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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

30 DE JUNHO DE 2015 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1. HISTORIAL E OBJETIVO DO FUNDO 

A denominação do FUNDO é ”Banco BIC-Brasil - Fundo de Investimento Alternativo Aberto” (adiante designado 
abreviadamente por “Fundo”). 

O Fundo constituiu-se como um Fundo Especial de Investimento Aberto, não harmonizado, tendo desde o dia 9 
de setembro de 2013 assumido a forma de Fundo de Investimento Alternativo Aberto nos termos do nº 2 do artº 
2º do Regulamento da CMVM nº 5/2013. 

A sua constituição foi autorizada, por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários em 4 de agosto de 2011, por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade em 30 de agosto 
de 2011. 

O Fundo é administrado pela Dunas Capital – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
(“sociedade gestora”) e a entidade depositária dos valores mobiliários é o Banco BIC Português, S.A. 
(“depositário”). 

As entidades comercializadoras são a Dunas Capital – Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário S.A., na sua sede na Av. da Liberdade nº 229 – 3º andar em Lisboa, o depositário, 
Banco BIC Português S.A., na sua sede na Av. António Augusto Aguiar, 132 em Lisboa, bem como nos seus 
balcões e centros de empresa, o Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., nos Centros de Investimento 
BEST que são agências do Banco BEST e através dos canais de comercialização à distância: por Internet 
através do sítio www.bancobest.pt e por serviço telefónico 707 246 707 e o Banco Invest, S.A., na sua sede na 
Av. Engº Duarte Pacheco, Torre 1, 11º andar, em Lisboa, através dos seus balcões e através do site 
www.bancoinvest.pt, para os clientes que tenham aderido a este serviço. 

A gestão da carteira de ativos do Fundo foi subcontratada pela sociedade gestora à BRZ Investimentos Ltda., 
que é uma sociedade constituída de acordo com a legislação brasileira e tem sede na Rua Leopoldo Couto 
Magalhães Jr. 758 conj. 52, São Paulo. 

Os serviços de gestão de carteira que a BRZ Investimentos Ltda. presta consubstanciam-se, principalmente, na 
escolha dos ativos que compõem o património do Fundo. 

O Fundo tem como principal objetivo proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos do 
mercado brasileiro, quer de rendimento fixo, quer de rendimento variável, com predominância para os ativos de 
rendimento fixo. Assim, os principais ativos serão obrigações e outros títulos de dívida emitidos por empresas 
brasileiras e títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional Brasileiro.  

A moeda de referência do Fundo é o Dólar dos Estados Unidos. 

 

1.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

O Fundo investe em obrigações e títulos de dívida de empresas brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, 
podendo, contudo, haver um investimento até 30% do valor líquido global do Fundo em ações ou valores 
mobiliários similares. 
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Poderão ser realizados investimentos no mercado brasileiro ou fora do mercado brasileiro, mas com exposição 
ao mesmo, através de obrigações, american depositary receipts (ADR’s) e exchange trade funds (ETF’s).  

Apesar da moeda de referência do Fundo ser o dólar americano, os ativos podem ser adquiridos nessa moeda 
ou em reais ou em euros. 

A política de investimento do Fundo será orientada de forma a assegurar, direta ou indiretamente, a 
manutenção, em permanência, de pelo menos dois terços do valor líquido global do Fundo aplicado em 
instrumentos do mercado monetário, títulos de dívida pública e privada, títulos de participação e unidades de 
participação de outros OIC, OEI e ETF’s. 

A sociedade gestora poderá efetuar cobertura de risco cambial quando entender oportuno. 

O Fundo não privilegia, em termos de investimento, setores económicos específicos. 

A política de investimento mantém-se inalterada desde a constituição do Fundo. 

 

1.3. PERFIL DO INVESTIDOR 

O Fundo destina-se a investidores com tolerância ao risco que assumam uma perspetiva de valorização do seu 
capital no médio/longo prazo e, como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um 
período mínimo recomendado de 3 anos. 

 

1.4. BENCHMARK (PARÂMETRO DE REFERÊNCIA) 

O Fundo tem como benchmark a US Dollar Libor 6 Meses + 3,00%. 

A taxa Libor 6 meses é a taxa de juro de referência para o dólar norte americano utlizada nos mercados 
financeiros e reconhecida como representativa das condições de mercado, fixada diariamente para o prazo de 6 
meses. 

 

1.5. POLÍTICA DE EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES E TRANSMISSÃO DE ORDENS 

A sociedade gestora encontra-se sujeita ao dever de assegurar as melhores condições na execução de todas as 
operações, tomando sempre em consideração todos os fatores considerados relevantes para se assegurar o 
melhor resultado possível para o Fundo. 

 

1.6. VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO 

Os ativos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria estabelecidas no ponto 3.2. do 
Capítulo II do prospeto do Fundo, as quais se encontram descritas na Nota 4 do Anexo às Demonstrações 
Financeiras. 
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1.7. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO 

As condições de investimento em vigor são as que seguidamente se apresentam: 

Subscrição inicial 1500 USD Prazo Liq. Subscrição D+1

Investimentos adicionais 100 USD Prazo Liq. Resgate D+3

Subscrição 0% Gestão Fixa 1%

Resgate até 180 dias - 1% Variável *

após 180 dias - 0% Depositário 0,20%

* 20% a incidir sobre a valorização positiva do Fundo face ao benchmark com high w ater mark, ou seja, quando a
rendibilidade do Fundo exceda na data do seu aniversário, a US Dollar Libor 6 Meses+ 3,00% em cada ano após a
constituição do Fundo.

Condições de Investimento em 30 de Junho de 2015

Comissões

 

 

 

2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

2.1. ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO – PRINCIPAIS TEMAS 

Estados Unidos  

O início do ano nos Estados Unidos foi marcado pelo rigoroso inverno que afetou o país, com impato negativo 
na economia, que no primeiro trimestre apresentou uma taxa anualizada de crescimento de -0.7%. Esse cenário 
foi revertido no segundo trimestre, com dados mais sólidos e revisão do crescimento do PIB do primeiro 
trimestre para -0.2%. No segundo trimestre a expetativa é que o rumo do crescimento seja retomado e a taxa de 
crescimento anualizada seja 2.6%. 

A apreciação do dólar favoreceu as importações e teve impacto na balança comercial, que permaneceu negativa 
durante o primeiro semestre e deverá impactar negativamente o crescimento. 

Os resultados de emprego e confiança do consumidor também foram positivos e apontam para a realização do 
liftoff – a subida da taxa de juros – ainda em 2015, perspetiva corroborada pelo mercado e pelas declarações da 
presidente do Federal Reserve, Janet Yellen. 

 

Europa 

O primeiro semestre foi marcado por tensão na zona do Euro, com a possibilidade da saída Grécia exacerbada 
desde a eleição do partido de extrema esquerda Syriza no fim de janeiro. O impasse entre a Grécia e a Europa 
arrastou-se por todo primeiro semestre e a ausência de um acordo, somada com a proximidade do vencimento 
de dívidas gregas com o FMI e o Banco Central Europeu “BCE”, aumentou a expetativa de um calote, contudo 
sem um aumento expressivo de volatilidade, dado que o mercado se posiciona desde 2012 considerando esse 
risco e que a maior parte dos direitos creditórios se encontra com o FMI e o BCE. Após a Grécia recusar as 
propostas dos credores para um novo pacote de ajudas por meio de um referendo, um acordo foi alcançado e a 
perspetiva de um “grexit” foi afastado no curto prazo. 
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O programa de afrouxamento monetário implementado por Mario Draghi levou a uma tímida melhora nos dados 
económicos e a gradual recuperação da Zona do Euro ao longo do ano. Contudo, levando em conta os níveis 
atuais de desemprego e inflação, ainda são esperados os efeitos do Quantitative Easing. 

 

China 

A China continua na sua transição de economia exportadora para uma de consumo interno. Essa mudança de 
motor de crescimento levou à desaceleração da economia e a uma consequente queda no preço de 
commodities, especialmente no Minério de Ferro. 

O mercado de ações apresentou sinais de que uma correção nos preços será inevitável, apesar dos esforços do 
People’s Bank of China “PBOC” para impulsionar o mercado. Tais esforços, como a redução das reservas 
obrigatórias e cortes nas taxas de juros parecem apenas retardar o ajuste. 

 

Ambiente económico brasileiro 

O ano começou com severa deterioração do ambiente económico, com o PIB encolhendo 1.6% no primeiro 
trimestre e a inflação superando as expetativas, chegando a 8.89% nos doze meses findos em junho. 

O Banco Central do Brasil mudou o tom com um discurso de menor tolerância com a inflação, e iniciou um 
movimento rápido de subida de juros que até junho não deu sinais de frear a inflação. Contribuíram para o 
aumento dos preços os reajustes de preços administrados – que ficaram congelados nos últimos quatro anos – 
e o impato da inércia inflacionária. 

O ministro da Fazenda Joaquim Levy procura recuperar a credibilidade fiscal principalmente pelo aumento de 
receitas, mas a desaceleração da economia prejudica a receita e a meta de 1.2% já não é mais crível. Do lado 
dos gastos, o governo corta principalmente investimentos, agravando o quadro de baixo crescimento do país. 

O mercado está apreensivo com a reavaliação da classificação de risco da agência Moody’s, que ocorrerá em 
julho. Um rebaixamento para o limiar do grau de investimento já é dado como certo pelo governo e pelos 
agentes, contudo há incerteza quanto à perspetiva. É considerado positivo pela Fazenda o rebaixamento do 
rating com perspetiva neutra. 

A Operação Lava Jato prossegue com prisões de altos executivos e políticos. O aumento do risco político 
traduziu-se no aumento do risco Brasil e afetou as empresas envolvidas no escândalo, bem como o animal spirit 
do setor privado em geral, com o índice de confiança dos empresários deteriorando-se ao longo do semestre. 

A falta de apoio popular e político tem enfraquecido a posição da presidente Dilma, que tem o maior índice de 
rejeição para um presidente dos últimos 20 anos. A sustentabilidade do governo até o final do mandato já 
começa a ser questionada, com a possibilidade de um impeachment da presidente sendo ventilada pela 
oposição e pela base aliada no congresso. 
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2.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 

O Brasil ficou em voga em temas negativos no primeiro semestre, os três principais fatores foram a operação 
lava-jato, cenário inflacionário com baixo crescimento e desvalorização do real. Tendo como base esses três 
vetores macros, buscamos empresas que pudessem beneficiar da desvalorização do real.  

Um ponto que impatou fortemente o portfólio no primeiro trimestre foi a queda brusca de ativos ligados à 
operação lava-jato. Alguns deles, mesmo sendo operações de project finance, sofreram bastante, com quedas 
acentuadas, em torno de 30 pontos. Outros, mesmo com uma posição de caixa confortável, sofreram o mesmo 
efeito. 

O Credit Default Swap “CDS” brasileiro guiou os preços dos ativos brasileiros. O risco Brasil começou o ano em 
200 bps e fechou o primeiro semestre em 260 bps. O movimento em parte foi o dobro do México e muito 
influenciado por histórias e problemas locais. 

Evolução do Credit Default Swap brasileiro 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Outro movimento que fizemos foi a manutenção de uma pequena parte do portfólio alocado em MSCI Brazil e 
procurámos aumentar a posição do fundo próximo do nível de 30 dólares. Contudo o preço do ativo foi 
fortemente influenciado pela depreciação do real, que desvalorizou 16%. 
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Evolução do MSCI Brazil 

 
Fonte: Bloomberg 

 

Nesse cenário procuramos empresas para zerar a exposição ao escândalo da lava-jato, substituindo por ativos 
ligados a produção de proteína animal como Minerva e JBS, além de mantermos uma posição de longo prazo 
em BRF.  

Nos bancos tivemos uma boa performance durante o primeiro semestre, onde o aumento da inadimplência foi 
compensado pelo maior spread praticado pelos bancos.  

Outro ponto importante na composição do retorno do portfólio foi a manutenção de um nível de caixa elevado 
durante o período de incertezas. Passamos com uma média de 16% em caixa, tendo por vezes elevado o caixa 
da carteira para 22%.   

 



 

BANCO BIC BRASIL 

FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO 
 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 30 DE JUNHO DE 2015 

8 

2.3. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

Em 30 de junho de 2015, o montante sob gestão do Fundo ascendia a 10.454.804 USD, sendo o valor da 
unidade de participação de 102,7625 USD e havendo em circulação 101.737,5195 unidades de participação. 

No que se refere às unidades de participação em circulação e seu correspondente valor unitário, de seguida 
apresenta-se quadro com a sua evolução mensal no ano de 2015: 

Mês Valor da UP * Nº de UP's *
Montante sob 

gestão *
Janeiro 101,0037 101 216,0505 $10 223 202

Fevereiro 101,5750 101 216,0505 $10 281 025

Março 100,2130 101 415,0690 $10 163 109

Abril 103,6622 101 350,1543 $10 506 180

Maio 103,2890 101 350,1543 $10 468 360

Junho 102,7625 101 737,5195 $10 454 804

* Valores de f inal de cada mês
 

 

O quadro seguinte apresenta a evolução, desde o início do Fundo, do número de unidades de participação em 
circulação, do valor da unidade de participação e do número de participantes: 

30-06-2015 2014 2013 2012 2011

Volume Total sob Gestão $10.454.804 $10.534.918 $10.626.687 $10.768.003 $9.967.691

Valor das UP's $102,7625 $104,0834 $102,1743 $106,9786 $99,6262

Nº de UP's 101.737,5195 101.216,0505 104.005,3807 100.655,6369 100.050,8890

Nº Participantes 10 10 15 N/D N/D  

 

Desde o início do Fundo o valor da unidade de participação teve a evolução que é descrita pelo gráfico 
seguidamente apresentado: 
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2.4. RENDIBILIDADES E RISCO HISTÓRICO 

De seguida apresentam-se as medidas de rendibilidade e risco do Fundo ao longo da sua atividade: 

 

ult. 12 meses 2014 2013 2012
Rendibilidade -5,27% 1,87% -4,49% 7,38%
Risco 4 4 4 3  

 

Acresce referir, dando cumprimento ao disposto no art. 72º do Regulamento nº 2/2015 da CMVM: 

 

a) a rendibilidade divulgada representa dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, 

porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco 

que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo); 

b) As rendibilidades mencionadas têm como base os valores das unidades de participação calculados no 

último dia de cada ano e apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade 

do período de referência; 

c) As rendibilidades históricas apresentadas são calculadas na divisa em que se encontra denominado o 

Fundo. 

 

2.5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 30 DE JUNHO DE 2015 

  

 

 

 

 

 

 

2.6. PERSPETIVAS PARA 2015 

No segundo semestre, é dada com uma grande certeza a subida da taxa de juros dos títulos do Tesouro 
Americano, a primeira desde 2006. A medida terá impacto no câmbio com grande probabilidade de fortalecer 
ainda mais o dólar frente a outras moedas e influenciará as taxas de juros no mundo inteiro.  

O acordo firmado entre a Grécia e a Zona do Euro evita a “Grexit” no médio prazo, acalmando os credores. 
Esperamos que o quantitative easing ajude a economia europeia a voltar a crescer. No Brasil a inflação deve 
seguir alta, pressionada pela inércia e pelo reajuste de preços administrados, fechando o ano acima de 9%. O 
efeito da política monetária deverá começar a fazer efeito no segundo semestre, segurando a inflação. Esse 
cenário reforça a convicção do mercado de que o ciclo de alta da Selic ainda não chegou ao fim. A melhora nos 
dados da balança comercial resultou em uma redução do déficit comercial que, se mantendo no segundo 
semestre, levará o banco central a reduzir a rolagem do stock de swap. 

Principais activos em carteira %

IShares MSCI Brazil 8,81%

BRF 5,875% 2022|06|06 5,22%

Hypermarcas 6,5% 2021|04|20 5,06%

Banco Daycoval 5,75% 2019|03|19 5,00%
Minerva 7,75% 2023|01|23 4,93%

Total 29,03%

Liquidez
7%

Ações
5%

Dívida 
Pública 4%Obrigações

65%
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No cenário brasileiro os riscos políticos e econômicos continuarão ditando o aumento ou redução dos preços 
dos ativos brasileiros. A evolução de um impeachment nos divide entre a possibilidade dos ativos brasileiros 
melhorarem de preço ou depreciarem ainda mais. A desestabilidade política é puxada pela economia ruim, que 
influencia na baixíssima popularidade da presidente Dilma.  

A ajuste fiscal nos parece ter ficado com um prazo um substancialmente pior do que o esperado pro mercado, 
isso deve influenciar as decisões das agências de rating. Esperamos que não haja downgrade no segundo 
semestre de 2015, mas essa linha é bastante tênue. Contudo, acreditamos que o Brasil já negocia em níveis de 
spread de crédito abaixo de dois notches de downgrades.  

Na tabela abaixo confeccionada pelo Credit Suisse, mostra o quanto o Brasil piorou no comparativo de 12 
meses e já paga um premio maior que países com ratings piores, como o caso da Hungria.  

 
Fonte: Fitch, Moody’s, S&P e Datastream International Limited 

 

Por esses motivos, acreditamos que boa parte dos riscos estão precificados. Adotamos uma gestão 
conservadora, mas atentos a oportunidades que possam surgir no segundo semestre.  
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2.7. ALTERAÇÃO DO REGIME FISCAL APLICÁVEL AOS OIC 

O  Decreto-Lei nº 7/2015, de 13 de Janeiro, aprovou um novo regime fiscal aplicável aos OIC o qual entrou em 
vigor em 1 de Julho de 2015 que tem impacto na esfera de tributação dos fundos e dos participantes. 

A tributação na esfera dos participantes, ao abrigo do novo regime, passa a assentar numa lógica de “tributação 
à saída”. 

A partir de 1 de Julho de 2015 a tributação incide apenas sobre a parte dos rendimentos gerados a partir desta 
data sendo que a valia apurada no resgate ou transmissão onerosa da unidade de participação é dada pela 
diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição / subscrição da unidade de participação, exceto 
quanto a unidades de participação adquiridas / subscritas antes de 1 de julho de 2015, em que a valia apurada 
no resgate ou transmissão onerosa da unidade de participação, é dada pela diferença entre o valor de 
realização e o valor da unidade de participação que reflita o preço de mercado de 30 de Junho de 2015 (salvo 
se o valor de aquisição tiver sido superior). 

Também na esfera do Fundo se irá fazer sentir alterações passando este a estar sujeito à taxa geral de Imposto 
sobre o Rendimento aplicável sobre o lucro tributável, o qual corresponde ao resultado líquido do exercício, 
deduzido dos rendimentos (e gastos) de capitais, prediais e mais-valias obtidas, bem como dos rendimentos, 
incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam a seu favor. 

Também sobre o OIC passa a incidir Imposto de Selo apurado sobre o ativo líquido do respetivo Fundo. 

 

2.8. NOTAS FINAIS 

O Prospeto, o IFI (Informações Fundamentais destinadas aos Investidores) bem como o relatório anual e 
semestral encontram-se à disposição de todos os interessados junto da sede da sociedade gestora ou nos 
balcões do depositário. 

 

. 

 

 

________________________________________________ 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Em 30 de junho de 2015 
(montantes expressos em euros) 
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A - Composição discriminada da carteira de aplicações dos FIM

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

1.3 Mercado de bolsa de Estado-membro da UE

1.3.1 Títulos de Dívida Pública

BRAZIL 2 5/8 1/05/23 500.000 88,60 USD 5.104 448.104

1.3.3 Obrigações diversas

BABC 7,875% 04/08/20 450.000 103,26 USD 6.458 471.141
BANBRA 9 06/29/49 250.000 89,97 USD 600 225.523
Brades 5,75% 3/1/22 250.000 104,33 USD 3.801 264.636
BRF 5,875% 06/06/22 500.000 108,83 USD 1.567 545.727
BRMLBZ 8 1/2 01/29/4 250.000 101,25 USD 3.258 256.383
CAIXBR 7,25% 7/23/24 200.000 97,15 USD 5.059 199.367
CSANBZ 5 03/14/23 250.000 91,63 USD 3.361 232.444
DAYCOV 5 3/4 03/19/1 500.000 103,26 USD 6.453 522.773
Gerdau 4,75% 4/15/23 500.000 94,32 USD 3.958 475.563
HSBC 4% 05/11/16 500.000 101,52 USD 2.178 509.763
Hyperm 6,5% 04/20/21 500.000 104,76 USD 5.056 528.876
ITAU 5,65% 03/19/22 500.000 100,91 USD 6.341 510.891
Norbr 3,625% 11/9/15 500.000 100,00 USD 2.054 502.054
PETBRA Float 011519 200.000 92,43 USD 816 185.668
Suzan 5,875% 1/23/21 250.000 104,29 USD 5.124 265.852
USJACU 9 7/8 11/09/1 250.000 51,48 USD 2.798 131.485

1.5 Mercados regulamentados de Estado não membro da UE

1.5.3 Obrigações diversas

Esal 6,25% 02/05/23 250.000 98,73 USD 5.035 251.867
Miner 7,75% 1/31/23 500.000 100,59 USD 12.917 515.872
ValeB 4,375% 1/11/22 250.000 97,66 USD 4.108 248.263

1.5.10 Outros instrumentos financeiros

IShares MSCI Brazil 28.116 32,77 USD 921.361

7. LIQUIDEZ

7.1 À vista

7.1.2 Depósitos à ordem

BIC 0% 40  EUR 44
BIC .15%  USD 7 2.307.416

9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR

9.2 Valores passivos
Valores passivos  USD -15.542
Valores passivos -45.337  EUR -50.727

B - Valor Líquido Global do Fundo: 10.454.804

D - Número de Unidades de Participação em Circulação: 101.737,5195

BANCO BIC BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO

Designação Quantidade Preço unitário Moeda
Juro Decorrido 
(Dólares dos 

Estados Unidos)

Valor Total       
(Dólares dos 

Estados Unidos)
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2014

Ativo bruto Mais-valias Menos-valias Ativo líquido Ativo líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO

21 Obrigações 3 7.320.229 49.445 (163.468) 7.206.206 9.535.608 61 Unidades de participação 1 10.173.752 10.379.873

23 Outros títulos de capital 3 1.015.385 - (94.024) 921.361 358.350 62 Variações patrimoniais 1 4.651 23.216

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 8.335.614 49.445 (257.492) 8.127.567 9.893.958 64 Resultados transitados 1 409.771 201.219

66 Resultado líquido do período 1 (133.370) 655.877

TERCEIROS TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 10.454.804 11.260.185

411+...+419 Contas de devedores - - - - 6.124

TOTAL DOS VALORES A RECEBER - - - - 6.124 PROVISÕES ACUMULADAS
481 Provisões para encargos - 21.275

DISPONIBILIDADES TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS - 21.275

12 Depósitos à ordem 3 2.307.461 - - 2.307.461 1.395.657

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.307.461 - - 2.307.461 1.395.657 TERCEIROS

423 Comissões a pagar 19 10.307 44.771

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 424+...+429 Outras contas de credores 19 46.976 53.035

51 Acréscimos de proveitos 18 83.968 - - 83.968 91.882 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 57.283 97.806

52 Despesas com custo diferido 18 3.409 - - 3.409 2.745

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 87.377 - - 87.377 94.627 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

55 Acréscimos de custos 20 10.318 11.100

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 10.318 11.100

TOTAL DO PASSIVO 67.601 130.181

TOTAL DO ATIVO 10.730.452 49.445 (257.492) 10.522.405 11.390.366 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 10.522.405 11.390.366

1 101.737,5195 103.798,7265 1 102,7625 108,4809

O Técnico Of icial de Contas O Conselho de Administração

O Anexo faz parte integrante do balanço em 30 de junho de 2015.

2014

CAPITAL E PASSIVOATIVO

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

Número total de unidades de participação em circulação

DESIGNAÇÃO

Valor unitário da unidade de participação

CÓDIGO
2015

CÓDIGO

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

Notas Notas 2015DESIGNAÇÃO
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CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Comissões e taxas Juros e proveitos equiparados

722+723 Da carteira de títulos e outros ativos 3.275 3.556 812+813 Da carteira de títulos e outros ativos 221.607 252.925

724+...+728 Outras, de operações correntes 15 68.381 72.177 811+814+817+818 Outros, de operações correntes 1.492 949

Perdas em operações financeiras Rendimentos de títulos e outros ativos

732+733 Na carteira de títulos e outros ativos 372.387 10.111 822+...+824/5 Da carteira de títulos e outros ativos 17.182 8.689

731+738 Outras, de operações correntes 24.143 320 Ganhos em operações financeiras

739 Em operações extrapatrimoniais 948 6 832+833 Na carteira de títulos e outros ativos 112.770 554.945

Impostos 831+838 Outros, em operações correntes 33.673 20

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 9 50.748 52.588 839 De operações extrapatrimoniais - 185

7412+7422 Impostos indiretos 9 106 124 Reposição e anulação de provisões

Provisões do período 851 Provisões para encargos - 37.474

751 Provisões para encargos - 58.749

77 Outros custos e perdas correntes 106 1.679 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 386.724 855.187

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 520.094 199.310 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) 133.370 -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) - 655.877

TOTAL 520.094 855.187 TOTAL 520.094 855.187

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos (24.103) 802.892 D-C Resultados eventuais - -

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais (948) 179 B+D-A-C+74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento (82.516) 708.589

B-A Resultados correntes (133.370) 655.877 B+D-A-C+7411/8+7421/8 Resultado líquido do período (133.370) 655.877

O Conselho de AdministraçãoO Técnico Oficial de Contas

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses f indo em 30 de junho de 2015.

DESIGNAÇÃO 20152015 NotaNota 2014 2014

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

CUSTOS E PERDAS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

DESIGNAÇÃO

PROVEITOS E GANHOS

CÓDIGOCÓDIGO
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2015 2014

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos:
Subscrições de unidades de participação 60.000 5.528

Pagamentos
Resgates de unidades de participação (6.744) (27.907)

Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo 53.256 (22.379)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

Recebimentos:
Venda de títulos 1.906.018 1.877.658
Reembolso de títulos e outros ativos - 512.240
Rendimento de títulos e outros ativos 17.182 2.564
Juros e proveitos similares recebidos 227.963 252.079
Outros recebimentos relacionados com a carteira 7.188 5.173

Pagamentos:
Compra de títulos (1.038.412) (1.966.075)
Comissões de corretagem (771) (3.556)
Outras taxas e comissões (2.504) -

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros ativos 1.116.664 680.083

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos
Operações cambiais 1.199 185
Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas 8.787 -

Pagamentos
Operações cambiais (1.404) (306)

Fluxo das operações a prazo e de divisas 8.582 (121)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:
Juros de depósitos bancários 1.472 948

Pagamentos:
Comissão de gestão (51.876) (26.228)
Comissão de depósito (16.458) (5.324)
Impostos e taxas (103.827) (108.683)
Outros pagamentos correntes (6.268) (7.281)

Fluxo das operações de gestão corrente (176.957) (146.568)

Disponibilidades no início do período 1.305.916 884.642
Saldo dos fluxos de caixa do período 1.001.545 511.015
Disponibilidades no f im do período 2.307.461 1.395.657

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

 para o período de seis meses f indo em 30 de junho de 2015.
O Anexo faz parte integrante da demonstração dos f luxos de caixa

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM

30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)
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INTRODUÇÃO 

A constituição do “Banco BIC-Brasil Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto” (adiante igualmente 
designado por “Fundo”), foi autorizada por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários de 4 de agosto de 2011, tendo iniciado a sua atividade em 30 de agosto de 2011. 

É um Fundo, constituído por tempo indeterminado, e tem como principal objetivo proporcionar aos seus 
participantes o acesso a uma carteira de ativos do mercado brasileiro, de rendimento fixo e variável, com 
predominância para os ativos de rendimento fixo. Os principais ativos serão obrigações e títulos de dívida de 
empresas brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, podendo, contudo haver um investimento até 30% do 
valor líquido global do Fundo em ações ou valores mobiliários similares. Poderão ser realizados investimentos 
no mercado brasileiro ou fora do mercado brasileiro, mas com exposição ao mesmo, através de obrigações, 
american depositary receipts (ADRs) e exchange-trade funds (ETFs). Apesar da moeda de referência do Fundo 
ser o dólar dos Estados Unidos, os ativos podem ser adquiridos nessa moeda em reais ou em euros. 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Dunas Capital - Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora). As funções de banco depositário são exercidas 
pelo Banco BIC Português, S.A. (Banco BIC). 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de 
acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Coletivo, estabelecido pela Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade na sequência da 
competência que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei nº 252/03, de 17 de outubro.  

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Coletivo. 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 FUNDO 

O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e sem 
valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, 
proporcionalmente ao número de unidades que representam. O valor da unidade de participação para efeitos de 
constituição do Fundo foi de cem dólares dos Estados Unidos. 

O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição e de resgate é o valor da unidade de participação 
que vier a ser apurado na avaliação semanal do Fundo imediatamente seguinte ao dia do pedido, pelo que o 
mesmo é efetuado a preço desconhecido. 
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O movimento ocorrido no capital do Fundo, durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2015, foi 
como segue: 

Valor
Diferença Resultado Número de unitário da

Valor para o valor Resultados líquido do unidades de unidade de
base base transitados período Total participação participação

Saldos em 31 de dezembro de 2014 10.121.605 3.542 201.219 208.552 10.534.918 101.216,0505 104,0834

Subscrições 58.638 1.362 - - 60.000 586,3837 102,3221
Resgates (6.491) (253) - - (6.744) (64,9147) 103,8902
Resultados transitados - - 208.552 (208.552) - - -                 
Resultado líquido do período - - - (133.370) (133.370) - -

Saldos em 30 de junho de 2015 10.173.752 4.651 409.771 (133.370) 10.454.804 101.737,5195 102,7625
 

 

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 período de seis meses findo em 30 de junho de 2015, 
foram os seguintes: 

Valor líquido Valor da Número de unidades de
Meses global do Fundo unidade de participação participação em circulação

janeiro 10.223.202 101,0037 101.216,0505
fevereiro 10.281.025 101,5750 101.216,0505

março 10.163.109 100,2130 101.415,0690
abril 10.506.180 103,6622 101.350,1543
maio 10.468.360 103,2890 101.350,1543
junho 10.454.804 102,7625 101.737,5195  

 

Em 30 de junho de 2015, o número de participantes em função do número de unidades de participação do 
Fundo apresentava o seguinte detalhe:  

 Superior a 25%  2 
 Entre 10% e 25%  1 
 Entre 0,5% e 2%  1 
 Até 0,5%  6 
    --- 
 Total de participantes  10 
       ==

  
 

Em 30 de junho de 2015 o Fundo era detido por apenas 10 participantes. Nos termos do artigo 17º da Lei n.º 
16/2015, de 24 de fevereiro (Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo) as unidades de 
participação do Fundo deveriam estar dispersas por um número mínimo de 30 participantes. 
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3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 30 de junho de 2015 é apresentado no Anexo I.  

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 
2015 foi o seguinte: 

Depósitos à 
ordem

Saldo em 31 de dezembro de 2014 1.305.916

.   Aumentos -

.   Reduções 1.001.545

Saldo em 30 de junho de 2015 2.307.461
  

 

Em 30 de junho de 2015, os depósitos à ordem estavam domiciliados junto do Banco BIC, eram essencialmente 
denominados em dólares dos Estados Unidos, e venciam juros à taxa de juro anual bruta correspondente à 
EONIA acrescida de 0,15%. 

 

4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

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

a) Especialização 

O Fundo regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização, sendo 
reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do seu recebimento ou 
pagamento. 

Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Despesas com custo 
diferido” (Nota 18), atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efetuada apenas a partir 
da data de aquisição dos respetivos títulos. 

b) Reconhecimento de juros de aplicações 

Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se 
vencem, independentemente do momento em que são recebidos. Os juros são registados pelo 
montante bruto, sendo o respetivo Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 
reconhecido na demonstração dos resultados do período na rubrica “Impostos sobre o rendimento” 
(Nota 9). 
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c)  Rendimento de títulos 

A rubrica de rendimento de títulos e outros ativos corresponde a dividendos, os quais são registados 
na demonstração dos resultados do período em que são recebidos ou quando o emitente procede à 
sua divulgação. 

d)  Carteira de títulos 

As compras de títulos são registadas na data de transação, pelo valor efetivo 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 negociação em mercados regulamentados são 
valorizados com base na última cotação disponível no momento de referência. Caso não exista 
cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que a mesma se tenha 
verificado nos quinze dias anteriores; 

ii) Os valores representativos de dívida não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas 
representativas do seu presumível valor de realização, são valorizados com base nas ofertas de 
compra firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, ao valor médio das ofertas de compra 
“BID” difundidas pelos sistemas internacionais de informação de cotações, tais como, a 
Bloomberg.  Alternativamente, a cotação pode ser obtida através de modelos teóricos de 
avaliação de obrigações; e 

iii) Os outros valores representativos de dívida de curto prazo, na falta de preços de mercado, são 
valorizados com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 

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 de “Ganhos/Perdas em 
operações financeiras – na carteira de títulos e outros ativos”, por contrapartida das rubricas “Mais-
valias” e “Menos-valias” do ativo. 

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

e) Valorização das unidades de participação 

O valor de cada unidade de participação é calculado semanalmente, no segundo dia útil de cada 
semana dividindo o valor líquido do património do Fundo pelo número de unidades de participação 
em circulação. Para efeitos exclusivos de obtenção de um valor da unidade de participação no final de 
cada ano civil, é calculado um valor da unidade de participação no último dia de cada ano civil, sendo 
que tal valor não tem qualquer relevância para efeitos de subscrições e resgates do Fundo, exceto 
caso essa data coincida com o segundo dia útil de cada semana. 

O capital do Fundo 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 
relativamente ao valor base da unidade de participação na data de subscrição ou resgate, 
respetivamente. 
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f) 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 apresenta 
uma componente fixa calculada diariamente, por aplicação de uma taxa anual de 1,00% sobre o valor 
global do Fundo, sendo a sua liquidação efetuada trimestralmente, e uma componente variável de 
20% a incidir sobre a valorização positiva do Fundo face ao benchmark. Esta comissão é devida 
quando a rendibilidade do Fundo exceda na data do seu aniversário, a US Dollar Libor 6 Meses + 
3,00% em cada ano após a constituição do Fundo. 

Caso a rendibilidade não seja atingida num determinado período, não havendo direito à cobrança da 
comissão de performance, no período seguinte esta será apurada relativamente ao objetivo traçado, 
acrescentando-lhe ainda a obrigatoriedade de recuperar a diferença para o objetivo não alcançado no 
período anterior e assim sucessivamente. 

A comissão de gestão é registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras, de operações correntes” 
da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica “Comissões a pagar” do balanço. 

Em 30 de junho de 2015, a rentabilidade do Fundo era inferior à do benchmark pelo que não foi 
calculada comissão de performance. 

g)  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 0,20% sobre o valor global do Fundo, sendo a sua liquidação efetuada trimestralmente. 

A comissão de depósito é registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras, de operações correntes” 
da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica “Comissões a pagar” do balanço. 

h) 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 e taxas”.  A taxa mensal aplicável ao Fundo é de 0,003%, com 
um limite mensal mínimo e máximo de 200 euros e 20.000 euros, respetivamente. 

i)  Operações em moeda estrangeira  

Os ativos e passivos não denominados em dólares dos Estados Unidos são convertidos para dólares 
dos Estados Unidos com base no câmbio indicativo para as operações à vista (“fixing”), divulgado 
pelo Banco de Portugal na data de encerramento do balanço. Os ganhos e perdas resultantes da 
reavaliação cambial são registados como proveitos e custos do período, respetivamente. 
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9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

No primeiro semestre de 2015, os rendimentos obtidos pelos fundos de investimento mobiliário foram  tributados 
da seguinte forma: 

. Os juros de valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes nacionais, bem como 
os juros de depósitos bancários em instituições de crédito no país foram tributados por retenção na fonte à taxa 
de 28%. Adicionalmente, os juros de valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes 
estrangeiros foram tributados autonomamente à taxa de 20% e os juros de depósitos bancários em instituições 
de crédito estrangeiras foram tributados autonomamente à taxa de 25%; 

. As mais-valias realizadas em ações, contratos de futuros, obrigações, outros instrumentos de dívida e os 
ganhos resultantes de operações cambiais a prazo, obtidas em território português ou fora dele, foram tributadas 
autonomamente à taxa de 25% sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas no 
semestre; 

. Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras foram tributados em 20% sobre o respetivo valor ilíquido. 
Ao imposto devido sobre esses rendimentos podia ser deduzido um crédito de imposto correspondente ao 
imposto pago no estrangeiro relativamente aos rendimentos em causa. Existindo uma convenção para eliminar a 
dupla tributação celebrada por Portugal e o país onde os rendimentos eram obtidos que não excluisse os fundos 
de investimento, o crédito de imposto não podia exceder o imposto pago nesse país nos termos previstos pela 
convenção; 

. Os dividendos recebidos de empresas nacionais foram tributados à taxa de 28%. 

 

Regime fiscal aplicável a partir de 1 de julho de 2015 
 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, que aprova o novo regime fiscal aplicável aos 
organismos de investimento coletivo, nomeadamente aos fundos de investimento mobiliário. 

O novo regime assenta no método de tributação “à saída”, ou seja, a tributação passa essencialmente a ter 
impacto na esfera dos investidores. Por outro lado, é criada uma taxa, em sede de Imposto do Selo, incidente 
sobre o ativo líquido dos fundos de investimento mobiliário.  

Os fundos de investimento mobiliário passam a ser sujeitos à taxa geral de Imposto Sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) sobre o seu resultado líquido, expurgado, contudo, dos rendimentos (e respetivos 
gastos associados) de capitais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de IRS, com exclusão dos 
provenientes de entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 
claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria. 

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, incluindo os 
descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam para os fundos de 
investimento mobiliário, bem como os gastos não dedutíveis previstos no Código do IRC. 

O novo regime entrou em vigor em 1 de julho de 2015, tendo nos primeiros seis meses de 2015 vigorado um 
regime transitório de forma a permitir acomodar a transição para o novo regime, através do qual: 

- Os fundos de investimento mobiliário devem apurar o imposto devido, de acordo com as regras em vigor até 
30 de junho de 2015 e proceder à sua entrega, no prazo de 120 dias a partir de 1 de julho de 2015; 
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- Existindo rendimentos adiantados ainda não reconhecidos em resultados, cujo imposto já tenha sido 
entregue até 30 de junho de 2015, e, bem assim, rendimentos ainda não recebidos, mas já reconhecidos em 
resultados, cujo imposto ainda não tenha sido entregue, o saldo líquido de imposto refletido nas respetivas 
rubricas de ativo e passivo, deduzido ou acrescido do imposto eventualmente reembolsado aos participantes 
isentos e ainda não compensado, deve (i) sendo credor, ser entregue ao Estado e (ii) sendo devedor, ser 
solicitado o seu reembolso, ambos no prazo de 120 dias após 1 de julho de 2015; 

 - As mais-valias e menos-valias resultantes da alienação de ativos adquiridos na vigência das regras em vigor 
até 30 de junho de 2015 são tributadas nos termos destas, mas apenas por referência ao exercício em que os 
respetivos ativos venham a ser resgatados, reembolsados, amortizados, liquidados ou transmitidos, 
considerando-se como valor de realização o seu valor de mercado em 30 de junho de 2015 e aplicando-se o 
método FIFO. 

 

Em 30 de junho de 2015, a rubrica da demonstração dos resultados de “Impostos” apresentava a seguinte 
composição:  

   
 Impostos sobre o rendimento - Impostos pagos em Portugal: 
 - Juros da carteira de títulos 44.323 
 - Juros de depósitos à ordem 411 
 - Dividendos 860 
   --------- 
   45.594 
   --------- 
 Impostos sobre o rendimento – Impostos pagos no estrangeiro: 
 - Dividendos 5.154 
   --------- 
    50.748

  
   --------- 
 Impostos indiretos pagos em Portugal – Imposto do Selo 106 
   --------- 
   50.854 
   ===== 
 

11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  

Em 30 de junho de 2015, o Fundo detinha apenas depósitos à ordem no montante de 40 euros expressos em 
dólares dos Estados Unidos. 
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12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

Em 30 de junho de 2015, os prazos residuais até à data de vencimento dos ativos com taxa de juro fixa 
apresentam a seguinte composição (inclui juros corridos): 

 

  Maturidade    Valor de balanço 

Até 1 ano  1.011.817 
De 3 a 5 anos  1.125.398 
De 5 a 7 anos  2.364.245 
Superior a 7 anos  2.180.234 
   -------------- 
Total   6.681.694 
    ======== 

 

15. ENCARGOS IMPUTADOS 

Os encargos imputados ao Fundo no período de seis meses findo em 30 de junho de 2015, apresentam o 
seguinte detalhe: 

Encargos Valor % VLGF

Comissão de gestão fixa 51.429 1,00%
Comissão de depósito 10.286 0,20%
Taxa de supervisão 1.805 0,03%
Custos de auditoria 3.571 0,07%
Publicações 1.290 0,02%
Total 68.381

Valor médio líquido global do Fundo 10.353.097
Taxa de encargos correntes (TEC) 1,32%

(1) Percentagens calculadas sobre a média diária do valor do Fundo relativa ao período de referência.  
 

 

As taxas acima apresentadas encontram-se anualizadas. 

Nos termos do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 12 de junho, a taxa de encargos correntes consiste no 
quociente entre a soma da comissão de gestão fixa, a comissão de depósito, a taxa de supervisão, os custos de 
auditoria e os outros custos correntes, num dado período, e o valor médio líquido global do Fundo nesse mesmo 
período. Adicionalmente, o cálculo da taxa de encargos correntes de um Fundo que estime investir mais de 30% 
do seu valor líquido global noutros fundos, inclui as taxas de encargos correntes dos fundos em que invista. Por 
outro lado, a taxa de encargos correntes não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da comissão 
de gestão; (ii) custos de transação não associados à aquisição, resgate ou transferência de unidades de 
participação; (iii) juros suportados; e (iv) custos relacionados com a detenção de instrumentos financeiros 
derivados. 
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18. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - ATIVO  

Em 30 de junho de 2015, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 Acréscimos de proveitos: 
 . Juros da carteira de títulos (Nota 3)   83.962 
 . Juros de depósitos à ordem   6 
    ---------

     83.968 
    --------- 
 Despesas com custo diferido: 
 . Juros da carteira de títulos (Nota 3)   2.083 
 . Outras despesas com custo diferido  1.326 
    ------- 
    3.409 
    --------- 
      87.377   
    ===== 
 

19. OUTRAS CONTAS DE CREDORES 

Em 30 de junho de 2015, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 Comissões e taxas a pagar: 
 . Comissão de depósito   5.230 
 . Custos de auditoria  4.129 
 . Taxa de supervisão  948 
    ---------

     10.307   
    --------- 
  
 Estado e outros entes públicos: 
 . Imposto sobre juros da carteira de títulos   46.118 
 . Outros  858 
    --------- 
    46.976 
    --------- 
      57.283   
    ===== 
 

A rubrica “Comissão de depósito” refere-se às comissões de depósito dos meses de março a maio de 2015. 

A rubrica de “Imposto sobre os juros da carteira de títulos” corresponde ao imposto a pagar relativo aos 
rendimentos obtidos fora do território português nos primeiros seis meses de 2015, o qual deve ser liquidado nos 
termos do nº 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, no prazo de 120 dias a contar de 1 de 
julho de 2015. 
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20. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO 

Em 30 de junho de 2015, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 Comissão de gestão fixa   8.599 
 Comissão de depósito   1.720 
    --------- 
      10.318 
    ===== 
 

As rubricas “Comissão de gestão fixa” e “Comissão de depósito” referem-se às comissões de gestão e de 
depósito do mês de junho de 2015, as quais apenas são devidas pelo Fundo no mês de agosto de 2015. 
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ANEXO I 
 
 
 

Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquisição valias valias mercado corrido balanço

(Nota 18)
Valores Mobiliários Cotados

Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 
Obrigações diversas

Minerva Luxembourg 7,75% 01/31/2023 515.000 - (12.045) 502.955 12.917 515.872
Esal Gmbh 6,25% 02/05/2023 256.250 - (9.418) 246.832 5.035 251.867
CSANBZ 5 03/14/23 233.125 - (4.041) 229.084 3.361 232.445
Petbra Float 01/15/19 200.000 - (15.148) 184.852 816 185.668

1.204.375 - (40.652) 1.163.723 22.129 1.185.852

Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE 
Títulos de dívida pública

Brasil 2.625% 01/05/2023 486.000 - (43.000) 443.000 5.104 448.104

Obrigações diversas
BRF Brasil Foods 5,875% 06/06/22 546.250 - (2.090) 544.160 1.567 545.727
Hypermarcas 6,5% 04/20/21 531.625 - (7.805) 523.820 5.056 528.876
DAYCOV 5 3/4 03/19/19 497.575 18.745 - 516.320 6.453 522.773
ITAU 5,65% 03/19/22 500.150 4.400 - 504.550 6.341 510.891
HSBC Bank Bras il 4% 05/11/2016 524.375 - (16.790) 507.585 2.178 509.763
Banco do Nordeste Brasil 3,625% 11/09/2015 503.750 - (3.750) 500.000 2.054 502.054
Gerdau Trade 4,75% 04/15/2023 479.500 - (7.895) 471.605 3.958 475.563
BABC 7,875% 04/08/20 474.250 - (9.567) 464.683 6.458 471.141
Suzano 5,875% 01/23/2021 251.750 8.978 - 260.728 5.124 265.852
Brades 5,75% 3/1/22 251.200 9.635 - 260.835 3.801 264.636
BRMLBZ 8 1/2 01/29/4 256.125 - (3.000) 253.125 3.258 256.383
ValeB 4,375% 1/11/22 248.054 - (3.899) 244.155 4.108 248.263
BANBRA 9 06/29/49 244.250 - (19.328) 224.922 600 225.522
Caixa Económica Federal 7,250% 07/23/2024 200.000 - (5.692) 194.308 5.059 199.367
USJACU 9 7/8 11/09/1 121.000 7.687 - 128.687 2.797 131.484

5.629.854 49.445 (79.816) 5.599.483 58.812 5.658.295
Outros valores mobiliários

IShares MSCI Brazil 1.015.385 - (94.024) 921.361 - 921.361
8.335.614 49.445 (257.492) 8.127.567 86.045 8.213.612

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 30 DE JUNHO DE 2015

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

 

 

  
 








