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Relatório dos auditores independentes
Aos:
Cotistas e à Administradora do

Fundo de Investimento Imobiliário Pedra Negra Renda Imobiliária
(Administrado BR-Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário Pedra Negra
Renda Imobiliária (“Fundo”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento
Imobiliário Pedra Negra Renda Imobiliária em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos Imobiliários.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
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Ênfase – reconhecimento do valor justo de determinadas propriedades para investimento
diretamente no patrimônio líquido
Conforme Nota Explicativa nº 7, conforme art. 12 da instrução CVM 472 a integralização dos bens e
direitos deve ser feita com base em laudo de avaliação. Parte substancial das cotas do fundo foi
integralizada mediante aporte com bens imóveis em agosto de 2016 em valores inferiores aos
laudos de avaliações preparados por empresas de avaliação especializadas. Os laudos preparados
possuem a data-base de janeiro de 2016 e julho de 2016, respectivamente, e parte do valor justo no
montante de R$11.019 mil, correspondente a parcela de cotas que foram integralizadas com bens
imóveis está alocado diretamente no patrimônio líquido em conta intitulada ajuste a valor justo dos
imóveis que foram integralizados. Assim o valor justo foi agregado ao custo inicial lançado no
patrimônio líquido decorrente da integralização realizada com bens imóveis. Nossa opinião não
contém ressalva relacionada a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre
esses assuntos.
Reconhecimento de receita dos contratos de locação
O reconhecimento mensal das receitas de locação pelo Fundo é realizado utilizando-se dos
contratos de locação firmados com os locatários, onde se encontra discriminado prazo, valores e
atualizações monetárias.
Esse assunto foi considerado um dos principais assuntos de auditoria devido a relevância dos
valores envolvidos, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 5.
Nossos procedimentos de auditoria para abordar o risco de distorção relevante relacionado com o
reconhecimento da receita incluíram, entre outros, a:
• avaliação das políticas contábeis adotadas pelo Fundo no reconhecimento de receitas;
• análise de uma amostra de contratos originais, para conferência dos dados originais
utilizados na mensuração da receita;
• análise de uma amostra para conferência de recebimentos com os documentos bancários;
• aplicação de procedimentos analíticos mensais analisando variações inconsistentes ao
nosso conhecimento do Fundo.
Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações sobre o assunto incluídas na nota
explicativa mencionada anteriormente.
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Determinação do valor justo das propriedades para investimento
A Administradora do Fundo contrata especialista externo para avaliação das propriedades para
investimento quando são percebidas alterações mercadológicas ou alterações substanciais nos
imóveis que possa implicar em mudança substancial do valor justo dos imóveis registrados no
Fundo, conforme descrito na Nota Explicativa n º 7.
Esse assunto foi considerado um dos principais assuntos de auditoria pela representatividade desse
ativo em relação ao patrimônio líquido do Fundo, pela complexidade da metodologia de mensuração
utilizada e pelo alto grau de julgamento na determinação das premissas adotadas na valorização das
propriedades para investimento.
Nossos procedimentos de auditoria para abordar o risco de distorção relevante relacionado ao
reconhecimento do valor justo das propriedades para investimento incluíram, entre outros:
• a revisão da metodologia e do modelo utilizado na mensuração do valor justo das
propriedades para investimento, incluindo a razoabilidade das premissas utilizadas.
• avaliação da objetividade e competência do avaliador externo contratado pela
Administradora do Fundo.
• avaliação da exatidão dos correspondentes registros contábeis no Ativo e no Resultado do
Exercício.
Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações sobre o assunto incluídas na nota
explicativa mencionada anteriormente.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de
Investimentos Imobiliários e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 27 de janeiro de 2017.

André José Valério
Contador CRC 1SP-244.101/O-5

RSM Fontes Auditores Independentes – Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7
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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

Ballanço patrimonial dos
s exercício
os findos em
e 31 de de
ezembro de
d 2016 e de 2015
(Valores exp
pressos em milhares
m
de Re
eais)

ATIVO

Nota
as

Ativo cirrculante

2016

%
%PL

2015

%PL

2.971

3,54%

50

119,05%

Caixa e equivalentes
e
d caixa
de

4

2.393

50

Contas a receber de alugueis
a

5

578

2,85%
0,69%

-

119,05%
0,00%

Não cirrculante

81
1.600

9
97,31%

-

0,00%

Investim
mento
Proprie
edades para
a investime
ento
Imóveis acabados

81
1.600

9
97,31%

-

0,00%

81
1.600

9
97,31%

-

0,00%

8
84.571

1
100,85%

50

119,05%
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Total do
o ativo
PASSIVO

Nota
as

Passivo circulante

2016

%
%PL

2015

%PL

711

0,85%

8

19,05%

30

8
-

19,05%
0,00%
0,00%

Adiantam
mentos de clie
entes

119

Distribuiçção de rendim
mentos a paga
ar

562

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

8
83.860

1
100,00%

42

100,00%

6
63.600

224

2
20.059

75,84%
7
0,24%
2
23,92%

(182)

533,33%
‐
(433,33%)

8
84.571

1
100,85%

50

Outros valores
va
a pagar
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Patrimô
ônio líquido
Cotas inttegralizadas

9

Reserva de capital

201

Lucro (prrejuízo) acumu
ulado

-

Total do
o passivo e patrimônio
p
líq
quido

-

-

Carolina Andrea
A
Garistoo Gregório

Joãoo Delfino Serress Chaves

BR-Capitaal DTVM S/A - Diretora

Conttador CRC 1RD
D015022/O-3"S""SP

As notas expllicativas são paarte integrantee das demonstraações financei ras.

Av. das Nações
N
Unidas 11 857 - cj 111 - São
o Paulo - SP - Brasil - 04578-000
fone + 55--11-5508.3500 - faax + 55-11-5506.4
4033 | brcapital@b
brcapital.com.br
Ouvidoria | fone 08800-777-3505 | ouv
vidoria@brcapital.com.br
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Demonstrração do re
esultado pa
ara os exerrcícios find
dos
em
m 31 de dezzembro de
e 2016 e de 2015
(Valores exp
pressos em milhares
m
de rea
ais)
N
Notas

Proprie
edades para
a investimen
nto
Receita de alugueis
Ajuste valor
v
justo
Outras despesas
d
co
om proprieda
ades para investimento

2016

2015

5

5.450

-

7

8.684

-

(104)

-

Resulta
ado líquido de propried
dades para investimen
nto

14.030

-

Resulta
ado líquido de atividades imobiliárrias

14.030

-

178

-

10

(92)

(10)

(7)

(5)

Serviço
os de terceiross

11

(382)

(39)

Despessas administra
ativas

12

(32)

(2)

Outros ativos finan
nceiros
íquida
Receita financeira líq
Outras Receitas/
R
(des
spesas) operracionais:
Despessa com taxa de
d administraçção
Honorários auditoria

(21)

Despessas tributárias

13.674

Lucro (p
prejuízo) do exercício
e
Quantidade de cotas
s em circulaç
ção

636.000

Prejuízo) por cota (em rea
ais)
Lucro/(P

21,50

Carolina Andrea
A
Garisto Gregório

Joãão Delfino Serrees Chaves

BR-Capitaal DTVM S/A - Diretora

Conntador CRC 1R
RD015022/O-3"S
S"SP

(56)
2.238
(25,02)

As notas expllicativas são paarte integrante das demonstraações financeirras.

Av. das Naç
ções Unidas 118
857 – 111 – São
o Paulo-SP – Brrasil – 04578-0000
fone 55-11--5508-3500; faxx 55-11-5506-40
033; brcapital@brcapital.com.bbr
OUVID
DORIA fone 080
00-777-3505; ou
uvidoria@brcapital.com.br
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Demonstração da Mutação
M
do Patrimônio
o Líquido pa
ara os exerc
cícios findos
e 31 de de
em
ezembro de 2016 e de 2015
2
(Valores exxpressos em milhares
m
de reaiss)

Co
otas
adas
Notas
s integraliza

Res
serva de
capital

((Prejuízos)/
Lucros
a cumulados

129

Saldos em
e 31 de deze
embro de 2014
4
Cotas in
ntegralizadas

(126)

95

2
224

Constitu
uição de reservva de capital
Cotas in
ntegralizadas

9

Ajuste a valor justo de imóveis integrralizados

7

(56)

(56)

-

(182)

42

201

(201)

376
63.3

Saldos em
e 31 de deze
embro de 2016
6

8

63.6
600

63.376

Lucro do
o exercício
Lucro diistribuído no exxercício

3
95

Prejuízo
o do exercício
Saldos em
e 31 de deze
embro de 2015
5

Total do
patrimônio
líquido

201

11.019

11.019

13.674

13.674

(4.251)

(4.251)

20.059

Carolina Andrea
A
Garisto Gregório
G

João Deelfino Serres Chaaves

BR-Capitaal DTVM S/A - Diretora
D

Contadoor CRC 1RD0150022/O-3"S"SP

83.860

As notas exxplicativas são parte
p
integrante das demonstraçções financeirass.

Av. das Naç
ções Unidas 118
857 – 111 – São
o Paulo-SP – Brrasil – 04578-0000
fone 55-11--5508-3500; faxx 55-11-5506-40
033; brcapital@brcapital.com.bbr
OUVID
DORIA fone 080
00-777-3505; ou
uvidoria@brcapital.com.br
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Demonstra
ação do flux
xo de caixa para os exe
ercícios find
dos
e 31 de de
em
ezembro de 2016 e de 2015
2
Método dirreto
(V
Valores exprressos em milhares
m
de reais)
r
20
016

2015

Fluxo de
d caixa das
s atividades
s operaciona
ais
Recebim
mento de alu
ugueis
Receita financeira
Pagame
ento de desp
pesas com propriedades
p
s para investimento
Pagame
ento da taxa de administtração
Pagame
ento de forne
ecedores ma
ateriais e serrviços
Pagame
ento de outra
as despesass

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

(5)
(41)
(3)

Caixa lííquido prov eniente/ (ap
plicado) nas
s atividades
s operacion
nais

4.434

(49)

Fluxo de
d caixa das
s atividades
s de investim
mentos
Aquisiçõ
ões de proprriedades parra investimen
ntos

(6
61.897)

Caixa lííquido aplic
cado nas ativ
vidades de investimen
ntos

61.897)
(6

-

Fluxo de
d caixa das
s atividades
s de financia
amento
Receb
bimento de in
ntegralização
o de cotas
Receb
bimento de adiantamento
a
os de alugue
eis
Pagam
mento de disttribuição de rendimentoss

63.376
6
119
(3.689)

95
-

Caixa lííquido prov eniente das
s atividades
s de financiamento

5
59.806

95

Aumentto líquido de caixa e eq
quivalentes
s de caixa

2.343

46

Caixa e equivalenttes de caixa
a - início do
o exercício
Caixa e equivalenttes de caixa
a - final do exercício
e

50
2.393

4
50

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

João Dellfino Serres Chaaves
Contado r CRC 1RD0150022/O-3"S"SP

As notas expllicativas são paarte integrantee das demonstraações financeirras.

Av. das Naç
ções Unidas 118
857 – 111 – São
o Paulo-SP – Brrasil – 04578-0000
fone 55-11--5508-3500; faxx 55-11-5506-40
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100

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

NOT
TAS EXPLIICATIVAS À
ÀS DEMON
NSTRAÇÕE
ES FINANC
CEIRAS
E 2015
EXE
ERCÍCIO FINDO EM 3
31 DE DEZE
EMBRO DE
E 2016 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
do ofício CVM 621/2013 e nº 262-3 em
m 16 de jan
neiro de 20
013, sob a forma de condomínio
c
o
fechado
o, com prazzo indeterminado de du
uração e tendo como objetivo
o
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.

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

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
3.

AS PRINCIPAIS PRÁT
TICAS CON
NTÁBEIS
RESUMO DA

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.
Os ativvos e passiivos finance
eiros são iinicialmente
e mensurad
dos pelo vaalor de fac
ce/custo de
e
Av. das Naç
ções Unidas 118
857 – 111 – São
o Paulo-SP – Brrasil – 04578-0000
fone 55-11--5508-3500; faxx 55-11-5506-40
033; brcapital@brcapital.com.bbr
OUVID
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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
ado, quand
do esses ins
strumentos financeiros
s são classificados de acordo com
m sua data
a
amortiza
de liquid
dação (man
ntidos até o vencimento
o e empréstimos e recebíveis).
sivos financ
ceiros na caategoria (Em
mpréstimoss
Classificação: O Fundo classifica os attivos e pass
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.
ção da re
ecuperabiliidade de ativos fin
nanceiros/ provisão
o para crréditos de
e
Avaliaç
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.

d caixa
Caixa e Equivalentes de

dos por saldo de dep
pósitos ban
ncários à vista
v
com rrisco insign
nificante de
e
Estão rrepresentad
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.
Um passsivo é reco
onhecido no
o balanço pa
atrimonial quando
q
o Fundo possuui uma obrig
gação legall
ou constituída co
omo resulta
ado de um
m evento passado,
p
se
endo prováável que um
u recurso
o
econôm
mico seja requerido para liq
quidá-lo. São
S
acresc
cidos, quaando aplic
cável, doss
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
prováve
el que ocorrra nos pró
óximos 12 m
monstrados como não
o
meses. Caso contrário, são dem
circulan
ntes.
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d.

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

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

Descriçã
ão

2016

2015
5

Depósito
os bancários à vista
Aplicaçã
ão Financeira
a

1
2.392

10
0
40
0

Total

2.393

50
0

Em 31 de dezemb
bro de 2016
6 e 2015 oss depósitos
s bancários à vista esttão represe
entados porr
contas correntes no
n Banco Itaú S/A, e as aplicações finance
eiras possuuem liquidez imediata,,
conform
me descrição abaixo:
Descriçã
ão

2016

2015
5

Aplicaçã
ão Compromissada DI Ita
aú S/A
Aplicaçã
ão Auto Mais Itaú S/A
Aplicaçã
ão CDB DI Ita
aú S/A
Aplicaçã
ão Especial RF
R Itaú S/A

626
19
1.646
101

40
0

Total

2.392

40
0

2016

2015
5

5.

-

R
DE ALUGU
UÉIS
CONTAS A RECEBER

Descriçã
ão
Aluguéiss a Receber - Escritórios
Aluguéiss a Receber (em atraso)

552
26

Total

578

-

As rece
eitas de alug
guéis reconhecidas no resultado do
d exercício
o de 2016 m
montaram o valor de
R$5.450
0.

6.

ALORES A PAGAR
OUTROS VA
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Descriçã
ão

2016

2015
5

Taxa de Administraçção
Fornecedores de Serviços

12
18

5
3

Total

30

8

7. PRO
OPRIEDAD
DE PARA INVESTIM
MENTOS
No exercício
o de 2016 o Fun
ndo adquiriu as seguintes
s
proprieda
ades para
a
estimentoss com a fina
alidade de
e auferir ren
ndas de alugueis ou arrendamentos:
inve
a. Edifício Berlioz,
B
pré
édio locallizado em
m um terrreno de 11.694m², com área
a
cconstruída
a de 9.734,12m², loccalizado na
a Rua Levindo Lopess, 258, no município
o
d
de Belo Ho
orizonte, Estado
E
de M
Minas Gera
ais, com as seguintees caracterrísticas:







1º Pavvimento: lo
ojas com 1.105,00m
m² e sobrrelojas coom 23,94m
m² e área
a
acresciida de 264
4,92m²;
2º Pavimento: ga
aragem e administra
ação, com 1.230,67m
m² e área acrescida
a
de 493,00m²;
3º Paviimento: pilo
otis com 4 29,30m² e área acrescida de 4462,88m²;
4º ao 16º Pavime
entos: anda
ares tipos com
c
5.580
0,90m²;
17º Pavvimento: cobertura ccom 143,51
1m² e
54 vaga
as de gara
agens.

b. Loja come
ercial de nºº 8, localizzada na Ru
ua Gonçalv
ves de Gu ia, centro de Itaúna,,
Estado de
e Minas Ge
erais, com
m 410,70m²², mezanin
no com áreea de 86,7
70m², uma
a
loja com piso
p
de cerrâmica, tetto rebaixad
do em gesso, três baanheiros, duas
d
salass
pequenas para depó
ósito de m
mercadorias
s, escada em caraccol dando acesso
a
ao
o
mezanino..
c. Q
Quatro salas comerc
ciais, locallizadas no Edifício Prime
P
Savaassi, situad
do na Rua
a
A
Antônio de Albuque
erque, n.ºº 194, bairro Funcionários, nna Cidade
e de Belo
o
Horizonte, Estado de Minas g
gerais, con
nstruídas nos
n lotes dde terrenos
s 3(três) e
4
4(quatro) da
d quadra 9(nove):




Sala 50
01, com árrea privativva de 215,6
64m², com
m 2(dois) baanheiros, uma
u
copa,,
e vagass de garag
gens n.º 17
72, 173, 17
74 e 175.
Sala 50
02, com árrea privativva de 215,6
64m², com 2(dois) baanheiros, uma
u
copa,
e vagass de garag
gens n.º 16
68, 169, 17
70 e 171.
Sala 60
01, com árrea privativva de 215,6
64m², com 2(dois) baanheiros, uma
u
copa,
e vagass de garag
gens n.º 16
64, 165, 16
66, e 167.
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Sala 60
02, com árrea privativva de 215,6
64m², com
m 2(dois) baanheiros, uma
u
copa,,
e vagass de garag
gens n.º 16
60, 161, 16
62 e 163.

d. Duas salas, no Edifíício Renaisssance Work Centerr, situado na Rua Pa
araíba, n.ºº
5
550, na Cidade
C
de Belo Horiizonte, Esttado de minas
m
Geraais, com destinação
d
o
ccomercial:




Sala nºº 2300, com
m área privvativa real total de 53
33,70m² e área de uso comum
m
de 657,5147m², totalizando
t
o 1.191,214
47m² de área total, ccom direito
o às vagass
agens G0 – 09, vaga
as G2 – 01
1, 02, 03, 04,
0 51, 52, 53, 54, 55
5, 56 e 57,,
de gara
vagas G3
G – 20 e 21.
Sala nºº 2500, co
om área p
privativa re
eal total de
e 484,70000m², e áre
ea de uso
o
comum
m de 616,07
748m², tota
alizando 1.100.7748m² de áreaa total com
m direito àss
vagas de
d garagen
ns G0 – 11
1, vagas G1
G – 11 a 23.
2

Em 31 de dezzembro de 2016 era a seguinte
e a compos
sição da caarteira de imóveis do
ndo:
Fun
Imóveiis concluídos
Descriçã
ão

2016
6

a. Ed
difício Berliioz, prédio
o localizado
o em um terreno de
e 1.694m²,, com
área co
onstruída de
d 9.734,1
12m², loca lizado na Rua Levin
ndo Lopes,, 258,
no mun
nicípio de Belo
B
Horizo
onte, Estad
as Gerais
do de Mina

53.510
0

b. Lo
oja comerccial de n.ºº 8, localizzada na Rua
R
Gonç
çalves de Guia,
centro de Itaúna
a, Estado de Minas Gerais, com
c
410,7
70m², mezzanino
com árrea de 86,,70m², uma loja com
m piso de cerâmica, teto rebaaixado
em ge
esso, três banheiros
s, duas ssalas pequ
uenas parra depósitto de
mercad
dorias, esccada em ca
aracol dand
do acesso ao mezan
nino.

3.490
0

c. Sa
alas comerrciais, localizadas no
o Edifício Prime
P
Sava
assi, situaddo na
Rua An
ntônio de Albuquerqu
A
ue, n.º 194
4, bairro Fu
uncionários
s, na Cidadde de
Belo H
Horizonte, Estado de
d Minas gerais, co
onstruídas
s nos lotees de
terreno
os 3(três) e 4(quatro) da quadra
a 9(nove):

7.600
0

d. Du
uas salas, no Edifíciio Renaisssance Work Center, localizadaas no
23º e 2
25.º andare
es, situado
o na Rua P
Paraíba, n..º 550, na Cidade dee Belo
Horizon
nte, Estado
o de minas
s Gerais

17.000
0
81.600
0
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Movime
entação no período:
p
Imóveis Acabados

2016
6

Aquisiçõ
ões no períod
do

61.897
7

Avaliaçã
ão a valor jussto reconhecido no patrim
mônio líquido
o (a)
Avaliaçã
ão a valor jussto reconhecido no resulttado do exercício (a)

11.019
9
8.684
4

Saldo fin
nal

81.600
0

nforme art. 12 da ins
strução CV
VM 472 a integraliza
ação dos bbens e dire
eitos deve
e
(a) Con
ser feita com base em laudo
l
de a
avaliação. Parte subs
stancial daas cotas do
o fundo foii
inte
egralizada mediante aporte co
om bens im
móveis em
m agosto dde 2016 em
e valoress
infe
eriores aoss laudos de avalia
ações pre
eparados por emprresas de avaliação
o
esp
pecializadas. Os laud
dos preparrados poss
suem a da
ata-base d e janeiro de
d 2016 e
julho de 2016
6, respectivamente e parte do
o valor justto no monntante de R$11.019,,
corrresponden
nte a parce
ela de cota
as que fora
am integralizadas com
m bens imóveis está
á
aloccado direta
amente no
o patrimôn
nio líquido em conta intitulada ajuste a valor
v
justo
o
doss imóveis que
q
foram integralizzados. Ass
sim o valor justo foi agregado
o ao custo
o
inicial lançado
o no patriimônio líq uido deco
orrente da integralizaação realizada com
m
ns imóveis..
ben
8. POL
LÍTICA DE
E DISTRIB
BUIÇÃO DE
E RESULT
TADOS
O Fund
do tem como política a distribuiçã
ão mensal aos
a cotistas
s, conforme definido no
o artigo 10,,
afo 4º do seu
s
regulamento, com
m base na
as disponibilidades dee caixa existentes. O
parágra
resultad
do auferido será disribu
uído aos co
otistas, men
nsalmente, até
a o 10º (ddécimo) dia útil do mêss
subsequ
uente, a títtulo de antecipação d
dos resultad
dos a serem
m distribuíddos, e será
á 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.
O Fund
do deverá distribuir
d
a seus
s
cotista
as, de acord
do com o parágrafo
p
1..º do Artigo
o 10 do seu
u
regulam
mento, 95% dos resulta
ados calcul ados segun
ndo o regim
me de caixaa conforme os critérioss
previsto
os no OFÍCIIO-CIRCUL
LAR/CVM/S IN/SNC/Nº 01/2014.
16 e 2015 o saldo de rendimen
ntos a distrribuir pode ser assim
m
Em 31 de dezembro de 201
demonsstrado:
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Base de cálculo - Flu
uxo de caixa operacionall
Resultad
do mínimo a distribuir (95
5%)

Saldo in
nicial não disstribuído
Rendim
mentos propostos no exerrcício
Rendim
mentos pagoss no exercício
o
Saldo de distribuição a pagar

2016

2015
5

4.434
4.212

(49))
-

2016

2015
5

4.251
(3.689)

-

562

-

9. PAT
TRIMÔNIO
O LÍQUIDO
O
Em 31 d
de dezemb
bro de 2016
6, o patrimô
ônio líquido do Fundo estava
e
reprresentado por
p 636.000
0
cotas (2
2.238 cotas em 2015) integralizad
das com valor unitário de
d R$ 100,000 (cem rea
ais).

a.

Emissão de novas cotas
c
do Fu
undo

Nos exe
ercícios find
dos em 31 de dezem bro de 2016 e 2015 foram
f
subsccritas 1.200
0.000 (hum
m
milhão e duzentass mil) novas
s cotas, com
m valor nom
minal de R$
$ 100,00 (ccem reais), totalizando
o
R$ 120..000 (Centto e vinte milhões) d
das quais 633.762 (Seiscentass e trinta e três mil,,
setecen
ntos e sesssenta e dua
as) cotas fo
oram integrralizadas em 2016 (2 .238 cotas em 2015),,
totalizan
ndo 636.00
00 (Seiscentos e trin
nta e seis mil) cotas
s integralizzadas, pelo
o valor de
e
R$ 63.6
600 (Sessen
nta e três milhões
m
e se
eiscentos mil) (R$ 224 em 2015).

Compossição de co
otas emitidas pelo Fund
do, subscrittas e integra
alizadas:

Desc
crição

1ª em
missão
2ª em
missão
3ª em
missão

Quantidade
e
de Cotas
Subscritas

Valor
nomina l
(R$)
(a)

20.00
00
1.180.00
00
564.00
00

100
0
100
0
100
0

Cotas
Cancelad
das

564.0
000

Total
(R$ mil)

Q
Quantidade
dee Cotas
in
ntegralizadas

2.000
61.600
56.400

20.000
616.000
0

120.000
636.000
1.200.00
00
(a) O valor nomin
nal das cotas de
d cada emisssão representa
a o valor após
s os custos dee cada emissã
ão.

10.

Total
(R$ mil)

2.000
61.600
0
63.600

AXA DE AD
DMINISTRA
AÇÃO
TA

A taxa d
de administtração é calculada men
nsalmente à razão de 2%
2 (dois poor cento) do
o resultado
Operacional dispo
onível 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
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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 taxa de admiinistração ccobrada no exercício to
otalizou R$$ 92 (R$ 10
0 em 2015),,
represe
entando 0,20
0 % do patrrimônio líqu
uido médio do
d Fundo (2
213,64 % em
m 2015).
11.

ERVIÇOS DE
D TERCEIROS
SE

Descriçã
ão

2016

2015
5

Honorários Advocatíícios
dade
Honorários contabilid
P
Juríd
dicas
Honorários Outras Pessoas
o de Cotas
Taxa de Escrituração
Taxa de fiscalização CVM
ovespa
Taxa Bo
Consulto
oria e Assesssoria

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

(7))
(29))
(3))
-

(382)

(39))

Total

12.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descriçã
ão

2016

2015
5

Despesa
as Legais e Judiciais
J
Despesa
as Bancáriass e Correios

(30)
(2)

(1))
(1))

Total

(32)

(2))

13.

VA
ALOR PAT
TRIMONIAL
L DA COTA
A

Data

Patrim
mônio
Líquid
do (em R$)

Quantidaade
de Cotas

Valo
or
Patrimonial da
Cota
a (em R$)

13
31.12.201

(2.010)

759

(2,65)

31.12.201
14

3.312

11.292

2,56

31.12.201
15

41.454

22.238

18,52

31.12.201
16

83.860.000

6366.000

131,85
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14.

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 cottistas). Para usufrui r deste ben
nefício tribu
utário, confo
forme deterrmina 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
o de Impos
sto de Rend
da para Pe
essoas Físiicas:
Isenção
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:
Cuja
as cotas do
o fundo seja
am admitida
as à negoc
ciação exclu
usivamente em bolsas de valoress
ou n
no mercado
o de balcão organizado
o.
ii.
O benefício será conc
cedido som
mente nos casos em
m que o fuundo de in
nvestimento
o
imobiliá
ário possua, no mínimo
o, 50(cinque
enta) cotista
as;
iii. Não será concedido ao
o cotista pesssoa física titular de cotas
c
que reepresentem
m 10% (dezz
por cen
nto) ou maiss da totalidade das co
otas emitida
as pelo fund
do de invesstimento im
mobiliário ou
u
cujas co
otas lhe derrem direito ao recebim
mento de ren
ndimento su
uperior a 100% (dez po
or cento) do
o
total de rendimento
os auferidos
s pelo fundo
o.
i.

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).
15.

EM
MISSÃO E NEGOCIAÇÃO DE C OTAS

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.
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O total de cotas su
ubscritas em
m 31 de de
ezembro de
e 2016 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 esstavam inte
egralizadas 636.000 (se
eiscentas e trinta e seis mil cotas)).
Depois das Cotass estarem integralizad
das, as refferidas Cottas poderãoo ser nego
ociadas no
o
mercado secundá
ário, exclusivamente, na BM&
&FBOVESPA
A S.A. – Bolsa de
e Valores,,
Mercadorias e Futu
uros (“BM&FBOVESPA
A”).
16.

TR
RANSAÇÕES COM PARTES RE
ELACIONAD
DAS

Operaç
ções com Empresa
E
Ligada à Ges
stora / Adm
ministradorra
Durante
e os exercíícios findos
s em 31 de
e dezembrro de 2016 e 2015, o Fundo nã
ão realizou
u
operaçõ
ões com pa
artes relacionadas a BR-Capitall DTVM S.A. e nem com empresas a ela
a
relacion
nadas, com exceção da
d Unitas C
Consultoria e Empreen
ndimentos Ltda., mencionada na
a
Nota Exxplicativa 17
7.
17.

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 2016 o valor
v
pago pelo
p
Fundo a título de Consultoria
a
de Invesstimentos fo
oi de R$ 87
7 (em 2015 não houve essa presta
ação de serrviços).
18.

FA
ATORES DE
D RISCOS

dos à renta
abilidade d
do investim
mento
Riscos relacionad
m cotas de um
u fundo d
de investime
ento imobiliário é uma aplicação em valoress
O invesstimento em
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, espera-se qu
ue as Cottas do Fun
ndo devem
m estar coonscientes de que o
investim
mento no Fundo possu
ui caracteríísticas pecu
uliares e es
specíficas qquanto à liquidez dass
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Cotas, consistindo
o, portanto como um investimen
nto de méd
dio a 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.
Riscos Tributários
asicamente na possib
bilidade de perdas deccorrentes de
d eventuall
O risco tributário consiste ba
ão da legisllação tributária, media
ante a criaç
ção de novo
os tributos, interpretaç
ção diversa
a
alteraçã
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.
s Riscos
Demais
O Fundo e o(s) Em
mpreendime
ento(s) tamb
bém estão sujeitos a outros
o
riscoss advindos de motivoss
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.
19.

NSTRUMEN
NTOS FINA
ANCEIROS
IN

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.

s
Riscos existentes
de Mercado
o
Risco d
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
O Fund
do possui aplicações
a
4 as quaiss
financeiras , conforme divulgado na nota eexplicativa 4,
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.
Risco d
de liquidez
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
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de suass obrigaçõess.
No Reg
gulamento do Fundo consta a re
elação com
mpleta dos Riscos ineerentes ao mesmo.
20.

DEMANDAS
S JUDICIAIS
S

Em 31 d
de dezembro de 2016 e de 2015 não existe nenhum tip
po de demaanda judicial a favor ou
u
contra o Fundo.
21.

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
o exercício
o, não conttratou nem
m teve serv
viço prestaddo pela RS
SM Fontess
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 crittérios intern
nacionalmente aceitos, quais sejaam, 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.
22.

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
disponib
bilização a cotistas de
d informaçções mensais e anua
ais na sedde da Administradora..
Adiciona
almente, a Administrradora ma ntém serviço de ate
endimento a cotistas
s em suass
dependências e effetua a divulgação desttas informações em se
eu site.

23.

EV
VENTOS SUBSEQUE
S
ENTES:

Em jane
eiro de 2017 o Fundo firmou “INS
STRUMENT
TO PARTIC
CULAR DE
E COMPROMISSO DE
E
INVEST
TIMENTO” com a em
mpresa BTS
S SPE V EMPREEND
DIMENTOS IMOBILIAR
RIOS S.A.,,
socieda
ade anônim
ma fechada inscrita no
o CNPJ so
ob o nº 24.254.520/00001-99, com
m sede na
a
cidade de Nova Lima, Estado
o de Minass Gerais, na
a Rua Sena
ador Miltonn Campos, nº 35, sala
a
1001, b
bairro Vila da Serra, co
om o objetivvo de aporta
ar de recurs
sos para viaabilizar a ex
xecução de
e
endimento Imobiliário, que serrá instrume
entalizado mediante o compro
omisso de
e
Empree
subscriçção e integ
gralização de
d novas a
ações ordin
nárias, nominativas, inddivisíveis e sem valorr
nominal de emissã
ão da Comp
panhia, nos termos e co
ondições prrevistos no instrumento
o.
portar o valor total de ssua subscrição, corres
spondente a R$16.500 em moeda
a
O Fundo deverá ap
e nacional, dos quais já aportou em janeiro
o de 2017 o montantee de R$ 11
1.055, e ass
corrente
demais parcelas se
erão aporta
adas nas se
eguintes dattas:
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Parce
ela
2
3
4
5
6
7
8
9

Data
05
5/02/2017
5/03/2017
05
5/04/2017
05
05
5/05/2017
5/06/2017
05
05
5/07/2017
05
5/08/2017
05
5/09/2017

Valor
V
1.650
1.320
412
412
412
412
412
412

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

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