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RELATÓRIO DE GESTÃO  
31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
 

JMR 
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado em Liquidação 

 
 
O JMR - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado em Liquidação, 
adiante designado por JMR, Fundo ou OIC, é um fundo imobiliário, 
gerido pela Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. e foi autorizado pelo Conselho 
Directivo da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários em 27 de 
Setembro de 2007, tendo dado início à sua actividade a 15 de Outubro 
de 2007. 
 
A 11 de Setembro de 2015, foi deliberado em Assembleia de 
Participantes, proceder-se à liquidação do Fundo no fim do prazo 
previsto para a sua duração, ou seja a 15 de Outubro de 2015, sendo 
previsível que o reembolso das unidades de participação ocorra no 
prazo máximo de 12 meses a contar da data de início da liquidação do 
Fundo, podendo a CMVM em casos excepcionais e a pedido da Sociedade 
Gestora devidamente fundamentado, prorrogar esse prazo. 
 
 
I – ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO 
 
De acordo com o FMI, a economia global terá crescido 3,1% em 2015, 
um desempenho abaixo das expectativas iniciais e do ritmo de 
crescimento no ano anterior, condicionado sobretudo pelo 
abrandamento nos Emergentes, uma tendência que se repete há cinco 
anos consecutivos, e à queda dos preços da energia e outras 
commodities. As economias Desenvolvidas mantiveram assim um 
crescimento modesto, o qual reflecte um baixo crescimento da 
produtividade, níveis elevados de dívida pública e privada e 
transições demográficas adversas.  
 
A economia dos EUA seguiu um padrão de crescimento heterogéneo ao 
longo do ano, tendo o PIB registado um crescimento real de 2,5%, 
segundo o FMI. No 1º trimestre, o crescimento foi marginal, 
penalizado por um lado por efeitos transitórios como o impacto de 
condições climatéricas extremamente adversas ou o encerramento de 
portos e, por outro, pelo corte no investimento do sector energético 
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decorrente da queda do preço do petróleo. Contudo, a procura interna 
viria a recuperar nos meses seguintes, sobretudo o consumo privado, 
a beneficiar do dinamismo do mercado de trabalho, com a taxa de 
desemprego a cair para 5,0% no final do ano, e do imobiliário. Não 
obstante, o ritmo de crescimento viria novamente a abrandar nos 
últimos meses de 2015. A procura externa foi condicionada pela força 
do dólar e incerteza em vários mercados Emergentes, enquanto a 
procura interna sofreu o impacto de uma correcção da variação de 
existências, na sequência da acumulação de inventários. Estes 
factores adiaram progressivamente a decisão da Reserva Federal em 
iniciar a normalização das taxas de juro. A primeira subida de 
taxas, após um período extraordinário de praticamente sete anos de 
taxas zero, apesar de aguardada mais cedo, ocorreu apenas em 
Dezembro.  
 
Na Europa, o ritmo da recuperação permaneceu moderado, associado a 
níveis de endividamento e crédito malparado persistentemente 
elevados. De acordo com as previsões de Inverno da Comissão 
Europeia, a Zona Euro cresceu 1,6% em 2015, tendo acelerado do 
crescimento de 0,9% registado em 2014. No seu conjunto, a UE cresceu 
1,9%, o que compara com 1,4% em 2014.  
 
O padrão de crescimento Zona Euro continua a ser desigual entre as 
várias economias. Segundo as estimativas da Comissão Europeia, 
enquanto a Alemanha manteve um crescimento similar à média da região 
(1,7%), a procura interna sustentou um crescimento moderado em 
França (+1,1%) que permitiu à segunda maior economia da UEM quebrar 
um período alargado de estagnação. Na Periferia, vários países 
beneficiaram da implementação de reformas estruturais e obtiveram 
uma recuperação assinalável, casos da Irlanda (+6,9%) e Espanha 
(+3,2%). Embora em menor grau, Itália cresceu 0,8% e interrompeu 
três anos consecutivos de recessão. Na Grécia, um conturbado 
processo político que voltou a questionar a presença na moeda única, 
o encerramento temporário de todo o sistema financeiro e imposição 
de controlo de capitais levaram o país a nova retracção (-2,3%). 
 
O processo de desinflação continuou em 2015, com os preços a subirem 
apenas 0,2% na Zona Euro (igual à UE) muito condicionados pela forte 
queda dos preços da energia. Retirando as componentes mais voláteis 
do cabaz de consumo, a alimentação e energia, a inflação ficou nos 
0,9%, ainda assim muito aquém do objectivo do BCE (inferior mas 
perto de 2%). A persistente ausência de inflação, a qual dificulta o 
processo de desalavancagem dos agentes públicos e privados, conduziu 
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o BCE a tomar medidas sem precedentes, nomeadamente a implementação, 
a partir de Março, de um programa mensal de compra de activos no 
montante de 60 mil milhões Euros, predominantemente dívida soberana, 
até a inflação se encontrar em linha com o objectivo, e um novo 
corte da taxa de depósito para -0,30%, em Dezembro.  
 
 
Em Portugal, a economia consolidou a tendência de crescimento que 
vinha a registar desde final 2013. De acordo com as estimativas de 
Inverno da Comissão Europeia, o PIB cresceu 1,5% em termos reais, 
após ter registado um crescimento de 0,9% em 2014. O padrão de 
crescimento terá sido menos equilibrado, uma vez que o principal 
contribuidor residiu no consumo privado, enquanto as exportações 
líquidas, à semelhança do ano anterior, registaram um contributo 
negativo. O ritmo da expansão foi mais dinâmico no 1º semestre, 
período no qual o PIB cresceu em cadeia 0,5% em cada trimestre, 
enquanto no 3º trimestre o crescimento foi nulo com a desaceleração 
da procura interna. Desta forma, pelo segundo ano consecutivo, a 
economia nacional cresceu em linha com o crescimento registado para 
a Zona Euro.  
 
A evolução do PIB teve subjacente uma aceleração do consumo privado, 
que cresceu 2,6%, face a 2,2% no ano anterior. Embora esta 
componente da despesa ainda se encontre num patamar inferior a 2008, 
este desempenho é o mais elevado desde 2004, e resultou 
simultaneamente de dois factores. Em primeiro lugar, do incremento 
do rendimento disponível das famílias, suportado pela melhoria do 
mercado laboral (a taxa de desemprego desceu para 11,9% no 3º 
trimestre, o que compara com 13,5% no final de 2014 e 17,5% no pico 
atingido no 1º trimestre de 2013). Em segundo lugar, a taxa de 
poupança voltou a reduzir-se. Segundo o INE, a poupança das famílias 
atingiu 4,0% no 3º trimestre de 2015, um mínimo desde, pelo menos, 
1999.  
 
No que respeita aos mercados financeiros, o ano de 2015 revelou-se 
muito volátil, influenciado pelos receios de crise nos mercados 
Emergentes, pelo colapso do preço das Commodities e pelo início do 
ciclo de subidas de taxas pela Reserva Federal. A obtenção de 
retornos positivos na generalidade das classes de activos tornou-se 
difícil, apesar da ampla liquidez proporcionada pelas políticas 
monetárias expansionistas dos principais blocos económicos, em 
especial na Zona Euro.  
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Em 2015, as taxas de rendibilidade da dívida pública da zona Euro 
registaram uma ligeira subida mas mantiveram-se a níveis muito 
reduzidos. Após atingir novos mínimos históricos desde a criação do 
Euro em Abril, os yields viriam a subir em reflexo de menores riscos 
de deflação. Em Portugal, a tendência foi de ligeira redução devido 
a um decréscimo do respectivo prémio de risco. A acção do BCE de 
corte da taxa de depósito voltou a ser determinante para o 
comportamento das taxas Euribor que registaram quedas no ano, para 
novos mínimos, com os prazos até aos 6 meses a encerrar em níveis 
negativos.  
 
No que respeita ao mercado Imobiliário não obstante 2015 ter sido um 
ano bastante forte em volume de transacções efectuadas, os 
investidores concentraram a sua actuação no mercado de rendimento, 
privilegiando activos situados em localizações prime e associando, 
sempre que possível, contratos de arrendamento de longa duração. 
 
Embora de acordo com os dados referentes a 2015, a retoma do mercado 
imobiliário seja uma realidade, a estratégia dos investidores tem-se 
focado essencialmente no mercado de rendimento, registando-se 
igualmente uma tendência crescente no sector da reabilitação.  
O alargamento do espectro de investimento não chegou ainda ao 
segmento dos terrenos, para os quais o ciclo de transformação 
demasiado longo, ainda constitui uma barreira à atracção de 
investidores. Acresce ainda referir que, para este tipo de 
investimento, a própria banca não está, ainda, disponível para 
apoiar o desenvolvimento deste tipo de projectos.  
 
 
II – ACTIVIDADE DO FUNDO 
 

Política de investimento do OIC 
 
O Fundo tem orientado a sua política de investimento por princípios 
de rigor, rendibilidade e diversificação de risco, visando a 
maximização do valor das unidades de participação, através de uma 
criteriosa selecção dos valores, predominantemente imobiliários, que 
constituem, a cada momento, a sua carteira.  
 
Pelo facto de se constituir como fundo de investimento imobiliário, 
os participantes do Fundo usufruirão da aplicação do respectivo 
património maioritariamente em activos imobiliários, advindo a sua 
rendibilidade de três factores: as rendas dos imóveis explorados, a 
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valorização dos imóveis ao longo do tempo e a concretização de mais-
valias imobiliárias.  
 
O Fundo tem orientado a sua política de investimento através de 
participações em sociedades imobiliárias cujos activos respeitem a 
política de investimento definida para o Fundo.  
A título acessório, o Fundo pode investir a sua liquidez em 
depósitos bancários, certificados de depósito, unidades de 
participação de organismos de investimento do mercado monetário ou 
do mercado monetário de curto prazo e instrumentos financeiros 
emitidos ou garantidos por um Estado membro com prazo de vencimento 
residual inferior a 12 meses.  
 
O Fundo privilegia o investimento em Portugal continental, sem 
restrições quanto a sectores ou zonas específicas, sendo que os seus 
investimentos serão efectuados a cada momento nos segmentos de 
mercado que, de acordo com os princípios e critérios definidos para 
a prossecução da sua política de investimentos, se revelem os mais 
atractivos.  
 
O Fundo pode efectuar os seus investimentos em activos localizados 
na totalidade do território português, bem como em qualquer Estado-
Membro da União Europeia ou da OCDE.  
 
Não obstante o objectivo do Fundo e sem prejuízo do integral 
respeito pela política de investimento, o valor das unidades de 
participação pode aumentar ou diminuir de acordo com a evolução do 
valor dos activos que, a cada momento, integrem o património do 
Fundo.  
 
As participações em sociedades imobiliárias poderão representar até 
100% do activo total do Fundo.  
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Evolução da composição da carteira 
 
Em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, a repartição do 
património do Fundo e peso sobre o valor global líquido do Fundo era 
a seguinte: 
 

 
 

A carteira de activos do JMR é composta na sua maioria por 
participação em sociedades imobiliárias.  

A decomposição da carteira de participações financeiras em 
sociedades imobiliárias encontra-se detalhada na Nota 4 do Anexo às 
Demonstrações Financeiras.  

Durante o ano de 2015, o JMR, não efectuou quaisquer transacções de 
compra e venda de activos. 

 
Valorização dos activos do OIC 
 
Os activos encontram-se valorizados de acordo com as regras de 
valorimetria estabelecidas no ponto 4 do Capítulo II do Regulamento 
de Gestão do Fundo, as quais se encontram descritas na Nota 6 do 
Anexo às Demonstrações Financeiras, que fazem parte do presente 
Relatório e Contas.  
 
 
 
 
 
 

2015 2014

ACTIVO
Carteira de títulos e participações 11.856.286 9.152.000
Depósitos à ordem e a prazo 5 67
Outros valores activos 7.475 - 

11.863.766 9.152.067
Provisões acumuladas 855.023 - 
Comissões a pagar 160.261 98.102
Empréstimos - 1.448.573
Outros valores passivos 327.600 29.564

1.342.884 1.576.239
VALOR GLOBAL LÍQUIDO DO FUNDO 10.520.882 7.575.828
Nº DE UP'S 8.250 8.250
VALOR DA UP 1.275,2584 918,2821

Designação
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Evolução da actividade do OIC - Informação financeira e performance 
 
O Fundo foi constituído com um capital inicial de 8.250.000 Euros em 
15 de Outubro de 2007, dividido em 8.250 Unidades de Participação, 
com o valor inicial de subscrição de 1.000 Euros cada.  
 
Em Assembleia de Participantes realizada em 14 de Outubro de 2014 
foi deliberada a prorrogação do período de duração do Fundo por mais 
um ano, ou seja, até 15 de Outubro de 2015.  
 
A 11 de Setembro de 2015, foi deliberado em Assembleia de 
Participantes, proceder-se à liquidação do Fundo no fim do prazo 
previsto para a sua duração, ou seja a 15 de Outubro de 2015, sendo 
previsível que o reembolso das unidades de participação ocorra no 
prazo máximo de 12 meses a contar da data de início da liquidação do 
Fundo, podendo a CMVM em casos excepcionais e a pedido da Sociedade 
Gestora devidamente fundamentado, prorrogar esse prazo.  
 
Após a deliberação tomada em Assembleia de Participantes, a 
Sociedade Gestora, de imediato desencadeou os procedimentos 
necessários, colocando especial enfoque na resolução do passivo 
bancário registado no Fundo.  
 
Nesta medida, iniciou contactos com o Banco financiador do Fundo 
JMR, no sentido de encontrar a melhor forma de resolver o passivo 
bancário registado à data. Tendo em consideração que o activo do 
Fundo é constituído por participações societárias, foram envolvidas 
nestas negociações a administração de ambas as sociedades 
participadas. Após diversas negociações, acordaram as partes que a 
melhor solução passaria pela assunção do referido passivo por uma 
das sociedades participadas, tendo no final de Novembro de 2015 sido 
assinado o contrato que deu corpo ao referido acordo.  
 
O quadro seguinte apresenta o volume sob gestão, nº unidades de 
participação (UP’s), em circulação e o seu valor unitário, bem como 
as subscrições e resgates referentes aos dados verificados no final 
dos últimos 5 exercícios: 
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No final de 2015, o JMR é constituído por 8.250 unidades de 
participação em circulação, totalizando o seu valor líquido global 
10.520.882 Euros e um valor líquido da unidade de participação de 
1.275,2584 Euros. O aumento ocorrido em 2015 no valor líquido global 
advém, essencialmente, do efeito da valorização das participações 
imobiliárias efectuadas em 30 de Junho de 2015. 
 
No exercício de 2015, os proveitos e custos ascenderam a 5.857.847 
Euros e 2.912.793 Euros, respectivamente. O quadro que se apresenta 
de seguida demonstra, a evolução nos últimos três anos, dos 
proveitos e custos do OIC, e respectivo Resultado líquido: 
 

 
 

A rubrica de outros rendimentos respeita ao reconhecimento da 
assunção do passivo bancário do JMR por parte da sociedade 
participada Arealva, SA. 
 

2015 2014 2013 2012 2011

Volume sob gestão 10.520.882 7.575.828 7.749.346 7.918.169 8.024.032 
Nº UP’s 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 
Valor das UP’s (EUR) 1.275,2584 918,2821 939,3147 959,7781 972,6100 
Subscrições (totais) - - - - -
Resgates (totais) - - - - - 

Exercício

Designação

2015 2014 2013
PROVEITOS
CARTEIRA DE IMÓVEIS
Mais valias de activos imobiliários 4.335.286 - - 
Outros 1.522.561 3 39

5.857.847 3 39
CUSTOS
CARTEIRA DE IMÓVEIS
Perdas em activos imobiliários 1.631.000 - - 
Juros de empréstimos 38.065 103.695 98.908
Fornecimentos e serviços externos 4.353 1.439 3.038
Comissão gestão 51.703 45.761 45.765
Impostos 1.172.207 10.798 9.365
Comissão depósito 10.340 9.152 9.154
Outros 5.125 2.676 2.632

2.912.793 173.521 168.862
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 2.945.054 (173.518) (168.823)

Exercício
Designação
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Política de rendimentos 
 
De acordo com a política de rendimentos estabelecida no ponto 6 do 
Capítulo II do Regulamento de Gestão do Fundo, o JMR caracteriza-se 
pela distribuição parcial de rendimentos aos participantes, cuja 
periodicidade de distribuição será anual, sem prejuízo de se 
efectuarem distribuições extraordinárias quando a Assembleia de 
Participantes e a Sociedade Gestora considerarem oportuno. 
 
O valor apurado, objecto de distribuição, será parte dos proveitos 
líquidos correntes deduzidos dos encargos gerais de gestão e 
acrescidos ou diminuídos, consoante os casos, dos saldos da conta de 
regularização de rendimentos respeitantes a exercícios anteriores e 
dos resultados transitados, de acordo com a política de distribuição 
definida pela Assembleia de Participantes e pela Sociedade Gestora. 
 
Durante o exercício de 2015, não se verificou qualquer distribuição 
de rendimentos. 
 
 
III – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Novo regime fiscal dos OIC 
 
Em 13 de Janeiro de 2015 foi publicado o Decreto-Lei nº 7/2015 que 
aprovou o novo regime fiscal aplicável aos organismos de 
investimento colectivo, o qual passou a ser efectuado essencialmente 
na esfera dos participantes (sistema de tributação “à saída”). Por 
outro lado, foi criada uma taxa em sede de Imposto do Selo incidente 
sobre o valor global líquido dos organismos de investimento 
colectivo, a liquidar numa base trimestral. 
 
Deste modo, o lucro tributável dos OIC irá corresponder ao resultado 
líquido do exercício expurgado dos rendimentos de capitais, prediais 
e mais-valias (excepto se provenientes de entidades residentes em 
paraísos fiscais) e dos gastos ligados a esses rendimentos. Não 
releva ainda para a formação do lucro tributável os rendimentos, 
incluindo os descontos, e os gastos relativos a comissões de gestão 
e outras comissões que revertam para os sujeitos passivos.  
 
As regras aplicáveis ao novo regime de tributação são aplicáveis aos 
rendimentos obtidos após 1 de Julho de 2015, estando previsto um 
regime transitório através do qual os OIC devem, com referência a 30 



 

 
12 

JMR - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado em Liquidação  
 

de Junho de 2015, apurar o imposto devido nos termos do artigo 22.º 
do EBF vigente até essa data, o qual deve ser entregue no prazo de 
120 dias. 
 
Novo regime legal dos OIC 
 
Foi publicado no dia 24 de Fevereiro de 2015 a Lei nº 16/2015 que 
aprova o Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo 
(Regime Geral ou RGOIC), o qual procedeu: 

 À transposição parcial para a ordem jurídica portuguesa da 
Directiva n.º 2011/61/UE, do Parlamento e do Conselho de 8 de 
Junho de 2011, relativa aos gestores de fundo de investimento 
alternativo e a Directiva n.º 2013/14/UE, do Parlamento e do 
Conselho de 21 de Maio de 2013, relativa aos gestores de fundos 
de investimento alternativo no que diz respeito à dependência 
excessiva relativamente às notações do risco,  

 À revisão do regime jurídico dos organismos de investimento 
colectivo, Decreto – Lei n.º 63 – A/2013, no qual foi integrado 
a matéria dos organismos de investimento imobiliário. 

 
Adicionalmente, entrou em vigor a 18 de Julho de 2015, o Regulamento 
da CMVM n.º 2/2015, que passou a enquadrar as matérias respeitantes 
aos organismos de investimento colectivo do sector mobiliário e 
imobiliário. 
 
 
IV – EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES E PERSPECTIVAS DA 
ACTIVIDADE DO OIC 
 
Em Março 2016, o valor da participação do JMR na Imrinveste sofreu 
uma desvalorização de aproximadamente de 14%, em relação ao valor 
reportado no final do ano 2015, em resultado da divulgação da 
informação financeira daquela participada. Esta queda, advém 
essencialmente do registo na Imrinveste do valor de 995.169 Euros a 
pagar à Arealva, SA, dado que esta última assumiu um financiamento 
da Imrinveste neste mesmo montante, conforme contrato de assunção de 
dívida celebrado entre o Banif, SA e estas duas sociedades, no final 
de Novembro de 2015.  
 
Adicionalmente, na data de liquidação foi efectuado a reversão de 
uma provisão no valor de 855.023 Euros, referente a IRC sobre as 
mais-valias de apuradas das participações em sociedades 
imobiliárias, registada anteriormente em Junho de 2015, no decorrer 
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das novas alterações fiscais (Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de 
Janeiro), dado que no âmbito do reembolsadas em espécie, no 
entendimento da Sociedade Gestora, a atribuição das acções das 
sociedades aos participantes, não despoleta a tributação e entrega 
de imposto pelo Fundo, relativo a mais-valias potenciais apuradas em 
30 de Junho de 2015, por não se tratar de um resgate, reembolso, 
amortização, liquidação ou transmissão onerosa. 
 
Estas situações foram reflectidas na valorização da carteira em 28 
de Março de 2016, data do apuramento do valor final de partilha do 
Fundo. Naquela data, a Sociedade Gestora procedeu à liquidação do 
Fundo de acordo com o deliberado em Assembleia de Participantes 
realizada em 11 de Setembro de 2015 e de acordo com a legislação, 
antes de decorridos o prazo legal de 12 meses, tendo as unidades de 
participação sido reembolsadas em espécie aos participantes nessa 
data. 
 

 
 
Lisboa, 19 de Abril de 2016 
 

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 
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(valores em euros) 31-12-2015

ACTIVO PASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2014 CÓDIGO DESIGNAÇÃO Período Período

Bruto Mv/Af mv/ad Líquido Líquido 2015 2014
ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO

31 Terrenos 0 0 0 0 0 61 Unidades de Participação 8.250.000 8.250.000
32 Construções 0 0 0 0 0 62 Variações Patrimoniais 0 0
33 Direitos 0 0 0 0 0 64 Resultados Transitados -674.172 -500.654
34 Adiantamento por compras de imóveis 0 0 0 0 0 65 Resultados Distribuidos 0 0
35 Outros activos 0 0 0 0 0 66 Resultados Líquidos do Período 2.945.054 -173.518

TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 0 0 0 0 0
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 10.520.882 7.575.828

CARTEIRA TÍTULOS e PARTICIPAÇÕES
OBRIGAÇÕES

211+2171 Títulos da Dívida Pública 0 0 0 0 0
212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados 0 0 0 0 0

213+214+2173 Obrigações diversas 0 0 0 0 0 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
22 Participações em sociedades imobiliárias 9.152.000 2.704.286 0 11.856.286 9.152.000 47 Ajustamentos de dívidas a receber 855.023 0
24 Unidades de Participação 0 0 0 0 0 48 Provisões Acumuladas 0 0
26 Outros títulos 0 0 0 0 0 TOTAL PROVISÕES  ACUMULADAS 855.023 0

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES 9.152.000 2.704.286 0 11.856.286 9.152.000

CONTAS DE TERCEIROS
411 Devedores por crédito vencido 0 0 0 0 0 CONTAS DE TERCEIROS
412 Devedores por rendas vencidas 0 0 0 0 0 421 Resgates a Pagar a Participantes 0 0

413+..+419 Outras Contas de Devedores 7.475 0 0 7.475 0 422 Rendimentos a Pagar a Participantes 0 0
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 7.475 0 0 7.475 0 423 Comissões e outros encargos a pagar 160.261 98.102

424+..+429 Outras Contas de Credores 320.757 3.508
DISPONIBILIDADES 431 Empréstimos Titulados (UP-comp.variável) 0 0

11 Caixa 0 0 0 432 Empréstimos Não Titulados 0 1.448.573
12 Depósitos à ordem 5 5 67 44 Adiantamentos por venda de imóveis 0 0
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 0 0 0 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 481.018 1.550.183
14 Certificados de depósito 0 0 0
18 Outros meios monetários 0 0 0

11+18 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 5 5 67

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimos de Proveitos 0 0 0 53 Acréscimos de custos 6.843 26.056
52 Despesas com Custo Diferido 0 0 0 56 Receitas com Proveito Diferido 0 0
58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0 0 0 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0 0
59 Contas Transitórias Activas 0 0 0 59 Contas Transitórias Passivas 0 0

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIF.ACTIVOS 0 0 0 TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS 6.843 26.056

TOTAL DO ACTIVO 9.159.480 2.704.286 0 11.863.766 9.152.067 TOTAL DO PASSIVO 11.863.766 9.152.067
Total do Número de Unidades de Participação 8.250 8.250                  Valor Unitário da Unidade de Participação 1.275,2584 918,2821

Abreviaturas: Mv - Mais valias;    mv - Menos valias; Af - Ajustamentos favoráveis ad - ajustamentos desfavoráveis

O Contabilista Certificado A Administração da Sociedade Gestora

JMR-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM LIQUIDAÇÃO
BALANÇO

2015
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(valores em euros) 31-12-2015

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2015 2014 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2015 2014

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

711+718 De Operações Correntes 38.064 103.696 812 Da Carteira de Títulos e Participações 0 0
719 De Operações Extrapatrimoniais 0 0 811+818 Outras, de Operações Correntes 0 3

COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais 0 0
722 Da Carteira de Títulos e Participações 0 0 RENDIMENTOS DE TÍTULOS
723 Em Activos Imobiliários 0 0 822…825 Da Carteira de Títulos e Participações 0 0

724+..+728 Outras, de Operações Correntes 65.064 57.357 828 De Outras Operações Correntes 0 0
729 De Operações Extrapatrimoniais 0 0 829 De Operações Extrapatrimoniais 0 0

PERDAS OPER.FINANCEIRAS e ACT.IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER.FINANCEIRAS E ACT.IMOBILIÁRIOS
732 Na Carteira de Títulos e Participações 1.631.000 0 832 Na Carteira de Títulos e Participações 4.335.286 0
733 Em Activos Imobiliários 0 0 833 Em Activos Imobiliários 0 0

731+738 Outras, de Operações Correntes 0 0 831+838 Outras, de Operações Correntes 0 0
739 Em Operações Extrapatrimoniais 0 0 839 Em Operações Extrapatrimoniais 0 0

IMPOSTOS
7411+7421 Impostos sobre o rendimentos 1.167.919 0 REVERSÕES E AJUSTAMENTOS DE PROVISÕES
7412+7422 Impostos Indirectos 4.289 10.797 851 De ajustamentos de dívidas a receber 0 0
7418+7428 Outros Impostos 0 0 852 De Provisões para encargos 0 0

PROVISÕES DO EXERCÍCIO 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 0 0
751 Ajustamentos de dívidas a receber 0 0 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 0 0
752 Provisões para encargos 0 0 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 4.335.286 3
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 4.353 1.439
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2.104 231

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 2.912.793 173.520 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
881 Recuperação de Incobráveis 0 0

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 882 Ganhos Extraordinários 1.522.561 0
781 Valores Incobráveis 0 0 883 Ganhos de Exercicios Anteriores 0 0
782 Perdas Extraordinárias 0 0 884…888 Outros Ganhos Eventuais 0 0
783 Perdas de Exercicios Anteriores 0 1 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 1.522.561 0

784…788 Outras perdas Eventuais 0 0
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0 1

2.945.054 0 66 0 173.518
TOTAL 5.857.847 173.521 TOTAL 5.857.847 173.521

8x2-7x2-7x3 Resultados da Carteira Títulos 2.704.286 0 D-C Resultados Eventuais 1.522.561 -1
8x3+86-7x3-76 Resultados de Activos Imobiliários -4.353 -1.440 B+D-A-C+741 Resultados Antes de impostos s/o Rendimento 4.112.973 -173.518

8x9-7x9 Resultados de Operações Extrapatrimoniais 0 0 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período 2.945.054 -173.518
B-A+741 Resultados Correntes 2.590.412 -173.517

O Contabilista Certificado A Administração da Sociedade Gestora

JMR-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM LIQUIDAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0)
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OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação 0
… 0 0

PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação 0
Rendimentos pagos aos participantes 0
… 0 0

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo 0 0

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:
Alienação de activos imobiliários 0
Rendimentos de activos imobiliários 0
Adiantamentos por conta de venda de activos imobiliários 0
…
Outros recebimentos de activos imobiliários 0 0 0

PAGAMENTOS
Aquisição de activos imobiliários 0
Grandes reparações em activos imobiliários
Comissões em activos imobiliários 0
Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 62
Adiantamentos por conta de compra de activos imobiliários 0
…..
Outros pagamentos de activos imobiliários 0 62 0

Fluxo das operações sobre activos imobiliários -62 0

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

RECEBIMENTOS:
Venda de títulos-Participações em sociedades imobiliárias 0
Reembolso de títulos 0
Resgates de unidades de participação 0
Rendimento de títulos 0
Juros e proveitos similares recebidos
Vendas de títulos com acordo de recompra
…..
Outros recebimentos relacionados com a carteira 0 0 0

PAGAMENTOS:
Compra de títulos-Participações em sociedades imobiliárias 0
Subscrição de unidades de participação 0
Juros e custos similares pagos
Vendas de títulos com acordo de recompra
Taxas de Bolsa suportadas
Taxas de corretagem
Outras taxas e comisões
…..
Outros pagamentos relacionados com a carteira 0 0 0

Fluxo das operações da carteira de títulos 0 0

JMR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
( Valores em euros )

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 31-12-2015 31-12-2014
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OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Recebimentos em operações cambiais
Recebimentos em operações de taxa de juro
Recebimentos em operarações sobre cotações
Comissões em contratos de opções
Outras comissões
…

Outros recebimentos op.a prazo e de divisas 0 0

PAGAMENTOS:
Juros e custos similares pagos
Pagamentos em operações cambiais
Pagamentos em operações de taxa de juro
Pagamentos em operações sobre cotações
Margem inicial em contratos de futuros
Comissões em contratos de opções
…
Outros pagamentos op.a prazo e de divisas 0 0

Fluxo das operações a prazo e de divisas 0 0

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:
Cobranças de crédito vencido
Compras com acordo de revenda
Juros de depósitos bancários 0 2
Juros de certificados de depósito
Contracção de empréstimos 73.987 113.327
Reembolso de depósitos a prazo 0
Impostos (IVA) 0

…
Outros recebimentos correntes 0 73.987 113.329

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 0
Comissão de depósito 0
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários 57.903 101.933
Compras com acordo de revenda
Impostos e taxas 5.156 10.617
Taxa de Supervisão 1.410 1.842
Reembolso de empréstimo 0
Constituição de depósito a prazo 0
…
Outros pagamentos correntes 9.518 73.987 230 114.622

Fluxo das operações de gestão corrente 0 -1.293

JMR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
( Valores em euros )

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 31-12-2015 31-12-2014
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OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários 0
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 0
Recuperação de incobráveis 0
…..
Outros recebimentos de operações eventuais 0 0 0

PAGAMENTOS:
Perdas extraordinárias 0
Perdas imputáveis a exercícios anteriores 0
…..
Outros pagamentos de operações eventuais 0 0 0

Fluxo das operações eventuais 0 0

Saldo dos fluxos monetários do período…(A) -62 -1.293

Disponibilidades no início do período…….(B) 67 1.360

Disponibilidades no fim do período……….(C) = (B)+-(A) 5 67

O Contabilista Certificado A Administração da Sociedade Gestora

JMR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
( Valores em euros )

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 31-12-2015 31-12-2014
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
 

JMR  
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado em Liquidação  

 
 
Nota introdutória 
 
O JMR – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado em Liquidação, 
adiante designado por JMR, Fundo ou OIC, é um Fundo de Investimento 
Imobiliário Fechado de subscrição particular, de acordo com a 
legislação aplicável, em particular com o n.º2 do artigo 214.º do 
Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo. 
 
A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão de Mercados de 
Valores Mobiliários em 27 de Setembro de 2007, por um período de 7 
anos, tendo sido prorrogado em 14 de Outubro de 2014 por mais um 
ano, até 15 de Outubro de 2015 e por deliberação da Assembleia de 
Participantes realizada em 11 de Setembro de 2015 o Fundo entrou em 
liquidação a 15 de Outubro de 2015.  
 
O Fundo é gerido pela Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., que em 28 de Março de 2016 
procedeu à liquidação do Fundo.  
 

 
Bases de apresentação 
 
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o Plano 
Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliários (PCFII), 
conforme previsto no Regulamento da CMVM n.º2/2005 e tendo em 
atenção as normas emitidas pela Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários.  
 
 
Princípios contabilísticos adoptados 
 
(a) Consistência 
 
O fundo de investimento não altera as suas regras, princípios, 
critérios e políticas contabilísticas de um período para o outro. Se 
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o fizer e o efeito for materialmente relevante, tal facto é referido 
no Anexo.  
 
(b) Materialidade 
 
As demonstrações financeiras do fundo de investimento evidenciam 
todos os elementos que sejam relevantes (qualitativa e 
quantitativamente) e que possam afectar avaliações ou decisões pelos 
utilizadores interessados.  
 
(c) Substância sobre a forma 
 
As operações são contabilizadas atendendo à sua substância, isto é, 
à realidade dos factos e não apenas à sua forma documental ou legal.  
 
(d) Especialização 
 
Os elementos patrimoniais do Fundo são valorizados e reconhecidos de 
acordo com a periodicidade do cálculo do valor das unidades de 
participação, independentemente do seu recebimento ou pagamento, 
incluindo-se nas demonstrações financeiras do período a que dizem 
respeito, bem como os seus ajustamentos de valor daqui decorrentes. 
 
(e) Prudência 
 
Significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao 
fazer estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo, 
permitir a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a 
deliberada quantificação de activos e proveitos por defeito ou de 
passivos e custos por excesso. 
 
 
Principais políticas contabilísticas 
 
(a) Unidades de Participação 
 
O valor da Unidade de Participação (UP) é calculado dividindo o 
valor líquido global do Fundo (VLGF) pelo número de unidades de 
participação emitidas. 
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(b) Títulos 
 
No que diz respeito ao critério valorimétrico dos títulos, estes são 
registados pelo valor de aquisição, sendo valorizados de acordo com 
as regras estabelecidas no Regulamento Gestão do Fundo, as quais são 
descritas na Nota 6 do presente anexo.  
 
(c) Comissão de gestão 
 
De acordo com o Regulamento de Gestão do Fundo, a Banif Gestão de 
Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, 
S.A., cobra uma comissão anual de gestão de 0.50% (taxa nominal). 
Esta comissão é calculada diariamente sobre o Activo Total do Fundo. 
 
 (d) Comissão de depósito 
 
Conforme estipulado no Regulamento de Gestão do Fundo, o Banif Banco 
de Investimento, como remuneração das suas funções de depositário, 
cobra uma comissão anual 0,10% (taxa nominal). Esta comissão é 
calculada diariamente sobre o Activo Total do Fundo. 
 
(e) Taxa de supervisão 
 
A taxa de supervisão cobrada pela Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) é um encargo do Fundo, sendo calculada por 
aplicação da taxa mensal sobre o Valor líquido global do Fundo 
(VLGF) conforme estipulado em Regulamento da CMVM. 
 
(f) Imposto sobre o rendimento 
 
No que diz respeito a imposto sobre o rendimento, o Fundo foi 
tributado de acordo com o previsto no artigo 22.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF), cuja redacção foi alterada com a 
publicação do Decreto-Lei n.º 7/2015, o qual concretiza a Reforma 
do  Regime Fiscal dos OIC. 
 

Este diploma estabeleceu um regime transitório, que implicou um 
apuramento do valor de imposto a liquidar com referência à data de 
30 de Junho de 2015, que incluiu: 

1. Os impostos relativos a rendimentos e mais valias gerados no 1º 
semestre de 2015 foram tributados na esfera do OIC, nos moldes 
do regime fiscal em vigor até 30 de Junho de 2015, a saber: 
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a. Tratando-se de rendimentos prediais, que não sejam 
relativos à habitação social sujeita a regimes legais de 
custos controlados, há lugar a tributação, autonomamente, 
à taxa de 25 %, que incide sobre os rendimentos líquidos 
dos encargos de conservação e manutenção efectivamente 
suportados, devidamente documentados, bem como do imposto 
municipal sobre imóveis, sendo a entrega do imposto 
efectuada pela respectiva entidade gestora, até ao fim do 
mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar, e 
considerando-se o imposto eventualmente retido como 
pagamento por conta deste imposto; 

b. Tratando-se de mais-valias prediais, que não sejam 
relativas a habitação social sujeita a regimes legais de 
custos controlados, há lugar a tributação, autonomamente, 
à taxa de 25 %, que incide sobre 50 % da diferença 
positiva entre as mais-valias e as menos-valias 
realizadas, apuradas de acordo com o Código do IRS, sendo 
a entrega do imposto efectuada pela respectiva entidade 
gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele 
a que respeitar;  

c. Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias, 
obtidos em território português, há lugar a tributação, 
autonomamente (i) por retenção na fonte, como se de 
pessoas singulares residentes em território português se 
tratasse, (ii) às taxas de retenção na fonte e sobre o 
montante a está sujeito, como se de pessoas singulares 
residentes em território português se tratasse, quando 
tal retenção na fonte, sendo devida, não for efectuada 
pela entidade a quem compete; ou (iii) à taxa de 25 % 
sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, no 
caso de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, 
sendo o imposto entregue pela respectiva entidade gestora 
até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que 
respeitar; 

d. Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias, 
obtidos fora do território português, há lugar a 
tributação, autonomamente, à taxa de 20%, relativamente a 
rendimentos de títulos de dívida, a lucros distribuídos e 
a rendimentos de fundos de investimento, e à taxa de 25%, 
nos restantes casos, incidente sobre o respectivo valor 
líquido obtido em cada ano, sendo o imposto entregue ao 
Estado pela respectiva entidade gestora até ao fim do mês 
de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar; 
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e. Tratando-se de mais-valias, obtidas em território 
português ou fora dele, há lugar a tributação, 
autonomamente, nas mesmas condições em que se verificaria 
se desses rendimentos fossem titulares pessoas singulares 
residentes em território português, à taxa de 25%, sobre 
a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-
valias obtidas em cada ano, sendo o imposto entregue ao 
Estado pela respectiva entidade gestora, até ao fim do 
mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar.  
 

2. O apuramento do saldo líquido do imposto, com referência a 30 
de Junho, dos rendimentos ainda não recebidos mas já 
reconhecidos em resultados e dos rendimentos adiantados mas 
ainda não reconhecidos em resultados; 

3. O apuramento do imposto sobre as mais e menos valias potenciais 
dos valores patrimoniais considerando como valor de realização 
o valor de mercado a 30 de Junho de 2015. 

 
A partir de 1 de Julho de 2015, o Fundo foi tributado de acordo com 
regras estipuladas na nova redacção do referido artigo 22.º do EBF, 
que prevê, a tributação, à taxa de 21%, do lucro tributável apurado 
em cada exercício, o qual corresponde ao resultado líquido do 
exercício, apurado de acordo com as normas contabilísticas 
legalmente aplicáveis, sem prejuízo dos seguintes ajustamentos: 
 

 Exclusão dos rendimentos referidos no artigo 5.º e 10.º do CIRS 
(rendimentos de capitais e mais-valias), excepto quando estes 
rendimentos provenham de entidades com residência ou domicílio 
em país, território ou região sujeito a um regime claramente 
mais favorável constante de lista aprovada em portaria do 
membro do Governo responsável pela área das finanças e dos 
gastos ligados àqueles rendimentos; 

 Exclusão dos gastos previstos no artigo 23.º A do CIRC; 
 
De acordo com o disposto na a) do n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-
Lei n.º 7/2015, no apuramento do resultado tributável dos OII de 
períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de Julho de 
2015 deverá considerar-se que as mais-valias e as menos-valias 
resultantes da alienação de imóveis adquiridos antes de 1 de 
Julho de 2015 são tributadas, nos termos da redacção do artigo 
22.º do EBF em vigor até àquela data, na proporção correspondente 
ao período de detenção daqueles activos até 1 de Julho de 2015, 
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sendo a parte remanescente tributada nos termos da redacção do 
artigo 22.º do EBF dada pelo presente diploma. 

 
(g) Imposto do Selo  
 
O Fundo está sujeito a Imposto do Selo, sobre o valor líquido global 
do Fundo, correspondente à medida dos valores comunicados à CMVM ou 
divulgados pelas entidades gestoras, com excepção do valor 
correspondente aos activos relativos a unidades de participação ou 
participações sociais detidas em organismos de investimento 
colectivo abrangidos pelo regime estabelecido no artigo 22.º do EBF, 
no último dia de cada mês do trimestre, à taxa de 0,0125% por cada 
trimestre.  
 
As notas omissas no presente anexo não são aplicáveis. Os valores 
encontram-se expressos em Euros, excepto quando mencionado o 
contrário. 
 
 
Nota 2 - Variação do valor global líquido do OIC e das unidades de participação 
 
Discriminação das variações ocorridas durante o período no valor 
líquido global e unitário do OIC, bem como das unidades de 
participação: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição No Início Subscrições Resgates
Distribuição  de 

Resultados Outros
Resultado do 

Período No Fim

Valor base 8.250.000 - - - - - 8.250.000
Diferença em subs.resgates - - - - - - -
Resultados distribuídos - - - - - - -
Resultados acumulados -500.654 - - - -173.518 - -674.172

Ajustamentos em imóveis - - - - - - -
Resultados do período -173.518 - - - 173.518 2.945.054 2.945.054
SOMA 7.575.828 - - - - 2.945.054 10.520.882

Nº unidades participação 8.250 - - 8.250
Valor unidades participação 918,2821 - - 1.275,2584
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Nota 4 - Inventário da carteira de títulos 
 
A 31 de Dezembro de 2015, a carteira de títulos do Fundo decompõe-se 
da seguinte forma: 
 

 
 
As sociedades foram avaliadas através do método do capital próprio 
ajustado, que consiste em ajustar o balanço pelo valor de mercado 
dos seus activos. Com referência a 31 de Dezembro de 2015 estas 
participações encontram-se valorizadas no Fundo ao valor de mercado 
(justo valor) e até 31 de Dezembro de 2014 estavam valorizadas ao 
valor de aquisição (método do valor conservador).   
 
 
Nota 6 - Critérios de valorização dos activos do OIC 
 
Momento de referência da valorização 
 
a) O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos 

dias úteis e determina-se pela divisão do valor líquido global do 
Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O 
valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos 
valores que o integram o montante de comissões e encargos 
suportados até ao momento da valorização da carteira. 

b) O momento de referência para a valorização dos activos da 
carteira do Fundo ocorre às dezassete horas, hora de Portugal 
Continental. 

 
Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
a) Os imóveis acabados devem ser valorizados pela média simples dos 

valores atribuídos pelos dois peritos avaliadores de imóveis. 
Caso os valores atribuídos pelos dois peritos avaliadores de 
imóveis difiram entre si em mais de 20%, por referência ao valor 
menor, o imóvel é novamente avaliado por um terceiro perito 
avaliador de imóveis. Sempre que ocorra uma terceira avaliação, o 
imóvel é valorizado pela média simples dos dois valores de 

Participações em Sociedades 
Imobiliárias Quantidade

Data de 
Aquisição 

Preço de 
Aquisição 

Data da 
Avaliação

Valor de 
Avaliação Metódo de Avaliação

% do Capital 
Social Adquirido País

4.1 Sedeadas em E. da União 
Europeia
4.1.1 Acções
IMRINVEST, SA 5.952.000 15-10-2007 5.952.000 30-06-2015 7.801.286 Capital próprio ajustado 100% Portugal

AREALVA, SA 5.000.000 15-10-2007 3.200.000 31-12-2015 4.055.000 Capital próprio ajustado 100% Portugal
Total 9.152.000 11.856.286
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avaliação que sejam mais próximos entre si ou pelo valor da 
terceira avaliação caso corresponda à média das anteriores.  

b) Em derrogação do disposto na alínea anterior, os imóveis são 
valorizados pelo respectivo custo de aquisição desde o momento em 
que passam a integrar o património do Fundo a até que ocorra uma 
nova avaliação.  

c) Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade com outros 
organismos de investimento alternativo ou com fundos de pensões, 
no âmbito do desenvolvimento de projectos de construção de 
imóveis, e desde que exista um acordo sobre a constituição da 
propriedade horizontal ou sobre a repartição dos rendimentos 
gerados pelo imóvel, são inscritos no activo do Fundo na 
proporção da parte por este adquirida, respeitando as regras 
constantes nas alíneas anteriores.  

d) Os imóveis adquiridos em regime de permuta são valorizados no 
activo do Fundo pelo seu valor de mercado, sendo a 
responsabilidade decorrente da contrapartida respectiva, inscrita 
no passivo do Fundo, registada ao seu preço de custo ou de 
construção. A contribuição dos imóveis adquiridos nestes termos 
para efeitos do cumprimento dos limites previstos na lei, deve 
ser aferida pela diferença entre o valor inscrito no activo e 
aquele que figura no passivo.  

e) Os imóveis prometidos vender são valorizados ao preço constante 
do contrato-promessa de compra e venda, actualizado pela taxa de 
juros adequada ao risco da contraparte, quando, cumulativamente: 
1) o Fundo: i) receba tempestivamente, nos termos do contrato-
promessa, os fluxos financeiros associados à transacção; ii) 
transfira para o promitente-comprador os riscos e vantagens da 
propriedade do imóvel; iii) transfira a posse para o promitente 
adquirente; 2) o preço da promessa de venda seja objectivamente 
quantificável; 3) Os fluxos financeiros em dívida, nos termos do 
contrato-promessa, sejam quantificáveis.  

f) Os projectos de construção e os imóveis devem ser avaliados 
mediante os métodos de avaliação definidos em regulamento da 
CMVM;  

g) Os projectos de construção deverão ser reavaliados sempre que 
exista uma alteração significativa do valor do imóvel, 
considerando-se para o efeito uma incorporação de valor superior 
a 20% relativamente ao custo inicial estimado do projecto, de 
acordo com o auto de medição da situação da obra, elaborado pela 
empresa de fiscalização.  
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h) Os imóveis que integrem o património do Fundo colectivo serão 
ainda avaliados, sempre que ocorram indícios de uma alteração 
significativa do respectivo valor.  

i) As unidades de participação de organismo de investimento 
imobiliário são avaliadas ao último valor divulgado ao mercado 
pela respectiva entidade gestora, excepto no caso de unidades de 
participação admitidas à negociação em mercado regulamentado às 
quais se aplica o disposto no número seguinte.  

Os restantes valores mobiliários, designadamente as participações em 
sociedades imobiliárias, são avaliados através dos seguintes 
critérios definidos no Regulamento da CMVM 2/2015: (i) valor de 
aquisição, até 12 meses após a data de aquisição; (ii) transacções 
materialmente relevantes, efectuadas nos últimos seis meses face ao 
momento da avaliação; (iii) múltiplos de sociedades comparáveis, 
designadamente, em termos de sector de actividade, dimensão e 
rendibilidade; (iv) fluxos de caixa descontados.  
 
 
Nota 7 - Discriminação da liquidez 

 
A liquidez do Fundo discrimina-se da seguinte forma: 

 

 

 
 
Nota 11 – Ajustamento de dívidas a receber e provisões 
 
Desdobramento das contas de ajustamentos de dívidas a receber e das 
provisões acumuladas: 
 

 

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Numerário - -

Depósitos à ordem 67 5

Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - -
Certificados de depósito - - - -

Outras contas de disponibilidades - - - -

TOTAL 67 - - 5

Contas
Saldo 
inicial Aumentos Reduções Outros Saldo final

471 – Ajustamentos para crédito vencido - - - 855.023 855.023

- - - 855.023 855.023
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Em 30 de Junho de 2015, foi efectuado o registo de uma provisão de 
855.023 Euros, referente a IRC sobre as mais-valias de apuradas das 
participações em sociedades imobiliárias, no decorrer das novas 
alterações fiscais (Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de Janeiro). 
 
 
Nota 14 - Empréstimos não titulados (Conta-corrente caucionada Banif) 

 
No âmbito das operações de liquidação iniciadas em 15 de Outubro de 
2015, e dadas as dificuldades no cumprimento das suas obrigações, 
nomeadamente perante o banco financiador (Banif, SA), a sociedade 
gestora e o banco depositário (Banif - Banco de Investimento), o 
Fundo celebrou um “Contrato de assunção de dívida” entre o Banif, a 
participada Arealva, SA e os Participantes José Inácio Ribeiro e 
Maria Odete Ribeiro, em 30 de Novembro de 2015, através do qual 
transferiu as responsabilidades do pagamento do empréstimo contrato 
com o Banif, no montante total de 1.622.831 euros, para aquela 
participada, operação que no entender das partes desonerou o Fundo 
de qualquer responsabilidade e/ou eventual passivo relacionado. 
 
 

Nota 15 - Outras informações 
 
Dando cumprimento ao disposto no Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Colectivo, informa-se que: 
 
a) Erros de valorização (n.º 7 do artigo 161.º)  
 
Posteriormente à entrega do produto final de partilha do Fundo, 
verificou-se a existência de um erro na valorização das UP’s de 31 
de Dezembro de 2015 a 29 de Fevereiro de 2016, bem como da UP final 
de partilha, mais concretamente, não se encontrava registada a 
estimativa de IRC do 2º semestre de 2015 e do período de 2016. 
 
Desta forma, a unidade de participação, referente a 31 de Dezembro 
de 2015, inicialmente divulgada, foi corrigida, sendo que os valores 
apresentados neste Relatório já incorporam a referida correcção. 
 
b) Montantes Compensatórios (n.º 7 do artigo 161.º) 

 
Durante o ano de 2015 não ocorreram pagamentos ao Fundo ou a 
participantes com caracter compensatório no decorrer de erros na 
valorização do Fundo.  
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Contudo, já em 2016, a Sociedade Gestora, suportou os prejuízos que 
resultam do erro de valorização referido na alínea anterior. 
 
 

 
 

CONTABILISTA CERTIFICADO   BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 
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