, no montante de -926383 € e
2.748.211 C (que conesponde a uma mais valia potencial líquida de 1.821.728 €), respelivamente, mnespondem ao re@nhecimento

¡10¡08.008
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para cada imóvel da diferenga entre o respelivo valor contabilist¡co bruto ou de aqu¡s¡qáo e o valor cofespondente da mália aritmét¡ca

simples das avaliaqoes peric¡ais até ao valor da opgao de compra de cada imóvel, diarizado pelo periodo do mntrato (ver Nota 13)'

osGanhosemoperadesfnanceiraseativosimobi|¡ários,apresentamUmVa|orde329'029€referenteaosajustamentosfavoráveis
deconentes das avalia@es dos imÓveis em carteira

As Perdas em operaqoes fnanceiras e ativos imobiliários, apresentam um valor de 189 189 €, deconente de um ajustamento

desfavorável relativo ao imóvel "Grande Hotel da Curia"

NOTA 2 UNIDADES DE PARTICIPAqÁo &'
o número de unidades de participagáo emitidas e em circulaÉo no período em referéncia apresentam-se como se segue:

Valor base

D¡fercnga em subs. resgates

Resultados dist¡¡buidos

Resultados acumulados

Resultados do periodo

24.939.895

10.762.838
39.101 -39.101 700.773

24.939.895

10.801.939
700.773

700.773 36.U2.60735.741.834
participaQáo 5.000.000

7,1484

5.000.000
7,2a85Valor unidade panicipa9áo

Os resultados acumulados de 10.801.939 € correspondem á soma dos resultados acumulados de exercicios anteriores em 3'1 de

Dezembro de 2010 no valor de 10.762.838 € e do resultado liquido do exercicio de 2010 no valor de 39.101 €.

De acordo com o regulamento de gestáo, sendo um fundo de capitalizagáo, o Fundo tem como politica náo proceder ¿ distribuigáo de

rendimentos, eletuando asstm em cada exercicio o re¡nvestimento dos resulhdos. No entanto. e também de acordo com o regulamenlo

de gestáo, a Sociedade Gestora pode deteñninar que omrra a distribuiqáo de rendimentos liquidos nos termos, datas e valores a deinir

pela própria.



yl
t/NOTA 3 INVENTÁRIO DOS ATIVOS DO FUNDO

0 Inventário das aplicaQoes em imóveis assim como o detalhe dos restanies ativos apresenta-se conforme segue em 3'1 de Dezembro
de 2011.

Em 201'1 o total de rendimentos obtidos dos imóveis anendados é de 1.214.528 € Q010:920.624 O. 0 aumento verifcado em 2011
deveu-se ¿ atualizagáo de rendas e, essencialmente ao débito de '12 meses de rendas do imóvel "Hotel l\,4artinhal" ao invés em 2010 so
se ter procedido ao débito de 2 meses de rendas, em mnsequéncia da sua aquisiqáo a 25¡ 1-2010.

Foi celebrado em 7 de Abril de 2011, o mntrato-promessa de compra e venda, com prornessa de anendamento para o imóvel "Casa
Anexa á Pousada de Óbidos', tendo sido já entregue, a tllulo de sinal o valor de 600.000 €.

NOTA 6 CR¡TÉRrOS E PRrNCíP|OS DE VALOREAqÁO

0s principios contabrlisticos e critérios valorimébicos esláo descritos na Nota lntrodutóna.

1 lnnveb3iluádos€mPoÉL
1.2 Coñr1ru9óes Acabadas

Palác¡o B. mnb FráoFo E
P¿lácio Bélmnb FfaoÉo C
Pabcr 8dmnb Fracaáo A

AparXiob Vlbs de Sesnbrá

3 2 1 5
r 500

750
889
7S

573
2 267
I 0 5 1
1426

157

3950
2692

1 t  1 3 5

t+041993
15,06-1998
30 071997
30.12 .1997
13.12 .1998

2S 12 2AAA
0310.2001
1412 2oa1
1a 44.2042
07 05 2002
28 07 2005
a7-ú2-2407
z5-11-?A1A

22 t1  1996

1287 346
r 995 360
I563666
1728 479

407117
1 6 7 0 6 3 7
2233139
2 733 231
1 7 7 3 0 S 3

229 643
4 533 393
2483.338
7 01r  650

2630288

19,03.2010
12-14,2411
2112 2A1A
24-43-?A1A
27-12-2414

27 12 2411
08 07.201r
3 0 0 7 2 0 1 0
10 07 2010
10 07 2010
30-12 2010
15 01.2010
?6-0t2010

10r 1 ?010

941 400
3495000
2 1 1 0  0 0 0

01-45.2414
12.14.2411

2/29000
?4-03 2010
2A-12-?A1A
22-,2-2414
21 12-2014
27.12 2011
20 a7 2011
10.07-2010
30 0/ 20r 0
30.0/.2010
24.12.2414
25 012010
30 07-2010

2972000
2069500
3 343 000

230 000
233000

2 4 1 9 0 5 0
8000000

2180000 2312,2010

2055.001
3 807 rdt
228500(
308000(
¡6010(

2 1 9 d 0 0 (
3 39129f
3 588 00r

225.Sat
4 5 1 0 0 0 t
2 458 00¡
8 930 00t

227000c

2 439 88¡
2478.971
2 165 901

41205{

2.112151
3253549
2 053 811

71175C
229 443

4 230 500
2438.525
7 1 4 0 1 9 8

2 225 A0A

32,669.991 34.¡91,718

¡,2,1 Depósitos @h Pre.Aviso e a PÉ¿o

EL]R
E!]R

EUR
EUR

8.636
5 3 2 9
3 2 1 5

675000
9S0000

20d
2 420

8636
5329
3 2 1 5

675206
9S2420

TOTAT B 1,682.180 2.526 1,t84,80d
r. ourb. vároÉ3. Régur,¡zar
,,1.1 Adi¡ .rent6por@ntadeiútveis 600 000

275 769
t6096361

2,672,190
ValorLiquido Global do Fundo: )+(c)



NOTA 7 LIQUIDEZ DO FUNDO

Descriminaqáo da liquidez do fundo:
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D€pósnos ¿ prao é com Pró dFo

oúlr¿s conlás d€ dspóñibr dades

qddeli# € O¡É Ló

l-ÉZaft, SA

1/  130

5 2oO l]OO 5 ol0 000 1 665 000

1 8 1 A

As dívidas de cobranqa duvidosa identiflcadas nos saldos a receber de rendas vencidas encontram-se provisionadas de acordo com a

politica referida na alínea 0 da Nota Infodutória. Os valores desses ajustamentos sáo apres€ntados a deduzir ás respetivas rubncas d0

atvo no balanQo.

NorA 't 1 MovlMENTos ocoRRlDos EM AJUSTAMENToS DE Divto¡s I necegen

Durante o exercicio de 2011, a provisáo para dívidas de cobranga duvidosa teve um aumento, confome se segue:

Os deoósitos a prazo tém uma duraqáo residual náo superior a 4 meses e ven@m juros a taxas correntes de mercado'

NOTA 8 DIVIDAS DE COBRANqA DUVIDOSA

No fnal de 2011 as dívidas de cobranga duvidosa incluídas em cada uma das rubncas das contas de tercelros apresenta-se mnforme

s€gue:

8 W
14.14

- ' l 8 8 l l l t  3 4 1 4 1

47r - AlusDmenlos par¿ céd to vencd0 334161

Durante o exercício de 2011 e face a 2010, a provisáo para dívldas de cobranqa duvidosa teve um aumento, devendo-se

essencialmente, á provisáo constituida para as rendas vencidas relativas ao imóvel "Grande Hotel da curia".

NOTA 12 IMPOSTOS

O imposto retido na fonte aos rend¡mentos do Fundo conforme estab€lecido no artigo 22 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o imposto

a pagar sobre os rendimentos prediais e os outros impostos suportados, sáo os seguintes:

iiEi?z s.zooooo 5 oro ooo 1€32r3o

6:7Sn

rrr[erdóe ¡€ci#frsrer6
hpdcÚe fáffrsc FdÉ
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Ao abrigo da alinea g), do n.o 1, do art. 970 do CIRC, os rend¡mentos prediais dos fundos de investimento imob¡l¡ár¡o náo estáo sujeitos a
retenqao na fonte. t(
NOTA 13 RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS

A descriminagao das responsabilidades com e de terceiros, sáo de acordo mm o quadro seguinte;

Opera9ó€s a prazó de compra lmóveis

Opera9ó€s a prézo de oompra .Outr¿s

Operatóes a pr¿zo de vend¿ lnóve's

Opera9óes á prá2ó de vend¿ Ourras

Valores rdebidós 6m qaranl a

Varóres cedidG em s.ranlia
1433270 1  162 r03

lmposb sobre o rendirEnb a pagar
IVA a pagar
Oufos Cusbs a Pagar
Total

Acréscimos de custos
A rubrica de Acréscimos de custos decompóe-s€ conforme segue:

tMl
Conissáo de Gesláo
Comissáo de Depósib
Oufos Cusbs a Pagar

244.123 182.758
11.663 10.780

- 450
255.786 193.988

2'10.493 105.246
23.352 22.877
6.918 6.781

1 1 . 1 6 0  1 0 . 1 3 9

v
j{
Prl' l l

I
I

Os montantes apresentados no quadro acima d¡zem respeito ás garanlias bancárias receb¡das dos arrendatários, omo forma de
garantir o bom cumprimento do pagamento das rendas.

Para além das responsabilidades de terceiros ac¡ma referidas, o Fundo @ntratou com os arrendatários a opqáo de compra dos imóve¡s
em carte¡ra no fnaldos mntratos, mm excegáo das "Villas de Ses¡mbra", "Geosta/'e "Grande Hotelda Curia". As opgoes de compra
encontram-se registadas nas contas extapatrimoniais e totalizam para os 10 imóveis em causa 33.595.319 €, sendo este valor superior
ao valor mntabilistico dos imóveis mas inferior á média dos valores de aval¡ageo. Os ajustamentos favoraveis resultantes da diferenga
positiva entre o valor de aquisigáo e o valor da opqao de compra sáo diarizados até ao fnal do contrato de arrendamento, data de
exercicio da opQáo de mmpra, conforme referido na alinea a) da nota intodutória.

NOTA 14 OUTRAS INFORMAEÓES

a) Acréscimos de Droveltos
0 saldo da rubrica Acréscimos de proveitos refer+se na integra á especializaqáo dos juros das aplicagóes fnanceiras existentes a
31 de Dezembro de 2011.

b) Outras contas de credores
Esta rubrica decompó+se mnforme segue:

Total 251.922 145.043



e)

Tat como referido na Nota IntrodutÓr¡a mm a publicagáo da Lei no 3 - 8/2010, de 28 de Abril (orqamento de Estado para 2010)' 0s

imóveis integrados em fundos de investimento imobiliário passaram a estar sujeitos a lmposto l\,4unicipal sobre lmóveis (ll\'41), desde

o exercício de 2010. Desta forma, o tMt referente a 2010 e2Q11que será pago apenas em 20'12 uma estimativa de 210493 €'

encontra-se registado na rubrica de Acréscimos de Custos'

Receitas cor¡ Proveito difer¡do
A rubrica Receitas com proveito diferido refere-se na íntegra ás rendas de Janeiro de 2012 pagas em Dezembro de 2011 pelos

anendatários dos imóveis, sendo que a maioria dos inquilinos pagam a renda antecipadamente, de amrdo com 0 prevlsto nos

contratos de anendamenlo.

Cornissóes - custos
A rubrica mnesponde ¿ Comissáo de Gestáo a cargo do Fundo, definida no n" 4 do artigo 6" do respetivo Regulamento de Gestáo

no montante de 271.703 € (2010: 267 962 €) e á Comissáo do Banco Depositário no montante de 27 170 € (2010: 26 795 €)

Fornecimentos e serviqos exiernos
A rubrica Fomecimentos e seNiQos externos no montante de 16.175 € (2010: 74.214 €) refere-se a encargos com seguros e

mnservaQáo de imóveis. Os moniantes supenores registados em 2010 referiram-se a custos adicionais com a cerufcaeáo

energética e qualidade do ar e vigiláncia e seguranqa de imÓveis alienados
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Relatório de Auditoria sobre a l4fonno;gdo Finornceito Anuoi

Introdu.Qdo

1 Nos termos do rlisposto na alínea c) do no r do artigo 80 do código dos valores Mobiliários

(CVM) e do no 3 do artigo 31o do Decreto-Lei no 6o/zooz, de zo de Margo, apresentamos o nosso

ielatorio de Auditoria sobre a informagáo financeira do exercício findo em 3r de Dezembro de zon

contida no Relatório de Gestáo e nas Demonstragóes Financeiras anexas do Fundo de Investimento

Imobiliário Fecharlo Turístico (Fundo), gerido péla TF Turismo Fundos - sociedade Gestora de Fundos

de Investimento Imobiliário, SA (Turismo Funáos), as quais compreendem o Balango (que eüdencia

um total de 37.052.293 euros e um total de capital do fundo de 36.442.6o7 euros, incluindo um

resultado líquido de 7óo.ZZ3 euros), a Demonstragáo dos Resultados e a Demonstragáo dos Fluxos

Monetários do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo'

Res¡tonsabilidades

z E da responsabilidade do Conselho de Administragáo da Turismo Fundos: (i) a preparagáo do

Relatório de Gestáo e de Demonstragóes Financeiras do exercício que apresentem de forma verdadeira

e apropria¿a a posigáo financeira do Fundo, o resultado das suas operagóes e os fluxos monetários; (ii)

a informagáo financeira histórica preparada de acordo com os princípios contabilísticos geralmente

aceites em Portugal para os fundoi de investimento imobiliário e que seja completa, verdadeira, actual,

clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; (iii) a adopgáo de
políticas e critérios contabillsticos adequados atentas as especificidades dos fundos de investimento
imobiliário; (iv) a manutenQáo de um sistema de controlo interno apropriado; e (v) a dir'ulgagáo de
qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actiüdade, posigáo financeira ou resultados.

3 A nossa responsabilidade consiste em verificar a informagáo financeira contida nos
documentos de prestaqáo de contas acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira,
actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos
emitir um relatório profissional e independente, baseado no nosso exame'

Atnbito

4 O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes
de Revisáo/Auditoria emitidas pela Orden dos Reüsores Oficiais de Contas, as quais exigem que o
rnesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de seguranga aceitável sobre se as
Demonstragóes Financeiras náo contém distorgóes materialmente relevantes. Para tanto o referido
exame incluiu: (i) a verificagáo, numa base de amostragem, do suporte das quantias e dilrrlgagóes
constantes das Demonsüaqóes Financeiras e a avaliagáo das estimativas, baseadas em juízos e critédos
definidos pelo Conselho de Administragáo da Turismo Fundos, utilizadas na sua preparagáo; (ii) a
verificagáo do adequado cumprinento do Regulamento de Gestáo do Fundo; (iii) a verificagáo da
inscrigáo dos factos sujeitos a registo relativos aos imóveis do Fundo; (iv) a verificagáo da adequada
valorizagáo dos valores do Fundo; (v) a verificagáo da náo realizagáo de qualquer operagáo vedada e da
realizagáo de operagóes dependentes de autoriza@o ou náo oposigáo da Comissáo do Mercado de
Valores Mobiliários nos termos e condigóes definidas na lei e respectiva regulamentagáo; (vi) a
verificagáo da aplicabilidade do princípio da continuidade; (üi) a apreciagáo sobre se é

Prícewaterhousecoopers &Associqdos - Soaednde de Reuisores Ofeiais de Contas, I'da

Sede: Palócío Sottomauor, Ruo Soüsa Martíns, 1 - go, 1069316 Lisboa, Portugal
TeI +BS1 213 S9g ooo, Fot +951 213 5gg g9g, tDulb.puc.com/pt
Matríctlada na Co¡tsefl)atórío do Regísto Comercíal sob o NIJPC 506 628 752' Capítal Social Euros 314.ooo

Pddabfnousecóopé6 ¿ ,se¡ádN - sociédadé ó ¿ R€vrso res ofcbie dé conl$ Ld. pé¡leoc¿ ¿ Éde d€ enttdad es
que sáo m.ñbó3 di Pñ@wdefnousdcoop. fs Intemstion sl L¡mtud, c¿dá um. d.s q ua É é uro ¿rlidád e le! al aúónoma s ñd ependenle.
rirscí¡ ¡a rcra ¿as sooc¿a¿os ¿e ReúsoG ofcláis d6 cdd6 sb o nc 133 e iá cdmissáo do MeEdÓ d6 vtroe Mobiriád6 sob o n' 9077





termosglobais,aapresentagáodasDemonstragóesFinanceiras;e(viii)seainformagáoñnanceiraé
compleia, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita'

5 O nosso exame abrangeu ainda a veriñcagáo da concordáncia da informagáo financeira

áonstante do Relatório de Gesiáo com os restantes documentos anteriormente referidos.

6Entendemosqueoexameefectuadoproporc ionaumabaseacei távelparaaexpressáodanossa
opiniáo.

Opinido

7 Em nossa opiniáo, as Demonstrag6es Financeiras referidas no parágrafo r acima apre-sentam

áe forma verdadeira^ e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posigáo financeira

<Io Fundo rle Investime;to imobiliário Fechado T\rrístico, gerido pela TT Turismo Fundos - Sociedade

Gestora de Fundos de Investimento Imobitiário, SA" em 31 de Dezembro de zorr, o resultado das suas

operagóes e os fluxos monetários no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios

"irrtuú 
í"ti"o. g".almente aceites em Portugal para os fundos de investimento imobiliário e a

informagáo nelas constantes é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita'

Lisboa, 2g de Margo de zotz

PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda

Relatório de Auditoria sobre a Informaqáo Financein Anual

31de Dezemb¡o de 2011
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Turistico
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