
BPI Perpétuas 
 
 

Tipo de Fundo: Fundo especial de investimento fechado 
 

Data de Início: 13 de Agosto de 2009 

Objectivo: O objectivo principal do BPI Perpétuas é proporcionar aos seus 
participantes o acesso a uma carteira diversificada de valores 
mobiliários emitidos por instituições financeiras e que tenham a 
natureza de acções preferenciais sem voto e de obrigações 
perpétuas subordinadas. 

Política de Distribuição de Rendimentos: Fundo de capitalização 

Banco Depositário: Banco BPI, S.A. 

Locais de Comercialização: Banco BPI, S.A; Banco Português de Investimento, S.A.. 

 
No primeiro trimestre de 2011, verificou-se um movimento de tomada de risco nos principais mercados financeiros. Para 
além disto, as alterações à regulação bancária previstas pelo Acordo de Basileia III no final de 2010 vieram trazer 
incentivos adicionais ao reembolso da dívida subordinada perpétua por parte dos bancos europeus. Foi, portanto, um 
trimestre bastante positivo para a generalidade deste tipo de dívida. 
 
No entanto, no segundo trimestre do ano, assistiu-se ao intensificar da crise soberana na Europa, em conjunto com dados 
macroeconómicos mais negativos, sobretudo nos Estados Unidos. Assim, a tendência anterior inverteu-se, com os 
investidores a procurarem refúgio em activos de menor risco. 
 
A primeira metade de 2011 acabou por ser positiva para a generalidade das perpétuas dos bancos europeus e, portanto, para 
o BPI Perpétuas, apesar de o fundo ter sido penalizado pela sua maior exposição à banca portuguesa. 
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Títulos em Carteira
ROYAL BK OF SCOTLAND-7.0916%-OB.PERP. 6.51%

RZB FINANCE JERSEY IV - PERP 5.169% 6.13%

BPI CAP. FINANCE - PREFERENCIAIS SERIE C 5.92%

CAIXA GERAL DEP.FIN-TX.VR- PERP. 5.84%

SNS BANK NV-11.25%-PERP 5.67%        

Rentabilidades Anualizadas a 30-06-2011
1 Ano 14.8%
Desde o inicio 12.2%  

 



Condições de Investimento em 30.06.2011 

Comissões  

Gestão 0.725% 

Depositário 0.025% 

Comissão de 
Performance 

25% da rentabilidade liquida efectiva que exceda 80% do valor nominal subscrito, cobrada 
no final dos 8 anos de prazo do produto 

Movimentos de unidades de participação
2011

UP em circulação no início do período 2,133,980
UP emitidas em 2011 0
UP resgatadas em 2011 0
UP em circulação no final do período 2,133,980

Evolução do fundo últimos 3 anos
2009 2010 2011

Valor líquido global 11,475 12,235 13,238
Valor da UP 5.37710 5.73352 6.20345
Número de UP 2,133,980 2,133,980 2,133,980

Evolução da unidade de participação

Mês Valor*
Janeiro 5.97076
Fevereiro 6.23615
Março 6.36139
Abril 6.4908
Maio 6.50389
Junho 6.20345
Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
*Valores da Unidade de Participação no final de cada mês

Evolução do activo do fundo em 2011

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

2009 2010 2,011

M.e.

Evolução da unidade de participação em 2011

5.9

6.1

6.3

6.5

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Eur

 









BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO

(Montantes expressos em Euros)

2011 2010
Activo Mais - Menos - Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  - valias  - valias líquido líquido CAPITAL E PASSIVO Notas 2011 2010

Carteira de títulos Capital do OEI
   Obrigações 3 12,433,007 1,496,387 (1,040,857) 12,888,537 10,998,089     Unidades de participação 1 10,669,900 10,669,900

    Resultados transitados 1 1,565,314 804,725
Terceiros     Resultado líquido do período 1 1,002,832 58,160
   Contas de devedores 244 -                   -                   244 65                Total do Capital do OEI 13,238,046 11,532,785

Disponibilidades Terceiros
   Depósitos à ordem 3 505,264 -                   -                   505,264 253,713     Comissões a pagar 17 8,536 7,312

    Outras contas de credores 17 421,508 32,492
Acréscimos e diferimentos 430,044 39,804
   Acréscimos de proveitos 3 257,382 -                   -                   257,382 300,042
   Despesas com custo diferido 4,333 -                   -                   4,333 -                     
   Outros acréscimos e diferimentos 12,330 -                   -                   12,330 21,026 Acréscimos e diferimentos

274,045 -                   -                   274,045 321,068     Outros acréscimos e diferimentos -                     346
               Total do passivo 430,044 40,150

               Total do Activo 13,212,560 1,496,387 (1,040,857) 13,668,090 11,572,935                Total do Capital do OEI e do Passivo 13,668,090 11,572,935

Número total de unidades 
   de participação em circulação 1 2,133,980 2,133,980 Valor unitário da unidade de participação 1 6.20345 5.40435

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2011.

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 2010



BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS 2011 2010 PROVEITOS E GANHOS 2011 2010

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados
    Da carteira de títulos e outros activos 137,568 55,983    Da carteira de títulos e outros activos 505,020 400,463
Comissões e taxas    Outros, de operações correntes 3,137 775
    Outras, de operações correntes 55,344 54,905 Ganhos em operações financeiras
Perdas em operações financeiras    Na carteira de títulos e outros activos 2,765,090 3,394,118 
    Na carteira de títulos e outros activos 1,994,603 3,557,257 
Impostos sobre o rendimento 82,653 69,051
Outros custos e perdas correntes 247 -
Resultado líquido do período 1,002,832 58,160

3,273,247 3,795,356 3,273,247 3,795,356

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2011.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 2010



BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE

SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS 2011 2010
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 3,734,961 956,870
Juros e proveitos similares recebidos 381,187 201,961

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (3,918,045) (2,171,210)
Juros e custos similares pagos (135,670) (55,983)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 62,433 (1,068,362)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Juros e proveitos similares pagos - 21,290
Pagamentos:

Juros e custos similares pagos - (20,973)
Fluxo das operações a prazo e de divisas - 317

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 3,006 798
Pagamentos:

Comissão de gestão (47,688) (44,550)
Comissão de depósito (1,644) (1,536)
Impostos e taxas (139,114) (19,176)
Outros pagamentos correntes (3,623) -

Fluxo das operações de gestão corrente (189,063) (64,464)

          Saldo dos fluxos de caixa do período (126,630) (1,132,509)

          Disponibilidades no início do período 631,894 1,386,222
          Disponibilidades no fim do período 505,264 253,713

para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2011.
O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa



BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

INTRODUÇÃO 
 
A constituição do BPI Perpétuas Fundo Especial de Investimento Fechado (OEI) foi autorizada pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 25 de Julho de 2009, tendo iniciado a sua actividade em 
13 de Agosto de 2009. É um Organismo Especial de Investimento, com um prazo de vigência de 8 anos, 
prorrogável por iguais períodos, e tem como finalidade proporcionar aos seus participantes o acesso a 
uma carteira diversificada de valores mobiliários emitidos por instituições financeiras e que tenham a 
natureza de acções preferenciais sem voto e de obrigações perpétuas subordinadas. 
 
O OEI é administrado, gerido e representado pela BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora).  As funções de banco depositário são exercidas pelo 
Banco BPI, S.A. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos 
de Investimento Colectivo. As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 
 
1. CAPITAL DO OEI 
 
 O capital do OEI está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e 

sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do 
OEI, proporcionalmente ao número de unidades que representam. O valor de reembolso das 
unidades de participação é calculado com base no valor do capital do OEI no momento da liquidação 
ou, em caso de prorrogação do prazo, ao valor da unidade de participação no último dia do período 
inicialmente previsto para a duração do OEI. 

 
 O OEI não admite resgates. Contudo, nos termos do seu Regulamento de Gestão não existem 

restrições à transmissão das unidades de participação, as quais são livremente negociáveis em 
mercado de balcão, sendo o preço de transacção resultante do acordo entre as partes. A Sociedade 
Gestora não tem qualquer tipo de intervenção no mercado secundário das unidades de participação 
do OEI. 

 
 O movimento ocorrido no capital do OEI durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 

2011 foi como segue: 
 

Resultado
Saldo em líquido do Saldo em

31.12.2010 Subscrições Resgates Outros período 30.06.2011

Valor base 10.669.900 - - - - 10.669.900
Resultados acumulados 804.725 - - 760.589 - 1.565.314
Resultado líquido do período 760.589 - - (760.589) 1.002.832 1.002.832

12.235.214 - - - 1.002.832 13.238.046

Número de unidades de 
   participação 2.133.980 - - - - 2.133.980

Valor da unidade de participação 5,73352 - - - - 6,20345

 
 
De acordo com o previsto no Regulamento de Gestão do OEI, a publicação do valor da unidade de 
participação é efectuada semanalmente tomando por base o último dia útil de cada semana. 
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BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

O valor líquido global do OEI, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada mês no período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2011 foram os seguintes: 

 
Valor Líquido Valor da Unidade Número de U.P.'s

Meses Global do Fundo de Participação em circulação

Janeiro 12.741.476 5,97076 2.133.980
Fevereiro 13.307.822 6,23615 2.133.980

Março 13.575.079 6,36139 2.133.980
Abril 13.851.241 6,49080 2.133.980
Maio 13.879.178 6,50389 2.133.980

Junho 13.238.046 6,20345 2.133.980  
 

Em 30 de Junho de 2011, o número de participantes em função do valor líquido global do OEI, 
apresenta o seguinte detalhe: 

  
Intervalos Nº

Até 0,5% 38

Entre 0,5% e 2% 3

Total 41  
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS 
 
 Em 30 de Junho de 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

Preço de Mais Menos Valor da Juros
Descrição dos títulos aquisição valias valias carteira corridos Soma

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE

Obrigações Diversas                                                                                                               
ROYAL BK OF SCOTLAND-7.0916%-OB.PERP. 530.250 331.413 -                   861.663 -                   861.663
RZB FINANCE JERSEY IV - PERP 5.169% 519.750 286.000 -                   805.750 5.488 811.238
BPI CAP. FINANCE - PREFERENCIAIS SERIE C 1.055.050 -                   (275.950) 779.100 5.056 784.156
CAIXA GERAL DEP.FIN-TX.VR- PERP. 1.066.250 -                   (292.750) 773.500 173 773.673
SNS BANK NV-11.25%-PERP 573.327 140.445 -                   713.772 36.622 750.394
BPCE SA-6.117%-PERP 739.000 -                   (44.336) 694.664 25.575 720.239
BARCLAYS BANK-4.875% PERPETUA 495.925 188.825 -                   684.750 17.143 701.893
BANCAJA EMISIONES - 4.625% - PERPETUA 656.105 21.394 -                   677.499 23.723 701.222
UNICREDITO ITAL CAP TRST -4.028%-OB.PERP 562.460 98.428 -                   660.888 17.688 678.576
CREDIT AGRICOLE-TV-PERP 532.125 99.750 -                   631.875 15.522 647.397
BANQUE FED CRED MUTUEL-4.471% PERP. 536.425 66.575 -                   603.000 16.962 619.962
BANCO POPOLARE SCARL-6.156-PERP 534.225 78.838 -                   613.063 1.010 614.073
INTESA SANPAOLO-8.047%-PERP. 572.700 27.900 -                   600.600 1.036 601.636
SANTANDER PERPETUAL-4.375%-PERP 545.950 -                   (13.219) 532.731 11.594 544.325
ERSTE FINANCE (JERSEY)-5.294 - PERP 504.900 -                   (8.250) 496.650 20.665 517.315
BES FINANCE LTD-5.58%- OB.PERP(2.7.2049) 634.500 -                   (193.500) 441.000 39.207 480.207
SOCIETE GENERALE-6.999%-OB.PERP. 332.000 50.500 -                   382.500 11.621 394.121
UBS PREFERRED FUNDING - 4.28% PERP. 295.600 64.520 -                   360.120 2.791 362.911
DEXIA FUNDING LUX 4.892%-PERP 270.300 32.240 -                   302.540 -                   302.540
ALPHA GROUP JERSEY-TX.VR. - PERP. 492.600 -                   (204.600) 288.000 2.052 290.052

11.449.442 1.486.828 (1.032.605) 11.903.665 253.928 12.157.593                                                                                                              
Outros Mercados Regulamentados da UE

Obrigações Diversas                                                                                                               
DEUTSCHE POSTBANK IV-5.983%-PERP. 633.565 -                   (8.252) 625.313 95 625.408
BNP PARIBAS-5.019%-PERP 350.000 9.559 -                   359.559 3.359 362.918

983.565 9.559 (8.252) 984.872 3.454 988.326

12.433.007 1.496.387 (1.040.857) 12.888.537 257.382 13.145.919
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BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante o período de seis meses findo em 30 de 
Junho de 2011 foi o seguinte: 

 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final 
 
 Depósitos à ordem 631.894 - ( 126.630 )   505.264 
  ====== === ====== ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2011, os depósitos à ordem estão denominados em Euros e vencem juros à taxa 

média anual líquida de 0,674%. 
 
4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OEI, 
mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, estabelecido 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta 
entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas através do Decreto-Lei nº 252/2003, 
de 17 de Outubro. 

 
As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras, foram as seguintes: 

 
 a) Especialização de exercícios 
 
  O OEI regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do 
seu recebimento ou pagamento. 

 
  Os juros de aplicações são registados pelo montante bruto na rubrica “Juros e proveitos 

equiparados”, sendo o respectivo imposto reflectido na rubrica “Impostos”. 
 
  Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Juros e custos 

equiparados”, atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efectuada desde o início 
do período de contagem de juros dos respectivos títulos. 

 
 b) Carteira de títulos 
 
  As compras de títulos são registadas na data da transacção, pelo valor efectivo de aquisição. 
 
  Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado ou presumível de 

mercado semanalmente (no último dia útil de cada semana) e no último dia útil de cada mês, de 
acordo com as seguintes regras: 

 
  i) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou à negociação em mercados regulamentados 

são valorizados com base na última cotação disponível no momento de referência. Caso 
não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que se 
tenha verificado nos 15 dias anteriores; 

 
  ii) Os valores representativos de dívida não cotados, ou cujas cotações não sejam 

consideradas como representativas do seu presumível valor de realização, são valorizados 
semanalmente (no último dia útil de cada semana) e no último dia útil de cada mês, com 
base no preço que no entender da Sociedade Gestora melhor reflicta o seu presumível 
valor de realização.  Esse preço é procurado em sistemas internacionais de informação de 
cotações tais como o Financial Times Interactive Data, o ISMA – International Securities 
Market Association, a Bloomberg, a Reuters ou outros que sejam considerados credíveis 
pela Sociedade Gestora.  Alternativamente, o preço pode ser obtido junto de market 
makers da escolha da Sociedade Gestora, ou através de modelos teóricos de avaliação de 
obrigações. 
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BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

  As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos 
anteriormente, são reconhecidas na demonstração de resultados do período nas rubricas  
“Ganhos ou Perdas em operações financeiras”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e 
“Menos-valias” do activo. 

 
  Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
  

c) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor do capital do OEI pelo 

número de unidades de participação em circulação.  O capital do OEI corresponde ao somatório 
das rubricas unidades de participação, resultados transitados e resultado líquido do período.   

 
 d) Comissão de gestão 
 
  A comissão de gestão corresponde à remuneração da Sociedade responsável pela gestão do 

património do OEI.  De acordo com o regulamento de gestão do OEI, a comissão de gestão tem 
uma componente fixa e uma componente variável. 

 
  A componente fixa é calculada semanalmente por aplicação de uma taxa anual de 0,725% ao 

capital do OEI no último dia útil de cada semana, sendo a sua liquidação efectuada 
mensalmente. 

 
  Se na data em que termina o período de duração inicial do OEI (14 de Agosto de 2017), a 

rentabilidade líquida (de impostos e da comissão de gestão fixa) for superior a 80% do valor 
global que foi subscrito na data de constituição do OEI, é aplicada uma comissão de 
performance de 25% sobre o diferencial da rentabilidade líquida acima desse valor, que será 
deduzida à rentabilidade líquida do OEI e cobrada na data de liquidação ou no primeiro dia do 
período de prorrogação caso seja deliberada a sua prorrogação.  

 
  Em caso de prorrogação da vigência do OEI, por períodos adicionais de 8 anos, será aplicada 

uma comissão variável calculada nos mesmos termos para o período de prorrogação em 
questão. 

 
  Face à volatilidade a que está sujeita a valorização da carteira de títulos do OEI e, 

consequentemente, a sua rentabilidade liquida, apenas em data próxima do fim de período de 
duração inicial (14 de Agosto de 2017) será possível avaliar com fiabilidade se a rentabilidade 
liquida esperada será superior a 80% do valor global que foi subscrito na data de constituição do 
OEI.  Por este motivo, apenas nesse momento será registado o correspondente custo com a 
comissão de gestão variável, caso aplicável. 

 
  O custo da comissão de gestão fixa e variável, caso aplicável, é registado na rubrica 

“Comissões”.  
 
 e) Comissão de depósito 
 
  A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário.  De acordo com o 

regulamento de gestão do OEI, esta comissão é calculada semanalmente por aplicação de uma 
taxa anual de 0,025% ao capital do OEI no último dia útil de cada semana, sendo a sua 
liquidação efectuada mensalmente.  Este custo é registado na rubrica “Comissões”.  

 
 f) Taxa de supervisão 
 
  A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um 

encargo do OEI, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OEI no final 
de cada mês e registada na rubrica “Comissões”.  

 
  A taxa mensal aplicável ao OEI é de 0,03%o, com um limite mensal mínimo e máximo de 200 

Euros e 20.000 Euros, respectivamente. 
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BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

g) Impostos 
 
  Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos 

pelos fundos de investimento mobiliário em território português são tributados como se de 
pessoas singulares se tratassem, em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas. 

 
  Juros 
 
  Os juros dos valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes 

nacionais, e os juros de depósitos bancários em instituições de crédito no país são tributados 
autonomamente à taxa de 20% ou 21,5%, consoante o seu vencimento tenha ocorrido antes ou 
a partir de 1 de Julho de 2010, respectivamente. Adicionalmente, os valores mobiliários e outros 
valores representativos de dívida de emitentes estrangeiros, e os juros de depósitos bancários 
em instituições de crédito estrangeiras são tributados autonomamente à taxa de 20%, 
independentemente da sua data de vencimento. 

 
  Mais valias 
 
  Nos termos do disposto na Lei nº 109-B/2001, de 27 de Dezembro, as mais valias realizadas em 

títulos de dívida estão excluídas de tributação. 
 
12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 
 Em 30 de Junho de 2011, os activos com taxa de juro fixa detidos pelo OEI podem resumir-se da 

seguinte forma: 
 

Extra-patrimoniais (B)

FRA Swaps (IRS) Futuros Opções

mais de 7 anos 861.663 - - - - 861.663

Maturidades
Montante em 
Carteira (A)

Saldo (A)(B)

  
 
 
15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao OEI durante período de seis meses findo em 30 de Junho de 2011 apresentam a 

seguinte composição: 
 

Custos Valor % VLGF

Comissão de Gestão 48.138 0,725%

 - Componente fixa 48.138 0,725%

 - Componente variável - 0,000%

Comissão de Depósito 1.660 0,025%

Taxa de Supervisão 2.418 0,018%

Custos de Auditoria 247 0,004%

TOTAL 52.463

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 0,77%
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17. TERCEIROS - PASSIVO 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
  2011 2010 
 
 Comissão de gestão a pagar 8.012 6.952 
 Comissão de depósito a pagar 277 240 
 Custos de auditoria a pagar 247 120 
    -------- -------- 
    8.536 7.312 
    -------- -------- 
 
 Operações de bolsa a regularizar 354.278 - 
 Imposto a liquidar sobre juros de obrigações 67.230 32.492 
    ---------- ---------- 
    421.508 32.492 
    ----------- ---------- 
    430.044 39.804 
    ====== ===== 
 
 A rubrica “Operações de bolsa a regularizar” refere-se às compras de títulos que se encontravam 

pendentes de liquidação financeira. 
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