Anexo A -39 I - modelo de informe Mensal
Nome do Fundo
Claritas Logística I - FI Imobiliário
Público Alvo (investidor em Geral, Qualificado ou Profissional
Investidor Qualificado
Fundo Exclusivo: (Sim ou Não)
Não
Classificação autoregulação: (Se houver)
Não há
Prazo de Duração
Indeterminado
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado)
Bolsa
Nome do Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Endereço
Av. Juscelino Kubitschek, 510 - 1° floor - São Paulo - SP - Brazil
Site
www.bnpparibas.com.br
Competência
12/2016

CNPJ do Fundo
Data do Funcionamento
97.521.194/0001-02
06/07/2011
Código ISIN
Quantidade de Cotas Emitidas
BRCLOGCTF009
11,766.7058210
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não)
Não

Encerramento do Exercício Social
31/dez
Entidade administradora de mercado organizado
BM&F BOVESPA
CNPJ do Administrador
01.522.368/0001-82
Telefones
11 3841-3158
E-mail
administrador.fundos@br.bnpparibas.com

15
5

Número de cotistas
Pessoa física
Pessoa jurídica não financeira
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados

6
1
3
-

1

Ativo - R$

161.022.671,86

2

Patrimônio Liquido - R$

160.482.335,31

3

Número de Cotas Emitidas

4

Valor Patrimonial das Cotas - R$

5

Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)

6

Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)

7
7.1
7.2

Rentabilidade do Mensal (7.1 + 7.2)
Rentabilidade Patrimonial do Mês de (Referência2)
Dividend Yield do Mês de (Referência3)

8

Amortizações de cotas do Mês de Referência 4 (%)

11.766,705821
13.638,6799969
0,0575
6,4982
6,2682
0,2300
-

Informações do Ativo

Valor

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)
Disponibilidades
Títulos Públicos
Títulos Privados
Fundos de Renda Fixa

10

Total investido

156.300.000,00

Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Imóveis para Renda Acabados
Imóveis para Renda em Construção
Imóveis para Venda Acabados
Imóveis para Venda em Construção
Outros Direitos reais

156.300.000,00
156.300.000,00
-

10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6

4.721.100,61
5.944,05
4.715.156,56
-

10.2

Ações

-

10.3

Debêntures

-

10.4

Bônus Subsc., seus cupons, direitos, recibos de subsc. e certif. de desdobramentos

-

10.5

Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários

-

10.6

Cédulas de Debêntures

-

10.7

Fundos de Ações (FIA)

-

10.8

Fundos de Investimento em participações (FIP)

-

10.9

Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

-

10.10

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

-

10.11

Outras cotas de Fundos de investimento

-

10.12

Notas promissórias

-

10.13

Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII

-

10.14

Cotas de Sociedades que se enquadrem entre as atividades permitidas aos FII

-

10.15

Certificado de potencial Adicional de Construção (CEPAC)

-

10.16

Certificado de recebiveis imobiliários (CRI)

-

10.17

letras Hipotecarias

-

10.18

letras de Crédito imobiliário (LCI)

-

10.19

letras Imobiliária Garantida (LIG)

-

10.20

Outros Valores Mobiliários

-

11
11.1
11.2
11.3

Valores a Receber

1.571,25

Contas a Receber por Aluguel
Contas a Receber por Venda de Imóveis
Outros Valores a Receber

1.571,25
Informações do Passivo

Valor

12

Rendimento a Distribuir

13

Taxa de administração a pagar

14

Taxa de performance a pagar

-

15

Obrigações por aquisições de imóveis

-

16

Adiantamento para venda de Imóveis

-

17

Adiantamento para valores de aluguél

-

18

Obrigações por securitização de recebiveis

-

19

Instrumentos financeiros derivativos

-

20

Provisões para contigências

21

Outros valores a pagar

Demonstração Mensal do Resultado Contábil e Financeiro - 2º semestre de 2016 - semestral

402.590,46
87.143,17

50.602,92

Valor (R$)
*

Contábil

Financeiro

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque

-

-

(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos

-

-

(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques

-

-

(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

-

-

Resultado líquido de imóveis em e stoque

-

-

Proprie dade s para inve stimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

3.471.342,74

3.471.342,74

(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

-

-

(+) Receitas de venda de propriedades para investimento

-

-

(-) Custo das propriedades para investimento vendidas

-

A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para re nda

9.438.080,18

-

(684.988,20)

(700.016,48)

12.224.434,72

2.771.326,26

Ativos imobiliários representados por Títulos e Valore s Mobiliários (“TVM”):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por T VM

-

(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por T VM

-

-

0,01

-

(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por T VM
Resultado líquido de ativos imobiliários represe ntados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários

-

-

-

0,01

-

12.224.434,73

2.771.326,26

Recursos mantidos para as ne ce ssidades de liquide z
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
B
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos re cursos mantidos para as nece ssidade s de liquide z
C

Resultado líquido com instrumentos finance iros derivativos

298.113,02
(2.492,92)
2.002,66
297.622,76

195.203,18
195.203,18

O utras rece itas/despesas
(-) T axa de administração

(116.421,10)

(-) T axa de desempenho (performance)

-

(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários

-

(-) T esouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários

-

(-) Escrituração de cotas

(45,31)

(5.976,09)

(5.976,09)

(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII

(384.521,53)

(280.360,23)

(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

(145.173,85)

(166.453,27)

(22.297,29)

(16.041,02)

(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

-

(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

(11.026,59)

(-) Auditoria independente

(42.180,00)

(-) Representante(s) de cotistas
D

(244.076,84)

(-) T axas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo

(10.461,59)
-

-

-

(93.703,33)

(65.701,59)

(739,44)

(694,13)

(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários

-

-

(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

-

-

(440,00)

(440,00)

(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

-

-

(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro

-

-

(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII

-

-

(-) Despesas com a realização de assembleia-geral

-

-

(-) Despesas com avaliações obrigatórias

-

-

(-) T axa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

-

-

(725,37)

(725,37)

(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)

(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras re ce itas/de spe sas
E = A+B+C+D Resultado contábil/financeiro líquido

(1.061,70)

(1.061,70)

(824.266,29)

(792.037,14)

11.697.791,20

2.174.492,30

* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses
anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.

Distribuição do resultado financeiro 2º semestre de 2016 - semestral
F = 0,95 x E

Rendime ntos de clarados - 95% do re sultado finance iro líquido (art. 10, p.u., da Le i 8.668/93)

Valor (R$)
2.065.767,69

(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/____

-

G

Rendime ntos a pagar

-

H

(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre

-

Rendime nto líquido a pagar correspondente ao resultado do se me stre

-

% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)

-

Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída

-

I = G-H
J=G/E
K = G-F

