Demons tração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro

Valor (R$)
*

Contábil

Financeiro

Ati vos Imobi li ári os
Estoque s:
(+) Receit a de venda de imóveis em est oque

-

-

(-) Cust o dos imóveis em est oque vendidos

-

-

(+/-) Ajuste ao valor de realização dos est oques

-

-

(+/-) Out ras receit as/despesas de imóveis em est oque

-

-

Re sul tado lí qu ido de i móve is e m e stoqu e

-

-

Propri e dade s para i nve sti me nto:
(+) Receit as de aluguéis das propriedades para investimento

12.659.130,92

12.494.318,92

(-) Despesas com manut enção e conservação das propriedades para invest iment o

-

-

(+) Receit as de venda de propriedades para invest iment o

-

-

(-) Cust o das propriedades para investimento vendidas

-

-

(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para invest iment o

-

A

(+/-) Out ras receit as/despesas das propriedades para investimento
Re sul tado lí qu ido de i móve is para re nda

-

(391.161,39)

(391.161,39)

12.267.969,53

12.103.157,53

Ati vos i mobi li ári os re pre se ntados por Tí tul os e Val ore s Mobi li ári os (“TVM”):
(+) Receit as de juros dos ativos imobiliários represent ados por T VM

-

-

(+/-) Ajuste ao valor justo dos at ivos imobiliários represent ados por T VM

-

-

(+) Result ado na venda de at ivos imobiliários represent ados por T VM

-

-

(+/-) Out ras receit as/despesas de at ivos imobiliários represent ados por T VM

-

-

Re sul tado lí qu ido de ativos i mobil i ári os re pre se n tados por TVM
Re sul tado lí qu ido dos ativos i mobil i ári os

-

12.267.969,53

12.103.157,53

Re cursos manti dos para as ne ce ssi dade s de l i qui de z
(+) Receit as de juros de aplicações financeiras

-

(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

-

B
(+/-) Result ado na venda de aplicações financeiras

155.711,71

(+/-) Out ras receit as/despesas de aplicações financeiras
Re sul tado lí qu ido dos re cursos man ti dos para as ne ce ssi dade s de l iqu ide z
C

150.007,55

-

-

155.711,71

150.007,55

-

-

Re sul tado lí qu ido com in strume n tos fin ance i ros de rivati vos
O u tras re ce i tas/de spe sas
(-) T axa de administ ração

(133.251,47)

(-) T axa de desempenho (performance)

-

(-) Departament o t écnico habilitado a prest ar serviços de análise e acompanhament o de projet os imobiliários

-

-

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

(47.507,92)

(-) Escrituração de cot as

(15.417,20)

(-) Gest or dos valores mobiliários int egrant es da cart eira do FII

(71.548,32)

(71.548,32)

(235.997,64)

(216.176,48)

(-) Consult oria especializada de que t rat a o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que t rat a o art . 31, III, ICVM 472

-

(-) Formador de mercado de que t rat a o art . 31, IV, ICVM 472

-

(-) Cust ódia dos t ítulos e valores mobiliários do FII

D

(156.921,90)

(3.453,84)

(-) Audit oria independent e

-

(-) Represent ant e(s) de cotistas

-

-

(12.379,40)

(10.221,28)
(44.373,85)
-

(-) T axas, impost os ou contribuições federais, est aduais e municipais (incluindo a CVM)

(47.606,39)

(41.578,92)

(-) Correspondência e outros expedient es de int eresse do fundo

(28.805,90)

(28.805,90)

(-) Regist ro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários

-

-

(-) Comissões e emolument os pagos sobre as operações do FII

-

-

(-) Honorários de advogados, cust as e despesas correlat as incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)

-

-

(-) Gast os derivados da celebração de cont ratos de seguro sobre os at ivos do FII

-

-

(-) Gast os relativos à parcela de prejuízos não cobert a por apólices de seguro

-

-

(-) Gast os inerent es à const it uição, fusão, incorporação, cisão, t ransformação ou liquidação do FII

-

-

(-) Despesas com a realização de assembleia-geral

-

-

(-) Despesas com avaliações obrigat órias

-

-

(-) T axa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cot ist a

-

(-) Despesas com o regist ro de document os em cart ório
(+/-) Out ras receit as/despesas
Total de outras re ce i tas/de spe sas

(1.891,07)
(57.494,23)

(59.874,11)

(642.973,98)

(642.471,68)

11.780.707,26

E = A+B+C +D Re sul tado contábi l/fin ance i ro lí qui do

(591,52)

11.610.693,40

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

Dis tribuição do resultado financeiro semestral
F = 0,95 x E Re ndime n tos de cl arados - 95% do re sul tado fin ance i ro l í qui do (art. 10, p.u ., da Le i 8.668/93)

Valor (R$)
11.030.158,73

(-) P arcela dos rendiment os ret idos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cot ist as de __/__/____
G

Re ndime n tos a pagar

H

(-) Rendiment os pagos ant ecipadament e durant e o semestre

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

Re ndime n to l íqui do a pagar corre sponde n te ao re sul tado do se me stre
% do result ado semest ral dist ribuído (considerando a base de cálculo apurada nos t ermos da Lei 8.668/93)
Diferença ent re a dist ribuição declarada e a dist ribuída

11.560.320,00
(9.633.600,00)
1.926.720,00
99,57%
530.161,27

