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FUNDO DE VALORES E INVESTIMENTOS PREDIAIS 
 

FUNDO VIP 
 

•RELATÓRIO  DE GESTÃO• 
 

EXERCÍCIO  DE 2005 
 

 
1. - INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, apresenta-se o presente 
Relatório de Gestão relativo à actividade do FUNDO DE VALORES E INVESTIMENTOS 
PREDIAIS ( FUNDO VIP) no ano de 2005. 
 

Nos pontos seguintes, e nos anexos a este Relatório, descreve-se em pormenor a actividade do 
FUNDO VIP no período anual a que os mesmos se reportam, com o objectivo de permitir aos seus 
Participantes, à Entidade Supervisora, ao Auditor e a todos quantos por ela se interessam, formar 
um juízo fundamentado sobre o FUNDO, seus resultados e perspectivas de curto prazo. 
 
2. - ANÁLISE CONJUNTURAL 
 
2.1 - Da economia e do imobiliário 
 

Do panorama económico mundial há a destacar a continuada e sustentada ascensão da China 
que vem ganhando, a cada passo, maior importância, preparando-se para superar a Grã-Bretanha, 
até agora a quarta potência económica mundial. Mantendo baixos custos de mão-de-obra, elevada 
produtividade e lançamento dos seus produtos em grande escala e a preços muito baixos, tem vindo 
a esmagar a concorrência, afectando as economias mais abertas e/ou de menor capacidade 
competitiva. 

 
Destaque especial ainda para a Índia que contribuiu, a par dos EUA e da China, para que o 

crescimento económico mundial atingisse, em 2005, 3,2%. 
 
Grandes potências, designadamente, Alemanha, Grã-Bretanha, França e Japão, revelaram, 

contudo, no final de  2005, desacelerações dos seus PIB´s, demonstrando não terem ainda 
consolidado o crescimento económico que apresentaram ao longo do ano. 

 
A zona do Euro  debate-se com o  falhanço do referendo à Constituição Europeia, tentando 

uma recuperação que se revelou naturalmente mais lenta e difícil do que as de outros Países que 
lideram o crescimento económico mundial. 

 
O ano de 2005 foi também caracterizado pelo agravamento do preço do petróleo, outro factor 

que contribuiu  para novas dificuldades económicas em muitos países dele mais dependentes em 
termos energéticos, como é, por exemplo, o caso de Portugal. 

 
Outro aspecto que deve ser igualmente realçado diz respeito aos aumentos das taxas de juro 

do dólar dos EUA e do Euro, o que, neste último caso, sucede pela 1ª vez nos últimos trinta meses. 
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Finalmente, a nível internacional, persiste alguma instabilidade político – social,  com especial 

incidência no Médio Oriente e, mais recentemente, entre a Rússia e a Ucrânia, quanto ao 
fornecimento de gás natural, que acabou por afectar também alguns países europeus, que , contudo, 
no seu conjunto, não impediram a subida  dos índices de confiança um pouco por todo o Mundo. 

 
Relativamente a Portugal, mantêm-se as dificuldades sentidas nos últimos anos, traduzidas 

numa economia débil e de difícil recuperação a curto prazo. 
 
O Programa de Estabilidade e Crescimento ( PEC) do nosso País, que abrange o período de 

2005 a 2009, na revisão a que foi sujeito em Dezembro, revê em baixa o crescimento macro-
económico e prevê que, pelo menos, até 2007, o rácio da dívida pública, no momento da ordem dos 
60% do PIB, venha ainda a aumentar. 

 
O desemprego e o endividamento das famílias e empresas tende a aumentar, bem como a 

inflação, face aos recentes aumentos de grande número de bens, serviços e produtos. 
 
A necessidade de garantir a sustentabilidade  do sistema de segurança social  irá impor a 

adopção de medidas urgentes de difícil implementação, tanto a nível económico como social. 
 
Por tudo isto, tarda a recuperação da confiança e o afastamento do pessimismo instalado, 

essenciais para a retoma económica. 
 
Contudo, o facto de, um pouco por todo o Mundo, as economias estarem a crescer, poderá 

contribuir para que, em Portugal, esses efeitos benéficos influenciem, pela positiva, o desejado 
ressurgimento. 

 
Neste contexto, o sector imobiliário atravessa igualmente um mau momento, com o crédito 

mal – parado a aumentar, a oferta a exceder acentuadamente a procura e os valores das rendas e o 
preços, sobretudo das habitações, em queda. 

 
Com o recente agravamento das taxas de juros dos empréstimos e dos financiamentos em 

geral, tanto aqueles que procuram casa própria, como os que promovem e constroem, estão 
confrontados com dificuldades acrescidas. 

 
2.2  - Dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e da Poupança 
 

Em 31 de Dezembro de 2005 estavam em actividade 82 FII, mais 17 do que no final de 2004, 
tendo sido criado 12 novos FII fechados, 4 especiais e apenas 1 aberto. 

 
Os activos geridos ascendiam a 8.164,3 milhões de euros, representando um crescimento de 

15,8% no decurso de 2005 e uma quota de mercado no total de Fundos de Investimento, de 22,4%. 
 
Os FII abertos gerem 4.465,6 milhões de euros, cabendo aos fechados 3.670,8 milhões de 

euros e aos recém –criados Fundos Especiais 28 milhões de euros. 
 
Em termos percentuais, os FII abertos são responsáveis pela gestão de 54,7% dos activos 

totais dos FII, os fechados respondem por 45% e os especiais por 0,3%. 
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Estes últimos, nascidos em 2005, caracterizam-se essencialmente por poderem investir em 
activos a que os demais FII não podem aceder, designadamente, prédios rústicos ou mistos, direitos 
de exploração sobre imóveis e produtos financeiros derivados, tanto podendo ser constituídos como 
abertos ou fechados. 

 
As aplicações imobiliárias rondam os 91%, sendo exclusivamente localizadas em território 

nacional. 
 
Pelo que antecede, pode concluir-se que os FII continuam a sua ascensão no conceito dos 

investidores em geral, quer no que diz respeito à sua rentabilidade, quer  quanto à segurança dos 
investimentos. 

 
Em virtude de um certo arrefecimento do consumo interno, conjugado com a subida das taxas 

de juros, a poupança deverá aumentar, aproximando-se dos níveis médios europeus, embora 
condicionada pelo acréscimo de encargos das famílias e empresas decorrentes dos empréstimos em 
amortização. 

 
3. - EVOLUÇÃO E SITUAÇÃO DO FUNDO VIP 

 
O FUNDO VIP continua a liderar as rentabilidades alcançadas em 2005 pelos FII abertos, 

quer estes sejam de rendimento quer de acumulação. 
 
Considerando-se todos os FII (abertos e fechados) que constam da publicação mensal da 

APFIPP, que contém as medidas de rendibilidade reportadas a 31 de Dezembro de 2005, o FUNDO 
VIP apresenta a 4ª maior rendibilidade. 

 
A despeito das dificuldades sentidas no mercado imobiliário, o FUNDO VIP viu a sua 

rentabilidade anualizada a um ano passar de 5,20%, no final do 1º semestre de 2005, para 5,42%, 
em 31 de Dezembro de 2005, o que indicia uma ligeira recuperação neste 2º semestre. De notar que 
a taxa anualizada a um ano do Índice Imobiliário divulgado pela APFIPP foi de 4 %, também esta 
ligeiramente superior à atingida em finais de 2004, que foi então de 3,89%. 

 
O resultado positivo obtido ao longo deste período difícil, no qual a economia do País se 

debate com problemas de vária ordem, contribuiu para o aumento das subscrições e para o 
indesejado acréscimo da liquidez, em virtude de escassearem no mercado oportunidades de 
investimento imobiliário, com condições de interesse para o FUNDO VIP. 

 
O excesso de liquidez observado, com uma média próxima de 15% sobre o valor do 

património líquido do FUNDO, determinou a suspensão da subscrição de unidades de participação, 
no período compreendido entre 2 de Dezembro de 2005 e 31 de Janeiro de 2006, dependendo a 
eventual prorrogação dessa medida da concretização de operações de investimento imobiliário, com 
garantias de retorno imediato. 
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No decurso de 2005, o rendimento proveniente dos arrendamentos atingiu o montante de 
19.205.446 euros que, comparativamente aos 16.921.772 euros gerados em 2004, representa um 
crescimento de 13,5%, enquanto que o valor do património líquido do FUNDO VIP cresceu 12% no 
mesmo período. 

 
O resultado líquido do período, no montante de 13.338.794 euros, corresponde a um 

acréscimo de 23,5% relativamente ao obtido no final do exercício anterior. 
 
O valor unitário da UP era, em 31 de Dezembro de 2005, de 9,0378 euros, apresentando uma 

ligeira valorização relativamente ao seu valor no final de 2004. 
 
No decorrer do exercício de 2005, foi efectuada a venda de uma fracção do Alto de Stº Amaro 

(pelo montante de 425.000 euros) e celebrada a escritura da compra das fracções do prédio da Rua 
Alfredo da Silva (ou do Proletariado), em Carnaxide, cujo contrato de promessa de compra e venda 
datava de 08 de Maio de 1987, sendo que o valor de compra (2.773.316 euros) já tinha sido 
adiantado na sua totalidade em exercícios anteriores. 

 
Entretanto, concluíram-se os trabalhos de remodelação e modernização do empreendimento 

de Cabra Figa, iniciados no exercício de 2004, no valor de cerca de 3.000.000 euros (valor com 
IVA incluído), que abrangeram tanto as áreas de armazéns e escritórios como os espaços exteriores, 
criando novas zonas de parqueamento de viaturas pesadas e ligeiras, melhorando a respectiva 
circulação e dotando toda a área exterior de um sistema de câmaras de vídeo vigilância - CCTV, 
para maior controlo e segurança. 

 
A decisão de assim proceder, revelou-se acertada, pois permitiu concretizar o arrendamento 

de 5.826 m2 a uma grande Empresa multinacional de logística. 
 
Dentro da mesma estratégia de melhoramento dos imóveis do Fundo, foram investidos cerca 

de 325.000 euros (valor com IVA incluído) em obras no Edifício Triunfo, para assim se arrendarem 
4.373,50 m2 à Câmara Municipal de Oeiras para instalação dos seus Serviços da Polícia Municipal 
e da Protecção Civil. 

 
No que se refere à distribuição de rendimentos do FUNDO, foram efectuadas as habituais 

quatro distribuições trimestrais de rendimento, cada uma delas no valor de 0,09 euros por unidade 
de participação. 

 
O montante distribuído foi, assim, de 10.115.420 euros, superando, em cerca de 2,7 %, o do 

ano de 2004. Desta forma, desde o início da sua actividade em 1987 e até 31 de Dezembro de 2005, 
o FUNDO VIP já efectuou 72 distribuições trimestrais de rendimento, tendo pago aos seus 
Participantes um valor global de cerca de 143,57 milhões de euros. 

 
Quanto aos reinvestimentos, os Participantes reaplicaram 5.829.718 euros, representando 

cerca de 57,6% do montante total distribuído (incluindo a restituição de imposto aos Participantes 
isentos). 

 
Em 31 de Dezembro de 2005, estavam em circulação 29.415.400 UP, representando um 

crescimento de 2.812.860 UP, ou seja, mais 10,57%. Este aumento resulta do facto de no período 
em análise foram subscritas 3.813.350 UP e resgatadas 1.000.490 UP. 
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O património líquido, no final de 2005, era de 265.851.035 euros, o que representa um 
crescimento de cerca de 12% face a  31 de Dezembro de 2004. 
 
4. - PERSPECTIVAS PARA 2006 
 

É de prever que, a nível mundial e, mais restritamente, europeu, se venha a observar a 
continuação da recuperação da economia, havendo fundamentadas expectativas de que tal venha a 
suceder. 

 
Pelos indícios existentes, a zona euro deverá, contudo, continuar a evoluir mais lentamente no 

sentido da consolidação da retoma económica. O comportamento do preço do petróleo, em 2006, 
será uma condicionante a ter em conta. Se, como alguns analistas arriscam, atingir valores muito 
acima dos actuais, a Europa sentirá negativamente os seus efeitos. 
 

Para além desse importante factor, o preço do dinheiro, cuja tendência é altista, poderá vir a 
refrear o investimento, que, no caso português,de forma acentuada. O ano de 2006 deverá ser um 
período de atenta reflexão e de adopção de medidas que reponham aos poucos os índices de 
confiança dos investidores e dos mercados em geral. 
 

Será certamente, em Portugal, uma fase crucial para a inversão do pessimismo reinante, sendo 
fundamental a correcta aplicação dos fundos comunitários, garantidos até 2013, e dos dinheiros 
públicos em investimentos que, numa primeira fase, produzam riqueza e reduzam o desemprego. O 
imobiliário evoluirá de acordo com os resultados dessas medidas de conjuntura. 

 
Quanto ao FUNDO VIP, cujo património imobiliário garante aos seus Participantes 

estabilidade e rentabilidade, manterá o seu habitual padrão de qualidade competitiva, sendo 
objectivo prioritário, por parte da sua Administração, a redução dos elevados níveis de liquidez, 
através de novos e seguros investimentos imobiliários, que contribuirão para o reforço da 
rendibilidade do FUNDO VIP. 

 
Complementar e relativamente ao património imobiliário em carteira, em 2006 irá proceder-se 

a uma modernização das amplas zonas comuns do Edifício América, tornando-se o imóvel mais 
atractivo a instalação de futuros arrendatários. Prevê-se, neste caso, um investimento elevado que, à 
semelhança do sucedido noutros imóveis, como atrás referido, e na prossecução de uma estratégia 
bem sucedida, permitirá rentabilizar o imóvel e o investimento nele aplicado. 

 
Dentro daquele objectivo, irá ainda proceder-se à remodelação e conservação geral dos 

imóveis sitos na Rua do Proletariado (que actualmente se encontra devoluto) e na Póvoa de Stº 
Adrião, (apesar de se encontrar arrendado, mas, prevendo-se para breve a sua desocupação), cuja 
análise e elaboração dos correspondentes cadernos de encargos se encontram em fase adiantada. 

 
Lisboa, 26 de Janeiro de 2006 
 
JOAQUIM CARLOS SILVEIRA (Presidente) 
 
VIRGILIO MANUEL BOAVISTA LIMA 
 
PEDRO MANUEL LOPES SÁRAGGA LEAL 
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FUNDO VIP 
 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Em euros) 

31/12/2005 31/12/2004 
Proforma ACTIVO 

Bruto Mais-valias / 
Ajust. Favor. 

Menos-valias / 
Ajust. Desf. Líquido Líquido 

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS      

Construções 174 117 788 42 834 719 225 666 216 726 841 209 659 657
Adiantamentos por compra imóveis 6 586 781  6 586 781 9 451 834

 180 704 569 42 834 719 225 666 223 313 622 219 111 491
CONTAS DE TERCEIROS   

Devedores por rendas vencidas 288 943  288 943 325 416
Outras contas de devedores 3 106 872  3 106 872 3 438 599

 3 395 815  3 395 815 3 764 015
DISPONIBILIDADES   

Depósitos à Ordem 474 807  474 807 648 629
Depósitos a Prazo 44 000 000  44 000 000 18 700 000

 44 474 807  44 474 807 19 348 629
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS   

Proveitos a receber 120 727  120 727 42 097
Despesas com custo diferido 56 557  56 557 8 445

 177 284  177 284 50 542
   
TOTAL DO ACTIVO 228 752 475 42 834 719 225 666 271 361 528 242 274 677

PASSIVO 31/12/2005 31/12/2004 
Proforma 

CAPITAL DO FUNDO   

Unidades de Participação 146 723 397 132 692 910
Variações Patrimoniais 72 591 770 61 370 736
Resultados Transitados 43 312 494 42 361 465
Resultados distribuídos (10 115 420) (9 850 451)

  
Resultados líquidos do período 13 338 794 10 801 480

 265 851 035 237 376 140
AJUSTAMENTOS E PROVISÕES  

  
Ajustamentos de Dívidas a Receber 167 637 122 281
  

CONTAS DE TERCEIROS  

Resgates a pagar a Participantes 111 275 7 940
Comissões e outros encargos a pagar 317 242 283 262
Outras contas de Credores 3 014 587 2 520 004
Adiantamentos por venda de imóveis 242 400 242 400

 3 685 504 3 053 606
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS  

Acréscimo de Custos 24 145 8 420
Receitas com proveito diferido 1 633 207 1 714 230

 1 657 352 1 722 650
  

TOTAL DO PASSIVO 271 361 528 242 274 677
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS                                                 A ADMINISTRAÇÃO
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FUNDO VIP 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2005 
(Em euros) 

CUSTOS E PERDAS 2005 2004 Proforma 
CUSTOS E PERDAS CORRENTES  
  

COMISSÕES  
Em Activos Imobiliários 162 116 197 379
Outras, de operações correntes 3 124 724 2 853 979

 
PERDAS EM OP. FIN. E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS  

Em activos imobiliários 420 951 472 209
 
IMPOSTOS E TAXAS  

Impostos sobre o rendimento 3 359 832 2 861 896
Impostos Indirectos 11 689 2 640

 
PROVISÕES DO EXERCÍCIO  

Ajustamentos de dívidas a receber 45 356 219 530
 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 3 224 842 3 265 833

  
Total dos custos e perdas correntes 10 349 510 9 873 466

  
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS  

Valores Incobráveis 2 900 7 000
  

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 13 338 794 10 801 480

TOTAL 23 691 204 20 681 946
PROVEITOS E GANHOS  

PROVEITOS E GANHOS CORRENTES  
  

JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS  
Outros, de operações correntes 741 306 611 444

 
GANHOS EM OP. FIN. E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS  

Em activos imobiliários 3 744 452 2 992 216
 
REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES  

De ajustamentos de dívidas a receber --- 131 574
  

RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 19 205 446 16 921 772
  

Total dos proveitos e ganhos correntes 23 691 204 20 657 006
  

PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS  
Ganhos de Exercícios anteriores --- 24 940

TOTAL 23 691 204 20 681 946
  
Resultados de Activos Imobiliários 19 141 989 15 978 567
Resultados Correntes 16 701 526 13 645 436
Resultados Eventuais (2 900) 17 940
Resultados antes de Imposto s/ Rendimento 16 698 626 13 663 376
Resultados Líquidos do Período 13 338 794 10 801 480

 
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS                                                 A ADMINISTRAÇÃO
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FUNDO VIP 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS 
(Em euros) 

 2005 2004 
  

Operações sobre as unidades do Fundo  
  
RECEBIMENTOS  

Subscrição de unidades de participação 34 245 792  40 816 938
  
PAGAMENTOS  

Resgate de unidades de participação (8 890 936) (19 138 534) 
Rendimentos pagos aos participantes (10 115 420) (9 850 451) 
Restituição de IRC aos participantes (626 599) (19 632 955) (648 760) (29 637 745)

- Fluxo monetário líquido 14 612 837  11 179 193
  

Operações com activos imobiliários  
  
RECEBIMENTOS  

Alienação de imóveis 425 000 447 500 
Rendimentos de imóveis 19 157 996 17 037 677 
Adiantamentos por venda de imóveis --- 19 582 996 242 400 17 727 577

  
PAGAMENTOS  

Aquisição de imóveis --- (17 777 800) 
Grandes reparações em imóveis (1 298 025) (3 177 451) 
Construção de imóveis --- (54 139) 
Comissões em imóveis (162 116) (197 379) 
Despesas correntes com imóveis (3 304 770) (3 018 168) 
Impostos e taxas (2 090 847) (6 855 758) (2 194 364) (26 419 301)

- Fluxo monetário líquido 12 727 238  (8 691 724)
  

Operações de gestão corrente  
  
RECEBIMENTOS  

Juros de depósitos bancários 530 141 511 824 
Outros recebimentos correntes 807 704 1 337 845 543 109 1 054 933

  
PAGAMENTOS  

Comissão de gestão (2 761 195) (2 522 731) 
Comissão de depósito (249 412) (229 185) 
Comissão de supervisão (80 138) (72 692) 
Impostos e taxas (59 986) (24 616) 
Outros pagamentos correntes (401 011) (3 551 742) (683 780) (3 533 004)

- Fluxo monetário líquido (2 213 897)  (2 478 071)
  

Saldo dos fluxos monetários do período 25 126 178  9 398
  
- Disponibilidades no início do período 19 348 629  19 339 231

  
- Disponibilidades no fim do período 44 474 807  19 348 629

  
 
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS                                                 A ADMINISTRAÇÃO
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FUNDO VIP 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Valores expressos em euros) 
 
NOTA 1 - CONSTITUIÇÃO E ACTIVIDADE DO FUNDO 
 
O Fundo VIP é um fundo de investimento imobiliário gerido pela SILVIP - Sociedade Gestora do 
Fundo de Valores e Investimentos Prediais (FUNDO VIP), SA, e foi constituído em 26 de 
Novembro de 1987, na sequência de autorização concedida pelo Ministro das Finanças em 
Portaria publicada no Diário da República de 16 de Abril do mesmo ano. A actividade esteve 
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 294/95, de 17 de Novembro, até à entrada em vigor do 
Decreto-Lei n.º 60/02, de 20 de Março, que estabeleceu o novo regime jurídico dos fundos de 
investimento imobiliário, e consiste fundamentalmente na angariação e aplicação de poupanças 
para constituição de uma carteira de investimentos imobiliários. 
 
A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) assume as funções de depositário do Fundo e, nessa 
qualidade, tem a custódia de todos os seus activos mobiliários, sendo todas as aplicações do 
Fundo realizadas com este banco. 
 
A CEMG, dentro das suas funções, procede igualmente à intermediação na subscrição e resgate 
das unidades de participação, assim como à distribuição e reinvestimento dos rendimentos, 
função partilhada com o Banco BPI, com excepção das subscrições não resultantes de 
reinvestimento que são da competência exclusiva da CEMG. 
 
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E RESUMO DOS PRINCIPAIS PRINCÍPIOS  

    CONTABILÍSTICOS E CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS 
 
(a) Apresentação das contas 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o novo 
Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário (Regulamento da CMVM nº 02/2005), 
que entrou em vigor em 1 de Julho de 2005, mas com efeitos a 1 de Janeiro de 2005, e outros 
regulamentos emitidos pela CMVM.  As informações complementares ao balanço, demonstração 
dos resultados e demonstração dos fluxos monetários a divulgar, previstas nesse plano de contas, 
encontram-se no Anexo. 
 
Até 31 de Dezembro de 2004 as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o 
anterior Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário (Regulamento da CMVM nº 
11/2002). Para efeitos de comparabilidade da informação, os saldos relativos a 2004 foram 
reclassificados e ajustados, conforme aplicável, de acordo com o novo Plano Contabilístico (ver 
Nota 9 do Anexo às demonstrações financeiras). 
 
(b) Especialização dos exercícios 
 
O Fundo VIP respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da especialização 
dos exercícios.  Nesta conformidade, os custos e os proveitos são contabilizados no exercício a 
que dizem respeito, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. 
 
Relativamente às rendas a receber dos arrendatários, em situações de incumprimento de carácter 
não pontual, o Fundo deixa de reconhecer as rendas respectivas em proveitos, sem prejuízo da 
reclamação judicial desses valores.  
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(c) Imóveis 
 
Os imóveis para rendimento são apresentados no balanço pelo seu valor de mercado, que se 
aproxima do valor de avaliação determinado por dois avaliadores independentes designados nos 
termos da lei, situando-se entre o valor de aquisição dos mesmos e a média simples dos valores 
estabelecidos pelos relatórios de avaliação. 
 
Como decorre deste critério de valorização, não são contabilizadas amortizações.  Os 
ajustamentos derivados das avaliações efectuadas com uma periodicidade mínima de dois anos, 
correspondentes a mais e menos-valias não realizadas, são registados nas rubricas de resultados 
de Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários e Perdas em operações financeiras e 
activos imobiliários, respectivamente, por contrapartida do valor do imóvel registado no Activo. 
 
O valor do imóvel corresponde ao valor de aquisição acrescido, quando aplicável, das despesas 
incorridas subsequentemente com obras de remodelação e beneficiação de vulto ou com obras de 
construção que alterem substancialmente as condições em que o imóvel é colocado para 
arrendamento no mercado. 
 
(d) Aplicações em títulos 
 
Os títulos em carteira com excepção das unidades de participação de fundos de investimento não 
admitidos à negociação em mercado regulamentado, são valorizados pelo seu valor de mercado 
correspondendo ao preço de fecho do mercado mais representativo e com maior liquidez onde os 
valores se encontrem admitidos à negociação.  A diferença resultante da aplicação deste critério é 
registada no activo em mais ou menos-valias, conforme o caso, a acrescer ou a deduzir ao valor 
de aquisição do título por contrapartida das rubricas de resultados de ganhos em operações 
financeiras e valores mobiliários e perdas em operações financeiras e valores imobiliários, 
respectivamente. 
 
As unidades de participação de fundos de investimento não admitidas à negociação em mercado 
regulamentado são valorizadas pelo último valor divulgado ao mercado pela entidade gestora do 
fundo. 
 
(e) Provisões para devedores de cobrança duvidosa 
 
As rendas vencidas a regularizar são sujeitas a uma análise periódica de base comercial por 
forma a determinar as provisões necessárias à cobertura do risco de cobrabilidade, sendo o 
respectivo valor registado no Activo a deduzir à rubrica das contas de terceiros aplicável, por 
contrapartida de resultados.  As rendas vencidas em contencioso são provisionadas 
integralmente. 
 
(f) Unidades de participação e variações patrimoniais 
 
As unidades de participação são contabilizadas ao valor em vigor nas datas em que ocorrem as 
subscrições e os resgates, e que corresponde ao valor de encerramento das contas do Fundo do 
dia anterior, divulgado no mercado nesse dia.  Esse montante é dividido entre o valor base (valor 
nominal) e a parte correspondente à variação patrimonial, quer por mais valias líquidas não 
realizadas quer por rendimentos distribuíveis, e registado nas rubricas respectivas do Capital do 
Fundo. 
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(g) Despesas com imóveis 
 
As despesas incorridas com imóveis, relativas a fornecimentos e serviços prestados por terceiros, 
são registadas em custos na rubrica de fornecimentos e serviços externos, líquidas das 
comparticipações realizadas por alguns dos arrendatários, de acordo com o previsto no respectivo 
contrato de arrendamento, por forma a reflectir o valor que é efectivamente suportado pelo Fundo. 
 
(h) Comissões de gestão, de depositário e de supervisão 
 
De acordo com a legislação em vigor, e a título de remuneração dos serviços prestados pela 
Sociedade Gestora, o Fundo suporta encargos com comissões de gestão devidos àquela 
entidade. 
 
Esta comissão calculada sobre o valor líquido global do Fundo, pode ser alterada mediante 
aprovação prévia da CMVM.  A partir de Junho de 2001 a comissão de gestão passou a ser de 
1,1%.  As bases e método de cálculo encontram-se descritas no regulamento de gestão do 
Fundo.  As comissões de gestão são liquidadas mensalmente e apresentam-se registadas na 
rubrica de Comissões de operações correntes da demonstração de resultados. 
 
Na sequência de uma alteração efectuada ao regulamento de gestão no decorrer do exercício de 
2001 o Fundo passou a liquidar à Caixa Económica Montepio Geral pelo exercício das funções de 
depositário, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro daquele ano, uma comissão correspondente a 
um por mil ao ano sobre o valor do património líquido do Fundo, apurada com referência ao último 
dia útil de cada trimestre. 
 
Na sequência do Decreto-Lei n.º 183/2003, de 19 de Agosto, que alterou o Estatuto da Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 473/99, de 8 de 
Novembro, com a publicação da Portaria n.º 913-I/2003, de 30 de Agosto, emitida pela CMVM, os 
Fundos passaram a ser obrigados a pagar uma taxa de 0,00266% aplicada sobre o valor líquido 
global do Fundo correspondente ao último dia útil do mês, não podendo a colecta ser inferior a 
200 euros nem superior a 20 000 euros. 
 
(i) Imposto sobre os rendimentos 
 
Os Fundos de Investimento Imobiliário estão sujeitos, de acordo com o Estatuto dos Benefícios 
Fiscais (EBF), a imposto sobre os rendimentos de forma autónoma, considerando a natureza dos 
mesmos. Desta forma, os rendimentos distribuídos aos participantes são líquidos de imposto. 
 
Os rendimentos prediais líquidos obtidos no território português, estão sujeitos a tributação 
autónoma à taxa de 20%, encontrando-se dispensados de retenção na fonte desde Janeiro de 
2002 pela entrada em vigor das alterações previstas no Orçamento de Estado.  
 
Relativamente às mais valias prediais, estão sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de 
25%, que incide sobre 50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias 
realizadas no exercício. 
 
Relativamente a outros rendimentos que não prediais, são os mesmos tributados da seguinte 
forma: 
 
 os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, estão sujeitos a 

retenção na fonte, como se de pessoas singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de 
imposto ou, caso a retenção não ocorra, são tributados à taxa de 25% sobre o valor líquido 
obtido no exercício; 
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 os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias, são tributados, 
autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de 
rendimentos provenientes de fundos de investimento, e à taxa de 25% nos restantes casos; 

 
 relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora, estão sujeitas a imposto 

autonomamente a uma taxa de 10% sobre a diferença entre as mais-valias e as menos-valias 
apuradas no exercício. 

 
Ao imposto assim apurado é ainda deduzido o imposto restituído aos participantes que sejam 
sujeitos passivos isentos de IRC. 
 
O imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais-valias, é 
registado na rubrica de Impostos e taxas da demonstração dos resultados; os rendimentos 
obtidos, quando não isentos, são assim considerados pelo respectivo valor bruto em Juros e 
proveitos equiparados. 
 
A liquidação do imposto apurado deverá ser efectuada até ao final do mês de Abril do exercício 
seguinte àquele a que os rendimentos respeitam, ficando sujeita a inspecção e eventual 
ajustamento pelas autoridades fiscais, durante um período de 4 anos contado a partir do ano a 
que respeitam. 
 
NOTA 3 - IMÓVEIS 
 

  Construções Adiantamentos 
  concluídas Por compra Por venda 
  

Valor em 31/12/04 
 °  Custo 170 224 141 9 451 834 (242 400) 
 °  Reavaliação 39 435 516 - - 
     
  209 659 657 9 451 834 (242 400) 

     
Movimentos em 2005    

 °  Aquisições e obras 1 303 629 - - 
 °  Vendas (275 036) - - 
 °  Reavaliação 3 173 537 - - 
 °  Transferências 2 865 053 (2 865 053) - 
     

Valor em 31/12/05    
 °  Custo 174 117 788 6 586 781 (242 400) 
 °  Reavaliação 42 609 053 - - 
     
  216 726 841 6 586 781 (242 400) 

 
O valor de aquisição e obras corresponde: 
 

i) à aquisição de 2 fracções no imóvel sito na Rua Alfredo da Silva, na Portela da 
Ajuda – Carnaxide, sendo que o preço de compra acordado já tinha sido adiantado 
na totalidade (conforme referido na Nota 13 do Anexo às demonstrações 
financeiras); 
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ii) a despesas incorridas pelo Fundo relativas à realização de obras de reparação, em 
grande medida, nos imóveis Sesmarias e Edifício Triunfo. 

 
Relativamente ao valor das vendas, este fica a dever-se à alienação de uma fracção do imóvel 
situado nas Ruas Jau, Soares Passos e João de Barros, em Lisboa. 
 
O valor de adiantamentos refere-se: 
 

i) aos valores já pagos pelo Fundo no âmbito de um Contrato de Promessa de 
Compra e Venda de Imóvel cujo valor de transacção ascende a 21 950 milhares de euros 
(conforme referido na Nota 13 do Anexo às demonstrações financeiras); 
 
ii) ao valor já recebido pelo Fundo no momento da assinatura de um Contrato de 
Promessa de Compra e Venda relativo ao imóvel sito na Avenida da Índia, cujo valor da 
transacção ascende a 4 848 milhares de euros (conforme referido na Nota 13 do Anexo às 
demonstrações financeiras). 

 
NOTA 4 - DEPÓSITOS A PRAZO 
 
O escalonamento dos depósitos a prazo de acordo com o prazo original apresenta-se como 
segue: 
 

    31.12.2005  31.12.2004
°  Depósitos a prazo    

 -  Até 1 mês  500 000  500 000 
 -  Até 3 meses  43 500 000  18 200 000
      
    44 000 000  18 700 000

      
 
Os depósitos a prazo são remunerados a taxas anuais variáveis que se encontram dentro dos 
valores praticados no mercado, variando as taxas em vigor em 31 de Dezembro de 2005, entre 
2,2% e 2,3% (2004: 2% e 2,15%). 
 
NOTA 5 – CONTAS DE TERCEIROS DO ACTIVO 
 
A rubrica Outras contas de devedores decompõe-se como segue: 
 

  31.12.2005 31.12.2004
   
Imposto a recuperar – IRC  419 696 419 696
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)  2 612 391 2 948 039
Outros valores a receber  74 785 70 864
   
  3 106 872 3 438 599

 
A rubrica Imposto a recuperar, em 31 de Dezembro de 2005, inclui 419 696 euros que transitam 
de 2000, relativos aos pedidos de reembolso efectuados de imposto sobre o rendimento (IRC) 
referente aos exercícios de 1999 e 2000. 
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Em 31 de Dezembro de 2005 o valor a receber de IVA inclui 1 115 777 euros, correspondente ao 
pedido de reembolso solicitado em Novembro de 2003, no âmbito do pedido de renúncia à 
isenção de IVA relativo ao imóvel sito no concelho do Montijo, cujo pedido se encontra a ser 
analisado por parte da Administração Fiscal, sendo convicção da Administração de que o saldo 
será recebido, senão na totalidade, numa parte significativa do mesmo. 
 
Nesta rubrica, o saldo restante apresentado em 31 de Dezembro de 2005, decorre do IVA 
suportado com os custos e encargos das obras que têm vindo a ser efectuadas nos imóveis Pólo 
do Montijo, Sesmarias e Quinta do Alpriate.  Estes valores são recuperáveis a partir do momento 
em que as fracções se encontram arrendadas, considerando o diferimento obtido pelo pedido de 
renúncia à isenção do IVA. 
 
NOTA 6 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS DO ACTIVO 
 

    31.12.2005  31.12.2004
°  Acréscimo de proveitos   

 -  Juros de depósitos a prazo 120 727  42 097
      
    120 727  42 097

°  Despesas com custo diferido   
 -  Esgotos  56 264  8 152
 -  Outras  293  293
      
    56 557  8 445

 
NOTA 7 – CAPITAL DO FUNDO 
 
O Fundo VIP é um fundo aberto, a que corresponde um número variável de unidades de 
participação resultante das subscrições e resgates consecutivos efectuados pelos participantes. 
 
As variações patrimoniais (ver Nota 2.f)) em 31 de Dezembro são relativas a: 
 

    31.12.2005  31.12.2004
      

°  Mais e menos-valias não realizadas 64 772 696  54 641 529
°  Resultados realizados 7 819 074  6 729 207

      
    72 591 770  61 370 736

 
Por ser um fundo de rendimento, conforme definido no regulamento de gestão, existe uma 
distribuição periódica de rendimentos aos participantes, no caso trimestral, e que no exercício de 
2005 ocorreu conforme segue: 
 

Data  Valor por UP  Valor do pagamento  Valor reinvestido 
     

15.03.2005  0,09 € 2 399 378  1 343 103 
15.06.2005  0,09 € 2 501 602  1 446 225 
15.09.2005  0,09 € 2 570 068  1 498 153 
15.12.2005  0,09 € 2 644 372  1 542 237 

     
   10 115 420  5 829 718 
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Apenas o resultado do Fundo e os resultados transitados estão a ser distribuídos aos 
participantes sob a forma de rendimento das unidades de participação.  Os ajustamentos em 
imóveis, quando positivos, apenas serão passíveis de distribuição como rendimento após 
realizada a mais-valia na alienação do imóvel. 
 
NOTA 8 - CONTAS DE TERCEIROS DO PASSIVO 
 
Os resgates a pagar a participantes reflectem os pedidos de reembolso efectuados nos últimos 
dias do mês de Dezembro e que só foram pagos no início do mês seguinte, de acordo com o 
prazo de pré-aviso para reembolso das unidades de participação previsto no regulamento de 
gestão do Fundo. 
 
As comissões e outros encargos a pagar reflectem as comissões de gestão (1,1%), do depositário 
(0,1%) e de supervisão (0,00266%) a pagar à Sociedade Gestora, ao Depositário e à CMVM, 
respectivamente, relativamente ao mês de Dezembro para a comissão de gestão e de supervisão 
e ao último trimestre, no caso da comissão de depósito. 
 
A rubrica Outras contas de credores decompõe-se como segue: 
 

    31.12.2005  31.12.2004
      

Imposto sobre o rendimento a pagar (conforme Nota 2.(i)) 2 584 971  2 090 847
Credores por fornecimentos e serviços externos 327 177  346 452
Outros valores a pagar 102 439  82 705

      
    3 014 587  2 520 004

 
NOTA 9 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS DO PASSIVO 
 
As receitas com proveito diferido referem-se na íntegra às rendas pagas pelos arrendatários dos 
imóveis a título de caução e correspondem a um mês de renda. 
 
NOTA 10 - COMISSÕES 
 
Incluem as comissões de gestão (ver Nota 2 h)) debitadas pela Sociedade Gestora no montante 
de 2 787 298 euros (2004: 2 545 799 euros), as comissões de intermediação no âmbito do 
arrendamento e transacções de imóveis no montante de 162 116 euros (2004: 197 379 euros) e, 
ainda, as comissões de depositário no montante de 256 531 euros (2004: 234 882 euros) e de 
supervisão no montante de 80 895 euros (2004: 73 299 euros).  
 
NOTA 11 - JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 
 
Referem-se a juros de: 
 

       2005  2004 
      

°  Depósitos à ordem  7 465  10 163
°  Depósitos a prazo  733 841  601 281

      
    741 306  611 444
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NOTA 12 – PERDAS E GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 

    31.12.2005  31.12.2004
      

°  Perdas em operações financeiras e activos imobiliários   
 - Perdas em activos imobiliários (conforme Nota 2.(c)) 420 951  472 209

      
    420 951  472 209

      
°  Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários   
 - Ganhos na alienação de activos imobiliários 149 964  55 747
 - Ganhos em activos imobiliários (conforme Nota 2.(c)) 3 594 488  2 936 469

      
    3 744 452  2 992 216

 
O saldo apresentado em 2005 na rubrica Ganhos na alienação de activos imobiliários resulta da 
venda de uma fracção do prédio situado nas Ruas Jau, Soares Passos e João de Barros, em 
Lisboa. 
 
NOTA 13 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
O saldo apresentado na rubrica Fornecimentos e serviços externos decompõe-se como segue: 
 

    31.12.2005  31.12.2004
      

Vigilância e Segurança 966 419  899 065
Conservação 777 795  749 287
Higiene e Limpeza 474 759  398 412
Electricidade 341 223  294 196
Condomínio 307 233  478 819
Seguros 151 801  128 840
Esgotos 69 609  156 655
Água 38 927  41 586
Outros fornecimentos e serviços externos (valor inferior a 30 000 
euros) 

 
97 076 

 
118 973

      
    3 224 842  3 265 833
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FUNDO VIP 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
(Todos os valores são expressos em euros) 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente Anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento n.º 2/2005, de 14 de Abril 
de 2005, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que estabelece o novo Plano 
Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário (PCFII), que entrou em vigor em 1 de Julho 
de 2005, mas com efeitos a 1 de Janeiro de 2005. 
 
Até 31 de Dezembro de 2004 as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o 
anterior PCFII (Regulamento da CMVm nº 11/2002).  Para efeitos de comparabilidade da 
informação os saldos relativos a 2004 foram reclassificados e ajustados, conforme aplicável, de 
acordo com o novo Plano Contabilístico (ver Nota 9). 
 
As Notas 4, 5 e 10 previstas no PCFII não têm aplicação por inexistência ou irrelevância de valores 
ou situações a reportar. As restantes notas encontram-se a seguir explicitadas. 
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NOTA 1 – Comparação entre valores dos Imóveis 
 

Imóveis Valor 
Contabilístico (A) 

Média dos Valores das 
Avaliações (B) 

Valia Potencial 
(B) – (A) 

1 4.807.783 5.402.500 594.717 
3 1.015.996 1.176.731 160.735 
4 25.497.559 28.950.000 3.452.441 
6 3.409.099 3.603.613 194.514 
7 3.703.959 3.800.000 96.041 
8 3.016.570 3.199.356 182.786 

9.1 16.879.334 17.168.704 289.370 
9.2 300.424 310.000 9.576 
9.3 446.424 557.500 111.076 
10 598.417 605.000 6.583 
11 2.627.500 2.627.500 0 
12 3.896.023 4.164.000 267.977 
13 2.726.755 2.760.000 33.245 
14 2.225.813 2.233.024 7.211 
15 241.224 248.000 6.776 
16 10.201.192 10.850.000 648.808 
17 736.377 748.408 12.031 
18 14.859.790 15.066.720 206.930 
20 759.543 780.000 20.457 
21 9.826.018 11.130.000 1.303.982 
22 9.828.018 11.150.000 1.321.982 
23 491.217 525.000 33.783 
24 2.394.809 2.450.000 55.191 
25 4.291.680 4.319.145 27.465 
26 1.121.050 1.121.050 0 
27 653.367 685.000 31.633 
28 800.406 812.500 12.094 
29 1.541.366 1.725.000 183.634 
31 1.039.647 1.123.318 83.671 
32 2.888.438 3.730.450 842.012 
33 26.783.709 29.000.000 2.216.291 
35 4.341.549 4.739.202 397.653 
36 723.654 723.654 0 
37 1.464.420 1.600.000 135.580 
38 3.459.978 3.551.693 91.715 
39 182.393 204.500 22.107 
40     a) 8.744.214 23.736.605 14.992.391 
41 22.338.689 22.604.500 265.811 
43 3.025.415 3.085.000 59.585 
44 12.837.022 13.630.000 792.978 

TOTAL 216.726.841 245.897.671 29.170.830 
 
a) A valia potencial apurada resulta do facto de o Fundo não ajustar o valor contabilístico do 
imóvel ao valor médio das avaliações sendo esta situação justificada pela existência de uma 
opção de compra para o imóvel (conforme referido na nota 13). 
 
NOTA 2 - Comparação do valor líquido global do fundo e das unidades de participação 
 

Descrição No início Subscrições Resgates Distribuição 
Rendimentos 

Resultados 
Período 

No final 

    
Valor base 132 692 910 19 020 910 (4 990 423)   146 723 397
Diferença em Subscrições    
   e Resgates 61 370 736 15 224 882 (4 003 848)   72 591 770
Resultados Distribuídos  (10 115 420)  (10 115 420)
Resultados Acumulados 43 312 494  13 338 794 56 651 288
SOMA 237 376 140 34 245 792 (8 994 271) (10 115 420) 13 338 794 265 851 035
    
Nº Unidades Participação 26 602 540 3 813 350 (1 000 490)   29 415 400
    
Valor Unitário 8,9231€   9,0378€ 
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NOTA 3 – Inventário dos activos do fundo 
 

    Avaliações  Localização 

 Área Data Aq. Preço Aq. Data 1 Valor 1 Data 2 Valor 2 Valor Imóvel País Município 

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA U.E.         

1.4 - Construções Acabadas         

1.4.1 - Arrendadas         

         - Habitação         

1 Fracção em Ed. na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7, Lisboa  a) 242 Fev-90 235.580 Nov-05 310.000 Nov-05 310.000 300.424 Portugal Lisboa 

         - Comércio         

1 Fracção em Edifício na Av. Cons. Fernando de Sousa, nº 25, Lisboa  a) 740 Jun-93 759.543 Nov-05 780.000 Nov-05 780.000 759.543 Portugal Lisboa 

4 Fracções em Ed. nas Ruas Jau, Soares Passos e João de Barros, Lisboa  a) 1182 Dez-96 919.220 Dez-04 1.114.459 Dez-04 1.132.177 1.039.647 Portugal Lisboa 

         - Serviços          

8 Fracções em Edifício na Av. 5 de Outubro, nº 146, Lisboa  a) 4664 Jan-88 2.801.278 Nov-05 5.400.000 Nov-05 5.405.000 4.807.783 Portugal Lisboa 

3 Fracções e 12 Estac. em Ed. na Rua Mouzinho da Silveira, nº 27, Lisboa  a) 1140 Fev-88 717.549 Jun-04 1.193.462 Jun-04 1.160.000 1.015.996 Portugal Lisboa 

1 Edifício na Rua Castilho, nº 5, Lisboa  b) 23830 Abr-88 11.199.412 Nov-05 28.700.000 Nov-05 29.200.000 25.497.559 Portugal Lisboa 

1 Edifício na Av. Infante D. Henrique, Lote 309, Lisboa  b) 5632 Set-88 1.238.762 Dez-04 3.587.226 Dez-04 3.620.000 3.409.099 Portugal Lisboa 

2 Edifícios na Av. 24 de Julho, nº 6/6 A e Rua D. Luís, nº 3, Lisboa  b) 3882 Set-88 1.516.760 Nov-05 3.800.000 Nov-05 3.800.000 3.703.959 Portugal Lisboa 

1 Edifício na R. Filipe Folque, nº 40 e Rua António Enes, nº 14, Lisboa  a)  3226 Jul-89 2.022.309 Set-04 3.210.000 Set-04 3.188.713 3.016.570 Portugal Lisboa 

1 Centro de Escritórios na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7, Lisboa  b) 16257 Fev-90 6.009.763 Dez-04 17.137.408 Dez-04 17.200.000 16.879.334 Portugal Lisboa 

1 Fracção em Edifício na Rua de S. Paulo, nº 60 a 68, Lisboa  a) 600 Abr-89 328.748 Nov-05 610.000 Nov-05 600.000 598.417 Portugal Lisboa 

60 Fracções em Edifício na Av. Gen. Norton de Matos, nº 59/A, Miraflores  b) 2312 Mar-91 2.579.453 Nov-05 2.615.000 Nov-05 2.640.000 2.627.500 Portugal Oeiras 

8 Fracções, 33 Est. e 1 Arrec. em Ed. na Av. Almirante Reis, nº 113, Lisboa  b) 2565 Fev-92 2.130.315 Dez-04 2.296.047 Dez-04 2.170.000 2.225.813 Portugal Lisboa 

1 Fracção em Edifício na Rua General Ferreira Martis, nº 10, Miraflores  a) 171 Jul-92 237.917 Nov-05 246.000 Nov-05 250.000 241.224 Portugal Oeiras 

1 Edifício nas Sesmarias - Cabra Figa, em Rio de Mouro  b) 16779 Out-92 6.322.433 Nov-05 10.800.000 Nov-05 10.900.000 10.201.192 Portugal Sintra 

1 Edifício na Estrada do Casal do Canas, em Alfragide  a) 14893 Mai-93 12.909.910 Dez-04 15.083.440 Dez-04 15.050.000 14.859.790 Portugal Amadora 

2 Edifícios na Av. José Gomes Ferreira, em Miraflores  b) 17000 Dez-95 3.644.059 Nov-05 22.160.000 Nov-05 22.400.000 19.654.036 Portugal Oeiras 

1 Edifício na Rua dos Lusíadas, nº 131, em Lisboa  a) 527 Set-93 455.390 Nov-05 520.000 Nov-05 530.000 491.217 Portugal Lisboa 

1 Edifício na Rua Almirante Gago Coutinho, nº 98, Póvoa de Stº Adrião  a) 2627 Dez-93 1.896.870 Nov-05 2.450.000 Nov-05 2.450.000 2.394.809 Portugal Loures 

7 Fracções em Edifício na Av. Nª Srª do Rosário, Lotes 19 e 20, Cascais  b) 532 Jul-94 558.040 Nov-05 670.000 Nov-05 700.000 653.367 Portugal Cascais 
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    Avaliações  Localização 

 Área Data Aq. Preço Aq. Data 1 Valor 1 Data 2 Valor 2 Valor Imóvel País Município 

2 Fracções em Edifício na Rua João Chagas, nº 53, Algés  b) 797 Out-95 769.199 Nov-05 810.000 Nov-05 815.000 800.406 Portugal Oeiras 

1 Edifício na Quinta da Brasileira, Lote 10, Benavente  a) 4794 Fev-95 859.723 Nov-05 1.700.000 Nov-05 1.750.000 1.541.366 Portugal Benavente 

2 Fracções em Ed. na Rua Alfredo da Silva, nº 14, Portela da Ajuda - Carnaxide  b) 5486 Dez-05 2.798.449 Dez-05 3.860.900 Dez-05 3.600.000 2.888.438 Portugal Oeiras 

         - Outros          

1 Edifício na Av. da Índia, nº 32 /42, Lisboa  a) 5430 Dez-91 2.237.129 Nov-05 4.148.000 Nov-05 4.180.000 3.896.023 Portugal Lisboa 

1 Edifício na Quinta da Maçaroca, em S. João da Talha  a) 6121 Dez-91 1.856.418 Nov-05 2.760.000 Nov-05 2.760.000 2.726.755 Portugal Loures 

1 Edifício na Granja do Alpriate, em Vila Franca de Xira  a) 8550 Dez-93 3.034.912 Abr-04 4.295.000 Abr-04 4.343.289 4.291.680 Portugal V. F. Xira 

4 Edifícios na Rua dos Tractores, nº 647, na Jardia – Montijo  b) 53679 Mar-97 3.796.408 Nov-05 29.000.000 Nov-05 29.000.000 26.783.709 Portugal Montijo 

1 Edifício na Rua Entreposto Industrial, nº 8, em Alfragide – Amadora  b) 9400 Jul-00 3.641.549 Dez-04 4.763.403 Dez-04 4.715.000 4.341.549 Portugal Amadora 

2 Fracções em Edifício na Quinta dos Cónegos, Carregado  a) 3080 Jan-00 1.464.420 Nov-05 1.600.000 Nov-05 1.600.000 1.464.420 Portugal Alenquer 

1 Edifício na Quinta da Piedade, Lote I/P na Póvoa de Stª Iria  a) 25740 Mar-03 7.562.297 Dez-04 23.578.209 Dez-04 23.895.000 8.744.214 Portugal V. F. Xira 

1 Edifício na Av. do Forte, nº 4, em Linda-a-Velha  b) 18787 Ago-04 22.114.004 Nov-05 22.600.000 Nov-05 22.609.000 22.338.689 Portugal Oeiras 

1 Fracção e 3 Estac. em Ed. na R. Vasco da Gama, nº 60-A, na Parede  a) 2374 Dez-03 3.024.264 Nov-05 3.170.000 Nov-05 3.000.000 3.025.415 Portugal Cascais 

1 Fracção em Edifício na Rua Visconde Moreira Rey, nº 18, em Queijas  a) 8203 Jul-04 12.096.321 Jun-04 13.500.000 Jul-04 13.760.000 12.837.022 Portugal Oeiras 

1.4.2 - Não arrendadas          

         - Serviços          

2 Fracções em Edifício na Alameda Cidade Bona, nº 3/3C, Agualva - Cacém 1258 Mar-93 733.577 Dez-04 776.816 Dez-04 720.000 736.377 Portugal Sintra 

1 Edifício no Largo da Lagoa, nº 8, em Linda-a-Velha 1200 Mai-94 1.164.425 Dez-04 1.142.100 Dez-04 1.100.000 1.121.050 Portugal Oeiras 

2 Fracções e 5 Estac. em Edifício na Av. Arantes e Oliveira, nº 3, Lisboa 546 Jan-00 735.183 Dez-04 722.308 Dez-04 725.000 723.654 Portugal Lisboa 

6 Fracções e 5 Estac. na Av. da Liberdade, nº 144, Lisboa 1931 Mai-01 3.459.978 Dez-04 3.568.385 Dez-04 3.535.000 3.459.978 Portugal Lisboa 

         - Outros          

39 Estacionamentos na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7, Lisboa 1170 Fev-90 174.579 Nov-05 560.000 Nov-05 555.000 446.424 Portugal Lisboa 

12 Est. em Ed. na Av. da Liberdade, nº 38, Lisboa 300 Mai-01 182.393 Nov-05 204.000 Nov-05 205.000 182.393 Portugal Lisboa 

TOTAL    277647  130.188.539  245.442.163 246.353.179 216.726.841 (A)  
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 Valor
Juros 

decorridos Valor Global  

7 - LIQUIDEZ    

7.1 - À vista    

7.1.2 - Depósitos à Ordem 474.807  474.807

7.2 - A prazo   

7.2.1 - Depósitos com pré-aviso e a prazo 44.000.000 120.727 44.120.727
   

TOTAL 44.474.807 120.727 44.595.534 (B) 

   

9 - OUTROS VALORES A  REGULARIZAR   

9.1 - Valores activos   

9.1.1 - Adiantamentos por conta de imóveis 6.586.781  6.586.781

9.1.2 - Outros 3.452.372  3.452.372

9.2 - Valores passivos   

9.2.1 - Recebimentos por conta de imóveis (242.400)  (242.400)

9.2.2 - Outros (5.268.093)  (5.268.093)
   

TOTAL 4.528.661  4.528.661 (C) 
   

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO (A) + (B) + (C)   265.851.035
 
Nota: Para os imóveis acima evidenciados no inventário não existiam quaisquer Adiantamentos à data de 31 de 

Dezembro de 2004, excepto para o Edifício da Av. da Índia, com um montante recebido de 242.400 € (ver 
Nota 13). 

 
a) Imóveis totalmente arrendados. 
b) Imóveis parcialmente arrendados. Se considerarmos a parte não arrendada destes imóveis, juntamente com 

os imóveis descritos no ponto 1.4.2 – não arrendadas, a totalidade das partes não arrendadas corresponde a 
cerca de 16,19% do total das áreas consideradas para efeitos de arrendamento. 

 
NOTA 6 – Critérios e princípios de valorização 
 
Os principais critérios e princípios de valorização encontram-se referidos na Nota 2 das Notas 
explicativas às demonstrações financeiras. 
 
NOTA 7 - Liquidez do Fundo 
 

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 
     
Depósitos à Ordem 648 629  474 807
     
Depósitos a Prazo 18 700 000 32 800 000 7 500 000 44 000 000
  
Total 19 348 629 32 800 000 7 500 000 44 474 807
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NOTA 8 – Devedores de Cobrança Duvidosa 
 

Entidades Devedores p/ 
rendas vencidas 

Outros 
devedores 

Soma 

    
GKE 29 921 - 29 921 
Emp. Europeia Estética 92 360 - 92 360 
Processos Operativos, SA 45 356 - 45 356 
   
Total 167 637 - 167 637 
 
 
NOTA 9 – Comparabilidade e Introdução do novo plano contabilístico dos FII 
 
Os valores referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 apresentados para fins 
comparativos (valores proforma), foram convertidos de acordo com as classificações e 
ajustamentos introduzidos pelo Regulamento da CMVM nº 2/2005, que veio alterar o Plano 
Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário anteriormente em vigor (Regulamento da 
CMVM nº 11/2002). 
 
A aplicação do novo Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário às 
demonstrações financeiras do Fundo VIP, com referência ao exercício de 2004, resultou num 
acréscimo do resultado líquido do exercício de 2.464.260 euros e dos resultados transitados de 
36.971.256 euros, e num decréscimo dos ajustamentos em imóveis de 39.435.516 euros. Estes 
ajustamentos não tiveram assim qualquer efeito no Capital do fundo e consequentemente no 
valor da Unidade de participação, e podem ser analisados no quadro seguinte que reflecte a 
conversão e reconciliação do Balanço em 31 de Dezembro de 2004 para a nova apresentação 
prevista no novo Plano Contabilístico e onde constam igualmente as reclassificações 
introduzidas. 
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Em 31 de Dezembro de 2004 os ajustamentos e reclassificações introduzidos e os 
correspondentes efeitos no Balanço e Demonstração de resultados resumem-se como segue: 
 
(i) Os ajustamentos favoráveis e desfavoráveis em imóveis registados anteriormente como 

uma componente do Capital do fundo passaram a ser registados em resultados nas 
rubricas de Ganhos em activos imobiliários e Perdas em activos imobiliários, 
respectivamente. No exercício de 2004 os ajustamentos favoráveis ascenderam a 
2.936.469 euros e os desfavoráveis a 472.209 euros a que correspondeu, 
respectivamente, um aumento dos Proveitos e ganhos e Custos e perdas do Fundo e 
donde decorreu um efeito líquido no resultado líquido do exercício de 2.464.260 euros, 
conforme referido acima. O saldo restante da rubrica de ajustamentos em imóveis de 
36.971.256 euros, correspondendo ao montante que teria sido reflectido em resultados de 
exercícios anteriores caso a nova política contabilística tivesse sido aplicada nesses 
exercícios, foi assim transferido para resultados transitados. 

(ii) Os Adiantamentos por venda de imóveis, que se encontravam a deduzir ao Activo na 
anterior rubrica de Adiantamentos por conta de imóveis, passaram a ser registados em 
rubrica própria no Passivo. Em 31 de Dezembro de 2004 esta reclassificação originou um 
acréscimo do Activo e do Passivo de 242.400 euros. 

(iii) As provisões para devedores em contencioso anteriormente apresentadas a deduzir à 
correspondente rubrica do Activo, Devedores em contencioso, passaram a ser 
apresentadas na rubrica de Ajustamentos e provisões no Passivo. Em 31 de Dezembro de 
2004 esta reclassificação originou um acréscimo do Activo e do Passivo de 122.281 euros. 

 
NOTA 11 – Movimentos de Ajustamentos de Dívidas a Receber 
 

Contas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final 
     
Ajustamentos para crédito vencido 122 281 45 356 - 167 637
   
   
Total 122 281 45 356 - 167 637
 
NOTA 12 - Impostos retidos na fonte e respectivos rendimentos obtidos 
 

Natureza dos rendimentos Impostos retidos Rendimentos 
   
- Rendimentos de capitais 148 261 741 306 
   
 
NOTA 13 – Discriminação das responsabilidades com e de terceiros 
 

Contratos Promessa de compra e venda 
 

O valor registado em 31 de Dezembro de 2005 na rubrica de Adiantamentos por compra 
de imóveis refere-se a adiantamentos pagos e recebidos pelo Fundo no âmbito dos 
seguintes contratos de promessa de compra e venda: 
 

Adiantamentos pagos / (recebidos) 
 2005 2004

Valor Aquisição / 
(Venda) Imóvel 

Compra de imóveis 
• Rua Alfredo Silva (a) - 2 865 053 2 773 316
• Edifício Cristal (b) 6 586 781 6 586 781 21 950 000

Venda de imóveis 
• Avenida da Índia (c) (242 400) (242 400) (4 848 000)

 6 344 381 9 209 434 19 875 316
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(a) Conforme referido na Nota 3 das Notas explicativas às demonstrações financeiras, a 
escritura associada a este imóvel foi efectuada em Dezembro de 2005, sendo que o 
adiantamento incluía obras de beneficiação entretanto efectuadas no edifício. 

 
(b) Este Contrato Promessa de Compra e Venda abrange o compromisso, por parte do 

promitente vendedor, de construção do edifício destinado a escritórios, sendo que para um 
dos dois blocos de escritórios que compõem o imóvel irá ser feita a escritura de compra e 
venda no início do exercício de 2005.  

 
(c) Após a autorização dada pela CMVM, no dia 22 de Setembro de 2004, foi assinado um 

Contrato Promessa de Compra e Venda entre o Fundo VIP e a Silcoge, SA, empresa do 
Grupo SIL a que pertence a Sociedade Gestora do Fundo, pelo qual o Fundo prometeu 
alienar o imóvel sito na Avenida da Índia, em Lisboa.  Para o valor em dívida remanescente, 
foi entregue ao Fundo VIP uma garantia bancária emitida a seu favor. 

 
Contratos de Arrendamento com Opção de compra 

 
Em 31 de Dezembro de 2005, o Fundo tem um contrato de arrendamento (Edifício da 
Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria) em que existe associada uma opção de compra 
do arrendatário. A opção pode ser exercida no período compreendido entre 1 de Janeiro e 
31 de Dezembro de 2009 sendo o respectivo valor de exercício o valor pago pelo Fundo na 
aquisição acrescido numa base anual de uma correcção correspondente à taxa legal de 
actualização anual das rendas. Em 31 de Dezembro de 2005, o valor da opção é de 8 760 
milhares de euros e encontra-se registada nas rubricas extrapatrimoniais. 

 
 

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS                                                 A ADMINISTRAÇÃO 
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