
BPI Euro Taxa Fixa 
 
 
TAXA FIXA 
 
 

Tipo de Fundo: Fundo aberto. Fundo de Obrigações de Taxa Fixa Euro 

Data de Início: 26 de Abril de 1993 

Objectivo: Proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira 
de activos de taxa fixa visando uma valorização real do 
capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente 
associado a esse tipo de activos. 

Política de Distribuição de Rendimentos: Fundo de capitalização 

Banco Depositário: Banco BPI, S.A 

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

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

 
 
O património global do fundo em 30 de Junho de 2012 era de 11.7 milhões de Euro, praticamente estável desde o final de 2011. 
O início do ano de 2012 ficou caracterizado pela crise dos países periféricos, devido aos elevados défices desses mesmos países, 
que fez com que os spreads face à dívida Alemã aumentassem substancialmente. Além dos países já intervencionados (Grécia, 
Irlanda e Portugal) outros países, como Espanha e Itália, viram o prémio de risco da sua dívida subir substancialmente. A 
volatilidade manteve-se alta. Os governantes dos vários países têm-se encontrado regularmente para tentar resolver a situação, 
mas os mercados ainda não estão convencidos. Neste período o BCE cortou taxas para mínimos históricos (0.75%). 
 

Activo do fundo em 30.06.2012

Liquidez 
Obrigaçõ es  a té  3 ano s  
Obrigaçõ es  de  3 a  7 ano s  
Obrigaçõ es  de  7 a  10 ano s  
Obrigaçõ es  s uperio res  a  10 ano s   

 
Principais Títulos em Carteira %
FRANÇA 3.25 2016 14.44%

ALEMANHA 2.25% 2021 11.53%

ALEMANHA 1.25% 2016 10.63%

ITÁLIA 3% 2015 9.53%

ESPANHA 3.3% 2014 9.24%            

Rentabilidades Anualizadas a 30-06-2012
1 Ano 1.2%
3 Anos 0.1%
5 Anos 2.8%
Desde o inicio 4.8%

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bpionline.pt/
http://www.bpinet.pt/
http://www.activobank7.pt/
http://www.bancobest.pt/


Condições de Investimento em 30.06.2012  
Subscrição Inicial 250.00 euros Pré-aviso de reembolso 5 dias úteis 
Entregas Adicionais   25.00 euros   
Comissões    
  Subscrição 0% Gestão 0.975% 
  Resgate 0% Depositário 0.025% 

 
 

Movimentos de unidades de participação
2012

UP em circulação no ínicio do período 1,418,748
UP emitidas em 2012 112,120
UP resgatadas em 2012 580,035
UP em circulação no final do período 950,833

Evolução do fundo nos últimos 3 anos
2010 2011 2012

Valor líquido global * 31,777 16,792 11,750
Valor da UP 12.46377 11.83590 12.35730
Número de UP 2,549,539 1,418,748 950,833
*(Milhares de Euros)

Evolução da unidade de participação
Mês Valor*
Janeiro 11.81174
Fevereiro 12.10845
Março 12.26722
Maio 12.21516
Junho 12.02334
Julho 12.3573
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Dezembro
*Valores da Unidade de Participação no final de cada mês

Evolução do activo do fundo em 2012
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BPI EURO TAXA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇOES DE TAXA FIXA

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

2012 2011
Activo Mais- Menos- Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  -valias  -valias líquido líquido CAPITAL E PASSIVO Notas 2012 2011

Carteira de títulos Capital do OIC
Obrigações 3 e 12 10.720.392 225.988 (62.417) 10.883.963 23.854.636 Unidades de participação 1 4.754.167 10.081.957

Variações patrimoniais 1 (46.873.721) (39.247.807)
Terceiros Resultados transitados 1 53.260.572 54.388.739
Contas de devedores 24 - - 24 76.871 Resultado líquido do período 1 608.714 (601.991)

               Total do Capital do OIC 11.749.732 24.620.898
Disponibilidades
Depósitos à ordem 3 984.006 - - 984.006 473.486 Terceiros

Resgates a pagar aos participantes 17 27.063 204.579
Acréscimos e diferimentos Comissões a pagar 17 10.040 21.222
Despesas com custo diferido 2.662 - - 2.662 - Outras contas de credores 17 202.585 114.100
Acréscimos de proveitos 3 114.506 - - 114.506 489.125 239.688 339.901
Outros acréscimos e diferimentos 4.259 - - 4.259 66.681 

121.427 - - 121.427 555.806 

               Total do Passivo 239.688 339.901
               Total do Activo 11.825.849 225.988 (62.417) 11.989.420 24.960.799                Total do Capital do OIC e do Passivo 11.989.420 24.960.799

Número total de unidades 
   de participação em circulação 1 950.833 2.016.391 Valor unitário da unidade de participação 1 12,35730 12,21038

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2012.



BPI EURO TAXA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇOES DE TAXA FIXA

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS

Notas 2012 2011 Notas 2012 2011

Operações sobre taxas de juro Operações sobre taxas de juro
Futuros - - Futuros - 5.144.680 

               Total dos Direitos - -                Total das Responsabilidades - 5.144.680 

 

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2012.



BPI EURO TAXA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇOES DE TAXA FIXA

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2012 2011 PROVEITOS E GANHOS Notas 2012 2011

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados
    Da carteira de títulos e outros activos 223.175 272.409     Da carteira de títulos e outros activos 459.596 773.689
    De operações correntes 1 148     Outros, de operações correntes 2.020 3.281
Comissões e taxas Ganhos em operações financeiras
    Da carteira de títulos e outros activos 1.356 -                          Na carteira de títulos e outros activos 3.664.210 3.805.684
    Outras, de operações correntes 15 78.060 137.904     Em operações extrapatrimoniais 420.460 261.770
Perdas em operações financeiras
    Na carteira de títulos e outros activos 2.966.150 4.529.348
    Em operações extrapatrimoniais 618.140 390.160
Impostos
    Impostos sobre o rendimento 50.176 115.758
    Impostos indirectos 42 45
Outros custos e perdas correntes 15 472 643
Resultado líquido do período 608.714 (601.991)

4.546.286 4.844.424 4.546.286 4.844.424

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011



BPI EURO TAXA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇOES DE TAXA FIXA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE

SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

2012 2011
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:
Subscrições de unidades de participação 1.354.670 5.073.112

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (7.289.784) (11.578.497)

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC (5.935.114) (6.505.385)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 20.909.252 15.605.271
Juros e proveitos similares recebidos 514.725 635.761

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (15.532.694) (11.036.745)
Juros e custos similares pagos (223.176) (272.409)
Comissões de bolsa suportadas - -
Comissões de corretagem (1.355) (1.309)
Outras taxas e comissões (40) -

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 5.666.712 4.930.569

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Operações sobre cotações 475.460 244.550
Margem inicial em contratos de futuros e opções 1.648.150 1.867.990

Pagamentos:
Operações sobre cotações (618.140) (390.160)
Margem inicial em contratos de futuros e opções (1.648.150) (1.944.660)

Fluxo das operações a prazo e de divisas (142.680) (222.280)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 2.682 4.102
Pagamentos:

Comissão de gestão (79.530) (138.005)
Comissão de depósito (2.039) (3.539)
Juros devedores de depósitos bancários (1) -
Impostos e taxas (222.906) (172.994)
Outros pagamentos correntes - (1.476)

Fluxo das operações de gestão corrente (301.794) (311.912)

          Saldo dos fluxos de caixa do período (712.876) (2.109.008)

          Disponibilidades no início do período 1.696.882 2.582.494

          Disponibilidades no fim do período 984.006 473.486

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012.
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INTRODUÇÃO 
 
A constituição do BPI Euro Taxa Fixa Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Taxa Fixa (OIC) foi 
autorizada por Portaria do Ministério das Finanças, de 21 de Abril de 1993, tendo iniciado a sua actividade 
em 26 de Abril de 1993.  É um organismo de investimento colectivo aberto, constituído por tempo 
indeterminado, e tem como finalidade a realização de aplicações de capitais em obrigações de taxa fixa 
denominadas em Euros, ou activos equiparados, num mínimo de 50% do seu valor líquido global. 
 
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 BPI, S.A.. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos 
de Investimento Colectivo.  As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.  
 
1. CAPITAL DO 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. 

 
 O movimento ocorrido no capital do OIC no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012 foi 

como segue: 
Resultado

Saldo em líquido do Saldo em
31.12.2011 Subscrições Resgates Transferências período 30.06.2012

Valor base 7.093.740 560.600 (2.900.173) -                      -                    4.754.167
Diferença para o valor base (43.562.149) 794.070 (4.105.642) -                      -                    (46.873.721)
Resultados acumulados 54.388.738 -                    -                    (1.128.166) -                    53.260.572
Resultado líquido do período (1.128.166) -                    -                    1.128.166 608.714 608.714

16.792.163 1.354.670 (7.005.815) -                      608.714 11.749.732
Número de unidades de 
   participação 1.418.748 112.120 (580.035) -                      -                    950.833

Valor da unidade de participação 11,83590 - - - - 12,35730
 

 
Em 30 de Junho de 2012, existiam 2.203 unidades de participação com pedidos de resgate em curso. 
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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 mês no período de seis meses findo em 30 de 
Junho de 2012 foram os seguintes: 

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

Meses Global do OIC de Participação em circulação

Janeiro 16.246.873 11,81174 1.375.485
Fevereiro 16.509.144 12,10845 1.363.439

Março 16.577.147 12,26722 1.351.337
Abril 16.310.400 12,21516 1.335.259
Maio 11.622.118 12,02334 966.630
Junho 11.749.732 12,35730 950.833  

 
 Em 30 de Junho de 2012, os participantes do OIC podem agrupar-se de acordo com os seguintes 

escalões: 
 

Intervalos Nº

Até 0,5% 963
Entre 0,5% e 2% 29
Entre 2% e 5% 7

Total 999  
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3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 Em 30 de Junho de 2012, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

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

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa

Títulos de Dívida Pública

OT - 4.1% (15.04.2037) 500.604 -               (11.754) 488.850 6.403 495.253
OT-4.45%-15.06.2018 424.200 18.510 -                442.710 823 443.533

924.804 18.510 (11.754) 931.560 7.226 938.786

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

Títulos da Dívida Pública

FRANCE (GOVT OF) - 3.25% - (25.04.2016) 1.564.005 17.316 -                1.581.321 6.888 1.588.209
BUNDESOBLIGATION-1.25%--14.10.2016 1.239.191 20.154 -                1.259.345 9.133 1.268.478
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-2.25%-04.09.2021 1.122.682 30.218 -                1.152.900 16.412 1.169.312
BUONI POLIENNALI DEL TES-3%-01.11.2015 1.004.221 39.726 -                1.043.947 4.300 1.048.247
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.3%-31.10.14 1.044.008 -               (45.914) 998.094 17.966 1.016.060
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-25.10.2017 587.390 19.140 -                606.530 12.375 618.905
BUONI POLIENNALI DEL TES-3%-01.04.2014 566.430 4.028 -                570.458 3.190 573.648
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%-01.11.2013 532.414 10.436 -                542.850 1.627 544.477
BUONI POLIENNALI DEL TES-5%-01.03.2022 505.016 25.397 -                530.413 7.359 537.772
FRANCE(GOVT OF)-3.75%-25.10.2019 385.020 12.708 -                397.728 7.348 405.076
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-31.10.2013 283.376 -               (4.745) 278.631 3.784 282.415
REPUBLIC OF AUSTRIA - 4% (15.09.2016) 268.919 6.894 -                275.813 6.241 282.054
BUONI POLIENNALI DEL T-5%-01.09.2040 244.470 8.385 -                252.855 3.978 256.833
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%(15.07.2015) 233.285 11.613 -                244.898 5.655 250.553
FRANCE (GOVT OF)-3.5% (25.04.2015) 214.000 1.460 -                215.460 1.013 216.473
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1%-14.12.2012 1.008 -               (4) 1.004 4 1.008
BUNDESREPUBLIK DEUTSCH.-6.5% (4/7/2027) 153 3 -                156 5 161

9.795.588 207.478 (50.663) 9.952.403 107.280 10.059.683

10.720.392 225.988 (62.417) 10.883.963 114.506 10.998.469

 
 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades no período de seis meses findo em 30 de Junho 
de 2012 foi o seguinte: 

 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final 
 
 Depósitos à ordem 1.696.882 - (712.876 ) 984.006 
  ======== === ====== ====== 
 

Em 30 de Junho de 2012, os depósitos à ordem estavam denominados em Euros e venciam juros à 
taxa média anual líquida de 0,265%. 
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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”. 
 
  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 activos da carteira do OIC são valorizados diariamente a preços de mercado, de acordo 
com as regras referidas nas alíneas seguintes. O momento de referência da valorização 
ocorre pelas 17 horas de Lisboa para a generalidade dos instrumentos financeiros (valores 
mobiliários, mercado monetário, exchange-traded fund (ETF´s) e derivados) e pelas 22 
horas de Lisboa para unidades de participação, acções, ETFs, instrumentos financeiros 
derivados sob acções e/ou índices de acções admitidos à negociação no continente 
americano;  
 
No que respeita à valorização de títulos de dívida, se em casos excepcionais não for 
possível obter preços pelas 17 horas de Lisboa, será considerado o preço divulgado 
posteriormente o mais próximo possível daquele momento de referência; 

 
  ii) 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; e 

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

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

 
  Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
 
 c) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor do capital do 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 período. 

 
  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 períodos anteriores e a parte atribuível ao período. 

 
 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 0,975% ao capital do OIC, 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 OIC, esta comissão é calculada, diariamente, por aplicação de uma 
taxa anual de 0,025% ao capital do OIC, 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 OIC, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OIC no final 
de cada mês e registada na rubrica “Comissões”. 

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

Euros e 10.000 Euros, respectivamente. 
 
 g) 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 “Contas de devedores - Operações sobre futuros – 

Margem inicial”.  Os ajustamentos de cotações são registados diariamente em contas de 
acréscimos e diferimentos do activo ou do passivo e transferidos no dia seguinte para a conta de 
depósitos à ordem associada. 
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h) Impostos 
 
  Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos 

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

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

nacionais, e os juros de depósitos bancários em instituições de crédito no país são tributados 
por retenção na fonte à taxa de 21,5% ou 25%, consoante o seu vencimento tenha ocorrido 
antes ou a partir de 1 de Janeiro de 2012, respectivamente.  Adicionalmente, os juros dos 
valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes estrangeiros são 
tributados autonomamente à taxa de 20% e os juros de depósitos bancários em instituições de 
crédito estrangeiras são tributados autonomamente à taxa de 25%. 

 
  Mais valias 
 
  As mais valias realizadas em contratos de futuros, obtidas em território português ou fora dele, 

são tributadas autonomamente, nas mesmas condições em que se verificaria se desses 
rendimentos fossem titulares pessoas singulares residentes em território português, à taxa de 
10% ou 21,5%, consoante tenham sido realizadas antes ou a partir de 1 de Janeiro de 2012, 
respectivamente, sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em 
cada ano.  As mais-valias realizadas em obrigações e em outros títulos de dívida estão 
excluídas de tributação.   

 
12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 
 Em 30 de Junho de 2012, os activos com taxa de juro fixa detidos pelo OIC podem resumir-se da seguinte 

forma: 
 

Extra-patrimoniais (B)

FRA Swaps (IRS) Futuros Opções

Até 1 ano 1.004 - - - - 1.004 
de 1 a 3 anos 2.605.492 - - - - 2.605.492 
de 3 a 5 anos 4.405.325 - - - - 4.405.325 
de 5 a 7 anos 1.049.240 - - - - 1.049.240 
mais de 7 anos 2.822.902 - - - - 2.822.902 

Total 10.883.963 - - - - 10.883.963 

Montante 
em Carteira 

(A)

Saldo 
(A)±(B)Maturidades
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15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao OIC no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012 apresentam a 

seguinte composição: 
 

Custos Valor % VLGF

Comissão de Gestão 74.954 0,975%
 - Componente fixa 74.954 0,975%
 - Componente variável - 0,000%
Comissão de Depósito 1.922 0,025%
Taxa de Supervisão 1.184 0,015%
Custos de Auditoria 472 0,006%

TOTAL 78.532

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 1,02%
 

 
17. TERCEIROS - PASSIVO 
 
 Em 30 de Junho de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
  2012 2011 
 
 Resgates a pagar a participantes 27.063 204.579 
   ---------- ------------ 
 
 Comissão de gestão a pagar 9.329 20.064 
 Custos de auditoria a pagar 472 643 
 Comissão de depósito a pagar 239 515 
   --------- ---------- 
   10.040 21.222 
   --------- ---------- 
 Outras contas de credores: 
 . Operações de bolsa a regularizar 148.896 - 
 . Imposto a pagar sobre obrigações 53.689 - 
 . Impostos a liquidar sobre dividendos - 114.100 
    ----------- ------------ 
    202.585 114.100 
   ----------- ------------ 
   239.688 339.901 
   ====== ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2012 e 2011, as operações de bolsa a regularizar correspondem às compras de 

títulos que se encontravam pendentes de liquidação financeira. 
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