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Op
Exxaminamos as demonstraçções financeirras do Fundo de Investiimento Imobbiliário Pedra Negra Ren
nda
Im
mobiliária (“F
Fundo”), que compreendem
m o balanço patrimonial
p
em
m 31 de dezem
mbro de 2017
7 e as respectiivas
deemonstrações do resultado, das mutaçõees do patrimôn
nio líquido e dos fluxos dee caixa para o exercício fiindo
neessa data, bem
m como as correspondent
c
tes notas exp
plicativas, inccluindo o ressumo das priincipais políticas
coontábeis.
Em
m nossa opinnião, as demo
onstrações finnanceiras acim
ma referidas apresentam aadequadamen
nte, em todoss os
asppectos relevantes, a posiçãão patrimoniaal e financeiraa do Fundo de
d Investimennto Imobiliárrio Pedra Neegra
Reenda Imobiliáária em 31 dee dezembro dee 2017, o deseempenho de su
uas operaçõess e os seus fluxos de caixa para
p
o exercício finddo nessa data,, de acordo coom as práticaas contábeis ad
dotadas no Brrasil aplicáveis aos Fundoss de
Innvestimentos Imobiliários.
nião
Baase para opin
Noossa auditoriaa foi conduzida de acorddo com as no
ormas brasileiras e internaacionais de auditoria.
a
Nosssas
ressponsabilidaddes, em conformidade coom tais norrmas, estão descritas naa seção a seguir,
s
intitullada
“R
Responsabilidaades do audito
or pela auditooria das demo
onstrações finaanceiras”. Som
mos independ
dentes em relaação
aoo Fundo, de accordo com os princípios éticcos relevantess previstos no Código de Éttica Profission
nal do Contador e
naas normas profissionais em
mitidas pelo Conselho Feederal de Con
ntabilidade, e cumprimos com as dem
mais
ressponsabilidaddes éticas de acordo com essas normaas. Acreditam
mos que a eviidência de au
uditoria obtidda é
suuficiente e aproopriada para fundamentar
f
nnossa opinião.
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nfase
Ên
Paarticipação em
m Sociedade de Propósitoo Específico – Valor justo de ativo não divulgado
Coonforme menncionado na nota
n
explicatiiva nº 6 às demonstraçõees financeirass, a Administração não pôde
p
meensurar de forma confiável o valor justoo da propried
dade para inveestimento exisstente na SPE
E Telhanorte S/A
(“SPE”), conforrme determinado na Instruçção CVM Nº 516, de 29 de dezembro dde 2011, em virtude
v
do imóóvel
S estar em fase de constrrução. Nossa opinião
o
não co
ontém ressalvva relacionadaa a esse assuntto.
exxistente nesta SPE
untos de auditoria
Prrincipais assu
oria são aquelees que, em no
osso julgamentto profissionaal, foram os mais
m significatiivos
Prrincipais assunntos de audito
em
m nossa audittoria do exerccício correntee. Esses assun
ntos foram tratados no conntexto de nosssa auditoria das
deemonstrações financeiras co
omo um todo e na formação
o de nossa opinião sobre esssas demonstrrações financeeiras
e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobrre esses assuntos.
Reeconhecimento de receita dos contratoos de locação
ntratos de locaação
O reconhecimennto mensal daas receitas de locação pelo Fundo é realiizado utilizanddo-se dos con
firrmados com os
o locatários, onde
o
se enconntra discriminaado prazo, valores e atualizaações monetárrias.
Essse assunto foi considerado um dos princcipais assuntoss de auditoria devido a relevvância dos vaalores envolviddos,
coonforme divulggado na Nota Explicativa nnº 5.
Noossos proceddimentos de auditoria paara abordar o risco de distorção reelevante relaacionado com
m o
recconhecimentoo da receita inccluíram, entree outros, a:





avaliação das
d políticas contábeis
c
adottadas pelo Fun
ndo no reconh
hecimento de rreceitas;
análise dee uma amosttra de contraatos originaiss, para confeerência dos ddados originaais utilizados na
mensuraçãão da receita;
análise de uma amostra para conferênncia de recebim
mentos com os
o documentoss bancários;
aplicação de procedimeentos analíticoos mensais anaalisando variaações inconsisstentes ao nossso conhecimeento
do Fundo.

Addicionalmentee, avaliamos a adequaçãoo das divulg
gações sobre o assunto in
incluídas na nota explicaativa
meencionada antteriormente.

3

i
Deeterminação do valor justto das proprieedades para investimento
A Administradoora do Fundo
o contrata esppecialista exteerno para avaaliação das prropriedades para
p
investimeento
quuando são perccebidas alteraações mercadoológicas ou allterações substanciais nos im
móveis que possa implicarr em
muudança substaancial do valor justo dos im
móveis registraados no Fundo
o, conforme ddescrito na Nota Explicativaa n º
8.
Essse assunto fooi considerado
o um dos priincipais assun
ntos de audito
oria pela repreesentatividadee desse ativo em
rellação ao patriimônio líquido
o do Fundo, ppela complexidade da metodologia de me
mensuração utilizada e pelo alto
grrau de julgameento na determ
minação das prremissas adotadas na valoriização das proopriedades parra investimentto.
Noossos procedim
mentos de aud
ditoria para abbordar o risco de distorção relevante
r
relaacionado ao reeconhecimentoo do
vaalor justo das propriedades
p
para
p investimeento incluíram
m, entre outross:




a revisão da
d metodolog
gia e do moddelo utilizado
o na mensuraação do valorr justo das propriedades
p
p
para
investimentto, incluindo a razoabilidadde das premisssas utilizadas.
avaliação da
d objetividadee e competênccia do avaliad
dor externo con
ntratado pela A
Administrado
ora do Fundo.
avaliação da
d exatidão do
os correspondeentes registross contábeis no Ativo e no R
Resultado do Exercício.
E

Addicionalmentee, avaliamos a adequaçãoo das divulg
gações sobre o assunto in
incluídas na nota explicaativa
meencionada antteriormente.
i
s mantidos em
m Sociedadess de Propósito Específico ((“SPE”)
Avvaliação dos investimento
O Fundo possuui participação
o em SPE, a qual possui imóvel em construção, o qqual será utilizzado para aufferir
rennda por meio de contrato dee locação.
Essse assunto fooi considerado
o um dos priincipais assun
ntos de audito
oria pela repreesentatividadee desse ativo em
rellação ao patrrimônio líquiido do Fundoo e pela parrticularidade existente na determinação
o do método de
vaalorização da participação
p
societária.
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Noossos procediimentos de au
uditoria para abordar o rissco de distorçção relevante relacionado a mensuraçãoo do
vaalor de particippação societárria incluíram, entre outros:





a revisão doos documento
os comprobatóórios sobre a participação
p
do
o Fundo na SPPE.
a verificaçção dos valorres transacionnados no exeercício de 20
017 relativos à aquisição da participaação
societária.
a verificaçãão dos documentos comproobatórios que tratam
t
sobre a futura utilizaação do imóveel em construçção,
existente naa SPE.
a verificaçãão da forma dee mensuraçãoo do valor da participação
p
so
ocietária para 31 de dezemb
bro de 2017.

Addicionalmentee, avaliamos a adequaçãoo das divulg
gações sobre o assunto in
incluídas na nota explicaativa
meencionada antteriormente.
utros assuntoos
Ou
Au
uditoria relattiva ao exercíício findo em
m 31 de dezem
mbro de 2016
Ass demonstraçõões financeiraas relativas aoo exercício en
ncerrado em 31
3 de dezembbro de 2016, apresentadas
a
p
para
finns de comparração, foram auditadas
a
porr nós, com reelatório de auditoria emitiddo em 27 de janeiro de 20017,
coontendo apenaas assunto ap
presentado em
m parágrafo de
d ênfase relaativo ao reconnhecimento do
d valor justoo de
deeterminadas prropriedades para investimeento diretamen
nte no patrimô
ônio líquido ddecorrente de integralizaçãoo de
caapital em bens.
Reesponsabilidaade da admin
nistração e daa governança
a pelas demon
nstrações finaanceiras
A administraçãão é responsáável pela elabboração e adequada apresentação das demonstraçõees financeirass de
accordo com as práticas
p
contáábeis adotadass no Brasil apllicáveis aos Fu
undos de Inveestimentos Im
mobiliários e peelos
coontroles internnos que ela detterminou com
mo necessárioss para permitirr a elaboraçãoo de demonstrrações financeeiras
livvres de distorçção relevante, independenteemente se caussada por fraud
de ou erro.
Naa elaboração das
d demonstraações financeeiras, a adminiistração é resp
ponsável pelaa avaliação daa capacidade de
d o
Fuundo continuaar operando, divulgando, qquando aplicáável, os assun
ntos relacionaados com a sua continuiddade
opperacional e o uso dessa base contábbil na elaboraação das dem
monstrações ffinanceiras, a não ser quue a
addministração pretenda
p
liquiidar o Fundo ou cessar suaas operações, ou não tenhaa nenhuma allternativa reallista
paara evitar o encerramento daas operações.
nança do Funddo são aquelees com respon
nsabilidade peela supervisão
o do processoo de
Oss responsáveis pela govern
elaaboração das demonstraçõe
d
es financeiras.
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Reesponsabilidaades do audittor pela audittoria das dem
monstrações financeiras
f
Noossos objetivoos são obter seegurança razooável de que as
a demonstraçõ
ões financeiraas, tomadas em
m conjunto, esstão
livvres de distorçção relevante, independenttemente se caausada por fraaude ou erro, e emitir relattório de auditoria
coontendo nossaa opinião. Seg
gurança razoáável é um alto
o nível de segurança, mass, não, uma garantia
g
de quue a
auuditoria realizzada de acord
do com as noormas brasileeiras e internacionais de aauditoria sem
mpre detectam
m as
evventuais distoorções relevan
ntes existentees. As distorçções podem ser decorrenttes de fraudee ou erro e são
coonsideradas relevantes quan
ndo, individuaalmente ou em
m conjunto, possam influencciar, dentro dee uma perspecctiva
razzoável, as deccisões econôm
micas dos usuáários tomadas com base nas referidas dem
monstrações fiinanceiras.
Coomo parte da auditoria reallizada de acorrdo com as no
ormas brasileirras e internaciionais de auditoria, exercem
mos
jullgamento proffissional e maantemos cetici smo profissio
onal ao longo da
d auditoria. A
Além disso:
 Identificamoos e avaliamos os riscos de distorção releevante nas dem
monstrações fi
financeiras, ind
dependentemeente
se causada por
p fraude ou erro, planejam
mos e executamos procedim
mentos de audiitoria em resp
posta a tais risccos,
bem como obtemos
o
evidêência de auditooria apropriad
da e suficiente para fundameentar nossa op
pinião. O riscoo de
não detecçãoo de distorção
o relevante ressultante de fraaude é maior do
d que o proveeniente de erro, já que a fraaude
pode envolvver o ato de burlar
b
os contr
troles internoss, conluio, falsificação, om
missão ou reprresentações faalsas
intencionaiss.
 Obtemos enntendimento dos controles innternos relevaantes para a au
uditoria para pplanejarmos procedimentos
p
s de
auditoria appropriados às circunstânciass, mas, não, com
c
o objetivo de expressaarmos opinião
o sobre a eficáácia
dos controlees internos do Fundo.
 Avaliamos a adequação das políticass contábeis utilizadas e a razoabilidadee das estimattivas contábeiis e
d
feeitas pela adm
ministração.
respectivas divulgações
 Concluímoss sobre a adeq
quação do usoo, pela adminiistração, da base contábil dde continuidade operacionaal e,
com base naas evidências de
d auditoria oobtidas, se existe incerteza relevante
r
em rrelação a even
ntos ou condiçções
que possam levantar dúviida significativ
iva em relação
o à capacidadee de continuiddade operacional do Fundo. Se
ncerteza relevvante, devemos chamar aten
nção em nossoo relatório de auditoria paraa as
concluirmoss que existe in
respectivas divulgações nas demonstrrações financceiras ou inclluir modificaçção em nossa opinião, see as
quadas. Nossaas conclusões estão fundam
mentadas nas eevidências de auditoria obtiidas
divulgações forem inadeq
até a data de
d nosso relattório. Todaviaa, eventos ou condições fu
uturas podem levar o Fund
do a não maiss se
manter em continuidade
c
operacional.
o
 Avaliamos a apresentaçãão geral, a eestrutura e o conteúdo daas demonstraçções financeiras, inclusivee as
divulgações e se as demonstrações finnanceiras reprresentam as correspondent
c
tes transaçõess e os eventoss de
maneira com
mpatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Coomunicamo-nnos com os ressponsáveis peela governançaa a respeito, entre
e
outros aaspectos, do allcance planejaado,
daa época da auditoria
a
e das
d constataçõões significattivas de audiitoria, inclusiive as eventu
uais deficiênccias
siggnificativas noos controles in
nternos que iddentificamos durante
d
nossoss trabalhos.
mbém aos responsáveis pella governançaa declaração de
d que cumpriimos com as exigências étiicas
Foornecemos tam
rellevantes, inccluindo os requisitos
r
applicáveis de independênciia, e comunnicamos todo
os os eventuuais
rellacionamentos ou assuntoss que poderiam
m afetar, con
nsideravelmentte, nossa indeependência, in
ncluindo, quaando
applicável, as resspectivas salvaaguardas.
q foram objeto de comunnicação com os responsáveeis pela goverrnança, determ
minamos aqueles
Doos assuntos que
quue foram connsiderados com
mo mais signnificativos naa auditoria daas demonstraçções financeiiras do exerccício
coorrente e que, dessa maneirra, constituem
m os principais assuntos de auditoria. Deescrevemos esses assuntos em
noosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulaamento tenha proibido divuulgação públicca do assunto, ou
quuando, em circcunstâncias ex
xtremamente rraras, determin
narmos que o assunto não ddeve ser comu
unicado em noosso
rellatório porquee as consequências adverssas de tal com
municação po
odem, dentro de uma persp
pectiva razoáável,
suuperar os benefícios da com
municação paraa o interesse público.
p

d fevereiro dee 2018.
Sãão Paulo, 02 de

Anndré José Valério
Coontador CRC 1SP-244.101//O-5

RS
SM Brasil Auuditores Indepeendentes – Soociedade Simp
ples
CR
RC 2SP-030.0002/O-7
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Balanço patrimonial
dos exercícios findos em
p
m 31 de dezzembro de 2017 e de 201
16
(Valores expressos em milhares
m
de Re
eais)

ATIVO

N
Notas

Ativo ci rculante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de alugueis
Outros valores
v
a rece
eber

2017

%PL

2016

%PL

1.905
1.300
604
1

1,56%
1,06%
0,49%
0,00%

2.971
2.393
578
-

3,54%
2,85%
0,69%
0,00%

Não circ
culante

121.130

99,01%

81.600

97,31%

Investim
mento
Proprie dades para investimentto
ações societá
árias
Participa
Imóveis acabados

121.130

99,01%

81.600

97,31%

16.500
104.630

13,49%
85,52%

81.600

0,00%
97,31%

123.035

100,56%

84.571

100,85%

4
5

6
8

o ativo
Total do

PASSIV
VO

N
Notas

Passivo
o circulante
Outros valores
v
a paga
ar
Adiantam
mentos de cliientes
Distribuição de rendim
mentos a pag
gar
ônio líquido
Patrimô
Cotas in
ntegralizadas
Reserva de capital
Lucro accumulado

7
9

10

Total do
o passivo e patrimônio
p
l
líquido

Carolina Andrea Garistto Gregório
BR-Capittal DTVM S/A - Diretora

2017

%PL

2016

%PL

689
29
130
530

0,56%
0,02%
0,11%
0,43%

711
30
119
562

0,85%
0,04%
0,14%
0,67%

122.346
79.100
490
42.756

100,00%
64,65%
0,40%
34,95%

83.860
63.600
201
20.059

100,00%
75,84%
0,24%
23,92%

123.035

100,56%

84.571

100,85%

João Delfino Serres Chhaves
Contadorr CRC 1RD0150022/O-3"S"SP

A notas explicativas são parrte integrantee das demonstrrações financeeiras.
As
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o
as.com.br
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Demonstração do re
esultado pa
ara os exerc
cícios findo
os
ezembro de
e 2017 e de 2016
em 31 de de
(Valores ex pressos em milhares
m
de reais)

Nottas

Proprie dades para investimentto
Receita de alugueis
Ajuste va
alor justo
Outras despesas
d
co
om propriedad
des para inve
estimento

2
2017

2016

5

7.030

5.450

8

22.665

8.684

(303)

(104)

Resulta
ado líquido de
d proprieda
ades para in
nvestimento
o

29.392

14.030

Resulta
ado líquido de
d atividade
es imobiliária
as

29.392

14.030

267

178

(125)

(92)

Outros ativos finan
nceiros
Receita financeira líq
quida
Outras Receitas/
R
(des
spesas) opera cionais:
Despessa com taxa de
e administraçã
ão

12
2

Honorárrios auditoria

(9)

(7)

Serviçoss de terceiros

13
3

(240)

(382)

Despessas administrattivas

14
4

(3)

(32)

Despessas tributárias

(62)

(21)

Despessas financeiras

(11)

-

Lucro do
o exercício
Quantida
ade de cotas em circulaçã
ão
Lucro po
or cota (em re
eais)

29.209

13.674

7
791.000

636.000

36,93

21,50

Carolina Andrea
A
Garisto Gregório
G

João Delffino Serres Chavves

BR-Capitaal DTVM S/A - Diretora
D

Contadorr CRC 1RD0150222/O-3"S"SP

As notas exp
plicativas são paarte integrante das demonstrações financeiraas.

Av. das Naç
ções Unidas 118
857 – 111 – São
o Paulo-SP – Brrasil – 04578-0000
fone 55-11-5508-3500; fa
ax 55-11-5506-4
4033; brcapital@
@unitas.com.br
VIDORIA fone 08
800-777-3505; ouvidoria@unita
o
as.com.br
OUV
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Dem
monstração da
d Mutação do
o Patrimônio Líquido para os exercícios
s findos
em 31 de dezembro
d
de 2017 e de 201
16
(Valores expressos
e
em milhares de reais)

No
otas
Saldos em
m 31 de dezembrro de 2015

Cotas
integraliizadas

eserva de
Re
capital

Prejuízo
acumulado

Total

(182)

42

224
201

Constituiçção de reserva de
e capital
Cotas inte
egralizadas

-

(201)

63.376

6
63.376

Ajuste vallor justo de imóve
eis integralizados

11.019

11.019

Lucro do exercício

13.674

13.674

(4.251)

(4.251)

20.059

83.860

Lucro disttribuído no exercíício

9
6
63.600

Saldos em
m 31 de dezembrro de 2016
10

Cotas inte
egralizadas

201

15.500

1
15.500
289

Constituiçção de reserva de
e capital
Lucro do exercício
9

Lucro disttribuído no exercíício
Saldos em
m 31 de dezembrro de 2017

7
79.100

-

(289)

490

29.209

29.209

(6.223)

(6.223)

42.756

122.346

Carolina Anndrea Garisto Gregóório

Jo ão Delfino Serres Chaves
C

BR-Capital DTVM
D
S/A - Diretoora

Coontador CRC 1RD015022/O-3"S"SP
As notaas explicativas sãoo parte integrante das
d demonstrações financeiras.
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Demonstrração do flux
xo de caixa para os exe rcícios findo
os
em 31 de de
ezembro de 2017 e de 2016
2
Método dirreto
(
(Valores
expressos em milhares
m
de re
eais)
2017

2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais
o
s
mento de alug
gueis
Recebim
Receita financeira
Pagame
ento de despe
esas com pro
opriedades para
p
investim ento
Pagame
ento da taxa de
d administra
ação
Pagame
ento de forneccedores matteriais e serviiços
Pagame
ento de outrass despesas

7.004
267
(303)
(125)
(249)
(77)

4.873
178
(104)
(86)
(374)
(53)

Caixa líq
quido aplica
ado nas ativ idades operracionais

6.517

4.434

Fluxo de caixa das atividades de
d investime
entos
ão de particip
pação societá
ária
Aquisiçã
Aquisiçõ
ões de proprie
edades para investimento
os

(16.500)
(365)

(61.897)

Caixa líq
quido das attividades investimentos
s

(16.865)

(61.897)

15.500
10
(6.255)

63.376
119
(3.689)

9.255

59.806

Aumentto líquido de
e caixa e equ
uivalentes de
d caixa

(1.093)

2.343

Caixa e equivalente
es de caixa - início do e xercício
es de caixa - final do ex
xercício
Caixa e equivalente

2.393
1.300

50
2.393

Fluxo de caixa das atividades de
d financiam
mento
Recebimento de inttegralização de cotas
Recebimento de ad
diantamentoss de alugueis
Pagam
mento de distrribuição de re
endimentos
Caixa líq
quido prove
eniente das atividades de
d financiam
mento

Carolina Andrea
A
Garisto Gregório
G
BR-Capitaal DTVM S/A - Diretora
D

João Delfino
D
Serres Chhaves
Contaddor CRC 1RD015022/O-3"S"SP

As notas exp
plicativas são paarte integrante das demonstraçções financeiraas.
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NOT
TAS EXPLIICATIVAS À
ÀS DEMON
NSTRAÇÕE
ES FINANC
CEIRAS
E 2016
EXE
ERCÍCIO FINDO EM 3
31 DE DEZE
EMBRO DE
E 2017 E DE
(Valores ex
xpressos em
m milhares d
de reais, exc
ceto quando
o indicado d
de outra form
ma)

1.

HISTÓRICO E CONTEX
XTO OPER
RACIONAL

e outubro d e 2012, obttendo autorrização de ffuncionamento atravéss
O Fundo foi constittuído em de
m 16 de jan
neiro de 20
013, sob a forma de condomínio
c
o
do ofício CVM 621/2013 e nº 262-3 em
fechado
o, com prazzo indeterminado de du
uração. O objetivo
o
do fundo
f
é reaalizar investtimentos de
e
longo p
prazo de na
atureza imo
obiliária, objjetivando fu
undamentalmente, aufferir receita
as por meio
o
de ativo
os imobiliárrios, inclusiv
ve locação e arrendam
mento de im
móveis integgrantes do patrimônio
o
de sociiedades da
as quais o FUNDO d
detenha pa
articipação societária; compra e venda de
e
imóveiss; aquisição
o de títulos
s e valoress mobiliário
os cujas atividades ppreponderan
ntes sejam
m
permitid
das aos fun
ndos de inve
estimentos imobiliários
s, sob o reg
gime de inccorporação regido pela
a
Lei nº 4.591/64.
As apliccações do Fundo
F
não contam com
m a garantiia do admin
nistrador ouu do Fundo Garantidorr
de Créd
ditos (FGC)), podendo ocorrer pe
erda do cap
pital investid
do em decoorrência da política de
e
investim
mento adota
ada pelo Fundo.

2.

BA
ASE DE PR
REPARAÇÃ
ÃO DAS DE
EMONSTRA
AÇÕES FIN
NANCEIRA
AS

As dem
monstrações financeirras do Fun
ndo foram elaborada
as de acorrdo com as
a práticass
contábe
eis adotada
as no Brasiil para os ffundos de investimento imobiliárrio, que são definidass
pelas no
ormas prevvistas na Ins
strução CV
VM nº 516/11 e pelas demais
d
orienntações em
manadas da
a
Comissão de Valorres Mobiliárrios.

a.

M
Moeda funciional e de apresentaç
a
ção das de
emonstraçõ
ões financeeiras
A moed
da funciona
al do Fundo
o é o Rea l, mesma moeda
m
de preparaçãoo e apresen
ntação dass
demonsstrações financeiras.

b.

so de estim
Us
mativas e julgamento
os
A prepa
aração dass demonstra
ações finan
nceiras de acordo com
m as normaas contábe
eis vigentess
aplicáve
eis aos Fun
ndos de Inv
vestimento Imobiliários
s exige que
e a Adminisstração do Fundo
F
faça
a
julgame
entos, estim
mativas e premissas
p
que afetam
m a aplicaç
ção de pol íticas contá
ábeis e oss
valores reportadoss de ativos, passivos, re
eceitas e de
espesas. Os resultadoos reais podem divergirr
dessas estimativass.
Estimattivas e premissas são
o revistos de uma maneira
m
con
ntínua. Revvisões com relação a
estimatiivas contáb
beis são reconhecidas no exercício
o em que as estimativaas são revis
sadas e em
m
quaisqu
uer exercício
os futuros afetados.
a
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3.

RESUMO DA
AS PRINCIPAIS PRÁT
TICAS CON
NTÁBEIS

s financeiro
os
Ativos e passivos
Reconh
hecimento e Mensura
ação: O Fu
undo recon
nhece os instrumentoss financeiros
s nas suass
demonsstrações fin
nanceiras quando,
q
e a
apenas qua
ando, ela se
s tornar pparte das disposições
d
s
contratu
uais do instrrumento.
eiros são iinicialmente
e mensurad
dos pelo vaalor de fac
ce/custo de
e
Os ativvos e passiivos finance
negocia
ação, e após o reconhe
ecimento in icial, o Fundo mensura
a os ativos e passivos financeiross
ao valorr justo por meio
m
do res
sultado, som
mados aos custos de transação
t
qque sejam diretamente
d
e
atribuídos à aquissição ou em
missão do a
ativo ou pa
assivo finan
nceiro, peloo custo ou pelo custo
o
amortiza
ado, quand
do esses ins
strumentos financeiros
s são classificados de acordo com
m sua data
a
de liquid
dação (man
ntidos até o vencimento
o e empréstimos e recebíveis).
Classificação: O Fundo classifica os attivos e pass
sivos financ
ceiros na caategoria (Em
mpréstimoss
e recebíveis).
Emprés
stimos e re
ecebíveis: são
s ativos e passivos financeiros
f
não derivattivos com pagamentos
p
s
fixos de
etermináveiss que não estão
e
cotado
os em merc
cado ativo.
Avaliaç
ção de re
ecuperabiliidade de ativos fin
nanceiros/ provisão
o para crréditos de
e
liquidaç
ção duvid
dosa: Os ativos fina
anceiros são avaliad
dos a cadda data do
o balanço,,
identificcando se sã
ão totalmen
nte recuperá
áveis ou se
e há necess
sidade de rregistro de impairmentt
para esses instrum
mentos finan
nceiros.
a.

Caixa e Equivalentes de
d caixa

Estão rrepresentad
dos por saldo de dep
pósitos ban
ncários à vista
v
com rrisco insign
nificante de
e
mudançça de seu va
alor de merrcado.
b.

Av
valiação do
o valor rec
cuperável d
de ativos - Impairmen
nt

A Admin
nistração re
evisa anualmente o va
alor contábil líquido dos
s ativos com
m o objetivo
o de avaliarr
eventoss ou muda
anças nas circunstânccias econô
ômicas, ope
eracionais ou tecnoló
ógicas, que
e
possam
m indicar de
eterioração ou
o perda d e seu valorr recuperável. Quandoo estas evid
dências são
o
identificcadas, e o valor
v
contáb
bil líquido e
excede o va
alor recuperrável, é connstituída pro
ovisão para
a
deteriorração ajusta
ando o valor contábil líq
quido ao va
alor recuperrável.
c.

Outros ativo
os e passiv
vos (circula
antes e não
o circulante
es)

Um ativvo é recon
nhecido no balanço p
patrimonial quando fo
or provável que seus benefícioss
econôm
micos futuro
os serão gerados
g
em
m favor do
o Fundo e seu custoo ou valor puder serr
mensurrado com se
egurança.
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onhecido no
o balanço pa
atrimonial quando
q
o Fundo possuui uma obrig
gação legall
Um passsivo é reco
ou constituída co
omo resulta
ado de um
m evento passado,
p
se
endo prováável que um
u recurso
o
mico seja requerido para liq
quidá-lo. São
S
acresc
cidos, quaando aplic
cável, doss
econôm
correspondentes encargos
e
e das
d variaçõ
ões monetárrias ou cam
mbiais incorrridos.
As provvisões são registradas
r
tendo com o base as melhores
m
estimativas ddo risco envolvido. Oss
ativos e passivos são classifficados com
mo circulantes quando
o sua realizzação ou liquidação é
meses. Caso contrário, são dem
prováve
el que ocorrra nos pró
óximos 12 m
monstrados como não
o
circulan
ntes.

d.

mento de re
eceitas e de
espesas no
o resultado
os
econhecim
Re

O resulltado é apurado de acordo
a
com
m o regime
e de compe
etência, quue estabele
ece que ass
receitass e despesas devem ser incluída
as na apurração dos resultados
r
ddos períodos em que
e
ocorrem
m, independ
dente de rec
cebimento o
ou pagamen
nto.
e.

Lu
ucro por co
ota

O lucro por cota é calculado consideran
ndo-se o número de co
otas integraalizadas em
m circulação
o
nas data
as de encerramento do
os exercício
os.

4.

AIXA E EQ
QUIVALENT
TES DE CA
AIXA
CA

Em 31 de dezemb
bro de 2017
7 e 2016 oss depósitos
s bancários à vista esttão represe
entados porr
n Banco Itaú S/A, e as aplicações finance
eiras possuuem liquidez imediata,,
contas correntes no
conform
me descrição abaixo:
Descrição

2017

Aplicaçãoo Compromissada DI Itaú S/A
S
Aplicaçãoo Auto Mais Itaú
I S/A
Aplicaçãoo CDB DI Itaúú S/A
Aplicaçãoo Especial RF
F Itaú S/A
Aplicaçãoo Premium RE
EF Itaú S/A

2016
2
183
18
130
969
1.300

Total

6277
199
1.6466
1011
2.3933
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5.

CONTAS A RECEBER
R
DE ALUGU
UÉIS

Descrição

2017

2016

Aluguéis a Receber - Escritórios
E
m atraso)
Aluguéis a Receber (em

604
-

5522
266

Total

604

5788

As rece
eitas de alu
uguel recon
nhecidas no
o resultado do exercíc
cio de 20177 representam de R$
$
7.030 (R
R$ 5.450 em
m 2016).
ARTICIPAÇ
ÇÕES SOC
CIETÁRIAS
PA

6.

O Fund
do adquiriu
u a quantiia de 18.4
478.737 aç
ções ordiná
árias ao ppreço unitá
ário de R$
$
0,89291
1954092506
62 (cada), da
d empesa SPE Telha
anorte S/A que correspponde a 50
0,1075% do
o
total dass ações em
mitidas pela Companhia
a (“Ações Ordinárias”)
O
, conforme Instrumento
o Particularr
de Com
mpromisso de
d Investim
mento, datad
do de 17 de
d janeiro de
d 2017, aoo valor de R$ 16.500,,
com as seguintes condições
c
comerciais:
c
i)
ii)
iii)
iv)

Contrato de locaçã
ão na moda
alidade Builtt-to-Suit (BT
TS);
Prazo de
d locação: 180 mesess;
ano R$ 195.928,66; 2º
Preço de
d locação (mensal)1º
(
2 ano: R$ 2223.918,47, 3º ano R$
$
263.104
4,19 e adian
nte R$ 279..898,07;
Avaliaçã
ão feita pelo Valor Pre
esente do flu
uxo de caix
xa gerado p elos alugue
eis mensaiss
de todo o período do
d contrato
o.

Em 31 de dezemb
bro de 2017
7, o imóvell estava em
m fase final de construução, com entrega do
o
empree
endimento previsto
p
para
a maio de 2
2018 e início
o do primeiro aluguel eem junho de
e 2018.
A Admiinistração não
n
pôde mensurar
m
d
de forma co
onfiável o valor justo da proprie
edade para
a
investim
mento existe
ente na SP
PE Telhano
orte S/A (“S
SPE”), confforme deteerminado na
a Instrução
o
CVM Nºº 516, de 29 de dezem
mbro de 201
11, em virtu
ude do imóv
vel existente
te nesta SP
PE estar em
m
fase de construção
o.
7.

OUTROS VA
ALORES A PAGAR

Descrição

2017

2016
2

Taxa de A
Administraçãoo
Forneceddores de Serviçços

11
18

122
188

Total

29

300
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8.

IM
MÓVEIS AC
CABADOS

No e
exercício de
e 2016 o Fundo adquiiriu as segu
uintes proprriedades paara investim
mentos com
m
a fin
nalidade de auferir rend
das de alug
gueis ou arrrendamento
os:

a. Edifício Berlioz, prédio
o localizado
o em um te
erreno de 1.694m², coom área con
nstruída de
e
9
9.734,12m²², localizado
o na Rua L
Levindo Lopes, 258, no
n municíppio de Belo Horizonte,,
Estado de Minas
M
Gera
ais, com as seguintes característic
c
cas:







1º Pavim
mento: lojas
s com 1.10
05,00m² e sobrelojas
s
com
c
23,94m
m² e área ac
crescida de
e
264,92m
m²;
2º Paviimento: garagem e a
administraçã
ão, com 1.230,67m² e área ac
crescida de
e
493,00m
m²;
3º Pavim
mento: pilottis com 429
9,30m² e áre
ea acrescida
a de 462,888m²;
4º ao 16
6º Pavimentos: andare
es tipos com
m 5.580,90m
m²;
17º Pavvimento: cob
bertura com
m 143,51m² e
54 vaga
as de garagens.

b. Loja comerrcial de nº 8,
8 localizada
a na Rua Gonçalves
G
de
d Guia, cenntro de Itaú
úna, Estado
o
d
de Minas Gerais,
G
com 410,70m², mezanino com área de 86,70m², uma loja com
c
piso de
e
ccerâmica, teto rebaixa
ado em gessso, três ban
nheiros, dua
as salas peequenas para depósito
o
d
de mercado
orias, escad
da em caraccol dando acesso
a
ao mezanino.
m

c. Q
Quatro Sala
as comercia
ais, localiza
adas no Edifício Prime Savassi, siituado na Rua
R Antônio
o
d
de Albuque
erque, n.º 194, bairro F
Funcionário
os, na Cidade de Beloo Horizonte, Estado de
e
Minas gerais, construídas nos lote
es de terren
nos 3 (três) e 4 (quatroo) da quadra
a 9 (nove):





Sala 50
01, com área privativa
a de 215,6
64m², com 2(dois) bannheiros, um
ma copa, e
vagas de
d garagens
s n.º 172, 17
73, 174 e 175.
Sala 50
02, com área
a privativa d
de 215,64m
m², com 2(do
ois) banheirros, uma co
opa, e
vagas de
d garagens
s n.º 168, 16
69, 170 e 171.
Sala 60
01, com área
a privativa d
de 215,64m
m², com 2(do
ois) banheirros, uma co
opa, e
vagas de
d garagens
s n.º 164, 16
65, 166, e 167.
1
Sala 60
02, com área privativa
a de 215,6
64m², com 2(dois) bannheiros, um
ma copa, e
vagas de
d garagens
s n.º 160, 16
61, 162 e 163.
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d. Duas salass, no Edifício
o Renaisse
ence Work Center,
C
situ
uado na Ruaa Paraíba, n.º 550, na
a
C
Cidade de Belo
B
Horizo
onte, Estado
o de minas Gerais, com
m destinaçãão comercia
al:




Sala nº 2300, com
m área priva
ativa real to
otal de 533
3,70m² e árrea de uso comum de
e
657,514
47m², totaliizando 1.1 91,2147m² de área total, com direito às vagas de
e
garagen
ns G0 – 09,, vagas G2 – 01, 02, 03,
0 04, 51, 52,
5 53, 54, 555, 56 e 57
7, vagas G3
3
– 20 e 21.
2
Sala nº 2500, com área privattiva real total de 484,7
7000m², e áárea de uso comum de
e
48m², totalizando 1.1 00.7748m² de área total com direito às vagas de
e
616,074
garagen
ns G0 – 11, vagas G1 – 11 a 23.

Em 31 de deze
embro de 20
017 e 2016 eram a seg
guinte a com
mposição daa carteira de
d imóveis
do F
Fundo:

i)

Imó
óveis conc
cluídos

Descrição

2017

2016

a. Edifício Berlioz, prédio localizzado em um teerreno de 1.69
94m², com
área consstruída de 9.7734,12m², locaalizado na Ruua Levindo Lo
opes, 258,
no municcípio de Belo Horizonte,
H
Esttado de Minass Gerais

777.940

53.5100

b.
Lojja comercial de n.º 8, locaalizada na Ruua Gonçalvess de Guia,
centr4o dde Itaúna, Esttado de Minaas Gerais, com
m 410,70m², mezanino
com área de 86,70m², uma
u loja com
m piso de cerâm
mica, teto rebaaixado em
d
salas peq
quenas para deepósito de meercadorias,
gesso, trêês banheiros, duas
escada em
m caracol danddo acesso ao mezanino.
m

3.110

3.4900

c.
Salaas comerciais,, localizadas no
n Edifício Prrime Savassi, situado
s
na
Rua Antôônio de Albuqquerque, n.º 194,
1
bairro Fuuncionários, na
n Cidade
de Belo Horizonte, Estado
E
de Min
nas gerais, coonstruídas noss lotes de
terrenos 33(três) e 4(quaatro) da quadrra 9(nove):

9.160

7.6000

a.
Duaas salas, no Edifício
E
Renaiissence Workk Center, locallizadas no
23º e 25.º andares, situuado na Rua Paraíba, n.º 5550, na Cidad
de de Belo
Horizontee, Estado de minas
m
Gerais

114.420

17.0000

1004.630

81.600
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ii)

Mov
vimentaçã
ão

Imóveis A
Acabados

2017

201
16

Saldo iniccial

881.600

61.8977

Aquisiçõees
Ganho coom Ajuste a Valor
V
Justo
Perda com
m Ajuste a Vaalor Justo

365
225.625
((2.960)

19.7033
-

1004.630

81.6000

Saldo final

O Ajustte a Valor Justo do imóvel esttá suportad
do por laud
do de aval iação elaborado pela
a
empresa Amaral D´Avila
D
Enge
enharia de A
Avaliações,, datado de dezembro de 2017.
os imóveiss do Fundo de 2017
7 apresenttaram valorização de
e
Os laudos de avvaliação do
madamente 28% em relação aoss laudos de
e 2016. Ess
sa valorizaçção é funç
ção de doiss
aproxim
efeitos combinados: [i] aumento dos va lores de locação dos imóveis e, [ii] queda da taxa de
e
juros da
a economia brasileira, que reduziu
ela metade nesse
n
períoodo entre os laudos. A
u quase pe
Selic é usada para
a referencia
ar oportunid
dades de investimento
os, em funçção de um prêmio de
e
e cada negó
ócio em rela
ação a essa
a taxa livre de risco. Sendo
S
assim
m, quanto menor
m
for a
risco de
taxa de
e atratividade para aq
quisição de
e imóveis para renda
a, maiores serão os valores de
e
transaçã
ão para a mesma
m
gera
ação de ren
nda dos ativ
vos.

9.

OLÍTICA DE DISTRIB
BUIÇÃO DE
E RESULTA
ADOS
PO

O Fund
do tem como política a distribuiçã
ão mensal aos
a cotistas
s, conforme definido no
o artigo 10,,
parágra
afo 4º do seu
s
regulamento, com
m base na
as disponibilidades dee caixa existentes. O
resultad
do auferido será distribuído aos cotistas, mensalmente
m
e, até o 100º (décimo) dia útil do
o
mês sub
bsequente, a título de antecipaçã
ão dos resulltados a serrem distribuuídos, e serrá pago aoss
titularess de Cotas que estiverem registrrados como
o tal no fechamento daas negociações do 4ºº
(quarto)) dia útil do mês do res
spectivo pag
gamento.
m
aoss seus cotistas, de acordo com o pparágrafo 1.º do Artigo
o
O Fundo deverá diistribuir no mínimo
ados calculados segundo o regim
mento, 95% dos resulta
me de caixa
a conforme
e
10 do sseu regulam
os critérrios previsto
os no OFÍC
CIO-CIRCUL
LAR/CVM/S
SIN/SNC/Nºº 01/2014.
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17 e 2016 o saldo de rendimen
ntos a distrribuir pode ser assim
m
Em 31 de dezembro de 201
demonsstrado:
2017

2016

Base de ccálculo - Fluxoo de caixa opeeracional
Resultadoo mínimo a diistribuir (95%)

Saldo iniicial não distribuído
Rendimeentos propostoos no exercício
o
Rendimeentos pagos noo exercício

6.517
6.191

4.4344
4.212

2017

20166

562
6.223
(66.255)

4.251
(3.689))

530

562

Saldo dee distribuição a pagar

10.

PA
ATRIMÔNIO LÍQUIDO
O

Em 31 d
de dezemb
bro de 2017
7, o patrimô
ônio líquido do Fundo estava
e
reprresentado por
p 636.000
0
cotas (7
791.000 cottas em 2016
6) integralizzadas com valor
v
unitário de R$ 1000,00 (cem reais).

a. Emiissão de no
ovas cotas
s do Fundo
o
Nos exe
ercícios find
dos em 31 de dezemb
bro de 2017 e 2016 estão
e
subsccritas 1.200.000 cotas,,
com vallor nominal de R$ 100
0,00 (cem re
eais), totaliz
zando R$ 120.000, dass quais 155
5.000 cotass
foram in
ntegralizada
as em 2017
7 (636.000 e
em 2016), totalizando
t
791.000 cootas integra
alizadas, no
o
valor de
e R$ 79.100
0.
otas emitidas pelo Fund
do, subscrittas e integra
alizadas:
Compossição de co

Descriçãoo

Quantid
dade
de Cotass
Subscrittas

Valo
or
nominal
(R$) (a
a)

1ª emissãoo

20..000

10
00

2ª emissãoo

1.180..000

10
00

3ª emissãoo

564..000

10
00

1.200..000

Cotas
Cancelad
das

564.0
000

Tottal
(R$ m
mil)

Quanttidade
de Cotas
integraliizadas

T
Total
(R$$ mil)

2.0000

20.000
2

2
2.000

61.6000

61
16.000

611.600

56.4000

15
55.000

155.500

120.0000

79
91.000

799.100

(a) O valor nomin
nal das cotas de
d cada emisssão representa
a o valor após
s os custos dee cada emissã
ão.

Av. das Naç
ções Unidas 118
857 – 111 – São
o Paulo-SP – Brrasil – 04578-0000
fone 55-11-5508-3500; fa
ax 55-11-5506-4
4033; brcapital@
@unitas.com.br
VIDORIA fone 08
800-777-3505; ouvidoria@unita
o
as.com.br
OUV

199

FUNDO DE I NVESTIMENT
TO IMOBILIÁ
ÁRIO
PEDRA NEEGRA RENDA
A IMOBILIÁR
RIA
CNPJ//MF 17.161.97
79/0001-82

A DMINISTRADO
O POR

11.

RENTABILID
DADE

A rentabilidade ap
presentada considera, além da va
ariação patrrimonial daa cota, os re
esultados e
rendime
entos distrib
buídos pelo Fundo:
Vaalor
Patrimo
onial da
qu
uota

Período

Rentabilidade
R
e
semestral

31 de dezzembro de 2017

154, 6722

29,254
4

30 de jun
nho de 2017

125, 8148

3,264
4

31 de dezzembro de 2016

131, 8559

29,59
9

30 de jun
nho de 2016

100, 4799

6,35
5
)

12.

AXA DE AD
DMINISTRA
AÇÃO
TA

A taxa d
de administtração é calculada men
nsalmente à razão de 2% (dois ppor cento) do resultado
o
operacio
onal disponível do mês
m
calend
dário imediatamente anterior,
a
asssegurando
o um valorr
mínimo equivalente
e a R$ 5 me
ensais, noss termos do previsto no
o artigo 36 dda Instrução CVM 472
2
(Taxa d
de Administtração), sen
ndo paga à administra
adora no mê
ês subsequuente à pre
estação doss
serviçoss. Este valo
or mínimo tem base e
em novemb
bro/2015 e será reajusstado a cada mês de
e
novemb
bro pela varriação posittiva do (IGP
P-M), divulg
gado pela Fundação
F
G
Getúlio Varg
gas – FGV,,
de acorrdo com o artigo
a
19 de seu Regula
amento.
A despe
esa com taxxa de administração co
obrada no exercício
e
to
otalizou R$ 125 (R$ 92
2 em 2016),,
represe
entando 0,12
2 % do patrrimônio líqu
uido médio do
d Fundo (0
0,20 % em 22016).
13.

ERVIÇOS DE
D TERCEIROS
SE

Descrição

2017

2016

Honorárioos Advocatíciios
Honorárioos contabilidaade
Honorárioos Outras Pessoas Jurídicass
Taxa de E
Escrituração de
d Cotas
Taxa de ffiscalização CVM
C
Taxa Bovvespa
Consultorria e Assessorria

(17)
(31)
(35)
(23)
(9)
(125)

(9))
(26))
(34))
(30))
(181))
(15))
(87))

Total

(240)

(382))
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14.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição

2017

20166

Despesass Legais e Judiiciais
Despesass Bancárias e Correios
C

(1)
(2)

(30))
(2))

Total

(3)

(32))

15.

VA
ALOR PAT
TRIMONIAL
L DA COTA
A

Patrimônio
o
Líquido (em
m R$

Data
31.12.20114
31.12.20115
31.12.20116
31.12.20117

16.

Quuantidade
dee Cotas

Valor
Patrimoniall
da Cota
(em R$)

1.292
2.238
636.000
791.000

2,566
18,522
131,855
154,677

3.3
312
41.4
454
83.8
860.000
122.3
346.000

TR
RIBUTAÇÃ
ÃO

Fundo::
O Fund
do, conform
me legislaçã
ão em vigo
or é isento
o de impos
stos, tais ccomo PIS, COFINS e
Imposto
o de Renda
a, este últiimo só inccidindo sobre as receitas financeeiras obtida
as com ass
aplicaçõ
ões em renda fixa do saldo
s
de ca
aixa do fund
do (compensáveis qua ndo da disttribuição de
e
resultad
dos aos co
otistas). Parra usufruir deste benefício tributtário, confoorme determ
mina a Leii
9.779/99 deve aten
nder aos se
eguintes req
quisitos:
i.

Distribua, pelo menos a cada seis m
meses, 95%
% de seu resultado de caixa aos quotistas;
q

ii.
Não invista em
e empree
endimento im
mobiliário que
q tenha como
c
incorpporador, co
onstrutor ou
u
sócio de
e imóvel pe
ertencente ao
a Fundo, q
quotista que
e possua, is
soladamentee ou em co
onjunto com
m
pessoa a ele ligada
a, mais de 25%
2
das co
otas do Fundo; e
iii. Ass cotas do Fundo têm
m que ser n
negociadas
s exclusivam
mente em B
Bolsa ou mercado
m
de
e
balcão o
organizado.
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Isenção
o de Impos
sto de Rend
da para Pe
essoas Físiicas:
Estão issentos do im
mposto sob
bre a renda na fonte e na declaração de ajusste anual da
as pessoass
físicas, de acordo com o artig
go 40 da In
nstrução No
ormativa da Receita Feederal n.º 1585/15,
1
oss
rendime
entos distrib
buídos pelos
s fundos de
e investimen
nto imobiliário:
i. Cujjas cotas do
o fundo sejam admitid as à negoc
ciação exclu
usivamente em bolsas de valoress
ou no mercado
o de balcão
o organizado
o.
ii. O b
benefício se
erá concedid
do somente
e nos casos
s em que o fundo de innvestimento
o imobiliário
o
posssua, no mínimo, 50 (c
cinquenta) ccotistas;
iii. Não
o será conccedido ao co
otista pesso
oa física titu
ular de cota
as que repreesentem 10
0% (dez porr
cen
nto) ou maiss da totalidade das co
otas emitida
as pelo fund
do de invesstimento imobiliário ou
u
cuja
as cotas lhe
e derem dire
eito ao rece
ebimento de
e rendimentto superior a 10% (dez
z por cento))
do total de ren
ndimentos auferidos
a
pe
elo fundo.
Os ganh
hos de capital e rendim
mentos aufe
eridos na alienação
a
ou
u no resgatee de cotas dos fundoss
de inve
estimento im
mobiliário por
p qualqu er beneficiiário, inclus
sive por peessoa juríd
dica isenta,,
sujeitam
m-se à incid
dência do im
mposto sobrre a renda à alíquota de 20% (vintte por cento
o).

17.

MISSÃO E NEGOCIAÇÃO DE C OTAS
EM

O Fund
do emitiu na
a primeira distribuição
d
o 20.000 (vinte mil) Co
otas, em séérie única, no
n valor de
e
R$ 100,,00 (cem re
eais) cada, perfazend o o montan
nte de R$ 2.000,
2
distrribuídas com esforçoss
restritoss de colocação, nos termos da
a Instrução
o CVM nº 476. Obseervado o disposto
d
na
a
Instruçã
ão CVM nºº 476, som
mente pode
eriam ser subscritas
s
Cotas no montante mínimo de
e
R$ 1.00
00.
No exerrcício findo em 31 de dezembro de 2015, foram
f
emitid
das e subs critas 1.180
0.000 (hum
m
milhão, cento e oitenta
o
mil) cotas, em
m série única, no valo
or de R$1000 (cem re
eais) cada,,
perfazendo o monttante de R$
$ 118.000.
Em 18 d
de maio de
e 2016 foram
m cancelad
das 564.000
0 cotas da segunda
s
em
missão, que
e apesar de
e
estarem
m subscritass não estava
am integral izadas.
Em 07 de junho de
d 2016 foi aprovada a 3ª emissã
ão de no to
otal de 5644.000 cotas,, e a oferta
a
pública destas cota
as nos mold
des da ICVM
M 400.
O total de cotas su
ubscritas em
m 31 de de
ezembro de
e 2017 é 1.2
200.000 (huum milhão e duzentass
mil) cotas, no valo
or de R$ 10
00 (cem rea
ais) cada, perfazendo
p
o montantee de R$ 12
20.000, dass
quais esstão integra
alizadas 791
1.000 (636. 000 em 201
16).
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18.

RANSAÇÕES COM PARTES RE
ELACIONAD
DAS
TR

ções com Empresa
E
Ligada à Ges
stora / Adm
ministradorra
Operaç
Durante
e os exercíícios findos
s em 31 de
e dezembrro de 2017 e 2016, o Fundo nã
ão realizou
u
operaçõ
ões com pa
artes relacionadas da
a BR-Capita
al DTVM S.A. e nem com emprresas a ela
a
relacion
nadas, com exceção da
d Unitas C
Consultoria e Empreen
ndimentos Ltda., mencionada na
a
e Assessorria.
Nota Exxplicativa 11
1, no item Consultoria
C
19.

SE
ERVIÇOS DE
D CUSTÓ
ÓDIA, TESO
OURARIA, ADMINISTR
A
RAÇÃO E C
CONSULTO
ORIA DE
IN
NVESTIMEN
NTOS

As cota
as subscritas e integralizadas do Fundo são escriturada
as pela Itaúú Corretora de Valoress
S/A.
O Fund
do é administrado pela
a BR-Capita
al Distribuid
dora de Títu
ulos e Valorres Mobiliários S.A., a
qual tam
mbém é ressponsável pelos
p
serviçços de teso
ouraria. O Fundo
F
posssui como co
onsultor de
e
investim
mentos a em
mpresa Unittas Consulto
oria e Emprreendimentos Ltda.
No exerrcício findo em 31 de dezembro
d
d
de 2017 o valor
v
pago pelo
p
Fundo a título de Consultoria
a
de Invesstimentos fo
oi de R$ 12
25 (R$ 87 em
m 2016).

20.

FA
ATORES DE
D RISCOS

dos à renta
abilidade d
do investim
mento
Riscos relacionad
O invesstimento em
m cotas de um
u fundo d
de investime
ento imobiliário é uma aplicação em valoress
mobiliárrios de rend
da variável, o que pre
essupõe qu
ue a rentab
bilidade do Cotista dep
penderá do
o
resultad
do da administração dos Empree
endimentos objeto do Fundo. No caso em questão,
q
oss
valores a serem distribuídos aos
a Cotistass dependerrão do resultado do Fuundo que, por
p sua vez,,
dependerá das receitas provenien tes das receitas líquidas das locações doss
Empree
endimentos,, excluídas
s despesass previstas no Regula
amento pa ra a manu
utenção do
o
Fundo.
de liquidez
Risco d
O fundo
o é um con
ndomínio fe
echado, o q
que pressup
põe que os
s seus cotisstas somen
nte poderão
o
resgatar suas Cota
as ao seu final,
f
no mo
omento de sua liquida
ação, uma vvez que o Fundo tem
m
prazo in
ndeterminad
do.
Assim sendo, esp
pera-se qu
ue os cotisstas do Fu
undo devem
m estar coonscientes de que o
investim
mento no Fundo possu
ui caracteríísticas pecu
uliares e es
specíficas qquanto à liquidez dass
Cotas, consistindo
o, portanto como um investimen
nto de méd
dio à longoo prazo. Pode haver,,
inclusive
e, alguma oscilação do valor d
da Cota no
o curto pra
azo, que ppode acarre
etar perdass
superiores ao cap
pital aplicad
do e a con
nsequente obrigação do Cotistaa de aporta
ar recursoss
adiciona
ais para cob
brir o prejuízo do Fund
do.
Av. das Naç
ções Unidas 118
857 – 111 – São
o Paulo-SP – Brrasil – 04578-0000
fone 55-11-5508-3500; fa
ax 55-11-5506-4
4033; brcapital@
@unitas.com.br
VIDORIA fone 08
800-777-3505; ouvidoria@unita
o
as.com.br
OUV

233

TO IMOBILIÁ
ÁRIO
FUNDO DE I NVESTIMENT
PEDRA NEEGRA RENDA
A IMOBILIÁR
RIA
CNPJ//MF 17.161.97
79/0001-82

A DMINISTRADO
O POR

Riscos Tributários
O risco tributário consiste ba
asicamente na possib
bilidade de perdas deccorrentes de
d eventuall
alteraçã
ão da legisllação tributária, media
ante a criaç
ção de novo
os tributos, interpretaç
ção diversa
a
da atua
al sobre a incidência de quaisq
quer tributo
os ou a re
evogação dde isenções
s vigentes,,
sujeitan
ndo o Fundo
o ou seus Cotistas
C
a no
ovos recolh
himentos nã
ão previstoss inicialmentte.
os aos Inve
estimentos
s em Empre
eendimento(s) Imobilliário(s)
Riscos Associado
i.
Riisco de dessapropriação
Há posssibilidade de que ocorrra a desaprropriação, parcial
p
ou to
otal, do(s) Im
móvel(is) pe
ertencentess
ao Fund
do, por deccisão unilate
eral do Pod
der Público, a fim de atender
a
finaalidades de utilidade e
interessse público.
ii.
Riisco de siniistro
Em casso de sinistro envolve
endo a inte
egridade fís
sica do(s) Empreendim
E
mento(s), os
o recursoss
obtidos pela cobertura do se
eguro depe
enderão da capacidade de paga mento da seguradora
s
a
contrata
ada, nos terrmos da ap
pólice exigid
da. As indenizações a serem paggas pelas se
eguradorass
poderão
o ser insuficientes parra a repara
ação do dan
no sofrido, observadass as condiç
ções geraiss
das apó
ólices.
ade comerccial
iii. Riiscos relativvos à ativida
É cara
acterística das locaç
ções sofre rem variaç
ções em seus valoores em função do
o
comporrtamento da
a economia
a como um todo. Deve
e ser desta
acado que aalguns fato
ores podem
m
ocasion
nar o desaq
quecimento de diversoss setores da economia
a, principalm
mente em decorrência
d
a
das crisses econôm
micas, sejam
m elas oriun
ndas de outros países ou não, com
m reflexos na redução
o
do pode
er aquisitivo
o em geral,, ou até me
esmo pela falta
f
de seg
gurança naa cidade onde se situa
a
o(s) Em
mpreendimento(s) objetto(s) do Fun
ndo, acarre
etando, por exemplo, a vacância dos
d imóveiss
ou a red
dução nos valores
v
das locações.
Demais
s Riscos
mpreendime
ento(s) tamb
bém estão sujeitos a outros
o
riscoss advindos de motivoss
O Fundo e o(s) Em
alheios ou exóge
enos, tais como morratória, guerras, revo
oluções, m
mudanças nas
n
regrass
aplicáve
eis aos ativvos finance
eiros, muda
anças impo
ostas aos ativos
a
finannceiros inte
egrantes da
a
carteira, alteração na política econômica , decisões judiciais,
j
etc
c.

21.

IN
NSTRUMEN
NTOS FINA
ANCEIROS

O Fund
do não posssui operaçõ
ões que envvolvam insttrumentos financeiros
f
derivativos
s, sendo oss
instrume
entos finan
nceiros ativ
vos e passiivos registrrados aos seus valore
res de negociação oss
quais se
e aproximam
m dos respectivos valo
ores justos.
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Gerenc
ciamento de
e riscos
O Fund
do particip
pa de ope
erações en
nvolvendo instrumento
os financeiiros, os quais estão
o
registrados em contas
c
pattrimoniais, que se destinam a atender suas necessidadess
onais, bem como reduzir a expos ição a risco
os financeiro
os.
operacio
A Administração desses
d
risco
os é efetua
ada por meiio da definição de esttratégias ela
aboradas e
das pelos administrad
dores do F
Fundo, não
o sendo re
ealizadas ooperações envolvendo
e
o
aprovad
instrume
entos financeiros deriv
vativos ou d
derivativos embutidos.
e
A contrratação e o controle de operaçções financeiras são efetuadoss através de
d critérioss
gerencia
ais periodicamente revisados que cons
sideram req
quisitos dee solidez financeira,,
confiabiilidade e pe
erfil de merrcado da en
ntidade com
m a qual sã
ão realizadaas. As taxas utilizadass
são com
mpatíveis co
om as do mercado.
m
Adiciona
almente, o administrad
dor procede
e a uma av
valiação tem
mpestiva daa posição consolidada
c
a
do Fund
do, acompa
anhando os
s resultado
os financeiro
os obtidos, avaliando as projeçõ
ões futuras,,
como fo
orma de ga
arantir o cu
umprimento
o do plano de negócio
os definido e monitora
amento doss
riscos a
aos quais esstá exposta.
Risco d
de Mercado
o
O risco de mercado é o risco de que o va
alor justo do
os fluxos de
e caixa futurros de um instrumento
o
financeiiro flutue devido
d
a va
ariações no
os preços de mercad
do. Os insstrumentos financeiross
afetados pelo rissco de mercado
m
in cluem aplicações fin
nanceiras e propried
dade para
a
investim
mentos.
Risco d
de taxa de juros
j
financeiras , conforme divulgado na nota eexplicativa 4,
O Fund
do possui aplicações
a
4 as quaiss
estão in
ndexados à variação do CDI, exxpondo este
es ativos às flutuaçõees nas taxa
as de juros..
Adiciona
almente, O Fundo nã
ão tem pacctuado con
ntratos de derivativos
d
para fazerr “hedge” /
“swap” ccontra esse
e risco. Poré
ém, ele mon
nitora continuamente as
a taxas de juros de mercado.
Risco d
de crédito e de aplica
ação dos re
ecursos
O risco de crédito é o risco de
e a contrapa
arte de um negócio não
o cumprir u ma obrigaç
ção prevista
a
em um instrumento financeiro
o ou contra
ato com clie
ente, o que levaria ao prejuízo fin
nanceiro. O
Fundo e
está expostto ao risco de crédito em suas atividades
a
operacionai
o
is, incluindo
o depósitoss
em bancos e aplica
ações financeiras.
de liquidez
Risco d
O Fundo acompan
nha o risco de
d escassezz de recurs
sos, adminis
strando seuu capital atra
avés de um
m
planejam
mento, mon
nitorando seus recurso
os financeirros disponív
veis, para o devido cu
umprimento
o
de suass obrigaçõess.
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No Regulamento do
d Fundo co
onsta a rela ção comple
eta dos Risc
cos inerentees ao mesm
mo.
22.

DEMANDAS
S JUDICIAIS
S

No exercício findo
o em 31 de
e dezembro
o de 2017 não há registro de ddemandas judiciais
j
ou
u
extrajud
diciais, querr na defesa
a dos direito
os dos cotis
stas, quer desses
d
conttra a administração do
o
Fundo.
23.

OUTROS SE
ERVIÇOS PRESTADO
P
OS PELOS AUDITORE
A
ES INDEPE NDENTES

Em aten
ndimento a Instrução nº 381/03 d
da Comissã
ão de Valorres Mobiliárrios, registrre-se que a
Adminisstradora, no exercício
o, não con
ntratou nem
m teve serviço prestaado pela RSM
R
Brasill
Auditore
es Independentes S/S relacionad
dos a este Fundo
F
de in
nvestimentoo por ela ad
dministrado
o
que não
o os serviço
os de audito
oria externa
a em patamares superiiores a 5% do total dos
s custos de
e
auditoria
a externa. A política adotada
a
ate nde aos prrincípios que
e preservam
m a independência do
o
auditor, de acordo com os critérios interrnacionalme
ente aceitos
s, quais sejja, o audito
or não deve
e
auditar o seu próp
prio trabalho
o, nem exerrcer funçõe
es gerenciaiis no seu ccliente ou promover oss
interessses deste.

24.

DIVULGAÇÃ
ÃO DE INFO
ORMAÇÕE
ES

A políticca de divulgação de informaçõess relativas ao Fundo inclui,
i
entree outros, a divulgação
o
mensal do valor da cota e do
o patrimôni o do Fundo
o, o envio de extrato mensal a cotistas
c
ea
bilização ao
os cotistas de informa
ações men
nsais e anu
uais na sedde da Administradora..
disponib
Adiciona
almente, a Administradora man
ntém serviç
ço de aten
ndimento aaos cotistas
s em suass
dependências e effetua a divulgação desttas informações em se
eu site.

BR-CAPIT
TAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
OS E VALO
ORES MOB
BILIÁRIOS S/A
S
ADMINISTRADO
ORA DO FIII PEDRA NEGRA
N
RENDA IMOB
BILIÁRIA
Carollina Andrea Garisto Grregório
Direto
ora

João Delfino Serres C
Chaves
Contadorr CRC 1RD0015022/O-3
3”S’SP

Av. das Naç
ções Unidas 118
857 – 111 – São
o Paulo-SP – Brrasil – 04578-0000
fone 55-11-5508-3500; fa
ax 55-11-5506-4
4033; brcapital@
@unitas.com.br
VIDORIA fone 08
800-777-3505; ouvidoria@unita
o
as.com.br
OUV
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