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Imprimir

Informe Trimestral de FII
Nome do Fundo:

JS REAL EST AT E MULT IGEST ÃO FII

CNPJ do Fundo:

13.371.132/0001-71

Data de
Funcioname nto:

06/06/2011

Público Alvo:

Investidores em Geral

Código ISIN:

BRJSRECT F007

Q uantidade de cotas
e mitidas:

9.452.944,00

Fundo Exclusivo?

Não

Cotistas possue m vínculo
familiar ou socie tário
familiar?

Não

Praz o de Duração:

Indeterminado

Ence rrame nto do e xe rcício
social:

30/12

Mandato: Híbrido
Classificação
autorre gulação:

Se gme nto de Atuação: Híbrido
Tipo de Ge stão: Ativa

Data do Praz o de
Duração:
Me rcado de ne gociação
das cotas:

Bolsa

Entidade administradora de
me rcado organiz ado:

BM&FBOVESPA

Nome do
Administrador:

BANCO J. SAFRA S.A.

CNPJ do Administrador:

03.017.677/0001-20

Ende re ço:

AVENIDA PAULIST A, 2150, - BELA
VIST A- SÃO PAULO- SP- 01311-300

Te le fone s:

Site :

www.safraasset.com.br/imobiliarios/home

E-mail:

safra.asset@safra.com.br

Compe tê ncia:

4/2016

Data de Ence rrame nto do
Trime stre :

30/12/2016

O Fundo se e nquadra
na de finição da nota
"6":

Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

0300 105 1234
0800 772 5755

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóve is para re nda acabados

1.1.2.1.1

Re lação de
se tore s de atuação
Re lação de Imóve is para re nda
% de
% em
dos inquilinos
acabados (nome , e nde re ço, áre a % de Inadimplê ncia re lação às
re sponsáve is por
m2, nº de unidade s ou lojas, e ntre Vacância (a partir de 90 re ce itas
mais de 10% das
outras caracte rísticas re le vante s¹)
dias de atraso) do FII
re ce itas oriundas
do imóve l
Ed. Praia de Botafogo
Praia de Botafogo, 440, Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 717,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Reajuste anual por indexador de
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=13510
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Reajuste anual por indexador de
inflação, aviso prévio e multa
proporcional ao período de
cumprimento do contrato, direito de
preferência e multa caso haja
descumprimento do contrato.

54,0000%

1.1.2.1.2
Distribuição dos contratos de locação dos
imóve is por praz o de ve ncime nto

0,0000%

0,0000%

T elecomunicações

0,0000%

0,0000%

% de contratos dos imóve is
alocados na faixa (% e m
% de contratos dos imóve is
re lação ao valor total das
alocados na faixa (% e m
re ce itas aufe ridas pe lo fundo
re lação às re ce itas do FII)
advindas de imóve is para
re nda acabados)

Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses

0,0000%

0,0000%

Prazo indeterminado
1.1.2.1.3
Distribuição dos contratos dos imóve is por
inde xador de re ajuste

IGP-M

% de contratos dos imóve is
re ajustados pe lo re spe ctivo
inde xador (% e m re lação ao
valor total das re ce itas
aufe ridas pe lo fundo
advindas de imóve is para
re nda acabados)
0,0000%

% de contratos dos imóve is
re ajustados pe lo re spe ctivo
inde xador (% e m re lação às
re ce itas do FII)
0,0000%

INPC
IPCA
INCC
1.1.2.1.4 Principais caracte rísticas contratuais comuns (Cláusulas de re ajuste , inde xadore s, cláusulas de re scisão,
garantias e xigidas, e ntre outras informaçõe s re le vante s):
Reajuste anual por indexador de inflação, aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato,
direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. Conjunto 501 do Ed. Praia de Botafogo está locado,
porém em período de carência de aluguel até 31/05/2017, razão pela qual os itens 1.1.2.1.1 e 1.1.2.1.3, acima, tiveram
apenas os percentuais incidados como 0,00%, uma vez que o fundo não auferiu receita deste contrato no trimestre
referente a este informe.
1.1.2.1.5 Caracte rísticas contratuais individualiz adas por imóve l re le vante que de stoe m se nsive lme nte dos de mais
contratos (dispor, no mínimo, a re spe ito dos ite ns discriminados acima, quando não prote gidas por cláusula
de sigilo, e ntre outras informaçõe s re le vante s)²:
Imóve l (nome , ou e nde re ço, caso não possua
Caracte rísticas contratuais
um nome )
Reajuste anual por indexador de inflação, aviso prévio e multa
Ed. Praia de Botafogo
proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de
preferência e multa caso haja descumprimento do contrato
1.1.2.1.6 Políticas de contratação de se guros para a pre se rvação dos imóve is de ssa cate goria:
Contratação de seguro incêndio obrigatória pelo valor real de construção, perda de aluguel e renovação anual
1.1.2.2

Imóve is para re nda e m construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóve is para Ve nda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóve is para Ve nda e m Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=13510
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Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1

Fundos de Inve stime nto Imobiliário - FII
Fundo
FII BM Edificio (EDGA11B)

CNPJ
15..33.3.3/06/0-00

Q uantidade
346.476,00

Valor (R$)
17.635.628,40

FII VBI 4440 (FVBI11B)

13..02.2.9/93/0-00

126.743,00

11.273.789,85

FII CSHGSHOP (HGBS11)

08..43.1.7/47/0-00

3.221,00

6.538.630,00

FII CSHGJHSF (HGJH11)

11..26.0.1/34/0-00

27.672,00

33.206.400,00

FII SHOPJSUL (JRDM11B)

14..87.9.8/56/0-00

12.895,00

962.224,90

FII P VARGAS (PRSV11)

11..28.1.3/22/0-00

4.715,00

2.263.200,00

FII SANT AGE (SAAG11)

16..91.5.8/40/0-00

594.615,00

70.206.193,05

FII T RX LOG (T RXL11)

11..83.9.5/93/0-00

57.245,00

3.348.260,05

FII BB PRGII (BBPO11)

14..41.0.7/22/0-00

268.056,00

33.238.944,00

Sé rie

Q uantidade

Valor (R$)

12

210,00

68.708.642,10

1.2.2

1.2.3

Ce rtificado de Re ce bíve is Imobiliários (CRI)
Companhia
CNPJ
Emissão
APICE SECURIT IZADORA
12..13.0.7/44/0-00 1
IMOBILIARIA S/A
CIBRASEC COMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURIT IZAÇÃO

02..10.5.0/40/0-00 1

80

89,00

12.220.325,34

RB CAPIT AL COMPANHIA DE
SECURIT IZACAO

02..77.3.5/42/0-00 2

210

45,00

14.523.538,95

Le tras de Cré dito Imobiliário (LCI)
Emissor
BANCO ABC BRASIL SA

CNPJ
Ve ncime nto
28..19.5.6/67/0-00 16/01/2017

Q uantidade
4.000,00

Valor (R$)
4.209.687,09

BANCO ABC BRASIL SA

28..19.5.6/67/0-00 20/02/2017

42.000,00

46.659.148,71

BANCO ABC BRASIL SA

28..19.5.6/67/0-00 19/05/2017

4.000,00

4.314.330,25

BANCO ABC BRASIL SA

28..19.5.6/67/0-00 25/07/2017

11.000,00

11.564.836,20

BANCO ABC BRASIL SA

28..19.5.6/67/0-00 31/07/2017

17.000,00

17.855.335,24

BANCO ABC BRASIL SA

28..19.5.6/67/0-00 01/08/2017

10.000,00

10.498.018,12

BANCO ABC BRASIL SA

28..19.5.6/67/0-00 08/08/2017

37.000,00

38.710.670,80

BANCO ABC BRASIL SA

28..19.5.6/67/0-00 14/08/2017

2.500,00

2.610.484,67

BANCO ABC BRASIL SA

28..19.5.6/67/0-00 21/08/2017

1.500,00

1.563.225,39

BCO VOT ORANT IM S A

59..58.8.1/11/0-00 23/03/2017

1.000,00

1.099.659,09

BANCO RODOBENS S A

33..60.3.4/57/0-00 27/03/2017

30.000,00

30.043.176,89

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

00..36.0.3/05/0-00 01/03/2017

1,00

62.414.546,51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

00..36.0.3/05/0-00 13/04/2017

1,00

36.974.883,65

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

00..36.0.3/05/0-00 16/10/2017

1,00

8.132.448,10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

00..36.0.3/05/0-00 26/10/2017

1,00

23.005.072,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

00..36.0.3/05/0-00 28/11/2017

1,00

7.533.424,40

1.2.4

Le tra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.

1.2.5

Ce rtificado de Pote ncial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.

1.2.6

Açõe s
Não possui informação apresentada.

1.2.7

Açõe s de Socie dade s cujo o único propósito se e nquadra e ntre as atividade s pe rmitidas aos FII
Não possui informação apresentada.

1.2.8

Cotas de Socie dade s que se e nquadre e ntre as atividade s pe rmitidas aos FII
Não possui informação apresentada.

1.2.9

Fundo de Inve stime nto e m Açõe s (FIA)
Não possui informação apresentada.

1.2.10

Fundo de Inve stime nto e m Participaçõe s (FIP)
Não possui informação apresentada.

1.2.11

Fundo de Inve stime nto e m Dire itos Cre ditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=13510
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1.2.12

O utras cotas de Fundos de Inve stime nto
Fundo
SAFRA CAP MARKET VIP CP REFERENCIADO

CNPJ
17..97.1.0/54/0-00

Q uantidade
272.165,57

Valor (R$)
39.962.200,84

SAF CAP MARKET PREMIUM CP FIC

17..25.4.0/44/0-00

446.702,03

68.953.829,86

1.2.13

O utros Ativos Finance iros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informaçõe s do Ativo
Disponibilidades

Valor (R$)
14.050,02

T ítulos Públicos
T ítulos Privados

402.641.453,69

Fundos de Renda Fixa

108.916.030,70

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1

Aquisiçõe s re aliz adas no trime stre (e nde re ço,
áre a - m2, e ntre outras caracte rísticas
re le vante s)
Não possui informação apresentada.

2.1.2

Alie naçõe s re aliz adas no trime stre (e nde re ço,
áre a - m2, data da alie nação, e ntre outras
caracte rísticas re le vante s)
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1

Aquisiçõe s re aliz adas no trime stre (nome ,
e nde re ço, áre a - m2, nº de unidade s ou lojas,
e ntre outras caracte rísticas re le vante s)
Não possui informação apresentada.

2.2.2

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.2

% do Te rre no e m re lação ao
total inve stido à é poca da
alie nação

% do Te rre no e m re lação ao
PL

% do Imóve l e m re lação ao
total inve stido

Cate goria (Re nda ou Ve nda)

Alie naçõe s re aliz adas no trime stre (nome ,
% do Imóve l e m re lação ao
e nde re ço, áre a - m2, nº de unidade s ou lojas, data
total inve stido à é poca da
da alie nação, e ntre outras caracte rísticas
alie nação
re le vante s)
Não possui informação apresentada.

3.

3.1.1

% do Te rre no e m re lação ao % do Te rre no e m re lação ao
total inve stido
PL

%
garantido
re lativo
Não possui informação apresentada.
Re lação de Ativos suje itos à
garantia de re ntabilidade ³

Garantidor

Principais caracte rísticas da garantia
(te mpo, valor, forma, riscos incorridos,
e ntre outros aspe ctos re le vante s)

Re ntabilidade e fe tiva no pe ríodo sob a vigê ncia de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e
Financeiro
A

% do Imóve l e m re lação ao
PL

Valor(R$)
Contábil

Finance iro⁴

0

0

275.586,04

275.586,04

Ativos Imobiliários
Estoque s:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Re sultado líquido de imóve is e m e stoque
Proprie dade s para inve stime nto:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=13510
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investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

-2.354.000

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

-106.769,67

-95.702,54

-2.185.183,63

179.883,5

Re sultado líquido de imóve is para re nda

Ativos imobiliários re pre se ntados por Títulos e Valore s Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por T VM
31.931.501,63

31.931.501,63

(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por T VM

12.083.456,23

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

1.738.992,43

1.738.992,43

45.753.950,29

33.670.494,06

43.568.766,66

33.850.377,56

8.744.386,65

8.744.386,65

-137,87

-137,87

8.744.248,78

8.744.248,78

0

0

-3.512.597,64

-2.905.952,36

-1.995.368,67

-1.995.368,67

-25.225,82

-25.225,82

-11.241,47

-11.105,78

-9.818,4

-19.170

-1.706.628,97

-1.676.776,72

-44.457,34

-44.457,34

-3.000,44

-3.000,44

(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por T VM
Re sultado líquido de ativos imobiliários re pre se ntados por TVM
Re sultado líquido dos ativos imobiliários
B

Re cursos mantidos para as ne ce ssidade s de liquide z
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Re sultado líquido dos re cursos mantidos para as ne ce ssidade s de
liquide z

C

Re sultado líquido com instrume ntos finance iros de rivativos

D

O utras re ce itas/de spe sas
(-) T axa de administração
(-) T axa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) T axas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo
a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa
dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) T axa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório

-533,6

-533,6

-16.521,22

-15.538,49

-7.325.393,57

-6.697.129,22

44.987.621,87

35.897.497,12

(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras re ce itas/de spe sas
E = A + B Re sultado contábil/finance iro trime stral líquido
+C +D

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*
F = ∑E Re sultado finance iro líquido acumulado no trime stre /se me stre corre nte
G = 0,95
95% do re sultado finance iro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Le i 8.668/93)
xF
H
Não possui informação apresentada.
I
J=G∑H + I

(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado
financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
Re ndime ntos de clarados

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=13510
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K

(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre

L = J - K Re ndime nto líquido a pagar re mane sce nte no e nce rrame nto do trime stre /se me stre
M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre

0
35.168.544,804
97,9694%

* Quando se referir ao Informe T rimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores
correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas
Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos
principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros
1. instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o
imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e
repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve
informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou
3. endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais
que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante
4. recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das
receitas e despesas.
5.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como
excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos,
dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário
familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa,
devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
6. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.
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