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MAXIRENT - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Relatório de Actividades do 1~ Semestre de 2012

Exm2s. Participantes

De acordo com o n2 2 do art ~ 31 do Decreto - Lei 60 / 2002, alterado pelo Decreto - Lei n2 252/2003, de 17

de Outubro e pelo Decreto - Lei n2 13/2005, de 7 de Janeiro que estipula o Regime Jurídico dos Fundos de

Investimento Imobiliário, o Conselho de Administração da Refundos - Sociedade Gestora de Fundos de

Investimento Imobiliário, SA apresenta a V. Exas. o Relatório de Actividades do Maxirent - Fundo de

Investimento Imobiliário Fechado, relativo ao 1 ~ semestre do ano de 2012.

Introdução

A Refundos exerceu a sua administração e gestão do Maxirent com o objectivo definido, como sempre, de

valorizar a Unidade de Participação, apesar da situação de crise generalizada que afecta de sobremaneira

o sector imobiliário.

Com esta finalidade definida, a sua gestão concentrou-se, durante o período em apreço, na manutenção

dos contratos de arrendamento em vigência, o que implicou em alguns casos a renegociação dos valores

dos mesmos, na gestão pró activa do arrendamento dos espaços devolutos e na manutenção de uma

política de rentabilidade baseada na valorização da Unidade de Participação através do rendimento

efectivo.
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Como resultado da gestão desenvolvida a Unidade de Participação e o Valor Liquido Global do Fundo do

Maxirent, a 30 de Junho de 2012, apresentaram acréscimos de valor em referência a 31 de Dezembro do

ano transacto.

O valor da Unidade de Participação em 30 de Junho de 2012 era de 11,7750 euros (11,6136 em 30 de

Junho de 2011), a que correspondeu uma rentabilidade anualizada de 2,25%.

Rentabilidade Anualizada
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O valor liquido global do Fundo em 30 de Junho de 2012 atingiu o valor de € 94.199.783,38 (noventa e

quatro milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e três euros e trinta e oito cêntimos) o

que representa um aumento em relação a 31 de Dezembro de 2011 de 0,21 %.
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O resultado do semestre foi de 998.756,41€ (novecentos e noventa e oito mil setecentos e cinquenta e seis

euros e quarenta e um cêntimos). Quando comparado com idêntico período do ano anterior, constata - se

que o mesmo teve um decréscimo de 747.432,37 €, motivado sobretudo pela diminuição do valor dos

rendimentos em imóveis e pelo aumento da rúbrica de juros e custos equiparados.

Distribuição de Rendimentos

Durante o semestre em apreço, procedeu-se à aplicação dos resultados do ano anterior, tendo sido

distribuído um rendimento no valor de 0,10 € por Unidade de Participação, num total de 800.000,00 O, e

levados à conta de Resultados Transitados rendimentos no valor de 2.038.363,63 O.
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ActMdade do Fundo

Valor Líquido Global do Fundo

O valor líquido global do Fundo (carteira de aplicações do Maxirent) no valor de €94.199.783,38 (noventa

e quatro milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e três euros e trinta e oito cêntimos) é

composto por € 132.352.325,09 de património imobiliário, de € 2.357.290,62 de outros activos, de €

121 .4377,74 de liquidez, a que se deduzem €36.589.894,60 de endividamento e €4.041.375,47 de outros

pa ss ivos.
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Património Imobiliário

• O Património Imobiliário apresenta um valor potencial que é composto pelos valores de aquisição,

pelas valorizações incorporadas e pela valia potencial existente face à média das avaliações. Em

30 de Junho de 2012, os valores de aquisição atingiam o montante de 96,11 milhões de euros, os

ajustamentos decorrentes das valorizações incorporadas totalizavam o valor de 36,24 milhões de

euros, e a mais-valia potencial tinha um valor aproximado de 2,59 milhões de euros.

Valor de AquIsição
mclxlrent

Valor de Aqu siçao Valorizaçôes Valia Potencial

Dez 11

Valores em Milhões €

Valor de aquisição — Aquando da celebração das escrituras de compra e venda de sete imóveis à

GCT — Imobiliária SA e à Zaclas — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA em Dezembro de

2008 e em Abril de 2009 ficou contratualmente estipulado que o valor a liquidar pelo Maxirent

àquelas datas seria de 70% do valor de aquisição dos imóveis, sendo a liquidação dos restantes

30% efectuada contra a entrega por parte das entidades vendedoras de uma garantia bancária do

mesmo valor e destinada a garantir o pagamento daquele montante ao Maxirent em caso de

incumprimento contratual. A GCT além de nunca ter entregue a garantia bancária encontra - se em

situação económica e financeira difícil e entrou em incumprimento com o Maxirent. Após várias
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diligências efectuadas para solucionar os incumprimentos verificados foi considerado prudente

reduzir o valor de aquisição dos imóveis em causa pelo mesmo montante em que o pagamento

havia sido diferido. Assim, no passado dia de 5 de Junho, celebrou — se uma escritura de

rectificação do valor de aquisição dos imóveis adquiridos à GCT e à Zaclas, onde o montante de

redução total dos preços de aquisição foi de 1.939.650,00 euros.

Analisando o valor do património imobiliário em função da ocupação dos imóveis verifica-se que o

património arrendado ascende a 91,55 milhões de euros, o património de rendimento não arrendado é de

11,00 milhões de euros e o valor de terrenos para promoção / reabilitação é de 29,80 milhões de euros,

representando, respectivamente 69,20%, 8.30% e 22,50% do total do património imobiliário do Maxirent.

moxirent

Dez 11

Patrimonio Arrendado Patrimonio Nao Arrendado Património Promoçâo / Reabilitação

Vaiares em Milhões C
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Rendimentos de Imóveis

No que diz respeito aos imóveis de rendimento, cumpre - nos salientar as ocorrências mais significativas

registadas no período em análise:

Imóvel Rua das Chagas, Lisboa — Antecipando o facto do contrato de arrendamento em vigor terminar em

Junho de 2012, foi acordado no ano de 2011 com a inquilina Boston Consulting Group, uma renegociação

no sentido de encontrar uma solução de interesse para ambas as partes. Celebrou-se assim um novo

contrato de arrendamento à luz do NRAU, em que a renda contratada apresenta uma redução de valor

mas em contrapartida o prazo de duração do contrato passou a ser de 10 anos, renovável por iguais

períodos de 5 anos. Em Janeiro de 2012 iniciou-se o recebimento das rendas.

Edifício Estação, Parede —Face ao agravamento verificado na situação de crise que o sector do comércio

vive tornou — se necessário conceder, em alguns contratos de arrendamento, novos descontos para além

dos que já haviam sido concedidos no ano transacto.

Imóvel na Av. Marquês de Tomar em Lisboa, Imóvel no Laranieiro. Loia na Rua Guiné Bissau em Setúbal,

Loia na Rua Circular Sul, nos Olivais — Na sequência de conversações mantidas com a Dia Portugal,

arrendatária destes quatro imóveis e tendo em consideração que os contratos de arrendamento em vigor

foram celebrados à luz do RAU, foi acordado conceder descontos sobre os valores das rendas devidas,

por um período de dois anos, a partir da renda do mês de Janeiro de 2012, em contrapartida da Dia

Portugal só poder exercer o direito de denúncia dos contratos uma vez decorridos cinco anos sobre a data

da primeira renda sobre a qual incide o desconto.

Imóvel Prior Velho, Sacavém — Celebrou — se, no ano transacto, com a Casa do Marquês, Hotelaria SA.

um contrato de arrendamento por um período de 10 anos, renovável por períodos sucessivos de 5 anos, e

que teve o seu início em 1 de Fevereiro de 2012.

Imóveis GCT — Pelo facto da GCT não liquidar as rendas desde o mês de Novembro de 2010, conforme o

descrito na rúbrica de Incumprimentos deste relatório, optou —se por não se registar as rendas vincendas

desde o passado mês de Maio.
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Outros Imóveis - O saldo dos rendimentos entre os novos contratos de arrendamento e as rescisões de

vários contratos celebrados, conforme indicado na nota 19 do anexo às Demonstrações Financeiras,

contribuiu negativamente para o montante dos Rendimentos de Imóveis no período em análise.

Na gráfico abaixo apresenta — se a evolução do volume dos rendimentos em imóveis:

Rendimento de Imóveis

3un-2010 3un 2011 Jun-2012
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Rentabilidade

Considerando o valor de 0,10€ distribuído no passado mês de Abril de 2012 por cada unidade de

participação, a UP do Maxirent apresenta, em 30 de Junho de 2012, uma rendibilidade anualizada de

2.25%.

Quadro de Rentabilidades

-i 3.26 3.2.44

II

, II

:nd,ce Apfipp Indice F. Abertos Indice F. Fechodos lnd,ce Max,ren~

VaIor~s a 30 binho 7012

Na mesma data, a unidade de participação apresentava uma rentabilidade de 2,71% a dois anos e de

3,14% a três anos, valores significativamente superiores às rentabilidades divulgadas pela APFIPP

relativas aos fundos de investimento imobiliário, sejam eles Fundos Abertos ou Fundos Fechados.
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Licenciamentos

Armazém em Olhos D’Água, Palmela.

A licença de utilização foi emitida, embora condicionada pelo facto de ter sido considerado pela Câmara

Municipal que parte do imóvel se encontra em Zona de REN (Reserva Ecológica Nacional). O Maxirent,

por considerar que a actividade exercida nesse imóvel é anterior à delimitação das RAN e REN, entregou

um requerimento a solicitar a desafectação desses terrenos da REN a ter efeito no próximo PDM, que se

encontra em elaboração.

Terreno na Quinta dos Carvalhos. Palmela.

O Loteamento prevê a constituição de 15 lotes, para construção de moradias unifamiliares. O projecto,

cujo processo na Câmara Municipal de Palmela teve inicio no ano 2000, encontra-se ainda suspenso

apesar de haver já uma solução camarária para a drenagem das águas pluviais. Esta solução, que se

previu avançar no decorrer do ano 2012, não teve, no 1° semestre, qualquer alteração.

Terreno Terra dos Pinheiros na Ajuda. Lisboa.

Terreno Terra da Bica do Marquês na Aiuda, Lisboa.

Imóvel Pateo das Damas na Aiuda, Lisboa.

O Maxirent propôs celebrar um Contrato de Planeamento, no

sentido de se substituir à Câmara Municipal de Lisboa como co

financiador e dinamizador do processo para o desenvolvimento de

um Plano de Pormenor para a Zona Envolvente do Palácio da

Ajuda. Este contrato fará com que o Maxirent passe a comunicar

directamente com as partes envolvidas no Plano de Pormenor, E,

apoiando a CML no sentido de agilizar o respectivo processo. ,~
e •t. -

Numa primeira sessão pública da Câmara Municipal de Lisboa, a
a

apreciação da proposta de celebração do contrato de planeamento

foi suspensa por terem sido levantadas algumas questões relacionadas com a informação prestada.

No decorrer de 2011 foi aprovada na sessão pública da Câmara Municipal de Lisboa, de 23 de Fevereiro

de 2011, a minuta do contrato de planeamento com vista à elaboração do Plano de Pormenor de

Salvaguarda da área envolvente do Palácio Nacional da Ajuda, mas não foram ainda aprovados em

Sessão Pública de Câmara os novos Termos de Referência

Terreno na Fonte de Beber, Palmela.

A solução viária encontrada em conjunto com os técnicos da Câmara Municipal de Palmela e formalmente

apresentada não foi aprovada pela referida Câmara. Foi decidido, após uma reunião com a Presidente da

Câmara Municipal de Palmela, proceder a uma Notificação Judicial Avulsa ao Município de Palmela para

—4 é,

III

1
1

L
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que actualize o registo cadastral relativamente aos terrenos em domínio público na unidade territorial

dentro da área de influência do Empreendimento em causa.

No decorrer do ano de 2011 deu entrada uma Acção Administrativa Especial que cumulará os

competentes pedidos de indemnização pelos danos emergentes e lucros cessantes em que o Maxirent

incorreu em virtude dos actos e omissões do Município de Palmela, bem como da anulação/declaração de

nulidade do despacho de indeferimento do licenciamento. Os gabinete de advogados que representavam a

Câmara Municipal de Palmela neste processo renunciaram ao mandato no l~ semestre de 2012.

Foi efectuado em Abril de 2012 um requerimento para actualização da carta matricial. Caso não tenha

qualquer provimento num prazo máximo de 90 dias, irá dar entrada de uma Acção Administrativa Especial

para a prática de acto devido.

Imóveis sitos na Aldeia das Açoteias, em Albufeira

Encontra-se em estudo, em conjunto com a Câmara Municipal de Albufeira e a Associação de

Proprietários da Aldeia das Açoteias, uma alteração ao alvará de loteamento com vista a poder enquadrar

o projecto de reconversão dos imóveis do Maxirent. As áreas comuns do aldeamento encontram-se na

posse de uma entidade privada, com quem o Maxirent tem mantido contactos com a intenção de encontrar

uma solução para este processo. Foi decido adquirir-se o terreno que compõe as áreas remanescentes da

Aldeia das Açoteias de modo a facilitar, quer o enquadramento do nosso projecto, quer a resolução da

personalidade jurídica do aldeamento, entregando as infraestruturas e espaços verdes ao municipio.

Incumprimentos e Contenciosos

Incumprimentos

GCT — O Maxirent celebrou com a GCT em Dezembro de 2008 sete contratos de arrendamento relativos

aos seguintes imóveis:

Fracção A, Av. Heróis do Ultramar, n° 4, Pombal

Fraçcão A, Avenida D. Nuno Alvares Pereira, 275, Vila Nova de Ourem

Loja, Praça João de Deus Ramos, Alcobaça

Loja, Praça D. António Crespo, Edifício Serra de Aire, Mira de Aire

Loja 1, Centro Comercial Olival Parque, Rua do Olival, Forte da Casa.

Entreposto Logístico, Rua do Canhestro, Zona Industrial de Pousos, Leiria

Fracção A, Av. General Humberto Delgado, n° 34, Amadora
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Em virtude da arrendatária se encontrar em grandes dificuldades financeiras, em 31 de Março de 2011, foi

celebrado um aditamento ao contrato de arrendamento, que previa um plano de pagamento faseado para

as rendas vencidas e um diferimento do pagamento das rendas vincendas. Como este acordo não foi

cumprido, e encontrando-se por liquidar as rendas vencidas referentes ao período de Dezembro de 2010 a

Julho de 2012, constituíram -se provisões para cobrança duvidosa pelo montante total em dívida. Apesar

da Refundos ter conhecimento que estão em curso negociações entre a GCT, o Estado e os Bancos

credores, e atendendo que se desconhece quais as perspectivas para o desfecho deste processo, decidiu

- se, no sentido de proteger o património do Maxirent, resolver os referidos contratos de arrendamento

pelo que, já no decurso do mês de Julho de 2012, se procedeu às respectivas notificações.

Leilostock, Companhia de Leilões SA - O Maxirent celebrou com a Leilostock, em 8 de Janeiro de 2008 um

contrato de arrendamento relativo ao imóvel / armazém da Zona de Agualva, Cacém — Sintra.

Na sequência das dificuldades financeiras sentidas por esta arrendatária verificaram-se sucessivos

incumprimentos no pagamento das rendas o que originou que fossem constituídas provisões pelo valor

total da dívida.

No decurso do mês de Maio de 2012 tomou-se conhecimento que a Leilostock tinha entrado em processo

de insolvência e que havia abandonado o locado.

Actualmente mantêm-se contactos com o administrador de insolvência com vista ã devolução do imóvel ao

Maxirent.

Partblack, SA - O Maxirent celebrou com a Partblacka em 15 de Janeiro de 2009, um contrato de

arrendamento relativo a uma fracção de escritório e a 10 lugares de estacionamento no imóvel da Av. da

Quinta Grande, Alfragide.

Tendo-se verificado incumprimentos no pagamento de rendas no segundo semestre do ano anterior a

situação agravou-se nos primeiros meses do semestre em apreço.

No decurso do mês de Março de 2012 efectivou - se um acordo de revogação de contrato de

arrendamento com efeitos a partir de Maio de 2012, obrigando — se a arrendatária a devolver a fracção e a

pagar uma quantia referente a rendas em atraso, encargos de condomínio, juros de mora e ainda a uma

indemnização pela cessação antecipada do contrato de arrendamento, tendo sido estabelecido para o

efeito um plano de pagamentos em 10 prestações mensais, com início em 23 de Abril de 2012.
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• Contenciosos

Imóvel na Rua das Chapas em Lisboa.

Edifício emblemático no centro de Lisboa, junto ao Chiado. Encontra-se arrendado ã The Boston

Consulting Group. Mantém-se em curso o processo judicial contra a Câmara Municipal de Lisboa relativo á

não aprovação da alteração da fachada, tendo já sido ouvidas as testemunhas em 2010, pelo que ainda se

aguarda uma decisão final.

Imóveis na Azinhaga da Torre do Fato, em Lisboa

O tribunal decretou em finais de 2008 que a Refrige procedesse à entrega do armazém denominado n° 3

ao Maxirent. A entrega foi efectivada por acção executiva de coisa certa e no decorrer desse período foi

interposta uma acção de processo ordinário à Refrige por enriquecimento sem causa. Não tendo sido

possível a conciliação das partes em Audiência Preliminar, teve lugar o julgamento no dia 23 de Abril de

2012 estando-se a aguardara respectiva sentença,

Questões Fiscais

O Maxirent, durante o ano transacto, foi alvo de uma inspecção tributária ao exercício do ano de 2009,

cujo Relatório de Inspecção Tributária foi recepcionado no dia 18 do passado mês de Maio.

Em consequência dessa acção inspectiva foi constatado que o Maxirent reembolsou indevidamente aos

seus participantes isentos de lrc o montante de € 399.765,33 de imposto retido referente ao ano de 2008,

imposto este que deveria ter sido consequentemente entregue ao Estado.

A Refundos contactou todos os participantes envolvidos neste processo a fim de explicar o sucedido e a

solicitar a devolução do montante do reembolso indevido ao Maxirent. Na presente data somente se

aguarda o reembolso de um único participante, no montante de €133.158,49
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Perspectivas Futuras

Para o próximo semestre o Conselho de Administração da Refundos vai manter e continuar com os

critérios de gestão que tem vindo a adoptar, sendo que é uma preocupação acrescida do Conselho de

Administração o agravamento da situação de crise económica generalizada com especial incidência na

crise verificada no sector imobiliário.

Considera o Conselho de Administração ser de particular importância seguir de perto todos os sinais

evidenciadores de alterações decorrentes da actual situação económica, assim como das movimentações

existentes ao nível do quadro legislativo, nomeadamente quanto à aplicação das novas leis do

arrendamento e da reabilitação urbana.

Lisboa, 20 de Julho de 2012



MAXIRENT - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Balanço em 2012 e 2011 Data: 30106/2012

Montantes expressos em euros

2012 2011
ACTIVO Bruto Mais Valia, Menos Valias Liquido Liquido PASSIVO Notas 2012

IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO
Terrenos 8.74848283 12.000.74869 728.087,05 20.021.143,67 20.135.452,52 Unidades de Participação 39.903.831,76 39.903.83176
Construções 67.172.268,54 29.284.614,25 4.311.671.46 112.145.211,33 113.649.672,54 VariaçõesPatuimoniais 6.243.275.55 6.243.275,55
Direitos 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Resultados Transitados 47.853 919,66 45.815.55603
Adiantamento por compra de móveis 185.970,09 185.970,09 235 549.88 Resultados dístxtbuidos -800.000.00 -800.000,00
Outros Activos 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

96.106.721,45 41.285.362,94 5.039.759,31 132.352.325,09 134 021.174,94 Resultados Liquidos do Periodo 998.756,41 1.746 188,78
CARTEIRA TÍT E PARTICIPAÇÕES 94.199.78338 92.908.852,12

OBRIGAÇÕES:
Obrigações Diversas 0,00 0.00 0,00 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES

Participaçães em Soc Imobiliárias 000 0.00 0.00 Ajustamentos de dividas a receber 1.216.901,27 470.182,85
Unidades de Participação o,oo 0,00 0.00 Provisões Acumulados 0.00 380.00000
Outros Titulos 0,00 000 0.00 1.216.901,27 850.182,85

0,00 0,00 0,00
CONTAS DE TERCEIROS

Devedores por crédito vencido o,oo 0,00 0.00 CONTAS DE TERCEIROS
Devedores por rendas vencidas Se 10 877.504.72 877.504,72 425.495.89 Resgates a Pagar a Participantes 0,00 0,00
Outras Contas de Devedores SelO 624.059.10 624.059.10 633.749,52 Rendimentos a Pagar a Participantes 0,00 0.00
Estado e outros entes públicos 10 143.965.85 143.965.85 150.853.31 Comissões e outros encargos a Pagar 17.386,91 14.684,60

1.645.529,67 1.645.529,67 1.210.098,72 Outras Contas de Credores 85 310,41 2.005.005,22
DISPONIBILIDADES Empréstimos Titulados (UP-compvar) 0,00 0.00

Caixa iso.oo 150,00 150.00 Empréstimos NãoTitulados 36.589.894,60 37.717.931.78
Depósitos à Ordem 121.287.74 121 .287.74 36.862.08 Adiantamentos por venda de imóveis o,oo 366.000,00

Depósitos a prazo e com pré-aviso o.oo 0.00 0.00 36.692.593,92 40.103.621,60

121.437,74 121.437,74 37.012,08 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO Acréscimos de Custos 804923,17 845.835,63
Acréscimos de Proveitos coo 000 0.00 Receitas com Proveito Diferido 573.236,26 667.779,61
Despesas com Custo Diferido 37.43060 37430,60 66.111 02 Outros Acréscimos e Oifenmentos 1 342 125,06 828.173,00

Outros Acréscimos e Diferimentos 672.839.96 672.839,96 870.048.05 Contas Transitórias Passivas 0.00 0,00

Contas Transitórias Activas 0,00 0,00 0.00 2.720.284,49 2.341.788,24

710.270,56 710.270,56 936.159,07

TOTAL DO ACTIVO 98.583.959,43 41.285.362,94 5.039.759,31 134.829.563,06 136.204.444,81 TOTAL DO PASSIVO 134.829.563,06 136.204.444,81

Total do Número de Unidades de Participação 8000000 8000000 Valor Unitário da Unidade de Participação 11.77497 11 613,61

A Administração ___________________________________ O Técnico de oficial de contas __________________________



MAXIRENT - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

DEMONSTRAÇÃO Dos RESULTADOS EM 2012 e 2011
Montantes expressos em ouros

Data 30/06/2012

CUSTOS E PERDAS

CUSTOS E PERDAS CORRENTES

Juros e Custos Equiparados

De Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais

Comissões

Em Activos mobiliários
Outras, de Operações Correntes

Perdas Oper. Financeiras e Act Imobiliárlos

Em Activos mobiliários
Impostos

Imposto sobre o rendimento
Impostos Indirectos
Outros Impostos

Provisões do Exercício
F~ustamentos de dividas a receber
Provisão para Encargos

Fornecimentos e Serviços Externos

Outros Custos e Perdas Correntes
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS

Valores Incobráveis
Perdas Extraordinárias
Perdas de Exercidos Anteriores

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAiS (C)

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

TOTAL

Resultados da Carteira de Titulos
Resultados de Activos Imobiliárias
Resultados das Operações Extrapatrimoniais
Resultados Correntes

548.876.16 Da Carteira de Tituios e Participações
0.00 Outros, de Operações Correntes

De Operações Extrapatrimonias

307,50 Da Carteira de Titulas e Partic,
639.398.04 De Outras Operações Correntes

Ganhos em Oper. Financ. e AcL Imobiliárlos

0.00 23 744,46 Em Activos mobiliários

Reversões de Ajustamentos e de Provisões

De ajustamentos de dividas a receber
De Provisões para Encargos

740.655,42

50.989,16

1.629,71

000 0,00

000 1.706.56

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0.00

9.188.62 78.861.46

30.447,81 103.696,93

0.00 0.00

3.796,951,73 3.981,046,53

4.838,08 3.541,37

3.841.426,24 4.168.862,86

0,00 0.00

0,00 0,00

601,04 0.00

20 63.463.00 117.01418

64.064,04 117.014,18

NOTAS 2012 2011 PROVEITOS E GANHOS

881.452.15

0,00

PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Juros e Proveitos Equiparados

7.507.24

781.550,60

NOTAS 2012

14

15

15

18

8

8

8

16

17

690.571,06

58.909,01

3.570,21

309.733,55

0.00

107.775,97

59.072,10

2.900.141,89

0,00

000

6.591,98

6.891,98

998,756,41

3.905.490,28

280.334.38

0,00

114,604,81

53.213,75

2.453.753,39

81,866,27

0,00

4.058.59

86.924,86

1.746.188.78

4.285.867.03

Rendimentos de Imóveis

OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B)
PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Recuperação de Incobráveis

Ganhos Extraordinários

Ganhos de Exercidos Anteriores

Outros Ganhos Eventuais
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)

TOTAL

1 000193,36 1.766.088,62

Resultados Eventuais 57.472,06 31.089,32
Resultados Antes de imposto s/ o Rendimento 1.057.665.42 1.797.177.94
Resultados Liquidos do Periodo 998 756.41 1.746.188,78

3.905.490,28 4.286.867,03

A Administração O Técnico de oficial de contas



MAXIRENT - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

Montantes expies e

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Pagamentos

Rendimentos pagos aos participantes (800 000) (800 OCO)
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo (800000) (800 000)

OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS
Recebimentos
Alienação de imóveis
Rendimento de imóveis 3 778 961 3 774 656

Adiantamentos por conta de alienação de imóveis 10648

Outros recebimentos de valores irnobiliários 3017 190 885

Pagamentos
Aquisição de moveis
Despesas correntes (FSE) com imóveis (325 640) (426 062)
Outros pagamentos de valores imob liãrios (269 079) (17 004)

Fluxo das operações sobre valores imobiliários 3 187 059 3 533 124

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE
Recebimentos

Reembolso de impostos e taxas 5 705

Financiamentos 11 376 (271 200)
Outros recebimentos correntes 226 939 174 882

Pagamentos
Comissão de gestão (638 789) (796 222)
Comissão de depósito (44 725) (43 694)

Impostos e taxas (1 549 966) (1 437 647)

Juros de financiamento (339 168) (265509)
Outros pagamentos correntes (38 068) (290 151)

(2 366 697)

129
63 463

( 2 494)
61 098

Fluxo das operações de gestão corrente

OPERAÇÕES EVENTUAIS
Recebimentos

Ganhos extraordinários
Outros Ganhos de Operações eventuais

Pagamentos
Perdas extraordinárias

Fluxo das operações eventuais

Saldo dos fluxos monetários do período
Disponibilidades no inicio do periodo
Disponibilidades no fim do período

(2 929 541)

121 005

(75 413)
112 425

37 012

81 461

39 977
121 438

A Administração. O Técnico oficial de contas
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Anexo às demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2012

(Montantes expressos em euros)

1. Introdução

O Maxirent - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado é um fundo de investimento imobiliário fechado, de

rendimento, constituído por subscrição pública e com um prazo de duração determinada, por um prazo de 7

anos, com início a 2 de Junho de 2010, prorrogável por períodos subsequentes de 7 anos, desde que

deliberado em Assembleia de Participantes e comunicado à CMVM.

O Maxirent Iniciou a sua actividade em 1 de Março de 1993, de acordo com a Portaria n2 367/92 do

Ministério das Finanças, publicada no D.R., II série em 3/12/1992.

A actividade e o funcionamento do Fundo enquadram-se no disposto no Decreto - Lei N2 60/2002, de 2 de

Março, actualizado nas diversas alterações, no Regulamento n2 2/2005 da CMVM, no Regulamento n2

8/2002 da CMVM e no Regulamento de Gestão em vigor datado de 20 de Outubro de 2011.

Nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão do Fundo, o Maxirent é composto essencialmente por um

conjunto de activos imobiliários e de activos líquidos, legalmente autorizados, pertencentes aos seus

participantes, que podem ser pessoas singulares ou colectivas, e em que cada um deles é titular de quotas

- partes dos valores que o integram (Unidades de Participação).

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Refundos - Sociedade Gestora de Fundos de

Investimento Imobiliário, SA, e o Banco Popular Portugal exerce as funções de Banco Depositário.
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2. Bases de Apresentação e principais Políticas Contabilísticas

2.1- Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras do Maxirent, compostas pelo Balanço, Demonstração dos Resultados e a

Demonstração dos Fluxos Monetários, reportadas a 30 de Junho de 2012, foram preparadas e

apresentadas com base nos registos contabilísticos e de acordo com as normas que estão regulamentadas

no Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, conforme Regulamento n2 2/2005 da

CMVM.

Na preparação e apresentação das contas, foram respeitados os principios contabilísticos referenciados no

Regulamento atrás indicado, designadamente: continuidade, consistência, materialidade, substancia sobre

a forma, especialização, prudência e independência.

As notas que se seguem são apresentadas pela ordem sequencial exigida no plano Contabilístico dos

Fundos, sendo de referir que os números não indicados não têm aplicação ou a sua apresentação não é

relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.

2.2. - Principais Politicas Contabilísticas

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras,

foram as seguintes:

- Especialização dos Exercícios

O Maxirent regista os proveitos e custos à medida que estes são gerados, independentemente do seu

recebimento ou pagamento, conforme o princípio da especialização dos exercícios.

2.2.2- Activos Imobiliários

O património imobiliário adquirido pelo Maxirent é registado de acordo com o preço de aquisição, acrescido

das despesas relativas a escrituras, registos e eventuais obras de melhoramento ou reconversão. Por

imposição legal o património não é sujeito a amortização.

2/20
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As aquisições e as alienações de bens imóveis, de acordo com o regime Jurídico dos Fundos de

Investimento imobiliário, são sempre precedidas de avaliações, de dois peritos avafladores independentes,

sujeitos a registo individual junto da CMVM, com uma antecedência máxima de seis meses. Os imóveis são

avaliados com uma periodicidade mínima de dois anos e sempre que ocorra uma alteração significativa do

seu valor. A valorização do património é definida pela Sociedade Gestora, sendo reanalisada sempre por

comparação do valor de balanço e a média aritmética simples das avaliações, devendo manter-se no

intervalo compreendido entre estes dois valores.

As mais-valias ou menos valias potenciais, que resultem do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor

venal são reconhecidas nas rubricas Ganhos/Perda em operações financeiras e activos imobiliários,

conforme se trate de ajustamentos favoráveis ou desfavoráveis, tendo como contrapartida as rubricas Mais

ou Menos valias do activo, também de acordo com o regulamento n2 2/2005 da CMVM.

As mais ou menos valias geradas pela alienação de património são reflectidas na demonstração dos

resultados do exercício, na data da escritura da alienação do património, sendo calculadas com base na

diferença entre o valor de venda e o valor de balanço que reflecte as valorizações ou desvalorizações

efectuadas até essa data.

Os imóveis do Maxirent destinam-se, essencialmente a arrendamento. As rendas são reconhecidas como

proveitos no mês a que dizem respeito, sendo registadas pelo seu montante bruto na rubrica Rendimentos

de Imóveis, sendo o respectivo imposto reconhecido na rubrica Impostos. As rendas recebidas

antecipadamente são registadas na rubrica acréscimos e diferimentos - Receitas com proveito diferido.

2.2.3 - Comissões e Taxas

De acordo com o estipulado na Lei a comissão de gestão e a comissão do banco depositário são encargos

do Fundo, a título de remuneração pelos serviços que lhe são prestados.

A Comissão de Gestão, corresponde à remuneração da Sociedade Gestora pelo serviço que esta lhe

presta de administração e gestão. Conforme estipulado no Regulamento de Gestâo esta comissão é

composta por duas parcelas: a parcela da componente fixa de 1,25% ao ano, cobrada mensalmente e

calculada sobre o valor líquido global do Fundo apurado no último dia útil de cada mês, e pela parcela da

componente variável, cobrada anualmente, calculada sobre a média dos valores líquidos globais do Fundo

3/20
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apurados nos últimos dias úteis de cada um dos meses do ano, a qual poderá variar entre zero e o limite

máximo de 125 % ao ano.

A componente variável é em cada ano e sem prejuízo da limitação atrás referida, a que resultar da seguinte

fórmula:

Cv = 0,25 [Rendibilidade anualizada - (Média anual da Euribor a 3 meses + 1,5%)]

A comissão do Banco Depositário corresponde à remuneração do Banco Depositário pelos serviços

prestados ao Fundo. Esta comissão é calculada mensalmente sobre o valor líquido global do Fundo, a uma

taxa de 0.095% ao ano, e liquidada trimestralmente, conforme estipulado no Regulamento de Gestão

Estas comissões são registadas na rubrica Comissões.

2.2.4 - Taxa de Supervisão

A taxa de Supervisão corresponde à remuneração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários pelos

serviços prestados de supervisão e constitui um encargo do Fundo. É calculada por aplicação de uma taxa

mensal sobre o valor liquido global do Fundo no último dia de cada mês. A taxa mensal em vigor durante o

semestre foi de 0,0266%.

Esta taxa é registada na rubrica Comissões.

2.2.5 - Unidade de Participação

O valor de cada Unidade de Participação é calculado dividindo o valor liquido global do Fundo pelo número

de Unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é o resultado do somatório das

rubricas Unidades de Participação, Variações Patrimoniais, Resultados Transitados, Resultados

Distribuídos e Resultado líquido do exercício.

As Unidade de Participação do Maxirent estão admitidas à cotação no mercado regulamentado de

cotações oficiais do Eurolist by Euronext.

O Maxirent distribuiu anualmente rendimentos aos detentores das Unidades de Participação. Os

rendimentos referentes ao exercício do ano de 2011 foram distribuídos no passado mês de Abril.
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Nota 1 - Reconhecimento, para cada imóvel, da diferença entre o respectivo valor contabilístico e o valor

resultante da média aritmética simples das avaliações periciais:

IMÓVEIS VaI~deAqubIç1o A4iatamentos vaI~ MédIadosVaI&es Diferença
Contabilatlco(A) DasAvaIiaçoes(B) (BHA)

regejo, Qtdnta ~ Meo II Setjbal 512.551.24 448731.90 901289,29 966066,50 4904,21

reae,o, Otinta ~ Carvarms’Pjmda 335,125,63 345.812.38 680938,01 684350.90 3421.99

reire-to, Terra dos Pnhei’os-Let~oa 1950641.64 1271 56636 3222290,03 3238403.03 16-192.00

67610. Teria da Bica doMarcpés-Usboa 1.339695,37 9.989152.90 11.241 758,27 11298290.90 56491.73

e,rerto. Foveede Bebu.Pamda 527,649.15 -697.03 526989,15 529690.90 2647.85

euero. Osinta da VdrzeaMaça.Saimfra 3.901.678,51 -727,39885 3074287,66 3088230.90 13 912.84

errale.PiaiadaRoctta-AOa’ve 281.231,29 33.48690 313.717,29 315294.90 1 5767’
‘racçao C, Aia Casa da SerranO 17-Rinctoa 85,303,90 .33.47803 51920.90 52190.50 26050

‘raças deOitub’oe RC90it~ Leità- Parede 4.071 133.97 4.576.87890 8648013,47 8689675.90 41.662.03

aja Ae B.R João PiMoRibe~o. 11.4 - Lisboa 158229.56 53131,44 211361.90 212423.50 1 952,50

.ajaAv Marquda deTrana,, n~448 e44C-tjsboa 683,017,08 85047652 1542495.50 1550246.50 775690

aja A Vaicebs, rf ICe IOA’Sadeat 101.443.97 48493,63 149936.50 150690,90 753,90

Edfido, A Feinaides Toniás.647 a659. Podo 955,939,74 1733892.74 2689833.48 2 703349,50 13517.02

aja na R 0’ Mtdnio Elva. re Laraajóro 541.351.23 463.48399 1894841.33 1029991.50 515628

knôv6R.Ci,c,jaSd.n’35e35#Usboa 433630.30 557.521.70 99115290 99613390 490050

.ojaR Frededos fosca rt3O a38-Cacaé 262474.36 179.97004 44244440 44466750 233110

1nóvd. As. Rep~lta Guiné Bissau. rt20-Sacbd 861150.89 51407027 1375231 16 138214290 6 91084

1nÓvd nos 08,os DÁ9,a Q,inta de Mjo 506,919.21 246725,36 753644S7 757431 50 378693

.oja ,e 8 na Rias. T~ada das Merces 162.035.42 88331.56 25025790 25151590 125600

‘ndvd. A. Sde Quina, re 2-Carcavdos 576,943.11 621 77275 119871586 1204740.90 6024.14

Lin,&ém.Zona de tg,mtaaCacfre. Sinta 1.437.225.90 836.713,97 227393990 2285366.90 11427.00

,lóvd.RCidade C&dova’AIfra9de 8,388.630.43 1.285.917.53 967454790 9721791 50 47243,54

m6v~,R da Ch~as.nu 9 aI 3,L’s~a 4.412,852.85 4.020108.02 8432971 77 8475,348.50 42 37673

tmórd Ar Otintasrandeftdfragide 9,815,840,42 4542672.26 14358512.68 14430668.95 72 153,3$

i,nlaémQuihtada Fra-tceIhadeBai~ Lote2 Sacavên 2945,197.33 77.908.14 3023195,46 3038297.90 15191.54

.ojaR ~4 coCdoa99. nezlcha.necada Capanca 126613.26 41989.50 168603.09 169450.50 847.41

irniacém, Quinta doMa’c~jde-0e’a 91.375.93 7.023.07 99.299.90 99798.03 499,00

.ajanaAr Sdeøtiubro.eIiSdeat 241.236.36 64.995,64 306233.90 307770.50 153850

‘rédo I~sto Aziihaga da Torredopat, Lumiar Lstoa 909.446.73 490241.38 1.305666.11 1312249.50 6561.39

Edtdo na Estrada de Ajtragide Amade,a 1161.243,24 1.053268.16 2214511.40 2225.033.03 10.51860

ojaLargo daRamada AJta. Fr~ deCederdta Pote 241.689,39 -74,989,39 166753.03 167591.03 50800

lnóvd P4e das Damas-Lisboa 851.656,57 4770,989,13 5892645.70 5650990.03 28.254.30

aja A. R Maj~r Alórso Pata rf 516 53-Soldei 106.520,43 -9.891,43 96629.03 97115,90 48600

‘rede irba,o-frddda da Pçotias’At~ifdra 1227657.84 -195477.95 103215079 1037367.50 518671

,macém. Escada doAtior.l1 e 13-Porémão-Algarve 185970,09 533719.03 71966990 723305.50 361641
n,óvd Monte Bdo-Seb3bat 124.783,90 48013,49 170.797.45 171666.90 85655

‘rede wbaio-Largo de Mercade.n’14,Ajhosvedos.Idta 4452270,90 ‘3119295,90 1.33297590 1332975,90 800

‘redo ubauo-RM~uet Bontwda.n’9 Ahos Vedros-Moca 1569450.03 -49770803 107179003 1071.750.90 800

‘racçàeL~-tmÓ*t R Caulho n~5ê Lisboa 511126.11 -1985,90 90914111 511.790.90 2.55689

‘racção A.Av Heo~ d~ Utuams.rt4 - Pnimbat 636.335.89 24641.03 660976.89 934.603.90 27389138

‘raçcaoA Arados 0 ft,rro NvweaPereira,275-Vita Nova de Girem 331.449,15 1288890 344117 15 486650.90 142.532.85

aja Praçaiolo de Dais Ra~os- Alcobaça 447493.79 1423603 46172879 654190.03 18942121

aja Praça0 Mtôdo ~espo- Edicto Sera de ‘üre- Mira de Adre 150471.39 890 15047139 214303.03 6389661

aja’. Corto Comedi Ouvi Parque. Rua ci~ Cu,vat- Fone da Caa 380.367.52 803 350367.52 535,503.03 155.132.38
~rtrwosteLagsti03. Ando Cadente -Zona In&sst’iW dePousos- Leida 2.111,988.79 129.508.52 2241 497.41 3.150503.03 999902.59
racçaoA. AvGene,al t-bmbeao Odgade. n’ 34.Amadora 529.709.90 4.432.90 53414190 76l.7~0.W 22790800
nôvi Ar Fa,tes Pereira de Mio. rP la 13- Lisboa 23.766294,16 613.395,90 2437968916 24,502203.03 133.51884
mdvi Ar Fontes Pereira de Mio. r27- Lisboa 10.903.685,31 364.69890 11268375.31 11.325,003.03 56894,69

TOTAL 96.106.721,46 36.245.603,63 132.352.325,09 134.940.176,56 2.587.851,47

O valor de 36.245.603,63 Euros refere-se ao saldo das mais e menos valias registadas resultantes da

valorização dos imóveis. As mais-valias registadas ascendem a 41.285.362,94 Euros e as menos valias

registadas ascendem a 5.039.759,31 Euros.
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O movimento no valor dos imóveis no semestre findo foi o seguinte:

31-Dez-li Pcuisições ConsUuçôes Adiantamentos P4ustamentos Pjienaçôes 30-Jun-12
Terrenos 8.746.957.47 1. 2536 8.748.482.83
Construcções 89.106.556,27 -1.939.650, 27 87.172.268,54
tv~is valias potenciais reconhecidas 36.236.415,01 9 188.62 36.245.603.63
Adiantamentos porcompra 185.970.09 185.970,09
Adiantamentos por Venda 0,00 0.00
Total 134.275.898,84 -1.939.65000 6.887,63 0,00 9.188,62 0,00 132.352.325,09

• Aquisições (-1.939.650,00€)

Conforme referido no Relatório de Gestão efectuou - se uma escritura de redução dos valores de aquisição

dos imóveis a seguir indicados, nos seguintes montantes:

Fracção A, Av. Heróis do Ultramar, n2 4, Pombal - 268.950,00 euros

Fraçcão A, Avenida D. Nuno Alvares Pereira, 275, Vila Nova de Ourem - 140.100,00 euros

Loja, Praça João de Deus Ramos, Alcobaça - 189.150,00 euros

Loja, Praça D. António Crespo, Edifício Serra de Aire, Mira de Aire -63.600 euros

Loja 1, Centro Comercial Olival Parque, Rua do Olival, Forte da Casa -160.800,00 euros

Entreposto Logístico, Rua do Canhestro, Zona Industrial de Pousos, Leiria -893.250,00 euros

racção A, Av. General Humberto Delgado, n2 34, Amadora -223.800,00 euros.

• Os Ajustamentos nos activos imobiliários no decurso do 1~ semestre de 2012 totalizaram 9.188,62 euros

e foram os seguintes:

Valias Potenciais

L~a, Praça D.António (Yespo- Edificio Serra de ôJre. Mira de P~re 843,00
Lc~a 1, Cenüo C~ercial Olival Parque, Rua do Olival - Forte da Casa. 8.345,62

9.188,62
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Nota 2- Número de unidades de participação em circulação no 1~ Semestre de 2012. Comparação do valor
liquido global do fundo e da unidade de participação no início e no fim do período em referência, bem como
dos factos geradores das variações ocorridas.

O património do Maxirent está titulado por unidades de participação iguais, com um valor base de cinco
euros cada, em que os seus titulares detêm um direito de propriedade sobre os valores do Fundo
proporcional ao número de unidades de participação que possuem. O capital do Maxirent encontra-se
totalmente subscrito.

Pelo facto de as unidades de participação do Maxirent estarem admitidas à cotação em mercado
regulamentado, o número de participantes está sujeito a variações de que não se tem conhecimento.
Sendo o Maxirent um fundo fechado, as unidades de participação só são reembolsáveis quando da
liquidação ou redução do seu capital.

Em 30 de Abril de 2012 foi efectuado o pagamento de rendimentos no valor de 0,10 Euros por unidade de
participação. O valor total de rendimentos distribuídos foi de 800.000,00 Euros e os rendimentos
reinvestidos foram de 2.038.363,63 Euros.

Descrição No Inicio Subscr. Resgates Dist. Res Outros Res. Per No Fim
31-12-2011 30-06-2012

Jalor base 39.903.831,76 39.903.831,
Diferença em subs. resgates 6.243.275,55 6.243.275,5E
Resultados distribuídos -800.000,00 -800.000,00 800.000,00 -800.000,00
Resultados transitados 45.815.556,03 2.038.363,63 47.853.919,66
Resultados do período 2.838.363,63 -2.838.363,63 998.756,41 998.756,41

SOMA 94.001.026,97 0,00 0,00 -800.000,00 0,00 998.756,41 94.199.783,38

‘J°de unidades de participaçãi 8.000.000,00 8.000.000,00

Jalor da un idade partidpação 11 7501 11, 7750
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Nota 3-Activos Imobiliários.

Em 30 de Junho de 2012 esta rubrica é composta pelas seguintes aplicações em imóveis:
1 Az,. Datado Preçoda Dada Valorda Datada Valada Valado 1 toc~çac 1Dosalçio dos lmówIs 1
~4~L Aqdalçao AquIslç8o Av.SaçSol AvalIxAoI O Avalaçooli boMal Pais Mtiiildplo

.II4ÓVOISSITUADOSEM PORTUGAL

1.1 Projectos — oónelruçbo

Outros

T.rrenos

Tonoroo. O.ina do Meio ll.Srbíbo 29-904 2 l.l8.1~ 512.55124 20.12-2011 935.199.00 30-12-2011 967.073,96 96120221 Portugal Sd4bal

Tetreso ~nbsCaiv&mo-P~mda 15.377 23-C8-l~ 335.125,03 33-12-2011 689496.00 30-12-2011 709.320.96 660038.01 Portugal PSmda

Tetroroo. Terados Pisheios.L.stea 18596 30°032~ ‘960841.64 20.12-2011 32)7499.00 30-12-2011 250-496,96 3222 206,01 Portugal Lisboa

Te’rmso. Tora doera doMaqu&.Lisboa 10596 30-03-2~ 1 339.696.37 30-12-2011 li 190896.00 30.12-2011 .405.796.96 11241 258.2 Portugal Lisboa

Teeroroo. Fordodoodoor.PaImda ‘1240 O4-09.2~ 527.649.15 33-12.2011 493.6433,00 30-12-2011 565.699,96 526.962.15 Portugal Pdmda

Tesrmso ~io96 — VáooaMaçã.Smmmbra 14.439 07-0l-2~ 3.681076,51 33-12-2011 2933 ~,00 30.12.2011 3.242.501,99 2.074.287,61 Portugal Ses.ob

Tetro’,o,Po.ada RodaÁ~ave 1.820 20.96.1 28123129 33-12.2011 285 96,00 20)2-201) 345.099,99 313 717.21 Portugal PorbmOo

l2tonsaruç6asAoabedos

1,2.1 Arrendadas

H0ç8o

Fracçáo C.R.Catjda Sorran-Rt~soa 87 21-10.20)8 85.396.99 20-12.2011 49.816.01 30-12-2011 54545.96 SI 960,01 Portugal Sf08

Comórdo

Lojos Ao 0-R. João PtrooRibeê LI 4 lisboa 142 03.93-1094 158229.56 20-12.2011 l98~.0l 30-12-2011 328247.96 211 361,01 Portugal Lisboa

Loja,Av.Marqoê do Tona, ie 440e 440-lisboa 739 01-03.1 963.0)7.99 20-12-2011 1537096.00 30.12-2011 1 562.893.96 1542405,81 Portugal Lisboa

Loja, R.Voeicalca. I~ ‘08 lOA 5o1 126 27-09-1968 10144397 20.12.2011 136.323,00 30.12.2011 165.058.96 149.936.81 Portugal 5a6b,

Loja A R 8k.jor AjortsoPda t SI a53.Sebtd 74 26.04.1 50852043 20-12-2011 07 ~.00 30-12.2011 97220.96 96.939.0l Portugal Sdúba

Editloo R Fe,n~dos Totais. 047 aSSO. Port 975 20.09-1960 965,939.74 33.12.2011 678539,00 30.12.2011 2125196.96 2.689.932.41 Portugal Poilo

Loja i8 R E» Mtunjo9looa ia La.orØro 496 IO.03.l~ 541.357,23 20-12-2011 042596.00 30.12.2011 1 117.452,96 1.024.641.22 Portugal Almada

boóvdR Girada ad. ,f 356 364boboa 884 26-96-l~ 423,833.30 33-12-201) 910196,00 30-12-2011 1962196.96 991 152,01 Portugal Lisboa

Loja,R F.gdotioo kouca. rf3Oa360osuab 06 07-09-l~ 262.474.20 20.12-201) 441096.00 30.12.2011 448.3360) 442.444,4’ Portugal Cas

boóvdAv Rop36ltuaO.iiet0osats n°20-S168o1 629 I5-03-l~ 961,196.96 33.12-2011 1398896.00 30-12-2011 1305404.99 1.375.231.1’ Portugal Sst3ba

Loja Ao Dia Rua 9 T~ta doa Mao~ 144 09-96-1 162,036,42 30-12-2011 8796.00 30.12-2011 274.3300) 250.257.0’ Portigal Sisfra

boóvd R Sde Outttoo. Ir 2-Carcardos 368 21-11-1 ~ 570-940.11 33-12-2011 1 193196.00 30.12.2011 1.210296.99 1198715,8’ Poitiagal Caooa

lojaR Ma.acaço, n°21.Osaneoada Capatica 96 17-01-1 120-813.20 33-12-2011 163 SOl 00 3012.2011 175.496.0) loa 683,0’ Portugal Almada

loja Ao 546 Out~ro 1t166 sJoaqum Badajo ir 1811 911 Sdo~»t 145 12-00-1966 241238,36 33-12.2011 200996.00 3012-2011 315541 99 306233.0’ Portugal Setibal

LojalaigadaRanlada Altu.Fo~.deCedofdb.Port 168 29-04.1967 241.693.39 20-12-2011 158.693.00 3012-2011 176596.96 160.753.0’ Portugal Porto

F,acçãóA.Av Horos do Uemmai.er 4- Pombal 996 29-12-2960 930-339.93 15-00-2010 930.996,00 01-00-2011 040296.96 660.976.6: Poreigal Pomba

FraçoA Arasia DNuroMoaesPoleia,275-Vib Nova de Ousa, 533 29.I2-2~ 201.449,15 15-00-2010 475000,00 01-99-2011 490.396.96 344 1171’ Portugal 0t4n

Loja PraçaJoáodeDma Rasos. Aioibaça 1096 29-12-2968 447.403,70 15-09-2010 640900.01 01.99.2011 968396.96 461 728.7 Portugal Aboça

Loja. Praga DAdalio Croapo- Ed8do Saira deAiro- Mia de Are 236 29.12.2968 150.471,39 01-00-2010 2l0.~,0t 15-99-2011 210.096.96 150,4713 Portugal Pollod6MÓa

Lqa 1, Cedro Casorá Oivd Porquê Ria do airal- Portodacoaa 440 20-12-2036 380367.93 15-002010 520.996.01 01.99.2011 551.096.96 360.30762 Portugal V Fr dei4ra

FØOA.Aroonoaltombodoodgado. n° 34.Anadora 638 19-84.2969 529.799,96 15-00-2010 750.096.01 01-99-201’ 771599,96 534 1410 Portuga Amadora

Sigv Içes

Paço 5 deoiajt’o e R.C,ptao 14400- Pande 8296 21-04-1 ~ 4071133,97 20.12.2011 8.965,599.01 30.12-2011 8683.851.96 8.648,013.4 Poritiga Casas

bsótdnosoboso’Ágia.KtmS.7daE.N.37962.OuriodoMjeflmda 1496 2i-00-l~ 500.01921 33-12-2011 752093.01 30.12.2011 76280)99 753.644,5 Portugal Pdmda

Almaz..Rftoj. A193do BdaVis9.Lt 1 Z deAgudvaCacÉm, Sinos 4.812 05-l2-l~ 1.437225.05 33.12.2011 2254933,01 30.12-2011 231509696 2273,039.0 Portugal 5110-a

Plido basb,Azntagada Torredo Pato luisa Lobo 3466 26-00-la 680446,73 30-12-2011 .132 ~.0l 30.12.2011 139189696 1,305.968.11 Portugal Lisboa

bnóvdRuaCtdeCdrdovsn°2a2-€-Alêagd.Miadono 7724 21-12-1999 0.388620,43 30.12.2011 9.713996.01 30-12-2011 072969396 9,674.547.9 Portugal Amadora

boóod, Rua dos Otagos n°7.9.11 ei 2.Litboa 2,886 14-06-1 44)2893.68 30-12-2011 8.408 097.01 30.12.2011 8.542.69696 8.432,971.7 Portugal Lisboa

bo6od.Est.0.Jj,t Gaildo.Alfisgide 17740 20-07-1 ~ 98)084042 20.12.2011 14.401768.00 30-12-2011 14 459567 12 14,358.512,8 Lisboa Amadora

Edifido a’ Estada do Ajitagido- Amadora 1.409 2807.1 1,16124324 30-12-2011 2207044.00 30-12-2011 224309696 2214.511.4 Portugal Amadora

Eofr~ool0LoglsEco, R docarisesfro-Z lidoalval dePocisom Loisa 20618 20-l2-2~ 2 111996,70 01-09-2010 3961 Dl 15-09-2 II 25 2241.497,41 Portugal Lesos

loióvdAv,Fordos Pomin de Mdo n° la 13- Lisboa 11149 06.09-20)9 23766284.16 03-062011 23964.496,00 02-96-2011 2096 9999 24.379090.1 Portugal Lisboa

lmóvd Ao Pastes P014496 de tudo, 127. Lisboa 6409 06-96-20)9 10.0)3096,31 21-12-2010 II 200.~.D0 09.12.201’ II 360.096.0) 11285 375,31 Portugal Lisboa

FraoØoL - Ria Costlho. rf59 -Lisboa 258 12-04-20)7 5)1,120,11 93-02.2011 5O7,~,0l 23.03.2011 515.896.0) 500 141.11 f~,5965~ Lisboa



Descrição dos lfl,6%,l. Área Data de Preço de Dat, da Valor da Data da - Valor da Valor do Locaização
j~3j Aqejalção Aqjlslç*o AvsUaçãol Avaliaçãol Avaflaflol Avallaçãoll Imóvel P~s Munl*Io

1,2,2 liso Arrendadas

Comércio

Arnazémø,.nlada FranceladeBiaso.Lole2. Sacavém 5940 15.04.1997 294519732 30-12-2011 2.903.494.00 30-12-2011 3173.100.90 3.023.105.46 Pbrtugzj louras

btvel &~nIa Baia o’ 52. Setdad 201 27.10.2005 124 763,96 30.12-2011 160.312,00 30-12-2011 163.000.90 170.797.45 PtftlJgi Setúbal

Serviços

Ar,razée,t Rolunda da Quais Iqu6s n 10. Oeias 217 09-07-1999 91 375,93 30.12-2011 96.996,99 30-12-2011 102600.00 99299.00 Fbrtjgal Oelvas

Arnazén Qtradado Alvor 11 e l3-Pb,IiMo-A~wvo 3.565 31-05.2001 185.970.09 30.12.2011 690.000,00 30-12-2011 756611.00 719.689.09 Rort.igal Rorliwéo

Arimzéo~ largo,t Mercada.Altios Vealo, Iwtils.Salubal 12 673 30.12.2005 4.452.270,00 30.12.2011 1.325400,00 30-12-2011 1340550,00 1.331.975,00 Fbrtjgal Solúbol

Arirazém largo da Rorlo da Cais- Alios Vedros ita-Setubal 4.943 30.12.2005 1569.450,00 30.12-2011 984.000,00 30.12-2011 1 159.599.00 1 071 750.00 Rorlugal Satúbal

Ouso,

bTtvol. Rabo das Damas-Lisboa 9 095 12-12.2003 851 656.57 30.12.2011 5.405.000,00 30-12.2011 5.896600.00 5 622.645,70 Fbrtugal lobos

Pré., Urbano. Aldeia das Açoteiaa-Atul&a 3779 03-10-2001 1.227,657.84 30.12-2011 946.000,00 30.12.2011 1 128.735.00 1,032.180,79 Atulara

Total — 96.106.721.46 131.663,007.00 13a.216.456.ll 132,352,325.09 —

mox~rent
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Nota 4-Discriminação da liquidez do fundo.

Numerário 95,9
Depósitos à ordem 39.881,3
Depósitos prazo e com pré-aviso 0,0
Certificados de depósito 0,00

Contas Saldo Aumentos Reduções Saldo
Inicial Final

e ii

150,00
121.287,7

0,00
0,00

TOTAL 39.977,23 1 II 1 lo 121.437,7
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Nota 5 - Valor das dívidas de cobrança duvidosa incluidas em cada uma das rubricas de devedores

constantes no balanço.

ContaslEntidades Devedores Outros Soma
ph’endas dewdores
vencidas

Dívidas de cobrança duvidosa - rendas 844.073,26 844.073,26
Dividas de cobrança duvidosa - outros 587.409,16 587.409,16

TOTAL 344.073,26 587.409,16 1.431.482,42

O valor de 96,71% do montante registado em dívidas de cobrança duvidosa - rendas, corresponde a

dívidas de cobrança duvidosa referentes a dois arrendatários. A GCT - Imobiliária Sa tem um valor de

dívida de rendas de 776.478 euros, que representa 92% do valor total, e a Leilostock - Companhia de

Leilões SA tem um valor de dívida de rendas de 39.783 euros, que representa 4,71% do valor total da

dívida para cobranças duvidosas.

O montante registado em dividas de cobrança duvidosa - outros, corresponde quase na sua totalidade

(584.559,17 euros) à divida da sociedade Nazon - Gestão imobiliária, Lda, na consequência do

incumprimento do CPCV relativo a um imóvel sito na Av. Duque D’Avila, em Lisboa. Com o objectivo de

recuperar o montante por regularizar, foi constituída uma penhora do imóvel a favor do Maxirent,

aguardando-se o despacho do processo judicial em curso.

Nota 6- Comparabilidade das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras do exercício são comparáveis com as do exercício anterior.
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Nota 7 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas e explicitação dos movimentos ocorridos no

exercício.

Saldo Saldo
Contas Inicial Aumento Redução Final

31-Dez-li 30-Jun-12

~ustamentos p/ crédito vencido 937.61 5,53 1.216.901,27

Rendas Vencidas 551.238,33 309.733,55 30.447,81 830.524,07
Outros 386.37720 0,00 386.377,20

Pro~4sóes p/ encargos

Aumentos das Provisões:

Leilostock - 39.783,46€, que representa 12,84% do total das provisões constituídas no período.

GCT - 223.785,10€, que representa 72,25% do total das provisões constituídas no período.

Partblack - 14.569,00€, que representa 4,70% do total das provisões constituídas no período.

Redução das Provisões:

Partblack -24.413,50€, que representa 80,18 % do total das reduções de provisões efectuadas no período.

Nota 8 - Impostos e Taxas

Estipula o artigo n2 22 do Estatuto dos Benefícios Fiscais que os rendimentos dos Fundos de Investimento

Imobiliário, que constituam e operem de acordo com a legislação nacional, tenham um regime específico

de tributação em sede de Imposto sobre o rendimento das Pessoas Colectivas - IRC, relativamente a cada

tipo de rendimento auferido, de forma autónoma:

Rendimentos prediais - Os rendimentos prediais do Fundo são tributados autonomamente à taxa de 20%,

que incide sobre o valor das rendas auferidas líquido dos encargos de conservação e manutenção

efectivamente suportados e documentados, beneficiando da dispensa de retenção na fonte.
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Mais-valias prediais - As mais-valias prediais são tributadas autonomamente à taxa de 25%, a qual incide

sobre 50% da diferença positiva entre as mais- valias e as menos valias realizadas, apuradas de acordo

comocódigodolRS.

Outros rendimentos - As mais-valias não prediais, obtidas em território português ou fora dele, são

tributadas autonomamente nas condições em que se verificaria se desses rendimentos fossem titulares

pessoas singulares residentes em território português, tributação que é feita à taxa de 10% sobre a

diferença positiva entre as mais-valias e as menos valias obtidas em cada ano. Os rendimentos não

prediais do Fundo obtidos em território português, que não sejam mais-valias, são tributadas,

autonomamente, por retenção na fonte como se de pessoas singulares residentes em território português

se tratasse, isto é, são tributadas por retenção na fonte, às taxas estipuladas em sede de IRS, para

entidades residentes.

Em 30 de Junho de 2012 os impostos suportados apresentam a seguinte composição:

2012 2011

Impostos Directos
Imposto sobre o Rendimento Predial 675496,56 712.464,53
Imposto sobre as Mais Valias 0,00 0,00
Imposto sobre o Rendimento de Capitais 0,00 0,00
Outros Impostos 15.074,50 28.190,89

690.571,06 740.655,42
Impostos Indirectos
Imposto de selo 58.909,01 50.989,16
Outros 3.570,21 1.629,71

62479,22 52.618,87

Total Impostos 753.050,28 793.274,29
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Nota 9-Discriminação das responsabilidades com e de terceiros, de acordo com o quadro seguinte:

Montantes
lipo de responsabilidade

No Inicio No fim

Subscrição detitulos
Operações a prazo de compra - Imóveis 6.465.500,00 4.525.850,00
Operações a prazo de compra - Outras
Operações a prazo de venda - Imóveis 582.71 9,05 582.719,05
Operações a prazo de venda - Outras
Valores recebidos em garantia
Valores cedidos em garantia 25.407.800,00 25.407.800,00
Outras 9.232.465,36 7.292.815,36

Total 41.688.484,41 37.809.184,41

- Operações a prazo de venda - Imóveis (582.719,05€) - os valores registados referem-se aos valores

nominais dos contratos de compra e venda em que existe opção de venda:

Imóvel da Av. Duque de Ávila, em Lisboa.

• Valores cedidos em garantia (25.407.800,00 C).

Os valores cedidos em garantia são os seguintes:

Imóvel Estação, Praça 5 de Outubro, Parede -5.000.000,00 euros

Imóvel Av. Fontes Pereira de MeIo, n9 7 a 13, em Lisboa -14.141.400,00 euros.

Imóvel Av. Fontes Pereira de MeIo, n9 27, 27-A, 27-B, em Lisboa -6.266.400,00 euros.

• Outros (6.155.000,00 €) - os valores registados referem-se aos valores de exercício constantes nos

contratos de arrendamento em que o arrendatário tem a opção de compra:

Fracção C, Rua Casal da Serra n2 17, Rinchoa - 55.000,00 euros

Edifício na Estrada de Alfragide, Amadora -2.650.000,00 euros

Armazém Quinta da Francelha de Baixo, Sacavém- 3.450.000,00 euros.
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Nota 10- Contas de Terceiros! Activo

Estas rubricas têm a seguinte decomposição:

2012 2011

Devedores por rendas vencidas 877.504,72 425.49589
Outas contas de Dev~iores 624.059,10 633.749,52
Estadoeoutros entes Publicos- Iva
Restituição de lrc a Parficipantes Isentos 14a965,85 150.853,31

1.645.529,67 1.21 0.098,72

Para fazer face a perdas por imparidade nas contas a receber relativas a devedores por rendas vencidas e

a devedores por outros valores encontram-se constituídos ajustamentos de dívidas a receber, no valor de

1.216.901 Euros.

O Maxirent tem como participantes do Fundo entidades isentas de IRC, pelo que na mesma data da

distribuição dos rendimentos restitui a esses participantes o montante correspondente de lrc retido

referente ao ano anterior. O valor de imposto retido do ano de 2011 e restituido por cada unidade de

participação durante o semestre em apreço foi de 0,0492454 euros. O imposto restituído é deduzido ao

montante global de imposto a entregar até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar.

Nota 11 - Acréscimos e Diferimentos / Activo

Os saldos desta rubrica têm a seguinte decomposição:

2012 2011

Obrase projectos aregularizar 590.652,44 551.641,79
Iva potencialmen~ dedutivel 83.677,91 318.406,26

674. 3~ ,35 870.048,05

Os montantes registados, em Obras e projectos a regularizar, referem-se ao pagamento de honorários de

projectistas e advogados, relativamente a processos que ainda se encontram em licenciamento junto das

Câmaras Municipais.

O valor de Iva potencialmente dedutível diz respeito na sua totalidade ao imóvel sito na Av. da Quinta

Grande, Alfragide
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Nota 12- Contas de Terceiros / Passivo

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Comissões
Comissão de Gestão
Comissão Banco Depositário
Autoridades de Supervisão

Outas Contas de Credores
IRC a Pagar
Iva
lmpost de Selo
Outos Impostos

Oufros valores a Pagar
Credores por Forn Serviços Ext
Outos credores

Por activos Imobiliários
Total de Outras contas de credores

E mDréstimos
Banco Popular - Linha contrato Mutuo
Banco Popular -

Banco Santander Totia
Banco Barclays

Adiantamentos por venda de Imóveis

0,00
14.684,60

0,00

Em 15 de Julho de 2009, o Maxirent celebrou um contrato de abertura de crédito mútuo com o Banco

Popular, no montante de 20.407.800,00 euros, pelo prazo de 60 meses. Este empréstimo destinou-se a

financiar a aquisição dos dois imóveis sitos na Av. Fontes Pereira de MeIo e vence juros calculados à taxa

nominal anual, apurada e actualizável, correspondente à média aritmética simples das cotações diárias da

euribor a 12 meses, em vigor no mês anterior ao de início de cada período anual de vigência do contrato,

isto é, no mês de Junho de cada ano de vigência do contrato, arredondada à milésima, acrescida do

spread de 1 ,75 pontos percentuais. Os juros são liquidados postecipadamente e sucessivamente no termo

de cada período de contagem de juros. O capital mutuado será reembolsado numa única prestação de

capital e juros correspondentes ao último período de contagem de juros.

Em 20 de Novembro de 2010, o Fundo renegociou com o Banco Popular, o contrato de abertura de crédito,

sob a forma de conta corrente, celebrado em 16 de Outubro de 2007 destinado a apoio de tesouraria, pelo

2012 2011

14.885,67
2.503,24

17.388,91 14.684,60

0,00
44.987,94

185,00 201,50
1.000,48 82,50
1.185,48 45271,94

48.357,88 19224,39

0,00 1.940.508,89
49.543,36 2.005.005,22

20.343.218,88 20.313.131,78
2.131.375,72 9.300.000,00
9.115.300,00 604.800,00
5.000.000,00 7.500.000,00

36.589.894,60 37.717.931,78

0,00 366.000,00

15/20
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montante máximo concedido de 10.000.000,00 euros, pelo prazo de 12 meses, renovável. Este capital

vence juros mensais, à taxa nominal anual, correspondente à média aritmética simples das cotações

diárias da euribor a 1 mês do mês anterior ao da contagem de juros, acrescida de um spread de dois

virgula zero pontos percentuais. Em 20 de Novembro de 2011 a linha foi renovada por mais um período de

12 meses.

O Banco Santander Totta, com o objectivo de proceder à renegociação das condições de Financiamento

ao Maxirent, tomou a iniciativa de não renovar, com efeitos a 11 de Abril de 2012, o contrato de abertura de

crédito em conta corrente, celebrado entre ambas as partes em 10 de Outubro de 2007 pelo montante de

10.000.000,00 Euros. O Banco Santander Totta informou que a denúncia comunicada encontra -se

suspensa até à contratação de novas linhas de financiamento sem que haja nenhuma obrigatoriedade de

amortização do capital da linha denunciada. Durante o semestre em apreço foram acordadas as novas

linhas de crédito e os processos administrativos para a contratação formal das mesmas encontram - se em

curso. As novas condiçoes acordadas são as seguintes:

•Linha de Médio Longo Prazo - Mútuo, pelo montante de € 5.000.000.00, por um prazo de cinco

anos. O capital vence juros mensais, à taxa nominal anual, correspondente à média aritmética

simples das cotações diárias da euribor a 1 mês, acrescida de um spread de seis virgula zero

pontos percentuais. O capital mutuado será reembolsado em 59 prestações mensais iguais e

sucessivas de capital e uma última prestação de €1.367.000,00.

•Linha de Conta Corrente Caucionada, pelo montante de € 5.000.000.00, por um prazo de um ano,

renovável. O capital vence juros trimestrais, à taxa nominal anual, correspondente à média

aritmética simples das cotações diárias da euribor a 3 meses, acrescida de um spread de cinco

virgula seis pontos percentuais.

Aos dois financiamentos são dados como garantias reais hipotecas de imóveis do Maxirent num rácio de

F/G máximo de 65%.

Em 28 de Junho de 2012, o Fundo celebrou com o Banco Barclays, um contrato de abertura de crédito, sob

a forma de conta corrente, destinado a apoio de tesouraria, pelo montante de 5.000.000,00 euros, sem

limite de prazo e com pré- aviso de denúncia de 60 dias. O capital vence juros mensais, à taxa nominal

anual, correspondente à média aritmética simples das cotações diárias da euribor a 1 mês do mês anterior

ao da contagem de juros, acrescida de um spread de quatro virgula zero pontos percentuais.
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As garantias prestadas, até à presente data, para a concessão destes créditos são as seguintes:

Garantias prestadas
Rubeica do Balanço Valoies

Natureza Valor

Empréstimos contraidos 5.000000,00 F~poteca Imóvel Pr. 5 de Outubro, Parede 5.000.000,00

Empréstimos contraidos 20.407.800,00 Hpoteca Imóvel Av. Fontes Pereira de Meio ri0 7 a 13, Lisboa 14.141.400,00
Hpoteca Imóvel Av. Fontes Pereira de Meio n° 27, Lisboa 6.266.400,00

Nota 13 - Acréscimos e Diferimentos! Passivos

Os saldos desta rubrica têm a seguinte decomposição:

Acréscimos de custo
Comissões

2012

96.516,17
7.335,23
2.505,71

690.571,06
7.995,00

2011

95.454,30
7254,53
2471,38

740.655,42
0.00

As receitas com proveito diferido correspondem a rendas recebidas antecipadamente.

Na rubrica juros a pagar estão incluídos 794.683,85 euros, que se referem aos juros do contrato de

abertura de crédito mútuo celebrado com o Banco Popular, cujo vencimento ocorre anualmente à data de

15 de Julho.

Na rubrica Valores pagos por terceiros a regularizar, estão incluídos 253.273,52 euros, referentes à

Comissão de Ges~o
Comissão Banco Depositário
Taxa de supervisão
Passivos por Impostos
Outos cusbs a Pagar

Receitas com Ptoveib Difeldo

Oufros acrescimos e diferimentos
Ajustamenbs em Opções de Compa si imoveis
Juros a Pagar
lvaa Pagar
Valores pagos por terceiros a regularizar

804.923,17 845.835,63

573.236,26 667 J79,61

31.450,00 33.100,00
1.055.466,94 643.517,92

37.257,46 0,00
255.208,10 151.555,08

1.379.382,50 828.1 73,00

restituição do reembolso indevido de lrc retido, pelos participantes do Maxirent isentos de Irc
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Nota 14- Juros e Custos equiparados

O valor desta rubrica refere-se essencialmente aos juros dos montantes utilizados nos empréstimos
concedidos.

Nota 15-Comissões

2012 2011

Comissão de Intermediação mobiliaria 7.507,24 307,50
Comissão de Gestão

Componente Fixa 585.439,82 573.823,87
Componente Variável 0,00 0,00

Comissão Banco Depositário 44.493,43 43.610,61
Taxa de supervisão 18.031,93 1 7.774,57
Comissão de Garantia 480,82 438,99
Outras Comissões 133.104,60 3.750,00

789.057,84 639.705,541

Nota 16- ornecimento e Serviços Externos

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011

Encargos com lmó~eis 20.495,36 61.209,02
Seguros 25.775,67 19.230,26
Condominio 38.320,78 23.662,01
A~eliações 922,50
Outros 23.184,16 9.581,02

107.775,97 114.604,81
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Nota 17- Outros Custos e Perdas

2012 2011

Judicial e contencioso 13.847,47 7.40460
Conser~atórias 12.488,67 115,95
Despesas bancárias 1.344,38 1.080,46
Serviços especializados 2.624,21 1.694,00
Publicações 4.550,02 1.192,11
Avenças e honorários 24.011,39 41.577,70
Outros 205,96 148,93

59.072,10 53.213,75

Nota 18- Ganhos / Perdas em Activos Imobiliários

Estas rubricas têm a seguinte composição:

Ganhos em ajustamentos favoráveis em activos imobiliários 9.188,6:
Ganhos na alienação de activos imobiliários 0,00

Perdas em ajustamentos desfavoráveis em activos imobiliários 0,00
Perdas na alienação de activos imobiliários 0,00

Nota 19- Rendimentos de Activos lmobiliários

O valor desta rubrica é composto integralmente pelas rendas facturadas aos arrendatários dos imóveis do

Maxirent.

Durante o primeiro semestre do ano de 2012 foram celebrados novos contratos de arrendamento, que

correspondem a rendas mensais num valor total de 7.371 euros e denunciados contratos de arrendamento,

num valor total de rendas mensais de 34.746 euros, conforme abaixo descriminado:

Rendimentos de Acti’~os mobiliários
Arrendamentos Rescisões

Av.Quinta Grande, Aifragide 6.440,00 14211,00
Praça 5 de Outubro e R.capitão Leitão - Parede 931,00 6.009,00
Imóvel, R. 5 de Outubro, n°2-Carcavelos 4.595,00
Nmazém, Zonado ~uaNa-Cacém, Sintra 9.930,69

7.371,00 34.745,69
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Nota 22 - Outros Ganhos Eventuais - Outros Ganhos Eventuais

Os valores desta rubrica referem - se:

Indemnização por denúncia de contrato de arrendamento, Imóvel Av. Quinta Grande 32.298,00
Terreno, Quinta da Cerca, Palmela 28.000,00
Arma strada do Alvor,11 e 13-Portimão-Algarve 3.165,00

63.463,00

A ECS - arrendatária do imóvel da Av. Quinta Grande, Alfragide rescindiu um contrato de arrendamento
antes do prazo previsto contratualmente o que deu direito à liquidação de uma indemnização de valor igual
a 14 meses do valor da renda mensal, conforme o estipulado no mesmo contrato de arrendamento.

A Reisbel liquidou ainda no decorrer do semestre em apreço o montante restante do valor indemnizatório
do processo do terreno Quinta da Cerca- Palmela.

20/20
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Relatório de revisão limitada elaborado por auditor
registado na CMVM sobre informação semestral

Introdução

Nos termos do disposto na alínea e) do n.° 1 do artigo 8.0 do Código dos Valores
Mobiliários e do n.° 4 do artigo 31. do Decreto-Lei n.° 60/2002, de 20 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei n° 71 2010 de IS de Junho, apresentamos o nosso Relatório de revisão
limitada sobre a informação do periodo de seis meses findo a 30 de Junho de 2012 do
Maxirent — Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, gerido pela entidade gestora
Refundos — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., incluída
no Relatório de Gestão, no Balanço (que evidencia um total de 134.831 .053 euros e um
total de capital do fundo de 94.199.783 euros, incluindo um resultado líquido de 998.756
euros), nas Demonstração dos Resultados e Demonstração dos Fluxos Monetários do
período findo naquela data, e no correspondente Anexo.

Responsabilidades

2 É da responsabilidade do Conselho de Administração da sociedade gestora Refundos —

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.:

a) a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira do fundo, o resultado das suas operações e os fluxos
de caixa;

b) a preparação da informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os Fundos de
Investimento Imobiliário e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e
lícita, conforme exigido pelo CVM;

c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados, atentas as
especificidades dos Fundos de Investimento Imobiliário;

d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado;

e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a actividade do
fundo, posição financeira ou resultados.

3 A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos
documentos de prestação de contas acima referidos, designadamente sobre se é completa,
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores
Mobiliários, competindo-nos emitir um parecer profissional e independente, baseado no
nosso trabalho.

Âmbito

4 O trabalho a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as
Directrizes de Revisão Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um
grau de segurança moderada sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de
distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido trabalho foi planeado de acordo
com aquele objectivo, e consistiu:
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principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

- a fiabilidade das asserções constantes da informação financeira;

- a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as
circunstâncias e a consistência da sua aplicação;

- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;

- a apreciação sobre se é adequada, em termos gerais, a apresentação das
demonstrações financeiras; e,

- a apreciação sobre se a informação financeira é completa, verdadeira, actual,
clara, objectiva e lícita.

• em testes substantivos às transacções não usuais de grande significado.

5 O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira
constante do Relatório de Gestão com os restantes documentos anteriormente referidos.

6 Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do
presente parecer sobre a informação semestral.

Parecer

7 Com base no trabalho efectuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma
segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que as
referidas demonstrações financeiras não apresentem de forma verdadeira e apropriada, em
todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Maxirent — Fundo
de Investimento Imobiliário Fechado em 30 de Junho de 2012, gerido pela entidade
gestora Refundos — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.,
o resultado das suas operações e os fluxos monetários no período de seis meses findo
naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em
Portugal para os Fundos de Investimento Imobiliário e a informação nelas constante seja
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

Ênfase

8. Sem afectar o parecer expresso no parágrafo anterior, chamamos a atenção para o facto
de, face à actual conjuntura económica e financeira, à escassez de liquidez e ao número
reduzido de transacções comparáveis no mercado, os pressupostos utilizados nas
avaliações externas dos activos imobiliários do Fundo Maxirent — Fundo de Investimento
Imobiliário Fechado incorporam incertezas, pelo que importa salientar que a alteração do
actual cenário macroeconómico e, em particular, do nível de liquidez da economia,
poderá traduzir-se numa alteração desses mesmos pressupostos, e consequentemente, ter
um impacto no justo valor apurado para os referidos activos imobiliários cujo valor a
30 de Junho de 2012 ascende a 132.352.325 euros (31 de Dezembro de 2011:
134.275.899 euros).



Relato sobre outros requisitos legais

9 Com base no nosso trabalho, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir
que a informação constante do relatório de gestão não é concordante com as
demonstrações financeiras do período.

Lisboa, 28 de Agosto de 2012
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