
BPI Bonds

Taxa Fixa

Tipo: Obrigações Taxa Fixa Internacionais

Data de Ínicio: 13 de Janeiro de 1994

Banco Depositário: BPI

Bancos Comercializadores: Banco BPI, BPI, BPI Directo, BPI Net, BPI Online

Principais Títulos em Carteira
REPUBLIC OF ITALY - 6% (22.2.2011) 24.87%
REPUBLIC OF FINLAND - 4.75% (06.03.2007) 23.39%
US TREASURY - 3.25% (15.08.2007) 16.66%
OBLIGAC. DEL ESTADO - 5.875% (28.07.2008) 12.35%
BANCO INTERAMERICANO DESENV. - 5.625% (2009) 9.69%

Condições de Investimento em 31/12/2002

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 0.75%
  Resgate < 90 dias 1% Depositário 0.75%

90-180 dias 0.5%
>180 dias 0%

Activo do Fundo em 31.12.2002

O património do fundo em 31 de Dezembro de 2002 era de aproximadamente
888 mil Euros.

A política de investimento do fundo assume risco de taxa de juro e risco
cambial face ao dólar americano, sendo adequado a investidores que procurem
essa exposição. A inexistência de investimentos com risco de crédito permitiu
ao fundo permanecer imune à crise de confiança nas práticas de corporate
governance empresariais.

A incerteza macro-económica e geo-política associada à política monetária de
corte das taxas pelo FED permitiu ao fundo tirar partido do movimento de
descida de taxas de médio e longo prazo. A performance do fundo foi no
entanto afectada pela depreciação de cerca de 15% do dólar face ao euro.



MOVIMENTO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

UP em circulação no ínicio do período 191,866    
UP emitidas em 2002 702,264    
UP resgatadas em 2002 760,345-    
UP em circulação no final do período 133,785    

EVOLUÇÃO DO FUNDO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS (FINAL DO ANO)

2000 2001 2002
Valor líquido global * 3,583 1,308 888
Valor da UP 6.19040 6.81468 6.63950
Número de UP 578,803 191,866 133,785
*(Milhares de Euros)

EVOLUÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO

Mês Valor*
Janeiro 7.02755
Fevereiro 7.07338
Março 6.82691
Abril 6.73621
Maio 6.50962
Junho 6.19119
Julho 6.37117
Agosto 6.42890
Setembro 6.61057
Outubro 6.66397
Novembro 6.58498
Dezembro 6.63950
*Valores da Unidade de Participação no final de cada mês

EVOLUÇÃO DO ACTIVO DO FUNDO 
ATÉ 31-12-2002
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2002 2001
Activo Mais Menos-valias/ Activo Activo

ACTIVO Notas bruto valias /provisões líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO Notas 2002 2001

Carteira de títulos Capital do Fundo
    Obrigações 3 756.995 59.669 - 816.664 1.089.124     Unidades de participação 1  668.925  959.330

    Variações patrimoniais 1  360.373  265.221
Contas de terceiros     Resultados transitados 1  82.954 (705.397)
    Outras contas de devedores (98) - - (98) -     Resultado líquido do exercício 1 (223.986)  788.351

               Total do Capital do Fundo  888.266  1.307.505
Disponibilidades
    Depósitos à ordem 3 76.395 - - 76.395 213.726 Contas de terceiros

    Resgates a pagar 18 -  12.313
Contas de regularização     Comissões a pagar 18  1.168  1.646
    Proveitos a receber 3 e 17  10.169 - -  10.169  16.136     Outras contas de credores 18  15.356 (26)
    Outras contas de regularização 17  1.710 - -  1.710  2.452  16.524  13.933

 11.879 - -  11.879  18.588
Contas de regularização
    Outras contas de regularização  50 -
               Total do Passivo  16.574  13.933

               Total do Activo  845.171  59.669 -  904.840  1.321.438               Total do Capital do Fundo e do Passivo  904.840  1.321.438

Total do número de unidades de participação 1  133.785  191.866 Valor unitário da unidade de participação 1 6,63950 6,81468

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI BONDS

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001

(Montantes expressos em Euros)

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2002.



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI BONDS

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2002 2001 PROVEITOS E GANHOS Notas 2002 2001

   Juros e custos equiparados    Juros e proveitos equiparados
       Da carteira de títulos  112.738  225.916        Da carteira de títulos 5  241.248  556.291
       De operações correntes  10 -        Outros, de operações correntes 5  11.244  21.545
   Comissões    Ganhos em operações financeiras
       Da carteira de títulos 5  3.645 -        Na carteira de títulos 5  2.343.672  6.938.598
       Outras, de operações correntes 5  47.032  91.338        Em operações extrapatrimoniais  669.750  729.415
   Perdas em operações financeiras    Proveitos e ganhos eventuais
       Na carteira de títulos 5  2.628.091  6.395.881        Ganhos de exercícios anteriores  27 -
       Em operações extrapatrimoniais  665.459  672.898
   Impostos e taxas
       Indirectos  1  2
       Directos 9  32.951  71.463
   Resultado líquido do exercício (223.986)  788.351

 3.265.941  8.245.849  3.265.941  8.245.849

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002.



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI BONDS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001

(Montantes expressos em Euros)

2002 2001

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação 4.769.030 13.900.320
Pagamentos:

Resgates de unidades de participação (4.976.596) (16.958.138)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (207.566) (3.057.818)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Venda de títulos 9.110.821 16.062.900
Juros e proveitos similares recebidos 197.829 238.162

Pagamentos:
Compra de títulos (9.143.334) (13.271.306)
Outros pagamentos relacionados com a carteira (47) -

Fluxo das operações da carteira de títulos 165.269 3.029.756

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Recebimentos em operações cambiais 22.306 56.658
Margem inicial em contratos de futuros e opções 291.052 -
Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas 119.188 240.259

Pagamentos:
Pagamentos em operações cambiais (64.478) (65.340)
Margem inicial em contratos de futuros e opções (229.050) -
Outros pagamentos de operações a prazo e de divisas (137.640) (175.322)

Fluxo das operações a prazo e de divisas 1.378 56.255

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 10.601 20.763
Outros recebimentos correntes 1.773 -

Pagamentos:
Juros devedores de depósitos bancários (10) -
Comissão de gestão (23.294) (46.517)
Comissão de depósito (23.294) (46.517)
Impostos e taxas (61.525) 1.003
Outros pagamentos correntes (690) (1.158)

Fluxo das operações de gestão corrente (96.439) (72.426)

OPERAÇÕES EVENTUAIS
Recebimentos:

Recebimentos de valores atribuíveis a exercícios anteriores 27 -
Fluxo das operações eventuais 27 -

          Saldo dos fluxos de caixa do período (137.331) (44.233)

          Disponibilidades no início do período 213.726 257.959

          Disponibilidades no fim do período 76.395 213.726

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa 
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002.



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI BONDS 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 
(Montantes expressos em Euros) 
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INTRODUÇÃO 
 
A constituição do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto BPI Bonds (Fundo) foi autorizada por Portaria 
do Ministério das Finanças, de 21 de Abril de 1993, tendo iniciado a sua actividade em 13 de Janeiro de 
1994.  É um fundo de investimento mobiliário aberto, constituído por tempo indeterminado, e tem como 
principal finalidade a realização de aplicações em obrigações de taxa fixa, denominadas em dólares 
americanos. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela BPI Fundos - Gestão 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 Fundos de 
Investimento Mobiliário.  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 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 exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, o movimento no capital do Fundo foi o 

seguinte:  
 

Resultado
Saldo em líquido do Saldo em

31.12.2001 Subscrições Resgates Outros exercício 31.12.2002

Valor base 959.330 3.511.320 (3.801.725) - - 668.925 
Diferença para o valor base 265.221 1.257.710 (1.162.558) - - 360.373 
Resultados acumulados (705.397) - - 788.351 - 82.954 
Resultado líquido do exercício 788.351 - - (788.351) (223.986) (223.986)

1.307.505 4.769.030 (4.964.283) - (223.986) 888.266 

Número de unidades de 
   participação 191.866 702.264 (760.345) - - 133.785 

Valor da unidade de participação 6,81468 - - - - 6,63950
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 O valor líquido global do Fundo e o valor de cada unidade de participação no último dia de cada 
trimestre dos exercícios de 2000 a 2002 foram os seguintes: 

 
Valor Líquido Valor da

Ano Meses Global do Fundo Unidade de Participação

2002 Março 4.736.420 6,82691
Junho 4.852.121 6,19119

Setembro 3.848.806 6,61057
Dezembro 888.266 6,63950

2001 Março 14.072.111 6,53809
Junho 8.230.519 6,77557

Setembro 1.135.280 6,75267
Dezembro 1.307.505 6,81468

2000 Março 10.429.715 5,95798
Junho 4.112.299 5,66879

Setembro 3.775.006 6,25276
Dezembro 3.583.362 6,19099  

 
2. VOLUME DE TRANSACÇÕES 
 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, as transacções de valores mobiliários 

efectuadas pelo Fundo tiveram a seguinte composição: 
 

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

Bolsa Fora bolsa Bolsa Fora bolsa Bolsa Fora bolsa

Dívida pública 6.893.022 - 6.673.412 - 13.566.434 -

Fundos públicos e equiparados 294.041 - 338.627 - 632.668 -

Obrigações diversas 1.956.270 - 2.014.067 - 3.970.337 -

Acções - - - - - -

Títulos de participação - - - - - -

Direitos - - - - - -

Unidades de participação - - - - - -

Contratos de futuros 47.644.972 - 47.644.436 - 95.289.408 -

Contratos de opções - - - - - -

Total 56.788.305 - 56.670.542 - 113.458.847 -  
 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, foram cobradas as seguintes comissões de 

subscrição e resgate:  
 
   Comissões 
  Valor cobradas 
  (Nota 1) 
 
 Subscrições 4.769.030 - 
 Resgates 4.964.283 8.410 
 
 As comissões cobradas revertem a favor da Sociedade Gestora. 
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 Em 31 de Dezembro de 2002, os participantes do Fundo podem agrupar-se de 
acordo com os seguintes escalões: 

 

Intervalos Nº

Até € 500 17

Entre € 500 e € 2.500 63
Entre € 2.500 e € 12.500 63
Entre € 12.500 e € 50.000 17

Mais de € 50.000 1

Total 161  
 

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
Obligac. Del Estado-5.875% (28.07.2008) 98.161 9.668 - 107.829 1.892 109.721
Republic Of Finland-4.75% (06.03.2007) 190.750 14.685 - 205.435 2.295 207.730
Republic Of Italy - 6% (22.2.2011) 193.255 24.366 - 217.621 3.255 220.876

482.166 48.719 - 530.885 7.442 538.327

Mercado de cotações oficiais de bolsas de valores de estados não membros da U.E.

Títulos de Dívida Pública
Us Treasury - 3.25% (15.08.2007) 145.676 946 - 146.622 1.406 148.028
Us Treasury - 4.375% (15.08.2012) 29.407 504 - 29.911 379 30.290

175.083 1.450 - 176.533 1.785 178.318

Outros Fundos Públicos e Equiparados
Banco Interamericano Desenv.5.625%(2009) 76.259 9.065 - 85.324 715 86.039

Obrigações diversas
Fannie Mae - 4.375% (2012.09.15) 23.487 435 - 23.922 227 24.149

756.995 59.669 - 816.664 10.169 826.833
 

 
 O movimento nas rubricas de disponibilidades durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002 

foi o seguinte: 
 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final 
 
 Depósitos à ordem 213.726 - ( 137.331 ) 76.395 
 Depósitos a prazo e com pré-aviso - 29.043.477 ( 29.043.477 ) - 
  ----------- ---------------- --------------- ----------- 
  213.726 29.043.477 ( 29.180.808 ) 76.395 
  ====== ========= ======== ====== 
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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 Fundos de Investimento Mobiliário, estabelecido pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta 
entidade, na sequência das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto-Lei nº 276/94, de 2 
de Novembro, aditado pelas alterações estabelecidas no Decreto-Lei nº 323/99, de 13 de Agosto. 

 
 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 a mesma se tenha verificado nos 30 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 
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 do exercício 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. 
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 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 0,75% ao capital do Fundo, sendo a 
sua liquidação efectuada mensalmente.  Este custo é registado na rubrica “Comissões” (Nota 5). 

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

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

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

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

 
  Nos termos da Portaria nº 1303/2001, de 22 de Novembro, a taxa mensal aplicável ao Fundo é 

de 0,00133%, com um limite mensal mínimo e máximo de 50 Euros e 10.000 Euros, 
respectivamente. 

 
 g) Operações em moeda estrangeira 
 
  Os activos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base no câmbio indicativo 

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

 
  Os activos para os quais tenham sido celebrados contratos de fixação de câmbio, são 

actualizados ao fixing, por contrapartida de custos ou proveitos.  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 exercício, em “Ganhos ou Perdas em operações financeiras”, 
por contrapartida de “Contas de regularização”, activas ou passivas. 

 
 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, bem como os eventuais reforços do seu valor (ajustamentos de cotações) são 

registados nas rubricas “Outras contas de devedores” e “Outras contas de credores”. 
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 i) 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 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. 
 
  Contratos de futuros 
 
  Os ganhos líquidos em contratos de futuros são tributados à taxa de 10%. 
 
  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. 
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5. COMPONENTES DO RESULTADO 
 
 No exercício de 2002, as  componentes do resultado do Fundo apresentam o seguinte detalhe:  
 

Ganhos de Capital Ganhos com Carácter de 
Juro

Natureza Mais Valias Soma Juros 
Vencidos

Juros 
Decorridos

Rendimento 
de Títulos

Soma

Potenciais Efectivas

Operações "à vista"

Acções e direitos - - - - - - -

Obrigações 59.669 2.284.003 2.343.672 231.079 10.169 - 241.248

Títulos de participação - - - - - - -

Unidades de participação - - - - - - -

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

Depósitos - - - 11.244 - - 11.244

Operações "a prazo"

Cambiais

    Forwards - 1.880 1.880 - - - -

    Swaps - - - - - - -

Taxa de juro

    FRA - - - - - - -

    Swaps - - - - - - -

    Futuros - - - - - - -

Cotações

    Futuros - 217.539 217.539 - - - -

    Opções - - - - - - -

Total 59.669 2.503.422 2.563.091 242.323 10.169 - 252.492

Proveitos e ganhos
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Perdas de Capital Juros e Comissões Suportados
Natureza

Potenciais Efectivas Soma Soma

Operações "à vista"

Acções e direitos - - - - - -

Obrigações - 2.628.091 2.628.091 - - -

Títulos de participação - - - - - -

Unidades de participação - - - - - -

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

Depósitos - - - - - -- -

Operações "a prazo"

Cambiais

    Forwards - 2.057 2.057 - - -

    Swaps - - - - - -

Taxa de juro

    FRA - - - - - -

    Swaps - - - - - -

    Futuros - - - - - -

Cotações

    Futuros - 150.414 150.414 - - -

    Opções - - - - - -

Comissões

De gestão - - - 23.056 - 23.056

De depósito - - - 23.056 - 23.056

Taxa de supervisão - - - 722 - 722

Taxa de operações de bolsa - - - 157 - 157

Taxa de corretagem - - - 3.488 - 3.488

Outras comissões - - - 198 - 198- - -

Total - 2.780.562 2.780.562 50.677 - 50.677

Juros vencidos 
e comissões

Juros 
decorridos

Menos Valias

Custos e perdas

 
 

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

rendimento gerador da tributação: 
 
  2002 2001 
 
 Juros de títulos da dívida pública 16.714 39.196 
 Juros de obrigações diversas 4.735 17.933 
 Juros de outros fundos públicos ou equiparados 2.899 10.025 
 Juros de depósitos à ordem 1.204 3.222 
 Juros de depósitos a prazo 1.039 1.087 
 Contratos de futuros 6.360 - 
  --------- ----------- 
  32.951 71.463 
  ===== ====== 
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11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, as posições cambiais mantidas pelo Fundo (activo bruto) podem resumir-se 

da seguinte forma: 
 

A Prazo
Forward Futuros Total a Prazo

USD 848.399 - - - - 848.399

Contravalor 
Euro 809.000 - - - - 809.000

Posição 
Global

OpçõesÀ VistaMoedas

 
 
12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, o valor bruto dos activos com taxa de juro invariável detidos pelo Fundo 

pode resumir-se da seguinte forma: 
 

Extra-patrimoniais (B)

FRA Swaps (IRS) Futuros Opções

de 0 a 1 ano - - - - - -
de 1 a 3 anos - - - - - -
de 3 a 5 anos 336.426 - - - - 336.426
de 5 a 7 anos 174.419 - - - - 174.419
mais de 7 anos 246.149 - - - - 246.149

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

 
 

17. CONTAS DE REGULARIZAÇÃO - ACTIVO 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
  2002 2001 
 
 Juros a receber da carteira de títulos (Nota 3) 10.169 16.136 
  --------- --------- 
 Outras contas de regularização: 
 . Impostos a regularizar 1.710 2.452 
  --------- --------- 
  11.879 18.588 
  ===== ===== 
 
18. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
  2002 2001 
 
 Resgates a pagar a participantes - 12.313 
  ------ --------- 
 Comissão de depósito a pagar 584 823 
 Comissão de gestão a pagar 584 823 
   -------- -------- 
   1.168 1.646 
   -------- -------- 
 Outras contas de credores: 
 . Impostos a liquidar 15.356 ( 26 ) 
   --------- --------- 
   16.524 13.933 
   ===== ===== 



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 

 

Introdução 
 
1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas e Relatório de 

Auditoria sobre a informação financeira contida no Relatório de Gestão e as demonstrações financeiras 
anexas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2002 do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 
BPI Bonds (Fundo), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2002 que evidencia um 
total de 904.840 Euros e capitais próprios de 888.266 Euros, incluindo um resultado líquido negativo 
de 223.986 Euros, a Demonstração dos resultados e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício 
findo naquela data e o correspondente Anexo. 

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração da BPI Fundos – Gestão de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A. (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 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; (iv) 
a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira 
ou resultados.   

 
3. A nossa responsabilidade consiste em examinar a informação financeira contida nos documentos de 

prestação de contas acima referidos, incluindo a verificação se, para os aspectos materialmente 
relevantes, é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos 
Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no 
nosso exame. 

 
Âmbito 
 
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 

Revisão / Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que seja planeado e 
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações 
financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes.  Este exame incluiu a verificação, 
numa base de amostragem, do suporte das quantias e informações divulgadas nas demonstrações 
financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de 
Administração da Sociedade Gestora, utilizadas na sua preparação.  Este exame incluiu, igualmente, a 
apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em 
conta as circunstâncias, a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade das operações, a 
apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras, e a 
apreciação, para os aspectos materialmente relevantes, se a informação financeira é completa, 
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.  O nosso exame abrangeu ainda a verificação da 
concordância da informação financeira constante do Relatório de Gestão com os restantes documentos 
de prestação de contas. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a 
expressão da nossa opinião. 

 

ANTÓNIO DIAS E ASSOCIADOS 
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

INSCRIÇÃO N.º 43 
REGISTO NA CMVM Nº 231 

NIPC 501 776 311 

 
Sede em Lisboa: Amoreiras - Torre 1 - 7º - 1070-101 Lisboa Telefone  21 387 00 15 
Escritório no Porto: Av. da Boavista, 3523 - 1º - 4100-139 Porto Telefone  22 610 11 79 



ANTÓNIO DIAS E ASSOCIADOS 

 

Opinião 
 
5. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima, apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Fundo 
de Investimento Mobiliário Aberto BPI Bonds em 31 de Dezembro de 2002, o resultado das suas 
operações e os seus fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para o sector e a informação financeira nelas 
constante é, nos termos das definições incluídas nas Directrizes mencionadas no parágrafo 4 acima, 
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

 
 
Lisboa, 24 de Janeiro de 2003 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
ANTÓNIO DIAS E ASSOCIADOS, SROC 
Representada por António Marques Dias 



 

 

À BPI Fundos - Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
   e aos Subscritores do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto BPI Bonds  
 
 
 
1. Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 

BPI Bonds (Fundo), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2002, a 
Demonstração dos resultados e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela 
data e o correspondente Anexo.  Estas demonstrações financeiras são da responsabilidade do 
Conselho de Administração da BPI Fundos - Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
(Sociedade Gestora).  A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e 
independente, baseada na nossa auditoria daquelas demonstrações financeiras. 

 
2. A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as normas de auditoria geralmente aceites em 

Portugal, as quais exigem que seja planeada e executada com o objectivo de obter um grau de 
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções 
materialmente relevantes.  Esta auditoria incluiu a verificação, numa base de amostragem, do 
suporte das quantias e informações divulgadas nas demonstrações financeiras e a avaliação das 
estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração da 
Sociedade Gestora, utilizadas na sua preparação.  Esta auditoria incluiu igualmente, a apreciação 
sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta 
as circunstâncias, a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade das operações e a 
apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 
financeiras. Entendemos que a auditoria efectuada proporciona uma base aceitável para a 
expressão da nossa opinião. 

 
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima, apresentam de 

forma apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Fundo 
de Investimento Mobiliário Aberto BPI Bonds em 31 de Dezembro de 2002, bem como o 
resultado das suas operações e os seus fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em 
conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para o sector. 

 
 
Lisboa, 24 de Janeiro de 2003 
 




