Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro

Valor (R$)
*

Contábil

Financeiro

Ativos Imobiliários
Estoque s:
(+) 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

-

-

Re sultado líquido de imóve is e m e stoque

-

-

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

14.560.917,58

13.665.827,46

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

-

-

(+) Receitas de venda de propriedades para investimento

-

-

(-) Custo das propriedades para investimento vendidas

-

-

(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

-

-

(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

-

A

Re sultado líquido de imóve is para re nda

-

14.560.917,58

13.665.827,46

38.257,33

149.111,48

Ativos imobiliários re pre se ntados 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

-

(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por T VM

-

-

(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por T VM

-

-

Re sultado líquido de ativos imobiliários re pre se ntados por TVM
Re sultado líquido dos ativos imobiliários

-

38.257,33

149.111,48

14.599.174,91

13.814.938,94

Re cursos mantidos para as ne ce ssidade s de liquide z
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras

-

-

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

-

-

(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras

-

-

B
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Re sultado líquido dos re cursos mantidos para as ne ce ssidade s de liquide z
C

187.922,08

-

187.922,08

-

-

-

Re sultado líquido com instrume ntos finance iros de rivativos
O utras re ce itas/de spe sas
(-) T axa de administração

(172.026,27)

(-) 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

(44.233,57)

(-) Escrituração de cotas

-

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

(285.067,98)

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

(285.073,33)

(-) 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
(-) Auditoria independente

-

(-) Representante(s) de cotistas
D

(13.484,21)

(154.543,32)
(288.418,58)
(44.193,80)
(17.326,50)
(284.811,58)
(19.058,14)
(26.000,00)

-

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

-

(23.775,22)

(20.699,14)

(4.069,80)

(4.093,90)

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

-

-

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

-

-

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

-

-

(-) 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

-

(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas

(269,28)

(269,28)

(503.154,03)

Total de outras re ce itas/de spe sas

(1.331.153,69)
13.455.943,30

E = A+B+C +D Re sultado contábil/finance iro líquido

(859.414,24)
12.955.524,70

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

Distribuição do resultado financeiro semestral
F = 0,95 x E Re ndime ntos de clarados - 95% do re sultado finance iro líquido (art. 10, p.u., da Le i 8.668/93)
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/____
G

Re ndime ntos a pagar

H

(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre

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

Re ndime nto líquido a pagar corre sponde nte ao re sultado 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

Valor (R$)
12.307.748,47
12.748.929,60
(10.624.108,00)
2.124.821,60
98,41%
441.181,14

