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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)
(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Balanço patrimonial em 30 de junho de 2011
Em milhares de reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Bancos
Aplicações financeiras
Cotas de Fundos de Investimento
Itaú Referenciado DI FI
BB Renda Fixa LP 50 Mil FICFI
Valores a receber
Aluguel
Outros valores a receber
Diversos

2.011
38.637
34.342
34
34.308
34.308
34.251
57

Passivo

2.011

Circulante
Taxa de administração (nota explicativa 7)
Distribuição de rendimentos (nota explicativa 6)
Contas a pagar

5.100
318
1.828
2.954

Patrimônio líquido
Cotas integralizadas (nota explicativa 5)
Lucros acumulados (nota explicativa 5)
(-) Distribuição de rendimentos (nota explicativa 6)

263.803
260.470
14.529
(11.196)

Total do passivo

268.903

4.295
1.981
1.812
502

Permanente
Imóveis para renda
Edificações (nota explicativa 4)
Terrenos (nota explicativa 4)
(-) Depreciação

230.266
230.567
135.879
94.688
(301)

Total do ativo

268.903

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)
(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Demonstração do Resultado
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011
Em milhares de reais

2.011
Receitas
Receitas de locação de imóveis
Custos dos imóveis locados
Despesas de depreciação

13.905
13.905
(301)
(301)

Lucro Bruto

13.604

Resultado da atividdade imobiliária

13.604

Receitas (Despesas) operacionais
Receita de aplicações em fundos de investimento financeiro
Outras receitas
Taxa de distribuição de cotas
Taxa de administração (nota explicativa 7)
Despesas administrativas (nota explicativa 9)
Despesas de constituição do fundo

925
6.315
1.823
(3.885)
(2.697)
(563)
(68)

Lucro líquido do período

14.529

Quantidade de cotas

258.979

Lucro líquido por cota - R$

56,1011

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)
(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Demonstração dos fluxos de caixa
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011
Em milhares de reais

2.011
Atividade operacional
Receita de recebimento de locação de imóveis
Receita de aplicações em cotas de fundos de investimento
Pagamento da taxa de distribuição de cotas
Pagamento da taxa de administração
Pagamento de despesas de constituição do Fundo
Pagamento de outros gastos operacionais
Recebimento de outras receitas operacionais

11.924
6.315
(3.885)
(2.379)
(68)
(511)
11

Caixa líquido das atividades operacionais

11.407

Atividade de investimento
Aquisição de imóveis para renda (nota explicativa 4)

(228.167)

Caixa líquido da atividade de investimento

(228.167)

Atividade de financiamento
Integralização de cotas (nota explicativa 5)
Distribuição de rendimentos pagos (nota explicativa 6)

260.470
(9.368)

Caixa líquido das atividades de financiamento

251.102

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido das atividades operacionais no início do período
Caixa líquido das atividades operacionais no final do período

34.342
34.342

Reconciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
Depreciação
Aumento de valores a receber
Aumento do passivo circulante

14.529
301
(3.793)
370

Caixa líquido das atividades operacionais

11.407

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)

(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011.
Em milhares de reais

1.

Contexto operacional
O Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII, cadastrado junto a
Comissão de Valores Mobiliários sob o código (162-7) é um Fundo de Investimento
Imobiliário, regido pelo seu Regulamento, pela Instrução CVM no 472/08 e pelas
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicadas.
Constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos e tem por
objetivo a exploração comercial de empreendimentos comerciais e centros de distribuição
preferencialmente prontos ou em construção, via aquisição de unidades autônomas ou da
totalidade de um empreendimento, com o intuito de gerar renda aos cotistas por meio da
locação ou arrendamento destas unidades.

2.

Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração
das demonstrações financeiras emanam das disposições previstas nas Instruções nº 206
e 472 da CVM, com as alterações decorrentes da Lei no. 9.249/95 e Instrução CVM
no. 248/96. Essas disposições não requerem a divulgação da demonstração das
mutações do patrimônio líquido, que está sendo apresentada na Nota 5.
(a)

Apuração do resultado

É apurado pelo regime contábil de competência.
(b)

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários e aplicações
em cotas de fundos de investimento de curto prazo e de alta liquidez, que são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor.
(c)

Aplicações financeiras

São demonstradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, ajustado
pelas cotações fornecidas pelo administrador dos fundos, já líquido do imposto de renda
retido na fonte.
(d)

Valores a receber

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos
e as variações monetárias auferidas.
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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)

(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011.
Em milhares de reais

A Administradora avalia o risco de crédito dos valores a receber e, devido a inexistência
de valores vencidos e/ou deteriorados e a inexistência de histórico de perdas, não
considerou necessária a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa na
data das demonstrações financeiras.
(e)

Ativo permanente - imóveis para renda

As aplicações em imóveis para renda (edificações, terrenos e benfeitorias) são avaliadas
pelo custo, deduzido por depreciação acumulada, calculada consistentemente à taxa
compatível com a vida útil econômica do bem.
(f)

Avaliação do valor recuperável dos ativos de natureza imobiliária

A administração avalia regularmente o valor recuperável desses investimentos
comparados aos seus respectivos valores contábeis, sendo que em 30 de junho de 2011
não foi identificada necessidade de reconhecimento de qualquer provisão para perdas em
decorrência desta avaliação.
(h)

Passivo circulante

Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias.
3.

Aplicações financeiras

3.1.

Ativo circulante

O Fundo aplica em cotas do Itaú Referenciado DI Fundo de Investimento, administrado
pelo Banco Itaucard S.A., e no BB Renda Fixa LP 50 Mil Fundo de Investimento em Cotas
de Fundos de Investimento, administrado pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., sendo suas carteiras, em 30 de junho de 2011,
compostas essencialmente por títulos de renda fixa e cotas de fundo de investimento de
renda fixa.
De acordo com a política de investimentos do fundo e artigo 46 da Instrução CVM 472, as
disponibilidades financeiras foram aplicadas em cotas de fundos de investimento
financeiro, enquanto não investidas nos ativos imobiliários objeto do Fundo.
4.

Ativo permanente - imóveis para renda

Em 30 de junho de 2011, o Fundo possui os seguintes imóveis:
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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)

(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011.
Em milhares de reais

•

Edifício Joaquim Floriano (participação no empreendimento: 82%): Adquirido em 3 de
março de 2011, com área locável de 2.730 m², situado na Rua Joaquim Floriano, 913,
Itaim, na Capital do Estado de São Paulo, pelo valor de R$ 22.400 e custos
relacionados. Em 8 de junho de 2011, o Fundo complementou sua participação no
empreendimento, com a aquisição de 468 m², pelo valor de R$ 3.800.

•

Edifício Athenas (participação no empreendimento: 93%), adquirido em 4 de fevereiro
de 2011, com área locável de 6.230 m², situado na Rua Doutor Fernandes Coelho, 64,
Pinheiros, na Capital do Estado de São Paulo, pelo valor de R$ 34.500 e custos
relacionados.

•

Imóvel Lavradio (participação no empreendimento: 100%), adquirido em 5 de abril de
2011, com área locável de 15.833 m², situado na Rua do Lavradio, 132, Centro, na
Capital do Estado do Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 138.592 e custos relacionados.

•

Imóvel Gomes Freire (participação no empreendimento: 100%), adquirido em 5 de
abril de 2011, com área locável de 5.169 m², situado na Avenida Gomes Freire, 471,
Centro, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 28.752 e custos
relacionados.

Em 30 de junho de 2011, os valores contábeis e de mercado dos referidos
empreendimentos estavam assim representados:

Participação

Valor de

Custo

Total contábil

mercado

aquisição

Terrenos

Edificações

Depreciação

2.011
26.776

Ed. Joaquim Floriano - 82%

27.191

26.859

5.988

20.871

(83)

Ed. Athenas - 93%

35.400

35.383

9.200

26.183

(218)

35.165

Lavradio - 100%

147.500

139.345

59.900

79.445

-

139.345

34.500

28.980

19.600

9.380

-

28.980

244.591

230.567

94.688

135.879

(301)

230.266

Gomes Freire -100%

Os valores de mercado foram baseados em laudos de avaliação emitidos pelas seguintes
prestadoras de serviços especializadas:
•
•
•
•

Edifício Joaquim Floriano – Jones Lang Lasalle S.A., emitido em dezembro de 2010.
Edifício Athenas – Jones Lang Lasalle S.A., emitido em dezembro de 2010.
Edifício Lavradio – Jones Lang Lasalle S.A., emitido em setembro de 2010.
Edifício Gomes Freire – Jones Lang Lasalle S.A., emitido em setembro de 2010.
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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)

(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011.
Em milhares de reais

A depreciação foi calculada às taxas compatíveis com a vida economicamente útil dos
bens, conforme constante nos laudos de avaliação dos imóveis, emitidos por consultores
especializados independentes, as quais estão descritas abaixo:
Taxa de depreciação – ao ano

Vida útil - anos
Ed. Athenas – 93%
Ed. Joaquim Floriano – 82%
Lavradio – 100%
Gomes Freire – 100%

40
54
57
54

2,5000%
1,8519%
1,7544%
1,8519%

Os empreendimentos nos quais o fundo possui imóveis para renda encontram-se
globalmente segurados quanto aos riscos e aos montantes máximos abaixo
mencionados:
Riscos nomeados
EDIFÍCIOS
COBERTURAS

GOMES FREIRE

JOAQUIM
FLORIANO

ATHENAS

Básico - Incêndio, Raio e
Explosão de qualquer natureza

15.000

87.000

27.000

30.000

Vendaval, Furacão, Ciclone,
Tornado, Granizo, Fumaça,
Impacto de Veículos, Queda de
Aeronave ou qualquer engenho
aéreo ou espacial

1.500

8.700

1.800

3.000

14.757

2.934

3.000

4.200

Perda/Pagamento de aluguel

5.

LAVRADIO

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido do Fundo está dividido por 258.979 cotas, totalmente integralizadas,
cujo valor patrimonial unitário é de R$ 1,019.
Em relação à primeira emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM
em 09/08/2010, correspondente a 350.000 cotas, foram subscritas e integralizadas
258.979 cotas ao valor nominal unitário de R$ 1, atualizado diariamente pela variação
patrimonial do Fundo, totalizando R$ 260.470.
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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)

(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011.
Em milhares de reais

Movimentação do patrimônio líquido no período

Saldo Inicial – 11/08/2010
Integralização de cotas
Lucro líquido do período
Distribuição de rendimentos (Nota 6)
Saldo em 30 de junho de 2011

6.

2.011
-

260.470
14.529
(11.196)
263.803

Distribuição de rendimentos
De acordo com o regulamento, o Fundo deve efetuar a distribuição em bases semestrais
de, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, considerando as disponibilidades de caixa
existentes. Os rendimentos auferidos nos semestres são distribuídos mensalmente, a
título de antecipação dos rendimentos dos exercícios. Foram efetivamente pagos no
período rendimentos no montante de R$ 9.368, abaixo demonstrados:

Distribuição de Rendimentos
2.011
Base cálculo - caixa líquido das atividades operacionais
Ajuste ao fluxo de caixa – despesas de constituição do fundo
Rendimentos financeiros durante a distribuição de cotas

11.407
68
(2.019)

Base de cálculo

9.456

Resultado mínimo a distribuir - 95%

8.983

Rendimentos apropriados no período

11.196

Pagamento no período
Rendimentos referentes ao resultado auferido no período

11.196

Total pago no período

9.368

Saldo de rendimentos do período a distribuir (1)

1.828

(1)
O rendimento a distribuir de R$ 1.828 foi registrado no patrimônio líquido do fundo
em junho de 2011, e pago em julho de 2011.
Durante o período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011 o Fundo efetuou o
pagamento de rendimentos que somaram R$ 36,17 (por cota considerando a quantidade
de cotas existentes no momento dos respectivos pagamentos).
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Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)

(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011.
Em milhares de reais

7.

Taxa de administração
O Fundo pagará a remuneração, fixa e anual, de 1,25% ao ano do patrimônio líquido do
Fundo enquanto o Fundo não possuir valor de mercado atribuído pela negociação de
suas cotas na BM&FBovespa S.A.; ou 1,25% ao ano sobre o valor de mercado da
somatória das cotas do Fundo, a partir do momento em que as cotas possuírem valor de
mercado atribuído pela negociação de suas cotas na BM&FBovespa S.A., observado que
será devido o valor mínimo mensal equivalente a R$ 125.
No período, foi provisionada a importância de R$ 2.697 a título de taxa de administração.
O Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho.

8.

Rentabilidade
O montante dos rendimentos pagos no período é equivalente a uma rentabilidade de
3,60% sobre o patrimônio líquido inicial. Além dos rendimentos pagos, o valor patrimonial
da cota do Fundo sofreu uma variação positiva de 1,98% no período.

9.

Despesas administrativas
Referem-se às despesas relacionadas à manutenção do Fundo:
Descrição
Custódia e Auditoria
Taxa de Fiscalização
Publicações
Cetip/Bovespa
Consultoria
Outros
Total

Valor
25
104
45
99
251
39
563

10. Tributação
O Fundo, conforme legislação em vigor, é isento de impostos, inclusive de imposto de
renda, que só incide sobre as receitas de aplicações financeiras, parcialmente
compensáveis quando da distribuição de rendimentos aos cotistas do Fundo, que estão
sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF à alíquota de 20%.

11

Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(CNPJ: 12.005.956/0001-65)

(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)

Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras
Período de 11 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2011.
Em milhares de reais

De acordo com artigo 3o. da Lei no. 11.033, os rendimentos distribuídos pelos fundos de
investimento imobiliário, que tenham mais de 50 cotistas pessoas físicas e cujas cotas
sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de
balcão organizado, este último incluído pela Lei no. 11.196 de 21 de novembro de 2005,
ficam isentos de imposto de renda recolhidos na fonte e declaração de ajuste anual das
pessoas físicas, limitadas pelos dispositivos da legislação em vigor.
11. Demandas judiciais
Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer
desses contra a administração do Fundo.
12. Outros serviços prestados pelos auditores independentes
De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, a administradora não
contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros,
junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do
Fundo, que não seja o de auditoria externa.

JOSÉ RUBENS BACHIEGA
CRC 1SP158626

LUCIANO COELHO DE MAGALHÃES NETTO
Diretor Responsável
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