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R
Relatório do
d auditor independeente sobree as demon
nstrações ffinanceiras

Ao
os:
Co
otistas e à Adminis
stradora d
do

SC
CP Fundo de
d Investimeento lmobiliáário
(A
Administra
ado BR-Ca
apital Di stribuido
ora de Tí
ítulos e
S.
.A.)
Sã
ão Paulo - SP

Valores Mobiliári
ios

pinião
Op
xaminamos as demo
onstrações
s finance
eiras do SCP Fun
ndo de Investimen
I
nto
Ex
lm
mobiliário
o (“Fundo
o”), que compreendem o ba
alanço pa
atrimonial
l em 31 de
de
ezembro de
e 2017 e as respec
ctivas dem
monstraçõe
es do res
sultado, das
d
mutaçõ
ões
do
o patrimôn
nio líqui
ido e dos fluxos de
d caixa para o ex
xercício findo nes
ssa
da
ata, bem como as correspon
ndentes no
otas expl
licativas, incluind
do o resu
umo
da
as princip
pais polít
ticas cont
tábeis.
m nossa opinião,
o
as
a demons trações financeira
f
as acima referidas
s apresent
tam
Em
ad
dequadamen
nte, em todos
t
os aspectos relevant
tes, a po
osição patrimonial e
fi
inanceira do SCP Fundo
F
de Investime
ento lmobi
iliário e
em 31 de dezembro de
20
017, o de
esempenho de suas operaçõe
es e os seus
s
flux
xos de ca
aixa para o
ex
xercício findo
f
ness
sa data, d
de acordo com as práticas
p
c
contábeis adotadas no
Br
rasil apli
icáveis ao
os Fundos de Invest
timentos Imobiliári
I
ios.
nião
Baase para opin
ossa audi
itoria fo
oi conduz
zida de acordo com as no
ormas bra
asileiras e
No
Nossas responsabi
in
nternacion
nais de auditoria.
a
r
ilidades, em confo
ormidade com
c
des
ta
ais
norm
mas,
estão
scritas
na
seçã
ão
a
seguir,
intitula
ada
“R
Responsabi
ilidades
do
au
uditor
pela
p
aud
ditoria
emonstraçõ
ões
das
de
fi
inanceiras
s”. Somos independ
dentes em
m relação ao Fundo
o, de aco
ordo com os
pr
rincípios éticos relevantes
r
s previsto
os no Cód
digo de Ét
tica Prof
fissional do
Co
ontador e nas nor
rmas prof
fissionais
s emitida
as pelo C
Conselho Federal de
Co
ontabilida
ade, e cum
mprimos co
om as dem
mais respo
onsabilida
ades ética
as de acor
rdo
co
om essas normas. Acredita
amos que a evidência de auditoria
a obtida é
su
uficiente e apropri
iada para fundament
tar nossa opinião.

Prrincipais assu
untos de auditoria
rincipais assuntos
s de audi
itoria sã
ão aquele
es que, e
em nosso julgamen
nto
Pr
pr
rofissiona
al, foram os mais significa
ativos em nossa au
uditoria do
d exercíc
cio
co
orrente. Esses
E
assuntos for
ram tratad
dos no con
ntexto de nossa au
uditoria das
d
de
emonstraçõ
ões financ
ceiras com
mo um todo e na fo
ormação de
e nossa op
pinião sob
bre
es
ssas demo
onstrações financei
iras e, portanto,
p
não expr
ressamos uma opini
ião
se
eparada so
obre esses
s assuntos
s.
Reeconhecimento de receita dos contratoos de locação
cimento me
ensal das
s receitas de loc
cação pelo
o Fundo é realiza
ado
O reconhec
ut
tilizando-se dos contratos de locaçã
ão firmado
os com os locatári
ios, onde se
en
ncontra di
iscriminad
do prazo, valores e atualiza
ações mone
etárias.
Es
sse assunt
to foi con
nsiderado um dos principais
p
assuntos
s de audit
toria devi
ido
a relevânci
ia dos val
lores envo
olvidos, conforme divulgado
o na Nota Explicati
iva
º 12.
nº
No
ossos pro
ocedimento
os de au
uditoria para abo
ordar o risco de
e distorç
ção
re
elevante relaciona
ado com o reconhe
ecimento da recei ta incluí
íram, ent
tre
ou
utros, a:





avaliaç
ção das po
olíticas c
contábeis adotadas pelo Fun
ndo no rec
conhecimen
nto
de rece
eitas;
análise
e de uma amostra de contr
ratos orig
ginais, p
para confe
erência dos
d
utilizado
dados originais
o
os na mens
suração da
a receita;
;
análise
e de uma
a amostra
a para conferênci
c
ia de r
recebiment
tos com os
documen
ntos bancá
ários;
aplicaç
ção de procedimen
p
ntos anal
líticos mensais
m
a
analisando
o variaçõ
ões
inconsi
istentes ao
a nosso c
conhecimen
nto do Fun
ndo.

Ad
dicionalme
ente, ava
aliamos a adequaç
ção das divulgaçõe
d
es
in
ncluídas na
n nota ex
xplicativa
a menciona
ada anteri
iormente.

sobre

o

assun
nto

i
Deeterminação do valor justto das proprieedades para investimento
radora do Fundo co
ontrata es
specialist
ta externo
o para av
valiação das
d
A Administr
pr
ropriedade
es
para
investi
imento
quando
são
per
rcebidas
alteraçõ
ões
me
ercadológi
icas ou al
lterações substanciais nos imóveis q
que possa implicar em
mu
udança su
ubstancial
l do val
lor justo
o dos imó
óveis reg
gistrados no Fund
do,

co
onforme de
escrito na
a Nota Exp
plicativa n º 6 e item d da
a Nota Exp
plicativa nº
3.
.
Es
sse assunt
to foi co
onsiderado
o um dos principai
is assunto
os de aud
ditoria pe
ela
re
epresentat
tividade desse ati
ivo em rel
lação ao patrimôni
io líquido
o do Fund
do,
pe
ela comple
exidade da
d metodol
logia de mensuração utiliza
ada e pelo alto gr
rau
de
e julgame
ento na determinaç
d
ção das premissas
p
adotadas na valorização das
d
pr
ropriedade
es para in
nvestiment
to.
No
ossos pro
ocedimento
os de au
uditoria para abo
ordar o risco de
e distorç
ção
re
elevante relaciona
ado ao re
econhecime
ento do valor
v
jus
sto das propriedad
p
des
pa
ara inves
stimento incluiu a revisã
ão do est
tudo inte
erno elab
borado pe
ela
Ad
dministraç
ção, para verifica
ar a exist
tência de indícios internos e extern
nos
qu
ue pudesse
em ocasionar alter
ração rele
evante no valor ju
usto das propriedad
p
des
de inexis
pa
ara invest
timento, o qual apr
resentou resultado
r
stência de
e indícios
s.
Ad
dicionalme
ente, ava
aliamos a adequaç
ção das divulgaçõe
d
es
in
ncluídas na
n nota ex
xplicativa
a menciona
ada anteri
iormente.

sobre

o

assun
nto

Ou
utros assuntoos
uditoria dass demonstra
ações financeeiras do exercício enceerrado em 331 de dezem
mbro de 20016,
Au
ap
presentadas para
p
fins de comparação
Os
s valores
s corresp
pondentes às dem
monstrações financ
ceiras do
o exercíc
cio
en
ncerrado em
e 31 de dezembro de 2016, apresent
tadas para
a fins de
e comparaç
ção
fo
oram audi
itadas po
or outros auditore
es, cujo relatóri
io de aud
ditoria foi
f
em
mitido em
m 01º de março de 2017, sem modifi
icação da
a opinião ou assun
nto
me
encionado em parágr
rafo de ên
nfase.
nistração e daa governança
a pelas demon
nstrações finaanceiras
Reesponsabilidaade da admin
ração é responsáve
r
el pela elaboração
e
o e adequa
ada apres
sentação das
d
A administr
de
emonstraçõ
ões financeiras de
e acordo com
c
as pr
ráticas co
ontábeis adotadas no
Br
rasil apl
licáveis aos Fun
ndos de Investime
entos Im
mobiliário
os e pel
los
co
ontroles internos que ela determin
nou como necessári
ios para permitir a
el
laboração de demo
onstrações
s finance
eiras livres de d
distorção relevant
te,
in
ndependent
temente se
e causada por fraud
de ou erro
o.
Na
a elaboraç
ção das demonstraç
d
ções finan
nceiras, a adminis tração é responsáv
vel
perando, divulgand
pe
ela avali
iação da capacidad
de de o Fundo
F
con
ntinuar op
do,

qu
uando apl
licável, os assu
untos relacionados com a sua continuida
c
ade
op
peracional
l e o uso dessa base cont
tábil na elaboraçã
ão das de
emonstraçõ
ões
fi
inanceiras
s, a não ser que a admini
istração pretenda
p
liquidar o Fundo ou
ativa rea
ce
essar sua
as operaç
ções, ou não tenh
ha nenhum
ma alterna
alista pa
ara
ev
vitar o en
ncerrament
to das ope
erações.
Os
s responsá
áveis pel
la governa
ança do Fundo
F
são aqueles com respo
onsabilida
ade
pe
ela superv
visão do processo
p
d
de elabora
ação das demonstraç
d
ções finan
nceiras.
monstrações financeiras
f
Reesponsabilidaades do audittor pela audittoria das dem
ossos obj
jetivos são obter seguranç
ça razoáv
vel de qu
que as de
emonstraçõ
ões
No
fi
inanceiras
s, tomada
as em con
njunto, estão
e
liv
vres de d
distorção relevant
te,
in
ndependent
temente se
s
causada
a por fraude ou erro, e emitir re
elatório de
au
uditoria contendo nossa op
pinião. Se
egurança razoável é um alt
to nível de
se
egurança, mas, não
o, uma ga rantia de
e que a auditoria
a
realizada
a de acor
rdo
co
om as norm
mas brasi
ileiras e internaci
ionais de auditoria
a sempre detectam as
ev
ventuais distorçõe
es relev
vantes ex
xistentes.
. As dis
s
storções podem ser
de
ecorrentes
s de fra
aude ou erro e são cons
sideradas relevant
tes quand
do,
in
ndividualm
mente ou em con
njunto, possam influencia
i
ar, dentr
ro de uma
u
pe
erspectiva
a razoável
l, as dec
cisões eco
onômicas dos
d
usuári
ios tomad
das com ba
ase
na
as referid
das demons
strações f
financeira
as.
omo parte da audit
toria rea
alizada de
e acordo com as n
normas brasileiras e
Co
in
nternacion
nais de auditoria,
a
, exercemo
os julgam
mento prof
fissional e mantem
mos
ce
eticismo profission
p
nal ao lon
ngo da aud
ditoria. Além
A
disso
o:




Identif
ficamos e avaliam
mos os riscos de
d
distor
rção rel
levante nas
n
demonst
trações fi
inanceiras
s, indepe
endentemen
nte se ca
ausada por
r fraude ou
erro, planejamos
p
s e execut
tamos pro
ocedimento
os de audi
itoria em
m resposta
a a
tais ri
iscos, be
em como obtemos evidência
a de audi
itoria ap
propriada e
suficie
ente para fundament
tar nossa
a opinião.
. O risco
o de não detecção de
distorç
ção releva
ante resul
ltante de fraude é maior do que o pro
oveniente de
erro, já
j
que a fraude pode env
volver o ato de burlar os
s control
les
interno
os, conlu
uio, fals
sificação,
, omissão
o ou re
epresentaç
ções fals
sas
intenci
ionais.
Obtemos
s entendim
mento dos controles
s internos
s relevant
ntes para a auditor
ria
para
planejarm
mos
proc
cedimentos
de
auditoria
a
aprop
priados
às
circuns
stâncias, mas, não, com o ob
bjetivo de
e expressa
armos opin
nião sobre
e a
eficáci
ia dos con
ntroles in
nternos do
o Fundo.







Avaliam
mos
a adequação
a
das
po
olíticas contábeis
s
utiliz
zadas
e a
razoabi
ilidade da
as estimat
tivas cont
tábeis e respectiva
r
as divulga
ações feit
tas
pela ad
dministraç
ção.
Concluí
ímos sobr
re a adeq
quação do
o uso, pela
p
admi
inistração
o, da ba
ase
contábi
il de con
ntinuidade
e operaci
ional e, com base
e nas evi
idências de
auditor
ria obtida
as, se exi
iste incer
rteza rele
evante em relação a eventos ou
condiçõ
ões que possam l
levantar dúvida significat
ativa em relação à
capacid
dade de continuida
c
ade opera
acional do
o Fundo. Se concl
luirmos que
q
existe incerteza
a relevant
te, devemo
os chamar atenção e
em nosso relatório
r
de
auditor
ria para as
a respect
tivas divu
ulgações nas demon
nstrações financeir
ras
ou incluir modificação em nossa
a opinião
o, se as
s divulga
ações for
rem
uadas. Nos
ssas conc
clusões estão fund
damentadas
s nas evi
idências de
inadequ
auditor
ria obtida
as até a data de nosso re
elatório. Todavia, eventos ou
condiçõ
ões futur
ras podem
m levar o Fundo a não mais se manter em
continu
uidade ope
eracional.
ão geral
Avaliam
mos a ap
presentaçã
l, a estrutura e o co
onteúdo das
d
as
demonst
trações
financeir
ras,
inclusive
as
a
divul
lgações
e
se
demonst
trações fi
inanceiras
s represen
ntam as co
orresponde
entes tran
nsações e os
eventos
s de manei
ira compat
tível com o objetiv
vo de apre
esentação adequada.
.

Co
omunicamo-nos com os
o respons
sáveis pela governança a re
espeito, entre
e
outr
ros
as
spectos, do alcanc
ce planeja
ado, da época
é
da auditoria
a e das constataçõ
c
ões
si
ignificati
ivas
de
auditor
ria,
inc
clusive
as
even
ntuais
deficiênci
d
ias
si
ignificati
ivas nos controle
es intern
nos que identifica
i
amos dura
ante noss
sos
tr
rabalhos.
Fo
ornecemos também aos resp
ponsáveis pela go
overnança declaraç
ção de que
q
cu
umprimos com as exigências
e
s éticas relevant
tes, inclu
uindo os requisit
tos
ap
plicáveis
de
in
ndependênc
cia,
e
comunicamos
to
odos
os
eventua
ais
re
elacioname
entos ou assuntos que pode
eriam afet
tar, cons ideravelm
mente, nos
ssa
in
ndependênc
cia, inclu
uindo, qua
ando aplic
cável, as respectiv
vas salvag
guardas.
os assunt
tos que foram
f
obj
jeto de comunicaçã
c
ão com o
os respons
sáveis pe
ela
Do
go
overnança,
,
determ
minamos
a
aqueles que
fora
am
consi
iderados como
ma
ais
si
ignificati
ivos na auditoria
a das demonstrações financ
ceiras do
o exercíc
cio
co
orrente e que, dessa
d
man
neira, co
onstituem os prin
ncipais assuntos
a
de
a
au
uditoria. Descrevemos esses
s assuntos em noss
so relató
ório de auditoria,
a
me
enos que lei
l
ou re
egulamento
o tenha pr
roibido di
ivulgação pública do assunt
to,
ou
u quando,
, em cir
rcunstânci
ias extre
emamente raras, d
determinar
rmos que o
as
ssunto não
o deve se
er comunic
cado em no
osso relat
tório por
rque as co
onsequênci
ias

ad
dversas de
d
tal co
omunicação
o podem, dentro de
d
uma pe
erspectiva
a razoáve
el,
su
uperar os benefício
os da comu
unicação para
p
o int
teresse pú
úblico.

Sã
ão Paulo, 02 de fev
vereiro de
e 2018.

An
ndré José Valério
Co
ontador CR
RC 1SP-244
4.101/O-5

RS
SM Brasil Auditores
s Independ
dentes - Sociedade
S
Simples
CR
RC 2SP-030
0.002/O-7
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Balanço Patrimonial
P
d exercicioos findos
dos
Em 31 de dezembro de
d 2017 e 20016
(Em milhaares de Reaiis)

Ativo

2017

20166

2.161

1.853

1.169
940
39
13

933
902
18

Não circullante

4
45.390

45.393

Investimeento
Propriedaades para invvestimento
Imóveis acabados

4
45.384

45.384

N
Nota
6

4
45.384

45.384

N
Nota
7

6
6

9
9

4
47.551

47.246

Circulantee
Caixa e Eqquivalentes dee Caixa
Contas a reeceber de aluugueis
Outros
Despesas Antecipadas
A

Imobilizad
do
Bens de uso
u

Totaal do ativo

Nota 4
N
N
Nota
5

As nottas explicativ
vas são partee integrante das demonsstrações finaanceiras
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G
Greg
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Balanço Patrimonial
P
d exercicioos findos
dos
Em 31 de dezembro de
d 2017 e 20016
(Em milhaares de Reaiis)

Passivo
Circulantee
Fornecedorres de materiaais e serviçoss
Obrigaçõess fiscais e preevidenciárias
Distribuiçãoo de resultadoos a pagar
Provisão dee pagamentoss a efetuar

N
Nota
8
Nota 13
N
N
Nota
9

Tottal do passivo

Resultadoos de Exercicios Futuross

2017

20166

456

386

18
13
330
95

17
10
326
33

456

386

33

96

Resultados de Exercicioos Futuros

N
Nota
10

33

96

Patrimônioo líquido

N
Nota
11

4
47.062

46.764

4.200
222.452
2
20.410
4
47.062

4.200
22.225
20.339
46.764

4
47.551

47.246

Cotas integgralizadas
Reservas de
d capital
Lucros Acuumulados

Totaal do passivo e patrimônio líquido
l

As nottas explicativ
vas são partee integrante das demonsstrações finaanceiras

Carolinna Andrea Garisto
G
Greg
gório
Diretoraa
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Demonstraação do resulttado dos exe rcicios findoss em 31 de dezembro
d
de 2017
2
e 2016
(Em milharres de reais)

Receitas de propriedad
des para invesstimento
Receita de
d alugueis

Nota 12

Despesas de
d propriedad
des para inveestimento
Despesass de condomínio
io
Propriedad
des para invesstimento
Ajuste a valor
v
justo de propriedades
p
para investimennto

5.730

5.630

(135)

(617))

(2.367))

5.595

2.646

94

165

(608)
(333)

3
(907))
(396))

4.748

1.511

4.2000.000
1
1,1305

4.200.000
0,3598

Outros ativvos financeiroos
Receita fiinanceira

Nota 18
Nota 17

Resultado líquido do peeríodo
Quantidadee de cotas em
m circulação
Lucro Por cota - (em re ais)

20166

-

Resultado líquido de prropriedades para
p
investimento

Outras recceitas/despes as
Receitas Diversas
D
Serviços de
d terceiros
Despesass administrativaas

2017

As nottas explicativ
vas são partee integrante das demonsstrações finaanceiras
.
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Demonstraçção das Mutações do Patrimôônio Líquido dos
d exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e 20116
(Em milharees de reais)

Cotas
integgralizadas
Saldo em 311 de dezembro de 2015
Reserva de capital
c
Distribuição de
d resultado no período
Lucro /Prejuíízo do exercício
Resultado ajuuste valor justo
Saldo em 311 de dezembro de 2016

Reserva de capital
c
Distribuição de
d resultado no período
Lucro /Prejuíízo do exercício
Resultado ajuuste valor justo
Saldo em 311 de dezembro de 2017

4.200
4.200

4.200

Reservas

Lucro (prrejuízo)
acumulado

21.9999
2226
22.2225

2227
22.4552

Totaal

23.222

49.421

(226)
(4.168)
3.878
(2.367)

(4.168)
3.878
(2.367)

20.339

46.764

(227)
(4.450)
4.748
-

(4.450)
4.748
-

20.410

47.062

As nottas explicativ
vas são partee integrante das demonsstrações finaanceiras
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N
NOTAS EX
XPLICAT
TIVAS À
ÀS DEMO
ONSTRAÇ
ÇÕES CO
ONTÁBEIIS
EM 31 DE DEZ
ZEMBRO DE 2017 E 2016
(Va
alores expreessos em milhares de reeais)

ÓRICO E CO
ONTEXTO
O OPERAC
CIONAL
1 - HISTÓ
SCP Fundoo de Investtimento Imobiliário, addministrado
o por BR-C
Capital Distrribuidora de Títulos e
Valores Moobiliários S//A., foi consstituído em outubro de 1996, sob a forma de ccondomínio fechado, dee
acordo com
m os termoss da Lei no. 8.668/93 e Instrução no205/94, sub
bstituída peela Instrução
o nº 472/08,,
ambas da C
Comissão dee Valores Mobiliários
M
(C
CVM), tend
do o início de
d suas operaações em 1ºº de abril dee
1997. O Fuundo tem poor objetivo a aplicação dde recursos na aquisiçãão, locação, vendas, incorporação e
arrendamennto de imóóveis, localiizados no S
Shopping Center
C
Piedaade, situadoo na Rua Conselheiro
C
o
Junqueira A
Ayres, no. 088 - Salvadorr - BA.
Em 28 de aagosto de 20006, conform
me Ata da A
Assembleia Geral
G
de Cottistas foi aprrovada soliccitação juntoo
à CVM dee autorizaçãoo para nego
ociar as doo Fundo em Bolsa de Valores
V
ou nno Mercado
o de Balcãoo
Organizadoo, sendo aproovada alteraação no Reguulamento do
o Fundo.
Destacamos entre as allterações as que seguem
m:
nio Líquidoo do Fundo,, que foi
a) Allteração do número de cotas repreesentativas do Patrimôn
deefinida em 4.200.000
4
(quatro milhõees e duzento
os mil ) ;
b) Coontratação de instituiçção financeiira devidam
mente autoriizada para prestar serv
viços de
cuustódia e esccrituração dee cotas
c) M
Modificação do
d prazo de pagamento dos rendimeentos mensaais.
Em outubroo de 2006, o Fundo tev
ve suas cotass registradass para negocciação na B
Bolsa de Vallores de Sãoo
Paulo (Bovvespa).
SENTAÇÃO
O DAS DEM
MONSTRA
AÇÕES CONTÁBEIS
2 - APRES
As demonsstrações conntábeis foram
m preparadass de acordo com as disp
posições e nnormas da Comissão
C
dee
Valores M
Mobiliários (CVM),
(
esp
pecificamennte aplicáveeis aos fun
ndos de invvestimento imobiliário,,
consubstannciadas nas Instruções
I
CVM nº 472 e nº 516, e alterações
a
po
osteriores.
CIPAIS PRÁ
ÁTICAS CO
ONTÁBEIS
S
3 - PRINC
As práticass contábeis foram adotaadas de connformidade com
c
a Instru
ução CVM n° 516 de 29/11/2011,,
destacando que as principais para registro
r
das operações são
s as seguin
ntes:
ompetência.
a)) O regimee de apuraçãão do resultaado é o de co
b) As apliccações finan
nceiras estãão representtadas pelo valor do ccusto acresccido dos
rendimenntos auferido
os até a data do balanço.
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mentos foram
m contabilizzados de
c)) Aluguéis e cessões a receber pendentes de recebim
acordo coom o regimee de competêência do exeercício.

dd) Os imóvveis para reenda, confoorme instruçção CVM n° 516 de 29/11/2011
1, foram
mensuraddos pelo valor justo atraavés de laudo de avaliaçção de 28/111/2016 elabo
orado por
Enelmar Pimentel Chagas,
C
Enggenheiro Civil, Crea n° 3319-D/B
BA, tendo seu
s valor
determinaado em R$ 45.384
4
mil, valor pelo qual
q já estão
o registradoss na contabillidade do
Fundo.
No exerccicio findo em
e 31 de deezembro de 2017, não ocorreram
o
faatos mercado
ologicos,
alterações urbanas, bem
b como nnenhuma alteeração substtancial nos iimóveis, seu
u entorno
ou sua uttilização, beem como quualquer even
nto que impllicasse em aalteração substancial
do valor dos imóveiis que integgram o patriimonio do Fundo,
F
valoor pelo qual já estão
registradoos na contab
bilidade do F
Fundo.

e)) O Fundoo se enquad
dra no incisoo III do Arrtigo 3º. Daa lei nº 11.0033/04, passsando os
rendimenntos distribu
uídos aos cootistas a usu
ufruir da iseenção o Impposto de Reenda nas
condições em que a Lei nº 11.1 96/05 especcifica. Os gaanhos e renddimentos do
os títulos
que com
mpõe a carteeira o Funddo sofrem retenção
r
dee Imposto dde Renda conforme
c
legislaçãoo em vigor.
f)) Mensalm
mente é calculada sobree a receita bruta,
b
4 % (quatro porr cento), a título de
constituiçção do Fund
do de Reposiição de Ativ
vos.

visão para Liquidação de Deved
dores Duviddosos, dos valores
g) É constiituída Prov
corresponndentes aos condomíniios pagos pelo
p
Fundo e devidos pelos locad
dores em
processoss judiciais.
hh) Registro como obrigaações dos vaalores devid
dos como despesas de coondomínio conforme
c
termos dee confissão de
d dívida firrmado com o Condomín
nio Shoppingg Center Pieedade.

i)) Imposto de Renda e Contribuiçãão Social: peela sua natu
ureza, o Funddo é uma in
nstituição
isenta desstes tributos, motivo pello qual deixou de constiituir as respeectivas prov
visões.
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4 – CAIXA
A E EQUIV
VALENTES
S DE CAIXA
A
2017
(R$ mil)

2016
(R$ mil)

81
81

37
37

APLICAÇ
ÇÕES FINA
ANCEIRAS
Caixa Econnômica Federral – Fundo Giro
G Empr. Ref.
R DI LP
Caixa Econnômica Federral – CDB

1.088
346
742

896
196
700

TOTAL DE
D CAIXA E EQUIVA
ALENTES DE
D CAIXA

1.169

933

DISPONIV
VEL
Bancos – c/Movimento
c
o

AS A RECE
EBER DE ALUGUÉIS
A
S
5 – CONTA
Valores a rreceber referrentes a alug
guéis, IPTU e condomín
nios, que forram objeto dde termos dee confissõess
de dívidas, distratos e ações
a
de desspejos.
RIEDADES
S PARA INVESTIMEN
NTO
6 – PROPR
As proprieddades para investimento
o são represeentados por lojas localizzados no Shhopping Cen
nter Piedade,,
são distribu
na cidade dde Salvador--BA, cujos rendimentos
r
uídos aos cotistas, após a dedução das
d despesass
conforme rregulamento.
e 31 de ddezembro de
d 2017, ass
Conforme mencionadoo na Nota 3, item d, no exercíccio findo em
propriedadees para inveestimento, conforme
c
innstrução CV
VM n° 516 de 29/12/20011, foram mensuradoss
pelo valor jjusto atravéés de laudo de
d avaliaçãoo de 28/11/2
2016 elaboraado por Eneelmar Pimen
ntel Chagas,,
Engenheiroo Civil, Creaa n° 3319-D//BA, tendo sseu valor deeterminado em
e R$ 45.3884 mil.
Ainda confforme mencionado na Nota
N
3, item
m d, não ocorreram no exercicio
e
finndo em 31 de
d dezembroo
de 2017 fa
fatos mercaddologicos, alterações
a
uurbanas, bem
m como neenhuma alteeração subsstancial noss
imóveis, seeu entorno ou sua utiilização, beem como qu
ualquer eveento que im
mplicasse em
m alteraçãoo
substanciall do valor dos imóveis que integgram o patrrimonio do Fundo, vaalor pelo qu
ual já estãoo
registrados na contabiliidade do Fundo.
7 – BENS D
DE USO
O imobilizzado de uso é composto de móveiis e equipam
mentos, bem
m como sisttemas de co
omunicação,,
processameento de dadoos e segurança, para atenndimento daas necessidad
des de funciionamento do
d Fundo.

IMO
OBILIZADO DE
E USO
Custo
Adiições
31/12/2
2016
Imobilizado de
d Uso
- Móveis e Equipamentos
E
- Sistema dee Processamento
o de Dados

9
8
1

0
0
-

B
Baixas

D
Depreciação

0
-
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8 – FORNE
ECEDORA
AS DE MAT
TERIAIS E SERVIÇO
OS
Valores a pagar em conceito
c
de taxa de adm
dministração, consultoria de investitimentos, co
ontroladoria,,
auditoria, eentre outros.
P
NTOS A EFE
ETUAR
9 – PROVIISÃO DE PAGAMEN
Valores a serem pagos ao Condom
mínio do Shoopping Centeer Piedade, conforme
c
accordos firmaados.
ULTADO DE
D EXERCÍÍCIOS FUT
TUROS
10 – RESU
Correspondde às receittas com cesssões de dirreito de uso
o, recebidass por ocasiãão das assinaturas doss
contratos dde locações das lojas, apropriadas
a
ao resultad
do de acord
do com o peeríodo de vigência
v
doss
respectivoss contratos.
11 - PATR
RIMÔNIO LÍQUIDO
L
O Patrimônnio Líquido é representaado por 4.2000.000 totalm
mente integralizadas, coom valor un
nitário de R$$
11,2053 em
m 31 de dezeembro de 2017 (4.200.0000 de R$ 11,1343 em 2016).
2
EITAS DE PROPRIED
P
DADES PA
ARA INVES
STIMENTO
O
12 – RECE
2017
(R$ mil)
Receitas de Aluguel – Lojas
L
Receitas de Aluguel – Hall
H
Cessão de Aluguel
A
– Taaxa de Transsferencia
Multa Rescisória
Atualizaçãoo, Juros, Mu
ultas s/ Aluguuéis
Receitas de Direito de Uso
U - Cessãoo de Direito
o

5.234
425
3
5
63
5.730

2016
(R$ mil)
5.032
2
365
5
168
8
2
63
3
5.630
0

RIBUIÇÃO
O DE REND
DIMENTOS
S
13 - DISTR
Os rendimeentos distribbuídos aos cotistas são aaqueles prov
venientes do
o efetivo reccebimento dos
d aluguéis,,
deduzidas as despesas operacionaais e adminiistrativas relacionadas aos
a mesmoss, bem com
mo a taxa dee
administraçção e o Funddo de Reserv
va para Rep osição de Ativos.
A
O valor da remunneração atrib
buída a cadaa
cota será appurado do último
ú
dia útil de cada m
mês e pago no
n 10º dia úttil do mês suubsequente aos
a titularess
de que estiiverem regisstrados como tal no fechhamento dass negociaçõees do 4º (quuarto) dia útiil do mês doo
respectivo ppagamento, a título de antecipação
a
dos resultad
dos a serem distribuídos
d
.
Em 31 de ddezembro dee 2017 o sald
do de rendim
mentos a disttribuir era R$
R 330 mil (R
R$ 326 mil em 2016).
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14 - TAXA
A DE ADMIINISTRAÇÃO
A Adminisstradora receebe pela preestação de sserviços de gestão e ad
dministraçãoo, remuneraação mensall
corresponddente a 4 % (quatro por cento) sobree a renda líq
quida, enten
ndida como aas receitas geradas
g
com
m
as locaçõess, descontadaas as despessas de operaçções do Fun
ndo.
A taxa é caalculada mennsalmente, sempre no úlltimo dia útiil do mês a que
q se referirr, com base nas receitass
efetivamennte recebidass em caixa, e é paga ao A
Administrad
dor até o 15ºº dia útil do mês subseq
quente ao dee
referência.
RUMENTO
OS FINANC
CEIROS
15 - INSTR
Em 31 de dezembro de 2017 os
o instrumenntos financeeiros apreseentados no balanço co
orrespondem
m
basicamentte à aplicaçãão financeirra e rendimeentos a disttribuir, cujos valores coontábeis equ
uivalem aoss
valores de m
mercado.
TÓDIA DE TÍTULOS
T
EM
E CARTE
EIRA
16 - CUST
Os títulos pprivados sãoo custodiado
os na Centrall de Custódiia e Liquidaação Financeeira de Títullos Privadoss
(CETIP).
PESAS ADM
MINISTRA
ATIVAS
17 – DESP
2017
(R$ mil)
Despesas coom Propried
dades para Innvestimento
Despesas Administrativ
A
vas Diversass
Despesas Tributárias
T
Total

(282)
(26)
(25)
333

2016
(R$ mil)
(353))
(27))
(16))
396
6

PESAS DE SERVIÇOS
S
S DE TERC
CEIROS
18 – DESP
2017
(R$ mil)
Auditoria
Assessoria Técnica
Consultoriaa Jurídica
Administraçção de Alug
guéis
Custódia
Taxa de Addministração
o
Outras
Total

(15)
(34)
(280)
(27)
(205)
(47)
(608)
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TABILIDAD
DE
19 - RENT
Apresentam
mos abaixo, a evolução do
d valor pattrimonial da cota e a ren
ntabilidade nno período:
Data

Patrimônio
quido
Liq

Número
de Cotas

Variação
Valor
nial Patrim
monial
Patrimon
da Cota
a
da Cota
C

30.06.20155
31.12.20155
30.06.20166
31.12.20166
30.06.20177
31.12.20177

R$ 48.899.990
R$ 49.4420.735
R$ 49.080.802
R$ 46.764.001
R$ 46.603.453
R$ 47.062.450

4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000

R$ 11,642
29
R$ 11,766
68
R$ 11,685
59
R$ 11,134
43
R$ 11,096
61
R$ 11,205
53

(0,24
4%)
1,06
6%
(0,69
9%)
(4,66
6%)
0,24
4%
0,98
8%

R
Rentabilidad
de Sobre o
P
Patrimônio
o Liquido
Méd
dio
%
Período
4,,84%
ao
o semestre
100,35
ao ano
4,,18%
ao
o semestre
3,,10%
ao ano
4,,67%
ao
o semestre
100,18
ao ano

20 – CONT
TRATO DE
E PRESTAÇ
ÇÃO DE SE
ERVIÇOS DE AUDIT
TORIA
Em atendim
mento à Insstrução CVM
M nº 381, nnão foram registrados pagamentos
p
por serviço
os prestadoss
pelo auditoor externo do
d Fundo qu
ue afetassem
m a sua indeependência ou
o a objetivvidade dos trabalhos
t
dee
auditoria. A política addotada pelo administraddor atende aos
a princípios que presservam a ind
dependênciaa
do auditor.

TINGÊNCIIAS
21 - CONT
Não há reggistro de dem
mandas judiiciais ou exttrajudiciais, quer na defesa dos dirreitos dos co
otistas, querr
destes conttra a Adminiistração do Fundo.
F
ORES DE RISCOS
R
22 – FATO
A carteira do FUND
DO, e por consequênci
c
ia seu patriimônio, estão submetiddos a diversos riscos,,
incluindo, sem limitaçção, os listad
dos abaixo, os quais esstão detalhad
dos no anexxo I do regu
ulamento doo
FUNDO:
Risscos de Merrcado
- Faatores macrooeconômicos relevantes
- Riisco de créddito dos ativo
os financeiroos da carteirra do FUNDO
- Riiscos de alteeração da leg
gislação apliicável ao FU
UNDO e/ou aos Cotistass
- Riisco de alterrações tributtárias e mudaanças na leg
gislação tribu
utária
- Riiscos jurídiccos
Risscos relacion
nados ao FU
UNDO
- Innexistência de
d garantia de
d eliminaçãão de riscos
- Desempenho passado
- Reevisões e/ouu atualizaçõees de projeçõões
- Riisco relativoo à rentabilid
dade do FUN
NDO
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- Riisco de dispoonibilidade de caixa
- Riisco relativoo à concentraação e pulveerização
- Riisco de confflito de interesses
- Riisco de Desaapropriação e de Sinistroo
- Riisco das Conntingências Ambientais
A
- Riiscos relacioonados ao in
nvestimento em de Fund
dos de Invesstimento Imoobiliário
nados ao mercado imoobiliário
Risscos relacion
- Riisco de desvvalorização dos
d bens imóóveis
Risscos relativoos às novas emissões

AS EMITID
DAS PELO FUNDO
23 – COTA
As cotas doo FUNDO corresponde
c
erão a fraçõees ideais dee seu patrimônio e terãoo a forma nominativa e
escritural, sendo atuallmente seu patrimonio dividido em
m 4.200.000
0 (quatro m
milhões e du
uzentas mil))
cotas comppondo uma única série, no valor dde R$ 1,00 (um
(
real) caada, perfazeendo o monttante de R$$
4.200.000,000 (quatro milhões
m
e duzentos mil rreais).
O FUNDO
O mantem coontrato com a Itau Correetora de Vallores S.A., instituição
i
ddepositária devidamente
d
e
credenciadaa pela CVM
M-Comissão de Valoress Mobiliário
os para a preestação de sserviços de custódia dee
ativos e esccrituração daas Cotas.
De acordo com o dispoosto no artigo 2º da Lei nnº 8.668,bem
m como no artigo
a
9º da IInstrução CV
VM nº 472,
o Cotista nãão poderá reequerer o ressgate de suaas Cotas

24 - TRAN
NSAÇÕES COM
C
PART
TES RELA
ACIONADA
AS
Operações com Empreesa Ligada à Gestora / A
Administrad
dora
Durante os exercícios findos em 31
3 de dezem
mbro de 2017
7 e 2016, o Fundo não rrealizou opeerações com
m
partes relaccionadas da BR-Capital DTVM S.A
A.

G
Greg
gório
Carolinna Andrea Garisto
Diretoraa

Luiz Liinares Camb
bero
CT-CRC
C-1SP07425
56/O-4
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