
BPI América 
 
 
VALORIZAÇÃO 
 
 

Tipo de Fundo: Fundo aberto de acções. Fundo de Acções Internacionais 

Data de Início: 16 de Agosto de 1993 

Objectivo: Proporcionar aos seus participantes o investimento em acções de 
sociedades dos Estados Unidos da América ou que se encontrem 
cotadas em mercados regulamentados desse país, procurando, 
através da constituição de uma carteira diversificada geográfica e 
sectorialmente, usufruir do potencial de valorização que este tipo 
de investimentos apresenta a médio e longo prazo. 

Política de Distribuição de Rendimentos: Fundo de capitalização 

Banco Depositário: Banco BPI, S.A. 

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

Canais Alternativos de Comercialização à Distância: Internet – www.bpionline.pt; www.bpinet.pt, 
www.activobank7.pt 
Telefone - BPI Directo (800 200 500) 

 
O património do fundo ascendia a 26,4 milhões de euros em 31 de Dezembro de 2005, mais 3% do que no final do ano 
anterior.  
 
Apesar de o ano de 2005 ter sido um ano de crescimento para a economia americana, o mercado sofreu o forte impacto da 
subida do preço do crude e da instabilidade no Iraque. Em simultâneo, assistiu-se à subida das taxas de juro de curto prazo 
pela reserva federal.  
 
A valorização das acções norte-americanas foi modesta se medida em dólares, mas devido à apreciação desta moeda em 
relação ao euro, foi mais interessante para o investidor europeu. 
 
Em termos sectoriais, destaque para a subida das empresas do sector Energia (+29%) e das Utilities (+13%). Pela negativa, 
registe-se a queda de 9% nas empresas de telecomunicações do S&P500. 
 
As maiores posições do BPI América no final de 2005 eram a American International Group (Seguros), o Citigroup Inc 
(Serviços Financeiros) e a International Business Machines Corp (Informática). 

 

Distribuição sectorial dos activos do fundo em
31.12.2005

 
 
 
 
 

Comunicações ( 8%) Consumo Não Cíclico (22%)
Financeiras (28%) Utilities (2%)
Tecnologia (11%) Matérias Primas (3%)
Consumo Cíclicas ( 3%) Governo (2%)
Industria (9%) Energia (9%)
Liquidez (3%)

http://www.bpionline.pt;/
http://www.bpinet.pt/


 
 
 
 
 
 
 

Principais Títulos em Carteira  
AMERICAN INTERNATIO.GROUP 3,77 

CITIGROUP INC 3,74 

INTERNATIONAL BUSINESS M.C.-V.N.R.(IBM) 3,54 

HEWLETT PACKARD CO. 3,52 

BANK OF AMERICA CORP 3,47 

 
Condições de Investimento em 31.12.2005  
Subscrição Inicial  500.00 euros Pré-aviso de reembolso 5 dias úteis 
Entregas Adicionais  250.00 euros Prazo mínimo investimento 5 dias úteis 
Comissões     
  Subscrição  0% Gestão 1.50% 
  Resgate < 90 dias 1% Depositário 0.75% 
 90-180 dias 0.5%   
   > 180 dias 0%   

 

 









BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(Montantes expressos em Euros)

2005 2004
Activo Mais- Menos-valias/ Activo Activo

ACTIVO Notas bruto -valias /provisões líquido líquido CAPITAL E PASSIVO Notas 2005 2004

Carteira de títulos Capital do OIC
    Acções 3 24.388.568 2.440.565 (1.227.430) 25.601.703 25.810.950    Unidades de participação 1 23.579.095 26.684.385

   Variações patrimoniais 1 25.814.134 25.885.226
Terceiros    Resultados transitados 1 (26.855.830) (27.128.414)
    Contas de devedores 17 52.051 - - 52.051 83.786    Resultado líquido do exercício 1 3.861.937 272.584

              Total do Capital do OIC 26.399.336 25.713.781
Disponibilidades
    Depósitos à ordem 3 882.837 - - 882.837 270.994 Terceiros

   Resgates a pagar a participantes 18 21.543 63.470
   Comissões a pagar 18 50.095 49.018
   Outras contas de credores 18 65.266 339.119

136.904 451.607

Acréscimos e diferimentos
   Outros acréscimos e diferimentos 351 342
              Total do Passivo 137.255 451.949

               Total do Activo 25.323.456 2.440.565 (1.227.430) 26.536.591 26.165.730               Total do Capital do OIC e do Passivo 26.536.591 26.165.730

Número total de unidades 
   de participação em circulação 1 4.715.819 5.336.877 Valor unitário da unidade de participação 1 5,59804 4,81813

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2005.



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2005 2004 PROVEITOS E GANHOS Notas 2005 2004

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados
    De operações correntes 5 1.052 763    Outros, de operações correntes 5 13.235 19.927
Comissões e taxas Rendimento de títulos
    Da carteira de títulos e outros activos 5 7.252 46.063    Da carteira de títulos e outros activos 5 636.026 542.524
    Outras, de operações correntes 5 595.305 683.040 Ganhos em operações financeiras
Perdas em operações financeiras    Na carteira de títulos e outros activos 5 45.998.656 46.888.424
    Na carteira de títulos e outros activos 5 42.094.335 46.023.959    Em operações extrapatrimoniais 5 493.642 762.195
    Em operações extrapatrimoniais 5 419.576 843.534
Impostos
    Impostos sobre o rendimento 9 161.789 343.115
    Impostos indirectos 9 313 12
Resultado líquido do exercício 3.861.937 272.584

47.141.559 48.213.070 47.141.559 48.213.070

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005.



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(Montantes expressos em Euros)

2005 2004

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação 7.312.463 6.585.033
Pagamentos:

Resgates de unidades de participação (10.530.771) (8.718.414)
Fluxo das operações sobre as unidades do OIC (3.218.308) (2.133.381)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 12.599.004 36.732.426
Rendimento de títulos e outros activos 676.106 476.732

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (8.485.436) (38.417.707)
Comissões de bolsa suportadas (72) -
Comissões de corretagem (7.338) (45.996)
Outras taxas e comissões (841) (604)
Outros pagamentos relacionados com a carteira - (68.270)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 4.781.423 (1.323.419)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Operações cambiais 6.926 1.356
Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas 278.108 476.119

Pagamentos:
Operações cambiais (15.699) (21.499)
Outros pagamentos de operações a prazo e de divisas (196.671) (541.007)

Fluxo das operações a prazo e de divisas 72.664 (85.031)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 12.297 20.755
Outros recebimentos correntes - 42.141

Pagamentos:
Comissão de gestão (393.197) (397.416)
Comissão de depósito (196.598) (198.708)
Juros devedores de depósitos bancários (114) (304)
Impostos e taxas (446.284) (146.270)
Outros pagamentos correntes (40) (4.265)

Fluxo das operações de gestão corrente (1.023.936) (684.067)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício 611.843 (4.225.898)

          Disponibilidades no início do exercício 270.994 4.496.892

          Disponibilidades no fim do exercício 882.837 270.994

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa 
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005.



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

INTRODUÇÃO 
 
A constituição do BPI América Fundo de Investimento Aberto de Acções (OIC) foi autorizada por Portaria 
do Ministério das Finanças, de 21 de Abril de 1993, tendo iniciado a sua actividade em 16 de Agosto de 
1993.  É um organismo de investimento colectivo aberto, constituído por tempo indeterminado, e tem como 
principal finalidade a realização de aplicações em acções emitidas por empresas cuja lei aplicável seja a 
dos Estados Unidos da América ou que se encontrem admitidas à negociação em mercados aí situados. 
 
O OIC 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 Português de Investimento, 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 OIC 
 
 O capital do OIC está formalizado através de unidades de participação desmaterializadas, em regime 

de co-propriedade aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial 
de subscrição de 5 Euros cada.  O preço de subscrição e de reembolso das unidades de participação 
é calculado com base no valor do capital do OIC por unidade de participação, no dia em que são 
subscritas ou é solicitado o seu resgate, respectivamente. 

 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, o movimento no capital do OIC foi o seguinte: 
 

Resultado
Saldo em líquido do Saldo em

31.12.2004 Subscrições Resgates Outros exercício 31.12.2005

Valor base 26.684.385 6.830.195 (9.935.485) - - 23.579.095
Diferença para o valor base 25.885.226 482.268 (553.360) - - 25.814.134
Resultados acumulados (27.128.414) - - 272.584 - (26.855.830)
Resultado líquido do exercício 272.584 - - (272.584) 3.861.937 3.861.937

25.713.781 7.312.463 (10.488.845) - 3.861.937 26.399.336
Número de unidades de 
   participação 5.336.877 1.366.039 (1.987.097) - - 4.715.819

Valor da unidade de participação 4,81813 - - - - 5,59804
 

 
 O valor líquido global do OIC, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 

participação em circulação no último dia de cada trimestre dos exercícios de 2003 a 2005 foram os 
seguintes: 

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

Ano Meses Global do Fundo de Participação em circulação

2005 Março 25.492.162 5,00659 5.091.721
Junho 26.256.697 5,31422 4.940.840

Setembro 28.650.155 5,43855 5.267.977
Dezembro 26.399.336 5,59804 4.715.819

2004 Março 25.457.160 4,93922 5.154.085
Junho 25.794.767 4,98053 5.179.120

Setembro 28.514.323 4,86409 5.862.211
Dezembro 25.713.781 4,81813 5.336.877

2003 Março 32.166.111 4,39004 7.327.065
Junho 35.808.231 4,78351 7.485.771

Setembro 29.070.295 4,71537 6.165.006
Dezembro 27.638.048 4,78215 5.779.424  
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

2. VOLUME DE TRANSACÇÕES 
 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, as transacções de valores mobiliários 

efectuadas pelo OIC tiveram a seguinte composição: 
 

Descrição Compras (1) Vendas (2) Total (1) + (2)

Bolsa Fora bolsa Bolsa Fora bolsa Bolsa Fora bolsa

Dívida pública - - - - - -

Fundos públicos e equiparados - - - - - -

Obrigações diversas - - - - - -

Acções 8.485.436 - 12.599.004 - 21.084.440 -

Títulos de participação - - - - - -

Direitos - - - - - -

Unidades de participação - - - - - -

Contratos de futuros - - - - - -

Contratos de opções - - - - - -

Total 8.485.436 - 12.599.004 - 21.084.440 -
 

 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, foram cobradas as seguintes comissões de 

subscrição e resgate: 
 
   Comissões 
  Valor cobradas
  (Nota 1) 
 
 Subscrições 7.312.463 - 
 Resgates  10.488.845 2.466 
 
 As comissões cobradas revertem a favor da Sociedade Gestora. 
 
 Em 31 de Dezembro de 2005 os participantes do OIC podem agrupar-se de acordo com os seguintes 

escalões: 
 

Intervalos Nº

Até 0,5% 867
Entre 0,5% e 2% 14
Entre 2% e 5% 6
Entre 5% e 10% 1
Entre 10% e 25% 2
Mais de 25% -

Total 890
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

3. CARTEIRA DE TÍTULOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2005, 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 bolsas de valores de estados não membros da U.E.

Acções
AMERICAN  INTERNATIO.GROUP 896.219 98.573 - 994.792 - 994.792
CITIGROUP INC 899.062 88.239 - 987.301 - 987.301
INTERNATIONAL BUSINESS M.C. - V.N.R.(IBM) 949.990 - (16.294) 933.696 - 933.696
HEWLETT PACKARD  CO 678.117 251.382 - 929.499 - 929.499
BANK AMERICA - STOCK SPLIT 891.786 23.625 - 915.411 - 915.411
XEROX CORPORATION 865.777 46.976 - 912.753 - 912.753
GENERAL ELECTRIC (USD) 856.701 37.598 - 894.299 - 894.299
LIMITED INC 738.543 110.215 - 848.758 - 848.758
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INCORPORATED 542.715 304.726 - 847.441 - 847.441
CISCO SYSTEMS INC (STOCK SPLIT) 862.728 - (21.022) 841.706 - 841.706
WYETH 686.680 152.944 - 839.624 - 839.624
BAXTER INTERNATIONAL INC. 735.746 97.234 - 832.980 - 832.980
MERCK CO. INC. 1.035.664 - (218.640) 817.024 - 817.024
ALCOA INC 826.860 - (12.225) 814.635 - 814.635
EXXON MOBIL CORPORATION - STOCK SPLIT 610.432 203.765 - 814.197 - 814.197
CHEVRON  CORP 656.461 137.558 - 794.019 - 794.019
WACHOVIA  CORP 696.679 91.941 - 788.620 - 788.620
CONOCOPHILLIPS - STOCK SPLIT 530.203 253.947 - 784.150 - 784.150
WASHINGTON MUTUAL INC 708.640 58.335 - 766.975 - 766.975
INGERSOLL-RAND CO.- 646.310 109.965 - 756.275 - 756.275
HONEUWELL INTERNATIONAL INC 734.207 20.456 - 754.663 - 754.663
U. S. BANCORP 734.836 5.003 - 739.839 - 739.839
SARA LEE CORP 876.158 - (145.600) 730.558 - 730.558
HARTFORD FINANCIAL  SVCS GRP 554.249 173.817 - 728.066 - 728.066
VIACOM INC - CL B 762.240 - (52.043) 710.197 - 710.197
BRISTOL MYERS SQIIB 746.477 - (60.797) 685.680 - 685.680
ABBOTT LABS 746.676 - (61.489) 685.187 - 685.187
FANNIE MAE 931.066 - (277.343) 653.723 - 653.723
KIMBERLY CLARK 716.180 - (63.908) 652.272 - 652.272
VERIZON COMMUNICATIONS 696.400 - (106.613) 589.787 - 589.787
ALLSTATE CORP. 491.717 85.787 - 577.504 - 577.504
CONAGRA FOODS INC 734.685 - (191.456) 543.229 - 543.229
FPL GROUP INC - 348.364 88.479 - 436.843 - 436.843

TOTAL 24.388.568 2.440.565 (1.227.430) 25.601.703 - 25.601.703  
 
 O movimento nas rubricas de disponibilidades durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 

foi o seguinte: 
 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final
 
 Depósitos à ordem 270.994 611.843 - 882.837 
  ====== ====== === ====== 
 
 Em 31 de Dezembro de 2005, os depósitos à ordem incluíam depósitos denominados em Euros no 

montante de 1.221.385 Euros, os quais venciam juros à taxa média anual líquida de 1,86%. 
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OIC, 

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 OIC 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 e taxas”. 
 
 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, de acordo com as seguintes regras: 
 
  i) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou à negociação em mercados regulamentados 

são valorizados diariamente, com base na última cotação disponível no momento de 
referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC.  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 mobiliários não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas pela 

Sociedade Gestora como representativas do seu presumível valor de realização, são 
valorizados com base em valores de oferta de compra e de venda, difundidos por um 
market maker da sua escolha, disponibilizados para o momento de referência do dia em 
que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC. 

 
  As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos 

anteriormente, são reconhecidas na demonstração de resultados do exercício nas rubricas 
“Ganhos ou Perdas em operações financeiras”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e 
“Menos-valias” do activo. 

 
  Os dividendos são registados quando atribuídos/recebidos na rubrica ”Rendimento de títulos”, 

da demonstração de resultados. 
 
  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 OIC pelo 

número de unidades de participação em circulação.  O capital do OIC corresponde ao somatório 
das rubricas unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados e resultado 
líquido do exercício. 

 
  A rubrica “Variações patrimoniais” resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate e 

o valor base da unidade de participação, na data de subscrição ou resgate.  A diferença apurada 
é repartida entre a fracção imputável a exercícios anteriores e a parte atribuível ao exercício. 
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

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

património do OIC.  De acordo com o regulamento de gestão do OIC, esta comissão é calculada 
diariamente por aplicação de uma taxa anual de 1,5% ao capital do OIC, sendo a sua liquidação 
efectuada mensalmente.  Este custo é registado na rubrica “Comissões” (Nota 5). 

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

regulamento de gestão do OIC, esta comissão é calculada diariamente por aplicação de uma 
taxa anual de 0,75% ao capital do OIC, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente.  Este 
custo é registado na rubrica “Comissões” (Nota 5). 

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

encargo do OIC, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OIC no final 
de cada mês e registada na rubrica “Comissões” (Nota 5). 

 
  A taxa mensal aplicável ao OIC é de 0,0133%o, com um limite mensal mínimo e máximo de 100 

Euros e 10.000 Euros, respectivamente. 
 
 g) Operações em moeda estrangeira
 
  Os activos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base no câmbio indicativo 

para as operações à vista (“fixing”), divulgado pelo Banco de Portugal na data de encerramento 
do balanço.  Os ganhos e perdas resultantes da reavaliação cambial são registados como 
proveitos e custos do exercício, respectivamente. 

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

pelos fundos de investimento 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 são tributados à taxa de 20%. 
 
  Mais valias 
 
  Nos termos do disposto na Lei nº 109-B/2001, de 27 de Dezembro, as mais valias realizadas em 

acções detidas há menos de um ano são tributadas autonomamente à taxa de 10% sobre a 
diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano.  As mais-valias 
realizadas em títulos de dívida e em acções detidas há mais de um ano estão excluídas de 
tributação. 

 
  Dividendos 
 
  Os dividendos recebidos de empresas nacionais são tributados à taxa de 15% (7,5% no caso de 

se tratarem de empresas privatizadas). 
 
  Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados à taxa de 25%, sendo 

deduzidos os impostos retidos no estrangeiro em países com os quais Portugal celebrou 
acordos de dupla tributação. 
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

5. COMPONENTES DO RESULTADO 
 
 No exercício de 2005, as componentes do resultado do OIC apresentam o seguinte detalhe: 
 

Ganhos de Capital Ganhos com Carácter 
de Juro

Natureza Mais Valias Soma Juros 
Vencidos

Juros 
Decorridos

Rendimento 
de Títulos

Soma

Potenciais Efectivas

Operações "à vista"

Acções e direitos 2.440.565 43.558.091 45.998.656 - - 636.026 636.026

Obrigações - - - - - - -

Títulos de participação - - - - - - -

Unidades de participação - - - - - - -

Instr. de dívida de curto prazo - - - - - - -

Depósitos - - - 13.235 - - 13.235

Operações "a prazo"

Cambiais

    Forwards - - - - - - -

    Swaps - - - - - - -

Taxa de juro

    FRA - - - - - - -

    Swaps - - - - - - -

    Futuros - - - - - - -

Cotações

    Futuros - - - - - - -

    Opções - - - - - - -

Total 2.440.565 43.558.091 45.998.656 13.235 - 636.026 649.261

Proveitos e ganhos

 
 
 A rubrica “Ganhos em operações financeiras – em operações extrapatrimoniais” inclui 493.642 Euros 

resultantes da reavaliação cambial dos activos do OIC. 
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

Perdas de Capital Juros e Comissões Suportados
Natureza Menos Valias Soma Soma

Potenciais Efectivas

Operações "à vista"

Acções e direitos 1.227.430 40.866.905 42.094.335 - - -

Obrigações - - - - - -

Títulos de participação - - - - - -

Unidades de participação - - - - - -

Depósitos - - - - 1.052 1.052

Operações "a prazo"

Cambiais

    Forwards - - - - - -

    Swaps - - - - - -

Taxa de juro

    FRA - - - - - -

    Swaps - - - - - -

    Futuros - - - - - -

Cotações

    Futuros - - - - - -

    Opções - - - - - -

Comissões

De gestão - - - 393.914 - 393.914

De depósito - - - 196.957 - 196.957

Taxa de supervisão - - - 4.168 - 4.168

Taxa de operações de bolsa - - - 505 - 505

Taxa de corretagem - - - 6.747 - 6.747

Outras comissões - - - 266 - 266

Total 1.227.430 40.866.905 42.094.335 602.557 1.052 603.609

Juros vencidos e 
comissões

Juros 
decorridos

Custos e perdas

 
 
 A rubrica “Perdas em operações financeiras – em operações extrapatrimoniais” inclui 419.576 Euros 

resultantes da reavaliação cambial dos activos do OIC. 
 

 7



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

9. IMPOSTOS E TAXAS 
 
 Os montantes registados nesta rubrica apresentam a seguinte composição de acordo com o tipo de 

rendimento gerador da tributação: 
 
 Impostos pagos em Portugal 
 . Impostos directos: 
  - Dividendos em acções estrangeiras  65.266 
  - Juros de depósitos à ordem  2.782 
     ---------- 
     68.048 
     ---------- 
 . Impostos indirectos:   
  - Imposto do Selo  313 
     ---------- 
     68.361 
     --------- 
 Impostos pagos no estrangeiro 
  - Dividendos  93.741 
     ----------- 
   162.102 
   ======  
 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL
 
 Em 31 de Dezembro de 2005, as posições cambiais mantidas pelo OIC podem resumir-se da seguinte 

forma: 
 

A Prazo
Forward Futuros Total a Prazo

USD 28.431.987 - - - - 28.431.987

Contravalor 
Euro 24.101.032 - - - - 24.101.032

Posição 
GlobalOpçõesÀ VistaMoedas

 
 
13. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES
 

Em 31 de Dezembro de 2005, a exposição ao risco de cotações pode resumir-se da seguinte forma: 
 

Extra-patrimoniais

Futuros Opções

Acções 25.601.703 - - 25.601.703

Acções e 
Valores 

Similares
Montante Saldo
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Montantes expressos em Euros) 

15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao OIC durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 apresentam a seguinte 

composição: 
 

Custos Valor % VLGF

Comissão de Gestão 393.914 1,50%
 - Componente fixa 393.914 1,50%
 - Componente variável - 0,00%
Comissão de Depósito 196.957 0,75%
Taxa de Supervisão 4.168 0,02%
Custos de Auditoria - 0,00%

TOTAL 595.039

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 2,27%
 

 
17. TERCEIROS - ACTIVO
 
 Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 o saldo desta rubrica corresponde essencialmente a dividendos 

já atribuídos, os quais se encontravam pendentes de liquidação financeira. 
 
18. TERCEIROS - PASSIVO
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
    2005 2004
 
 Resgates a pagar a participantes 21.543 63.470 
    --------- ----------- 
 
 Comissão de gestão a pagar 33.397 32.679 
 Comissão de depósito a pagar 16.698 16.339 
    --------- --------- 
    50.095 49.018 
    --------- --------- 
 Outras contas de credores:  
 . Imposto a liquidar sobre dividendos 65.266 52.634 
 . Imposto a liquidar sobre mais valias - 286.485 
    --------- ----------- 
    65.266 339.119 
    ----------- ----------- 
    136.904 451.607 
    ====== ====== 
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