
BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco 
 
 
Obrigações de Taxa Fixa 
 
 
Tipo de Fundo: Fundo aberto. Fundo de Obrigações de Taxa Fixa Internacionais 

Data de Início: 1 de Setembro de 1999 

Objectivo: Proporcionar aos seus participantes a valorização real do capital 
a médio/longo prazo, através da gestão de uma carteira de 
activos orientada para a aquisição de títulos de dívida ou 
equiparados e acções preferenciais, emitidos por todo o tipo de 
entidades, mas com particular incidência nos valores com uma 
notação de rating compreendida no grupo das notações inferiores 
que são atribuídas pelas agências de rating internacionalmente 
reconhecidas ou que, não tendo notação de rating, tenham uma 
qualidade creditícia equivalente aos primeiros. 

Política de Distribuição de Rendimentos: Fundo de capitalização 

Banco Depositário: Banco BPI, SA 

Locais de Comercialização: Banco BPI, S.A.; Banco Português de Investimento, S.A.;  
Banco ActivoBank (Portugal), S.A.; 

Canais Alternativos de Comercialização à 
Distância: 

Internet – www.bpionline.pt;
                www.bpinet.pt.  
                www.activobank7.pt 
Telefone - BPI Directo (800 200 500) 

 
 
 
Condições de Investimento em 30.06.2006  
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 0.625%

  Resgate < 90 dias 1% Depositário 0.625%

 90-180 dias 0.5%   

  > 180 dias 0%   

 
 

http://www.bpionline.pt;/
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RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR 

REGISTADO NA CMVM SOBRE A INFORMAÇÃO SEMESTRAL 
 
 
Introdução 
 
1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos o nosso relatório de revisão limitada sobre a 

informação financeira do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2006 do BPI Obrigações de 
Alto Rendimento Alto Risco Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Taxa Fixa (Fundo), 
gerido pela BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
(Sociedade Gestora), incluída no Relatório de Gestão, no balanço (que evidencia um total de  
21.840.687 Euros e um total de capital do Fundo de 21.343.813 Euros, incluindo um resultado líquido 
do período negativo de 192.014 Euros), nas demonstrações dos resultados e dos fluxos de caixa para o 
período de seis meses findo naquela data e no correspondente anexo. 

 
2. As quantias das demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima, são as que constam dos 

registos contabilísticos do Fundo. 
 
Responsabilidades 
 
3. É da responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade Gestora: (i) a preparação de 

demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do 
Fundo, o resultado das suas operações e os seus fluxos de caixa; (ii) que a informação financeira 
histórica seja preparada de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para 
os organismos de investimento colectivo e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, 
conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; (iii) a adopção de políticas e critérios 
contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e (iv) a 
informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira ou 
resultados. 

 
4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos acima 

referidos, designadamente sobre se, para os aspectos materialmente relevantes, é completa, verdadeira, 
actual, clara, objectiva e lícita, em conformidade com o exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, 
competindo-nos emitir um relatório de segurança moderada, profissional e independente, sobre essa 
informação financeira, baseado no nosso trabalho. 

 

A expressão Deloitte refere-se a uma ou várias sociedades que operam ao abrigo de um acordo com a Deloitte Touche Tohmatsu, uma Swiss Verein, bem como às suas respectivas representadas e afiliadas.  
Deloitte Touche Tohmatsu é uma associação mundial de sociedades dedicadas à prestação de serviços profissionais de excelência, concentradas no serviço ao cliente sob uma estratégia global, aplicada 
localmente em, aproximadamente, 150 países.  Como Swiss Verein (associação), nem a Deloitte Touche Tohmatsu nem qualquer das suas sociedades membro assumem qualquer responsabilidade isolada ou 
solidária pelos actos ou omissões de qualquer das outras sociedades membro.  Cada uma das sociedades membro é uma entidade legal e separada que opera sob a marca “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, 
“Deloitte Touche Tohmatsu” ou outros nomes relacionados. 
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Sede: Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 – 6º, 1050-094 Lisboa  Deloitte Touche Tohmatsu 
Tel: +(351) 210 427 500 Fax: +(351) 210 427 950 - www.deloitte.com/pt 
 Porto: Bom Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º, 4150-146 Porto – Tel: +(351) 225 439 200 – Fax: +(351) 225 439 650 
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Âmbito 
 
5. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a 

informação financeira acima referida está isenta de distorções materialmente relevantes.  O nosso 
trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas e nas Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas 
pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, tendo sido planeado de acordo com aquele objectivo, e 
consistiu principalmente em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever, para os aspectos 
materialmente relevantes: (i) o suporte das quantias e informações divulgadas nas demonstrações 
financeiras e a avaliação das estimativas utilizadas na sua preparação, baseadas em juízos e critérios 
definidos pelo Conselho de Administração da Sociedade Gestora; (ii) a apreciação sobre se são 
adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 
(iii) a verificação da adequada avaliação dos valores do Fundo; (iv) a verificação do cumprimento dos 
critérios de avaliação definidos no regulamento de gestão do Fundo; (v) a verificação do controlo sobre 
eventuais operações efectuadas fora de bolsa; (vi) a verificação do registo e controlo dos movimentos de 
subscrição e resgate das unidades de participação do Fundo; (vii) a verificação da aplicabilidade do 
princípio da continuidade das operações; (viii) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a 
apresentação das demonstrações financeiras; e (ix) a apreciação sobre se a informação financeira é 
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.   

 
6. O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira constante do 

relatório de gestão com os restantes documentos de prestação de contas anteriormente referidos. 
 
7. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente 

relatório de revisão limitada sobre a informação financeira semestral. 
 
Parecer 
 
8. Com base no trabalho efectuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma segurança 

moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira do 
BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Taxa 
Fixa relativa ao período de seis meses findo em 30 de Junho de 2006 não esteja isenta de distorções 
materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente 
aceites em Portugal para os organismos de investimento colectivo e que, nos termos das definições 
incluídas nas Directrizes mencionadas no parágrafo 5 acima, não seja completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva e lícita. 

 
 
Lisboa, 4 de Agosto de 2006 
 
 
 
 
 
   
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A. 
Representada por António Marques Dias 



BPI OBRIGAÇÕES DE ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2006 E 2005

(Montantes expressos em Euros)

2006 2005
Activo Mais- Menos-valias/ Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  -valias /provisões líquido líquido CAPITAL E PASSIVO Notas 2006 2005

Carteira de títulos Capital do OIC
    Obrigações 3 21.895.676 268.567 (1.255.087) 20.909.156 33.452.792     Unidades de participação 1 15.074.166 28.538.465

    Variações patrimoniais 1 1.270.838 7.093.127
Terceiros     Resultados transitados 1 5.190.823 4.449.792
    Contas de devedores 31.472 - - 31.472 410.839     Resultado líquido do período 1 (192.014) 578.030

               Total do Capital do OIC 21.343.813 40.659.414
Disponibilidades
    Depósitos à ordem 3 594.198 - - 594.198 6.790.548 Terceiros

    Resgates a pagar aos participantes 224.422 61.050
Acréscimos e diferimentos     Comissões a pagar 22.756 41.333
    Acréscimos de proveitos 3 303.361 - - 303.361 518.002     Outras contas de credores 198.672 146.743
    Outros acréscimos e diferimentos 2.500 - - 2.500 - 445.850 249.126

305.861 - - 305.861 518.002
Acréscimos e diferimentos
    Receitas com proveito diferido - 437
    Outros acréscimos e diferimentos 51.024 263.204

51.024 263.641
               Total do Passivo 496.874 512.767

               Total do Activo 22.827.207 268.567 (1.255.087) 21.840.687 41.172.181                Total do Capital do OIC e do Passivo 21.840.687 41.172.181

Número total de unidades 
   de participação em circulação 1 3.014.833 5.707.693 Valor unitário da unidade de participação 1 7,07960 7,12362

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2006.



BPI OBRIGAÇÕES DE ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2006 E 2005

(Montantes expressos em Euros)

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS

Notas 2006 2005 Notas 2006 2005

Operações cambiais Operações cambiais
    Forwards cambiais 3.743.642 7.462.917     Forwards cambiais 11 3.814.993 7.774.425

Operações sobre taxas de juro Operações sobre taxas de juro
    Futuros - -     Futuros 12 3.335.400 -

               Total dos Direitos 3.743.642 7.462.917                Total das Responsabilidades 7.150.393 7.774.425

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2006.



BPI OBRIGAÇÕES DE ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS SEMESTRES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2006 E 2005

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2006 2005 PROVEITOS E GANHOS Notas 2006 2005

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados
    Da carteira de títulos e outros activos - 264.621    Da carteira de títulos e outros activos 802.154 1.160.952
    De operações correntes 63 -    Outros, de operações correntes 16.343 72.064
Comissões e taxas Ganhos em operações financeiras
    Da carteira de títulos e outros activos 467 398    Na carteira de títulos e outros activos 4.350.999 7.094.966
    Outras, de operações correntes 170.322 219.882    Em operações extrapatrimoniais 2.004.643 1.833.121
Perdas em operações financeiras Proveitos e ganhos eventuais
    Na carteira de títulos e outros activos 5.300.115 6.270.158    Ganhos imputáveis a exercícios anteriores - 13
    Em operações extrapatrimoniais 1.731.934 2.631.528
Impostos
    Impostos sobre o rendimento 163.240 196.492
    Impostos indirectos 12 7
Resultado líquido do período (192.014) 578.030

7.174.139 10.161.116 7.174.139 10.161.116

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o semestre findo em 30 de Junho de 2006.



BPI OBRIGAÇÕES DE ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO 

FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES

FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2006 E 2005

(Montantes expressos em Euros)

2006 2005
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:
Subscrição de unidades de participação 2.466.689 19.532.658

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (13.910.573) (4.428.944)

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC (11.443.884) 15.103.714

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 18.708.551 11.898.955
Reembolso de títulos e outros activos 479.198 379.318
Rendimento de títulos e outros activos 651.437 757.417
Juros e proveitos similares recebidos 365.498 200.432

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (9.231.546) (24.068.477)
Juros e custos similares pagos - (264.621)
Comissões de corretagem (467) (378)
Outras taxas e comissões (23.170) (67)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 10.949.501 (11.097.421)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Operações cambiais 269.685 5.168
Operações sobre cotações 343.860 -
Margem inicial em contratos de futuros e opções 232.000 603.359
Outros recebimentos em operações a prazo e de divisas 60.663 145.317

Pagamentos:
 Operações cambiais (73.796) (201.696)
Operações sobre cotações (358.600) -
Margem inicial em contratos de futuros e opções (192.000) (820.941)
Outros pagamentos em operações a prazo e de divisas (89.264) (58.813)

Fluxo das operações a prazo e de divisas 192.548 (327.606)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 20.836 65.594
Pagamentos:

Comissão de gestão (90.060) (100.539)
Comissão de depósito (90.060) (100.539)
Impostos e taxas (240.721) (175.422)
Outros pagamentos correntes - (16)

Fluxo das operações de gestão corrente (400.005) (310.922)

          Saldo dos fluxos de caixa do período (701.840) 3.367.765

          Disponibilidades no início do período 1.296.038 3.422.783

          Disponibilidades no fim do período 594.198 6.790.548

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa 
para o semestre findo em 30 de Junho de 2006.



BPI OBRIGAÇÕES DE ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO 
 
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2006 
(Montantes expressos em Euros) 

INTRODUÇÃO 
 
A constituição do BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco Fundo de Investimento Aberto de 
Obrigações de Taxa Fixa (Fundo) foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários, de 29 de Julho de 1999, tendo iniciado a sua actividade em 1 de 
Setembro de 1999.  É um organismo de investimento colectivo aberto, constituído por tempo 
indeterminado, e tem como principal finalidade a valorização do capital a médio/longo prazo, através da 
gestão de uma carteira de activos orientada para a aquisição de títulos de dívida ou equiparados e acções 
preferenciais, emitidos por todo o tipo de entidades, mas com particular incidência em emitentes com baixa 
notação de rating ou que, não tendo notação de rating, tenham uma qualidade creditícia equivalente aos 
primeiros. 
 
O Fundo 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 exigidas para efeitos 
do Anexo às contas semestrais, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações 
financeiras anexas.  
 
1. CAPITAL DO FUNDO 
 
 O capital do Fundo 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 Fundo por unidade de participação, no dia 
em que são subscritas ou é solicitado o seu resgate, respectivamente. 

 
 Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2006, o movimento no capital do Fundo foi o seguinte: 
 

Resultado
Saldo em líquido do Saldo em

31.12.2005 Subscrições Resgates Outros período 30.06.2006

Valor base 22.929.115 1.709.937 (9.564.886) - - 15.074.166
Diferença para o valor base 4.729.977 756.752 (4.215.891) - - 1.270.838
Resultados acumulados 4.449.792 - - 741.031 - 5.190.823
Resultado líquido do período 741.031 - - (741.031) (192.014) (192.014)

32.849.915 2.466.689 (13.780.777) - (192.014) 21.343.813
Número de unidades de 
   participação 4.585.823 341.987 (1.912.977) - - 3.014.833

Valor da unidade de participação 7,16336 - - - - 7,07960 
   

 
O valor líquido global do Fundo, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada mês do semestre findo em 30 de Junho de 2006 foram os 
seguintes: 

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

Meses Global do Fundo de Participação em circulação

Janeiro 30.843.587 7,21802 4.273.135
Fevereiro 29.214.813 7,28289 4.011.434

Março 27.361.174 7,21565 3.791.920
Abril 25.036.322 7,22701 3.464.270
Maio 23.212.724 7,16184 3.241.168

Junho 21.343.813 7,07960 3.014.833  
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BPI OBRIGAÇÕES DE ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO 
 
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2006 
(Montantes expressos em Euros) 

3. CARTEIRA DE TÍTULOS 
 
 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 Membros da U.E.

Títulos da Dívida Pública

UNITED MEXICAN STATES-4.25% (16.06.2015),.00% 676.634 - (40.086) 636.548 887 637.435
REPUBLIC OF TURKEY-5% (01.03.2016),.00% 498.075 - (69.000) 429.075 6.630 435.705
FED. REPUBLIC OF BRASIL-8.25%(20.1.2034),.00% 301.527 38.231 - 339.758 9.460 349.218
CITY OF BUCHAREST - 4.125% (22.06.2015),.00% 345.744 - (24.269) 321.475 253 321.728
REP OF BRAZIL-7.125% (20.01.2037),.00% 298.454 - (1.907) 296.547 8.070 304.617
REP.OF ARGENTINA - 8.28% (31.12.2033),.00% 79.575 95.051 - 174.626 - 174.626

2.200.009 133.282 (135.262) 2.198.029 25.300 2.223.329
Obrigações Diversas

DONG A/S - 5.5% (29.06.3005),.00% 716.734 - (39.624) 677.110 84 677.194
BAYER AG - 5% (29.07.2105),.00% 701.610 - (85.190) 616.420 25.775 642.195
TUI AG - 5.125% (10.12.2012),.00% 599.682 - (52.170) 547.512 1.367 548.879
LEVERAGED LOANS EUROPE PLC-TV.24.12.2008,.00% 500.000 12.816 - 512.816 3.996 516.812
GAZ CAPITAL(GAZPROM)-5.875% (01.06.2015),.00% 524.125 - (18.870) 505.255 1.867 507.122
PEMEX PROJ FDG MASTER TR-5.5% 24.02.2025,.00% 499.206 - (1.326) 497.880 8.202 506.082
FIAT FINANCE & TRADE-6.625% (15.2.2013),.00% 500.000 - (5.750) 494.250 10.306 504.556
BANCA COMERCIALA ROMANA-3.75%(5.12.2008),.00% 496.530 - (5.280) 491.250 8.507 499.757
FRESENIUS FINANCE BV-5.50% (31.01.2016),.00% 496.570 - (9.450) 487.120 9.778 496.898
BOMBARDIER INC-5.75% (22.2.2008),.00% 461.777 21.823 - 483.600 7.743 491.343
JPMORGAN LUX (SWISS LIF)- TV.PERP.,.00% 497.115 - (19.315) 477.800 12.384 490.184
IESY HESSEN(UNITY MED)-TV.(15.04.2013),.00% 500.000 - (16.250) 483.750 5.488 489.238
GENERAL MOTORS - 8.375% (5.7.2033),.00% 563.092 - (114.317) 448.775 38.328 487.103
SAGRES-SOC.TIT.CR-SR.04-1/CL.0(25.9.12),.00% 492.500 - (20.041) 472.459 4.614 477.073
SUEDZUCKER INT FINANCE-TV. PERP.,.00% 492.550 - (43.685) 448.865 - 448.865
VATTENFALL TREASURY AB-TV. PERP.,.00% 468.052 - (37.290) 430.762 52 430.814
REMY COINTREAU - 5.2% (15.01.2012),.00% 412.050 1.558 - 413.608 7.757 421.365
CESP-COMP ENER S.PAULO-10% (02.03.2011),.00% 389.525 19.112 - 408.637 10.313 418.950
LEAR CORP. - 8.125% (2008.04.01),.00% 417.667 - (8.667) 409.000 6.428 415.428
HELLAS TELECOM V-TV. (15.10.2012),.00% 352.275 5.600 - 357.875 3.703 361.578
BANCA POPOLARE DI LODI-TV. PERP.,.00% 340.000 20.744 - 360.744 - 360.744
CITIGROUP FUNDING-3.15% (23.06.2007),.00% 400.000 - (43.000) 357.000 196 357.196
OLD MUTUAL PLC-OB.PERPETUA,.00% 347.095 - (12.180) 334.915 9.129 344.044
ISS GLOBAL - 4.75% (18.09.2010),.00% 314.075 1.717 - 315.792 10.088 325.880
BK OF IRELAND CAP.FUND-PERPETUAL,.00% 366.300 - (56.610) 309.690 6.032 315.722
ING BANK NV-TX.VAR. (20.01.2007),.00% 300.000 - (300) 299.700 285 299.985
HENKEL KGAA - T.V. (25.11.2104),.00% 299.205 - (27.705) 271.500 7.669 279.169
PERI GMBH - 5.625% (15.12.2011),.00% 275.400 - (675) 274.725 506 275.231
KUZNETSKI-B.OF MOSCOW-8% (28.09.2009),.00% 279.478 - (9.361) 270.117 4.374 274.491
SB CAPITAL (SBERBANK)-6.48%(15.05.2013),.00% 275.309 - (8.259) 267.050 1.784 268.834
GROHE HOL GMBH-8.625% (01.10.2014),.00% 271.772 - (12.572) 259.200 4.606 263.806
GOLDEN GOAL FIN-1X- A3 (30.9.2009),.00% 261.581 - (394) 261.187 - 261.187
ING GROEP NV- TX.VR.- PERP,.00% 277.560 - (26.460) 251.100 - 251.100
FCE BANK PLC-TV (30.9.2009),.00% 235.170 9.855 - 245.025 - 245.025
COMMERZBANK CAP FUND TRUST-5.012% PERP.,.00% 250.000 - (9.255) 240.745 2.527 243.272
MDM BANK - 6.8% (15.02.2007),.00% 235.979 - (2.124) 233.855 4.814 238.669
INEOS GROUP HOLD.PLC-7.875% (15.02.2016),.00% 250.000 - (18.125) 231.875 6.256 238.131
AXA - TX.VR. - OB.PERP.SUB.,.00% 271.755 - (38.205) 233.550 729 234.279
POPULAR CAPITAL-TX.VR- PERP,.00% 270.135 - (43.335) 226.800 - 226.800
AEGON NV - TX.VR. OB.PERP.SUB.,.00% 270.000 - (45.630) 224.370 1.794 226.164
NAFTOGAZ UKRAINY-8.125% (30.09.2009),.00% 235.979 - (15.622) 220.357 3.835 224.192
SCH FINANCE SA - TX.VR. - OB.PERP.,.00% 266.625 - (45.225) 221.400 2.125 223.525
ANGLO IRISH CAP UK LP-TX.VR.-OB.PERP.,.00% 272.835 - (54.135) 218.700 2.252 220.952
IKB FUNDING TRUST II - TX.VR.-OB.PERP.,.00% 271.350 - (56.700) 214.650 3.308 217.958
KUZNETSKI-BK MOSCOW-7.375% (26.11.2010),.00% 212.381 - (2.124) 210.257 1.183 211.440
NORDIC TEL(TDC)-8.25% (01.05.2016),.00% 200.000 5.250 - 205.250 2.090 207.340
JBS - (FRIBOI) 9.375% (07.02.2011),.00% 196.649 - - 196.649 2.171 198.820
HORNBACH BAUMARKT AG-6.125 (15.11.2014),.00% 172.975 - (1.275) 171.700 1.041 172.741
LIGHTHOUSE INTL CO - 8% (30.04.2014),.00% 151.575 7.395 - 158.970 1.600 160.570
CSN ISLANDS IX CORP-10% (15.01.2015),.00% 140.574 6.653 - 147.227 4.903 152.130
KRONOS INTERNATIONAL-6.5% (15.04.2013),.00% 148.959 - (7.584) 141.375 1.712 143.087
VINCI - 6.25%  PERPETUAS,.00% 148.247 - (8.372) 139.875 2.815 142.690
LEHMAN BROS UK CAP FUND-TV. PERP.,.00% 168.300 - (30.494) 137.806 2.253 140.059
M-REAL CORPORATION-7.25% (01.04.2013),.00% 147.983 - (10.613) 137.370 2.217 139.587
NORILSK NICKEL FIN LUX -7.125(30.9.2009),.00% 133.721 - (869) 132.852 1.906 134.758
MEGAFON (OJSC) -  8% (10.12.2009),.00% 133.721 - (900) 132.821 475 133.296
DELPHI CORP-6.55% (15.06.2006) - Em incumprimento,.00% 135.294 - (3.146) 132.148 - 132.148
CIA BRASILEIRA BEBIDA-8.75%(15.09.2013),.00% 115.451 4.860 - 120.311 2.248 122.559
ESCADA AG-7.5% (01.04.2012),.00% 100.000 7.000 - 107.000 1.483 108.483
CORUS GROUP PLC-7.5% (1.10.2011),.00% 100.000 5.251 - 105.251 1.483 106.734
UPC HOLDING BV-8.625% (15.01.2014),.00% 100.000 - (2.300) 97.700 3.163 100.863
JENOPTIK AG- 7.875% (15.11.2010),.00% 69.075 5.651 - 74.726 551 75.277

19.493.568 135.285 (1.070.774) 18.558.079 272.295 18.830.374
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsas de Valores de Estados Não Membros da U.E.

Obrigações Diversas

FORD MOTOR COMPANY-7.45% (16.7.2031),.00% 202.099 - (49.051) 153.048 5.766 158.814

202.099 - (49.051) 153.048 5.766 158.814

21.895.676 268.567 (1.255.087) 20.909.156 303.361 21.212.517
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 O movimento nas rubricas de disponibilidades durante o semestre findo em 30 de Junho de 2006 foi 
o seguinte: 

 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final
 
 Depósitos à ordem 1.296.038 - ( 701.840  ) 594.198 
  ======= === ====== ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2006, os depósitos à ordem que compunham o saldo desta rubrica estavam 

denominados essencialmente em Euros e venciam juros à taxa média anual líquida de 2,24%. 
 
4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, 
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 Fundo 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”. 
 
  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, 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.  Caso não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho 
disponível, desde que se tenha verificado nos 15 dias anteriores; 

 3



BPI OBRIGAÇÕES DE ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO 
 
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2006 
(Montantes expressos em Euros) 

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

consideradas representativas do seu valor estimado de realização, são valorizados 
diariamente com base na cotação que no entender da Sociedade Gestora melhor reflicta o 
seu presumível valor de realização.  Essa cotação é procurada 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, a cotação pode 
ser obtida junto de market makers da escolha da Sociedade Gestora, ou através de 
modelos teóricos de avaliação de obrigações. 

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

anteriormente, são reconhecidas na demonstração de resultados 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 Fundo pelo 

número de unidades de participação em circulação.  O capital do Fundo 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. 

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

património do Fundo.  De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, esta comissão é 
calculada, diariamente, por aplicação de uma taxa anual de 0,625% ao capital do Fundo, sendo 
a sua liquidação efectuada mensalmente.  Este custo 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 Fundo, esta comissão é calculada, diariamente, por aplicação de uma 
taxa anual de 0,625% ao capital do Fundo, 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 Fundo, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do Fundo no 
final de cada mês e registada na rubrica “Comissões”. 

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

100 Euros e 10.000 Euros, respectivamente. 
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 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.  As mais e menos-valias resultantes da reavaliação cambial são registadas como 
proveitos e custos do período, respectivamente. 

 
  Os contratos de fixação de câmbio são reavaliados com base nas taxas de juro em vigor para as 

diferentes moedas e prazos residuais das operações, sendo as mais e menos valias apuradas 
registadas na demonstração de resultados do período, em “Ganhos ou Perdas em operações 
financeiras”, por contrapartida de “Acréscimos e diferimentos”, activos ou passivos. 

 
 h) Operações com contratos de “Futuros” 
 
  As posições abertas em contratos de futuros, transaccionados em mercados organizados, são 

reflectidas em rubricas extrapatrimoniais.  Estas são valorizadas diariamente com base nas 
cotações de mercado, sendo os lucros e prejuízos, realizados ou potenciais, reconhecidos como 
proveito ou custo nas rubricas de “Ganhos ou Perdas em operações financeiras”. 

 
  A margem inicial é registada na rubrica “Outras contas de devedores”, sendo os ajustamentos 

de cotações registados diariamente na rubrica “Depósitos à ordem”. 
 

i) 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 

títulos de dívida estão excluídas de tributação. 
 
  Operações cambiais a prazo e swaps cambiais 
 
  Os ganhos realizados em operações cambiais a prazo e swaps cambiais são tributados à taxa 

de 20%, quando obtidos em território nacional, e à taxa de 25%, quando resultem de operações 
com não residentes.  Os ganhos para efeitos fiscais são calculados com base na diferença entre 
as taxas spot e forward contratadas no início das operações. 

 
  Contratos de futuros 
 
  Os ganhos líquidos em contratos de futuros são tributados à taxa de 10%. 
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11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL
 
 Em 30 de Junho de 2006, as posições cambiais mantidas pelo Fundo podem resumir-se da seguinte forma: 
 

A Prazo
Forward Futuros Total a Prazo

USD 4.396.654 (4.850.000) - (4.850.000) - (453.346)

Contravalor 
Euro 3.458.392 (3.814.993) - (3.814.993) - (356.601)

Posição 
Global OpçõesÀ VistaMoedas

 
 
12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO
 
 Em 30 de Junho de 2006, os activos com taxa de juro invariável detidos pelo Fundo podem resumir-se da 

seguinte forma: 
 

Extra-patrimoniais (B)

FRA Swaps (IRS) Futuros Opções

de 0 a 1 ano 10.196.758 - - - - 10.196.758
de 1 a 3 anos 1.910.635 - - - - 1.910.635
de 3 a 5 anos - - - (2.182.200) - (2.182.200)
de 5 a 7 anos - - - - - -
mais de 7 anos - - - (1.153.200) - (1.153.200)

Montante em 
Carteira (A) Saldo (A)±(B)Maturidades

 
 
15. CUSTOS IMPUTADOS
 

Os custos imputados ao Fundo durante o semestre findo em 30 de Junho de 2006 apresentam a 
seguinte composição: 
 

Custos Valor % VLGF

Comissão de Gestão 83.452 0,625%
 - Componente fixa 83.452 0,625%
 - Componente variável - 0,000%
Comissão de Depósito 83.452 0,625%
Taxa de Supervisão 2.088 0,015%
Custos de Auditoria - 0,000%

TOTAL 168.992

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 1,27%
 

 6


	BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco 
	Obrigações de Taxa Fixa 


