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SOLUÇÃO ARRENDAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO PARÁ
ARRENDAMENTO HABITACIONAL

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Introdução

1. Nos termos do disposto na alínea c) do n° i do artigo 8° do Código dos Valores
Mobiliários (CVM) e do n° 3 do artigo 31° do Decreto-Lei n° 60/2002, de 20 de março,
republicado pelo Decreto-Lei n.° 71 /2010, de 18 de junho, apresentamos o nosso
Relatório de Auditoria sobre a informação financeira do exercício findo em 31 de
dezembro de 2013, do SOLUÇÃO ARRENDAMENTO - Fundo de Investimento
Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional (Fundo), gerido pela NORFIN -

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, SÃ, incluída no Relatório de
Gestão, no Balanço (que evidencia um total de 182 632 574 euros e um total de capital
do fundo de 181 324 973 euros, incluindo um resultado líquido negativo de
990 433 euros), na Demonstração dos Resultados e na Demonstração dos Fluxos de
Caixa do exercício findo naquela data, e no correspondente Anexo.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração da NORFIN - Sociedade Gestora
de Fundos de Investimento Imobiliários, SÃ: (i) 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; (ii) a preparação da
informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites e que seja completa, verdadeira, atual, clara,
objetiva e Lícita, conforme exigido pelo CVM; (iii) a adoção de políticas e critérios
contabilísticos adequados, atentas as especificidades dos Fundos de Investimento
Imobiliário; (iv) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e (v) a
informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a atividade 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, atual, clara, objetiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos
Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente
baseado no nosso exame.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as
Diretrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um
grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de
distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações
constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em
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juízos e critérios definidos peLo Conselho de Administração, utiLizadas na sua
preparação;
- a verificação do adequado cumprimento do ReguLamento de Gestão do fundo;
- a verificação da inscrição dos factos sujeitos a registo relativos aos imóveis do fundo;
- a verificação da adequada vaLorização dos valores do fundo;
- a verificação da não realização de qualquer operação vedada (particularmente as
transações entre diferentes fundos administrados pela mesma sociedade) e da
realização de operações dependentes de autorização ou não oposição da CMVM nos
termos e condições definidas na Lei e respetiva regulamentação;
- a verificação do registo e controlo das operações de subscrição e resgate das unidades
de participação do fundo;
- 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, atual, clara,
objetiva e lícita.

5. O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação
financeira constante do relatório de gestão com os restantes documentos de prestação
de contas.

6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitáveL para a expressão
da nossa opinião.

Opinião

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiaLmente relevantes, a posição
financeira do SOLUÇÃO ARRENDAMENTO - Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado para Arrendamento Habitacional (Fundo), gerido pela NORFIN - Sociedade
Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, SA, em 31 de dezembro de 2013, o
resultado das suas operações e os fLuxos monetários no período findo naquela data, em
conformidade com os princípios contabiLísticos geraLmente aceites em Portugal para os
fundos de investimento imobiliário e a informação nelas constante é completa,
verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita.

Ênfase

8. Sem afetar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção de que
durante o exercício de 2013 foram realizados dois aumentos de capital, após os quais o
capital do Fundo passou de 79 541 310 euros para 185 168 845 euros, representado por
37033 769 unidades de participação. O Fundo detém, em 31 de dezembro de 2013,
uma carteira de imóveis constituída por 2 610 frações, objeto de avaliações imobiliárias
por peritos independentes, das quais 88 não estavam ainda registadas no património
predial que consta dos registos da Autoridade Tributária, procedimento que se encontra
ainda em curso.

2



IBDO
ReLato sobre outros requisitos Legais

9. É também nossa opinião que a informação constante no relatório de gestão é
concordante com as demonstrações financeiras do período.

Lisboa, 11 de abril de 2014

Pedro Aleixo Dias, em representação de
BDO & Associados, SROC
(Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o n° 1122)
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