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RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
 

MG RENDA MENSAL 
 

31.12.2002 
 
 
 
 
1. Política de Investimentos 

 
O património do Fundo é constituído, nos termos da lei, por Obrigações, Numerário, 
Depósitos Bancários, Títulos de Dívida Pública, Papel Comercial. 
O Fundo investirá em obrigações. Face às características do Fundo, as aplicações em 
obrigações de taxa fixa não representam mais do que 40% do valor global da carteira. 
Não se pretende atingir um nível específico de especialização sectorial, de crédito ou 
geográfica, tendo como objectivo o investimento em activos que apresentem um binómio 
risco/rentabilidade atractivo. 
A carteira incluirá activos de mercados emergentes (cotados em bolsas de valores da 
União Europeia), cujo valor total será inferior a 30% do valor da carteira e que a 31 de 
Dezembro de 2002 representavam 13,8%. 
Pontualmente o fundo pode utilizar instrumentos financeiros derivados com o objectivo 
de exposição ao risco de taxa de juro. 
 
 
 

2. Estrutura da Carteira a 31 de Dezembro de 2002 
 

A carteira do Fundo do Fundo MG Renda Mensal atingiu no final de 2002, 6,9 milhões de 
Euros, contra 10,1 milhões de Euros no final de 2001. A variação de 3,2 milhões de 
Euros corresponde a um decréscimo de 31,7%, em relação ao final de 2001. 

 
 
 
3. Composição da Carteira a 31 de Dezembro de 2002 
 

A composição da carteira do Fundo MG Renda Mensal no final de 2002 está 
discriminada no Anexo 1 deste Relatório. 
 
 
 

4. Rendibilidade do Fundo 
 
O valor da unidade de participação do Fundo MG Renda Mensal passou de 49.9980 
Euros, em 31 de Dezembro de 2001, para 49.9633 Euros em 31 de Dezembro de 2002, 
tendo distribuído mensalmente a totalidade da variação do valor da unidade de 
participação, registando uma rendibilidade positiva de 1,94% em 2002. 
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5. Movimento de Subscrições e Resgates durante o ano de 2002 
 

O número de unidades de participação em circulação passou de 201.573 em 31 de 
Dezembro de 2001, para 138.567 em 31 de Dezembro de 2002, registando um 
decréscimo de 31,3%, em relação ao final de 2001. 
O movimento mensal está expresso no quadro seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

Saldo Inicial 201.573
Subscrições Resgates Saldo mês Saldo Total

Janeiro 6.094 2.303 3.791 205.364
Fevereiro 3.967 4.852 -885 204.479
Março 4.808 2.213 2.595 207.074
Abril 2.860 3.684 -824 206.250
Maio 3.065 5.344 -2.279 203.971
Junho 1.633 15.542 -13.909 190.062
Julho 4.039 14.318 -10.279 179.783
Agosto 480 9.817 -9.337 170.446
Setembro 3.370 13.007 -9.637 160.809
Outubro 2.517 9.828 -7.311 153.498
Novembro 1.301 12.823 -11.522 141.976
Dezembro 1.911 5.320 -3.409 138.567

Saldo final 138.567

Meses

 
 
 
 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2003 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

MG RENDA MENSAL

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001

(Montantes expressos em Euros)

2001
Activo Mais- Menos- Activo Activo

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

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO
   Obrigações:    Unidades de participação 1 6.911.693 10.054.419
      Títulos da dívida pública 3 - - - - 61.275    Variações patrimoniais 1 24.136 26.172
      Outros fundos públicos equiparados 3 222.134 381 (65) 222.450 242.607    Resultados transitados 1 (26.144) (28.512)
      Obrigações diversas 3 5.930.803 30.536 (74.840) 5.886.499 7.587.319    Resultados distribuídos 1 (176.699) (366.767)
   Outros instrumentos de dívida 3 310.738 - - 310.738 605.395    Resultado líquido do exercício 1 178.716 369.135

6.463.675 30.917 (74.905) 6.419.687 8.496.596 6.911.702 10.054.447
CONTAS DE TERCEIROS CONTAS DE TERCEIROS
   Outras contas de devedores - - - - 7.780    Comissões a pagar 5 8.573 8.734

   Rendimentos a pagar a participantes 17 12.110 24.451
DISPONIBILIDADES    Outras contas de credores 17 53.177 -
   Depósitos à ordem 3 511.547 - - 511.547 1.506.019 73.860 33.185

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
   Proveitos a receber 5 54.328 - - 54.328 77.237
               Total do Activo 7.029.550 30.917 (74.905) 6.985.562 10.087.632           Total do Capital do Fundo e do Passivo 6.985.562 10.087.632

Total do número de unidades de participação 1 138.567 201.573 Valor unitário da unidade de participação 1 49,8799 49,8799

O anexo faz parte integrante dos balanços.

2002

 
 
 

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

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
   Juros e custos equiparados:    Juros e proveitos equiparados:
      Da carteira de títulos 5 24.628 25.477       Da carteira de títulos 5 401.032 625.453
      Outros, de operações correntes 5 232 717       Outros, de operações correntes 5 22.596 26.991
   Comissões:    Ganhos em operações financeiras:
      Da carteira de títulos 5 73 114       Da carteira de títulos 5 182.454 261.393
      Outras, de operações correntes 5 97.247 114.281       Outros, de operações correntes 5 131 -
   Perdas em operações financeiras: 606.213 913.837
      Da carteira de títulos 5 219.539 270.822 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
   Impostos e taxas:    Outros ganhos eventuais 2 -
      Directos 9 85.779 133.290

427.498 544.701
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
   Outras perdas eventuais 1 1

Resultado líquido do exercício 1 178.716 369.135
606.215 913.837 606.215 913.837

Resultados da carteira de títulos 253.467 457.143 Resultados eventuais 1 (1)
Resultados das operações extrapatrimoniais - - Resultados antes de imposto sobre o rendimento 264.495 502.425
Resultados correntes 264.494 502.426 Resultado líquido do exercício 178.716 369.135

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO MG RENDA MENSAL

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO MG RENDA MENSAL

DEMONSTRAÇÕES DE 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 1.799.037 2.440.415

Pagamentos:
Resgate de unidades de participação (4.943.799) (4.341.642)
Pagamento de rendimentos aos participantes (189.040) (399.687)

Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (3.333.802) (2.300.914)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Venda de títulos 2.595.959 3.623.612
Reembolso de títulos 2.808.180 3.130.153
Juros e proveitos similares recebidos 403.661 562.196

Pagamentos:
Compra de títulos (3.364.008) (3.960.162)
Comissões de bolsa (41) (89)
Pagamento de juros (30.537) (25.477)
Comissões de corretagem (30) (106)
Outras comissões (1) (8)

Fluxo das operações da carteira de títulos 2.413.183 3.330.119

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 20.839 20.000
Outros recebimentos correntes 2.936 -

Pagamentos:
Comissão de gestão (28.086) (34.146)
Juros de disponibilidades e empréstimos (219) (651)
Comissão de depósito (65.533) (79.674)
Impostos e taxas (1.475) (6.798)
Outros pagamentos correntes (2.315) -

Fluxo das operações de gestão corrente (73.853) (101.269)

Saldo dos fluxos monetários do exercício (994.472) 927.936

Disponibilidades no início do exercício 1.506.019 578.083

Disponibilidades no fim do exercício 511.547 1.506.019

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO MG RENDA MENSAL 
 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 
(Montantes expressos em Euros - €) 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto MG Renda Mensal (Fundo) iniciou a sua actividade em 1 de 
Abril de 1997.  Este Fundo foi constituído por prazo indeterminado e tem como objectivo a captação de 
disponibilidades financeiras de entidades colectivas e de pessoas individuais que pretendam fazer 
aplicações de médio e longo prazo, distribuindo em cada período mensal um rendimento em dinheiro. 
 
De acordo com o regulamento de gestão, os rendimentos do Fundo provenientes dos proveitos líquidos 
das suas aplicações e das mais valias apuradas, deduzidos os encargos em que o Fundo incorre e as 
menos valias apuradas, serão distribuídos na sua totalidade.  A distribuição de rendimentos terá 
periodicidade mensal e o seu pagamento será efectuado no primeiro dia útil de cada mês. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela MG Fundos - Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora).  As funções de entidade comercializadora e de 
banco depositário são exercidas pela Caixa Económica Montepio Geral. 
 
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 património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características 

iguais e sem valor nominal, assumindo a forma escritural, as quais conferem aos seus titulares o 
direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcional ao número de unidades que 
representam. 

 
 A qualidade de participante adquire-se mediante a subscrição e aquisição de um mínimo de 

unidades de participação cujo investimento não pode ser inferior a € 2.493,99. 
 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, o movimento no capital do Fundo foi o 

seguinte: 
 
 

Resultado Distribuição
Saldo em Trans- líquido do de Saldo em

31-12-2001 Subscrições Resgates ferências exercício resultados 31-12-2002
( Nota 2 ) ( Nota 2 )

Valor base 10.054.419 1.797.917 (4.940.643) - - - 6.911.693 
Variações patrimoniais 26.172 1.120 (3.156) - - - 24.136 
Resultados transitados (28.512) - - 2.368 - - (26.144)
Resultados distribuídos (366.767) - - 366.767 - (176.699) (176.699)
Resultado líquido do exercício 369.135 - - (369.135) 178.716 - 178.716 

10.054.447 1.799.037 (4.943.799) - 178.716 (176.699) 6.911.70
N.º de unidades de participação 201.573 36.045 (99.051) - - - 138.567 

Valor da unidade de participação 49,88 49,91 49,91 49,88
  

2 

 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, encontravam-se em curso pedidos de resgate para 699 unidades 

de participação, os quais foram processados em 2 de Janeiro de 2003. 
 



 
 

 9

 A evolução trimestral do valor do Fundo e do valor da unidade de participação nos exercícios de 
2000 a 2002, foram os seguintes: 

 
Valor líquido Valor da unidade

Ano Meses global do Fundo de participação

2000 Março 15.758.947 49,88
Junho 12.655.524 49,88
Setembro 12.377.394 49,88
Dezembro 11.953.314 49,88

2001 Março 12.386.910 49,88
Junho 11.191.005 49,88
Setembro 10.254.110 49,88
Dezembro 10.054.447 49,88

2002 Março 10.328.817 49,88
Junho 9.480.275 49,88
Setembro 8.021.121 49,88
Dezembro 6.911.702 49,88  

 
 

2. VOLUME DE TRANSACÇÕES 
 
 No exercício de 2002, as transacções de valores mobiliários efectuadas pelo Fundo apresentaram 

a seguinte composição: 
 

Compras Vendas Total
Fora de Fora de Fora de

Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa

Obrigações diversas 2.449.911 - 2.070.922 - 4.520.833 -
Dívida pública 70.300 - 74.880 - 145.180 -

2.520.211 - 2.145.802 - 4.666.013 -
 

 
 O volume de transacções acima referido não inclui operações com papel comercial. 
 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, foram cobradas as seguintes comissões 
de subscrição e resgate: 

  Valor Comissões 
  (Nota 1) cobradas 
 
 Subscrições 1.799.037 Isento 
 Resgates 4.943.799 4.942 

 
 As comissões cobradas revertem a favor da Caixa Económica Montepio Geral. 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, os participantes do Fundo podem agrupar-se de acordo com os 

seguintes escalões: 
    Número de 
  Número de unidades  participantes 
 

Até € 500 8 
Entre € 500 e € 2.500 38 
Entre € 2.500 e € 12.500 145 
Entre € 12.500 e € 50.000 107 
Mais de € 50.000 34 
   ----- 
   332 
   === 
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3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, a carteira de títulos tem a seguinte composição: 
 

Valor de Mais Menos Valor da Juros
Descrição Aquisição Valias Valias Carteira corridos Total

(Nota 5)
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

Mercado de cotações oficiais de bolsas de valores portuguesas

Outros Fundos públicos equiparados
Gov.Reg.Acores  1/92 13.049 193 - 13.242 97 13.339

Obrigações diversas
CEMG-Obr.Prz.Ind. 01 493.700 - (44) 493.656 3.295 496.951
Caixa Econ. MG /96 231.828 2.119 - 233.947 150 234.097
Leasimpor     1/93 197.540 1.906 - 199.446 167 199.613
BPA-Ob.Cx.Sub /93 105.059 2.669 - 107.728 1.070 108.798
Portucel SGPS 99/04 79.824 234 - 80.058 304 80.362
EDP-25ª Emissao 39.680 280 - 39.960 110 40.070
Continente /95 34.617 - (53) 34.564 171 34.735
Montepio Geral  /95 25.042 82 - 25.124 346 25.470
UBP   /93 24.543 174 - 24.717 17 24.734
Engil SGPS(Warr.)/98 12.118 - (28) 12.090 90 12.180
DBI-Ob.Cx.Sub. /93 10.009 - (83) 9.926 66 9.992
B.CISF-1A.,2A Série 9.702 264 - 9.966 1 9.967
BPA  Cx 2/93 996 - - 996 1 997
UBP  2/93 499 - (3) 496 1 497

1.265.157 7.728 (211) 1.272.674 5.789 1.278.463

Outros Mercados Regulamentados Nacionais

Obrigações Diversas
Banco Essi /96 199.519 - (566) 198.953 30 198.983
BANIF 24.875 - (25) 24.850 42 24.892

224.394 - (591) 223.803 72 223.875

Mercado de cotações oficiais de bolsas de valores de Estados membros da U.E.

Outros Fundos públicos equiparados
Sicily Float /09 129.285 - (65) 129.220 650 129.870
EIB Float 08/06 79.800 188 - 79.988 803 80.791

209.085 188 (65) 209.208 1.453 210.661
Obrigações Diversas
Boats I. Float 08/19 345.854 - (116) 345.738 1.445 347.183
DB LDN C.0 05/07/03 272.880 10.392 - 283.272 - 283.272
Atl/Vod.4.487% 06/03 150.075 - (75) 150.000 2.921 152.921
Morgan St Dean 04/03 149.914 59 - 149.973 882 150.855
IBSANP Float 10 149.322 380 - 149.702 1.079 150.781
CXGD Float 05/10 150.000 - (286) 149.714 437 150.151
GMAC 20/05/2003 149.610 - (314) 149.296 451 149.747
BEAL 7.25% 09/04/03 144.058 - (3.408) 140.650 6.152 146.802
Citicorp /2007 124.575 - (2.478) 122.097 931 123.028
Europe Credit Lux 04 120.000 - (2.004) 117.996 349 118.345
DB 7.5% 02/10/03 116.534 - (13.866) 102.668 5.471 108.139
Olivetti 6.025% 2003 106.230 - (5.370) 100.860 2.932 103.792
ESFG Overseas /98 96.634 5.369 - 102.003 21 102.024
CORSIE Float 05 100.000 600 - 100.600 120 100.720
SNSBNK Float /03 99.830 215 - 100.045 370 100.415  
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Valor de Mais Menos Valor da Juros
Descrição Aquisição Valias Valias Carteira corridos Total

(Nota 5)

BES Finance 10/02/04 99.935 - (61) 99.874 355 100.229
ENDESA ELESMFloat/04 99.710 - (209) 99.501 529 100.030
CAT Float 06/03 99.950 - (29) 99.921 14 99.935
SOCGEN Float 09 99.870 - (1.320) 98.550 227 98.777
ENDESA Float 03 99.888 - (2.335) 97.553 622 98.175
DB LDN C.0 24/01/03 93.950 4.104 - 98.054 - 98.054
DRSDNR Float 09 99.090 - (3.778) 95.312 60 95.372
CRDIT Float 07/04 89.730 367 - 90.097 535 90.632
CRLYON Float 10 90.000 - (92) 89.908 15 89.923
BVBK Float 05/09 98.710 - (10.677) 88.033 333 88.366
PPWRCFloat 03/07 79.756 75 - 79.831 810 80.641
Goldman Sachs 04/05 79.792 - (118) 79.674 443 80.117
EIRLES Float 04 80.000 - (160) 79.840 263 80.103
Britel Float 17/2/03 69.776 307 - 70.083 294 70.377
EUROBFloat 02/03 69.961 59 - 70.020 300 70.320
FRTEL Float 08/03 69.440 - (338) 69.102 225 69.327
SPGIM Float 07/03 59.918 - (165) 59.753 490 60.243
SNSBNK Float 10 60.000 - (120) 59.880 359 60.239
CRDIT Float 06/10 59.880 244 - 60.124 76 60.200
CRDSUI Float 10 59.857 - (1.165) 58.692 446 59.138
Santander8.25% 11/05 67.391 - (15.495) 51.896 734 52.630
PHILIPS Float 07/04 50.160 - (8) 50.152 695 50.847
BANSAF 7.75% 07/03 49.885 - (885) 49.000 1.486 50.486
SNS Bank Float 04 49.895 154 - 50.049 81 50.130
RWE AG Float 05/05 49.974 - (16) 49.958 123 50.081
AT&T CORP Float11/0 50.030 - (208) 49.822 232 50.054
RENAUL Float 04 49.932 - (33) 49.899 115 50.014
Bc Itau Eur.Float 05 49.928 22 - 49.950 62 50.012
BBVSM Float 12/10 49.890 - (189) 49.701 113 49.814
Repsol Float 06/03 19.518 461 - 19.979 50 20.029
Cª Energ. 9.75% 04 19.920 - (8.720) 11.200 1.316 12.516

4.441.252 22.808 (74.038) 4.390.022 34.964 4.424.986
OUTROS VALORES

Outros instrumentos de dívida

Papel Comercial
Bay.Hypo 6.66% 04/03 105.000 - - 105.000 3.932 108.932
Seals 5.25% 07/02/03 105.738 - - 105.738 2.953 108.691
SALOMON 6.663% 7/3/3 100.000 - - 100.000 4.442 104.442

310.738 - - 310.738 11.327 322.065
6.463.675 30.917 (74.905) 6.419.687 53.702 6.473.389

 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, a carteira de títulos do Fundo inclui títulos não cotados ou 

admitidos à cotação em bolsas de valores que apresentam liquidez reduzida, cujo valor ascende a 
€ 3.372.901.  Estes títulos foram valorizados com base em cotações de compra fornecidas por 
instituições financeiras ou modelos internos de valorização adoptados pela Sociedade Gestora.  
Nesta data, as mais e menos valias potenciais nestes títulos ascendem a € 17.819 e € 3.833, 
respectivamente. 
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 O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2002, foi o seguinte: 

 
   Depósitos 
   à ordem 
 
 Saldo em 31 de Dezembro de 2001 1.506.019 
  Aumentos 8.409.106 

 Reduções ( 9.403.578  ) 
  -------------- 

 Saldo em 31 de Dezembro de 2002 511.547 
  ====== 

 
 Em 31 de Dezembro de 2002, o depósito à ordem encontrava-se domiciliado na Caixa Económica 

Montepio Geral e vencia juros à taxa anual de 3,10%. 
 
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, pelo qual estas são reconhecidas à medida que são geradas, 
independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. 

 
b) Reconhecimento de juros de aplicações na carteira de títulos 

 
Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração de resultados do exercício em 
que se vencem, independentemente do momento em que são recebidos. Os juros são 
registados pelo montante bruto na rubrica “Juros e proveitos equiparados”, sendo o 
respectivo Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) reconhecido na 
demonstração de resultados do exercício, na rubrica “Impostos e taxas” (Nota 9). 

 
Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados pelo seu montante líquido na 
rubrica “Juros e custos equiparados”, na data da sua liquidação financeira.  
Simultaneamente, o juro bruto é reflectido na rubrica “Juros e proveitos equiparados”, sendo 
o respectivo imposto registado na rubrica “Impostos e taxas”, da demonstração de 
resultados. 
 

c) Aplicações em papel comercial 
 

As aplicações em papel comercial, emitidas com base no valor nominal, são registadas ao 
custo de aquisição, sendo os juros decorridos contabilizados como proveitos a receber.  
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 d) Carteira de títulos 
 
  As compras de títulos são registadas, na data da transacção, pelo seu 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 às 
17 horas do dia em que esteja a proceder à valorização da carteira do Fundo.  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 títulos não cotados ou relativamente aos quais a Sociedade Gestora considera que 

as cotações não asseguram uma valorização adequada, são avaliados de acordo com 
os seguintes critérios: 

 
   i) Cotações difundidas por meios de difusão de informação financeira, 

nomeadamente a Bloomberg; 
 
   ii) Cotações indicativas obtidas junto de instituições financeiras que funcionem como 

market-makers; 
 
   iii) Modelos internos de valorização adoptados pela Sociedade Gestora, os quais têm 

em conta as taxas de juro de mercado, bem como a liquidez e o risco de crédito do 
título face a títulos cotados com características semelhantes. 

 
  As mais ou menos-valias potenciais, apuradas de acordo com as políticas contabilísticas 

descritas anteriormente, são reconhecidas na demonstração de resultados do exercício, nas 
rubricas de “Ganhos/Perdas em operações financeiras na carteira de títulos”, 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. 

 
 e) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido do património 

do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.  O valor líquido do 
património corresponde ao somatório das rubricas do capital do Fundo, nomeadamente, 
unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados, resultados 
distribuídos 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.   

 
  O valor base de cada unidade de participação do Fundo é de € 49,88. 
 
 f) Comissão de gestão e de depositário 
 
  As comissões de gestão e de depositário, de acordo com  o  Decreto-Lei nº 276/94, de 2 de 

Novembro, constituem um encargo do Fundo, a título de remuneração de serviços a si 
prestados. 

 
  A comissão de gestão corresponde à remuneração da Sociedade Gestora pela gestão do 

património do Fundo.  De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, esta comissão é 
calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, por aplicação de uma percentagem 
anual de 0,3%, sendo liquidada numa base mensal. 

 
  A comissão de depositário corresponde à remuneração do banco depositário.  De acordo 

com o regulamento de gestão do Fundo, esta comissão é calculada diariamente por 
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aplicação de uma percentagem anual de 0,7% ao valor global do Fundo, sendo liquidada 
numa base mensal. 

 
  Estes custos são registados na rubrica “Comissões – Outras, de operações correntes”, da 

demonstração de resultados (Nota 5). 
 

g) 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”, da demonstração de resultados 
(Nota 5). 
 
No exercício de 2002, em conformidade com a Portaria nº 1303/2001, de 22 de Novembro, a 
taxa mensal aplicável ao Fundo foi de 0,0133%, com um limite mensal mínimo e máximo de 
€ 50 e € 10.000, respectivamente. 
 

h) Custos com auditoria 
 

A partir de 1 de Janeiro de 2002, os custos com as auditorias exigidas pela legislação em 
vigor constituem um encargo do Fundo, de acordo com o Regulamento nº 3/2002 da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sendo registados na rubrica “Comissões – 
Outras, de operações correntes”, da demonstração de resultados (Nota 5). 

 
i) 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 em que é 
efectuado o encerramento do balanço.  As mais e menos-valias resultantes da reavaliação 
cambial são registadas como proveitos e custos do exercício, respectivamente. 
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5. COMPONENTES DO RESULTADO 
 
 Os resultados obtidos pelo Fundo no exercício de 2002 apresentam a seguinte composição: 
 

Proveitos e ganhos
Ganhos de capital

Mais valias Juros Juros
Natureza Potenciais Efectivas Total vencidos decorridos Total Total

Operações à vista

Obrigações 164.185 18.400 182.585 311.955 42.375 354.330 536.915
Instr. de dívida de curto prazo - - - 35.375 11.327 46.702 46.702

164.185 18.400 182.585 347.330 53.702 401.032 583.617
Depósitos à ordem - - - 21.970 626 22.596 22.596

164.185 18.400 182.585 369.300 54.328 423.628 606.213

Ganhos com carácter de juro

 
 

Custos e perdas
Perdas de capital Juros e comissões suportados

Menos valias
Potenciais Efectiva Total Vencidos Decorridos Total

Operações à vista

Obrigações 176.453 43.086 219.539 24.628 - 24.628
Depósitos à ordem - - - 232 - 232

Comissões

De depósito - - - 59.512 4.118 63.630
De gestão - - - 25.505 1.765 27.270
Taxa de supervisão - - - 1.342 96 1.438
Outras comissões - - - 2.315 2.594 4.909

88.674 8.573 97.247
Taxa de corretagem - - - 31 - 31
Taxa de operações de bolsa - - - 42 - 42

73 - 73
176.453 43.086 219.539 113.607 8.573 122.180

 
 
9. IMPOSTOS E TAXAS 
 
 Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos 

pelos fundos de investimento mobiliário em território português são tributados em sede de Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas de acordo com o seguinte regime: 

 
 Juros 
 Os juros são tributados à taxa de 20%. 
 
 Mais-valias 

As mais-valias em obrigações e títulos de dívida não são tributadas. 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, os montantes registados nesta rubrica apresentam a seguinte 

composição de acordo com o tipo de rendimento gerador da tributação: 
 
 Juros de obrigações diversas 65.184 
 Juros de papel comercial 12.876 
 Juros de depósitos à ordem 4.486 
 Juros de dívida pública 3.079 
 Juros de fundos públicos equiparados 154 
  --------- 
  85.779 
  ===== 
 



 
 

 16

 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 

Em 31 de Dezembro de 2002, o Fundo não detinha quaisquer posições em moeda estrangeira. 
 
12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 

Em 31 de Dezembro de 2002, os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos de taxa 
fixa, incluindo papel comercial, apresentavam a seguinte estrutura: 
 
 Maturidade  Valor da 
carteira 
 
Até 1 ano 1.265.529 
De 1 a 3 anos 65.146 
  -------------- 
  1.330.675 
  ======== 
 

17. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, a rubrica “Rendimentos a pagar a participantes” corresponde ao 

valor dos rendimentos do Fundo relativos ao mês de Dezembro de 2002, os quais foram pagos 
aos detentores das unidades de participação em Janeiro de 2003. 

 
Em 31 de Dezembro de 2002, a rubrica “Outras contas de credores” corresponde ao valor a pagar 
ao Sector Público Administrativo, referente a imposto sobre juros recebidos de entidades 
estrangeiras e imposto retido na venda de títulos, deduzido de imposto retido na aquisição de 
títulos. 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 

(Montantes expressos em Euros - €) 
 

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 MG Renda Mensal (Fundo), as quais 
compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2002, que evidencia um total de € 
6.985.562 e capitais próprios de € 6.911.702, incluindo um resultado líquido de € 
178.716, 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 MG Fundos – Sociedade 
Gestora 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 este 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. 
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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 MG Renda 
Mensal 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. 

 
Ênfase 
 
6. Em 31 de Dezembro de 2002, a carteira de títulos do Fundo inclui activos num 

montante correspondente a 13,8% do Capital do Fundo, emitidos por entidades da 
América Latina ou com risco de crédito associado a mercados da América Latina e 
denominados em Euros.  Estes activos incluem emissões de papel comercial que 
representam cerca de 3,1% do Capital do Fundo, as quais se encontram 
valorizadas pelo respectivo custo de aquisição, acrescido dos juros decorridos.  De 
acordo com o regulamento de gestão do Fundo, o limite máximo de exposição a 
activos de mercados emergentes ascende a 30% do Capital do Fundo. 

 
 
Lisboa, 21 de Fevereiro de 2003 
 
 
 
 
 
   
Magalhães, Neves e Associados, SROC 
Representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães 

 


