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RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
 
 

MG MONETÁRIO – FUNDO DO MERCADO MONETÁRIO 
 

31.12.2002 
 
 
 
 
1. Política de Investimentos 
 

O património do fundo é constituído, nos termos da lei, por Numerário, Depósitos 
Bancários, Obrigações, Papel Comercial. 
O fundo detém em permanência um mínimo de 85% do seu valor líquido global investido 
em valores mobiliários e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 
12 meses. 
O fundo não 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 15% do valor da carteira e que a 31 de 
Dezembro de 2002 representavam 2,9%. 
 
 
 

2. Estrutura da Carteira a 31 de Dezembro de 2002 
 

A carteira do Fundo de mercado monetário MG Monetário atingiu no final de 2002, 8,2 
milhões de Euros, contra 9,4 milhões de Euros no final de 2001. A variação de 1,2 
milhões de Euros corresponde a um decréscimo de 12,8% em relação ao final de 2001. 

 
 
 
3. Composição da Carteira a 31 de Dezembro de 2002 
 

A composição da carteira do Fundo de mercado monetário MG Monetário no final de 
2002 está discriminada no Anexo 1 deste Relatório. 
 
 
 

4. Rendibilidade do Fundo 
 
O valor da unidade de participação do fundo de mercado monetário MG Monetário 
passou de 58,3239 Euros, de 31 de Dezembro de 2001, para 59,5010 Euros em 31 de 
Dezembro de 2002, registando uma variação positiva de 2,02% 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 160.445 em 31 de 
Dezembro de 2001, para 136.989 em 31 de Dezembro de 2002 registando um 
decréscimo de 14,6% em relação ao final de 2001. 
O movimento mensal está expresso no quadro seguinte: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

Meses Saldo Inicial 160.445
Subscrições Resgates Saldo mês Saldo Total

Janeiro 5.442 10.305 -4.863 155.582
Fevereiro 5.770 8.876 -3.106 152.476
Março 7.039 7.146 -107 152.369
Abril 7.017 13.008 -5.991 146.378
Maio 4.541 13.352 -8.811 137.567
Junho 6.252 6.465 -213 137.354
Julho 10.989 14.578 -3.589 133.765
Agosto 3.685 6.773 -3.088 130.677
Setembro 5.237 9.915 -4.678 125.999
Outubro 4.917 7.302 -2.385 123.614
Novembro 4.999 6.937 -1.938 121.676
Dezembro 24.797 9.484 15.313 136.989

Saldo final 136.989

 
 
 
 
 

 
 
 

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

MG MONETÁRIO - FUNDO DO MERCADO MONETÁRIO

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 6.832.983 8.002.963
      Obrigações diversas 3 149.583 26 - 149.609 243.354    Variações patrimoniais 1 (1.370.149) (1.169.874)
   Outros instrumentos de dívida 3 794.286 - - 794.286 730.811    Resultados transitados 1 2.525.280 2.175.596

943.869 26 - 943.895 974.165    Resultado líquido do exercício 1 163.189 349.684
DISPONIBILIDADES 8.151.303 9.358.369
   Depósitos à ordem 3 7.199.237 - - 7.199.237 8.350.502

CONTAS DE TERCEIROS
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO    Comissões a pagar 5 7.424 6.055
   Proveitos a receber 5 28.514 - - 28.514 39.757    Outras contas de credores 17 12.919 -
          Total do Activo 8.171.620 26 - 8.171.646 9.364.424 20.343 6.055

          Total do Capital do Fundo e do Passivo 8.171.646 9.364.424

Total do número de unidades de participação 1 136.989 160.445 Valor unitário da unidade de participação 1 59,5033 58,3276

2002

O anexo faz parte integrante destes balanços.

 
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO MG MONETÁRIO - FUNDO DO MERCADO MONETÁRIO

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000

(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:
      De operações correntes 5 47 114       Da carteira de títulos 5 57.855 84.668
   Comissões:       Outros, de operações correntes 5 228.353 470.905
      Da carteira de títulos 5 - 1    Ganhos em operações financeiras:
      Outras, de operações correntes 5 67.021 92.291       Da carteira de títulos 5 6.688 6.032
   Perdas em operações financeiras: 292.896 561.605
      Da carteira de títulos 5 5.434 8.755
   Impostos e taxas:
      Directos 9 57.205 110.760

129.707 211.921
Resultado líquido do exercício 1 163.189 349.684

292.896 561.605 292.896 561.605

Resultados da carteira de títulos 1.904 (28.816) Resultados eventuais - -
Resultados das operações extrapatrimoniais - - Resultados antes de imposto sobre o rendimento 220.394 460.444
Resultados correntes 220.394 460.444 Resultado líquido do exercício 163.189 349.684

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.

 
 



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO MG MONETÁRIO - FUNDO DO MERCADO MONETÁRIO

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 5.352.787 8.130.899

Pagamentos:
Resgate de unidades de participação (6.723.042) (14.829.222)

Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (1.370.255) (6.698.323)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Venda de títulos 95.000 201.595
Reembolso de títulos 930.811 1.142.606
Juros e proveitos similares recebidos 55.237 49.320

Pagamentos:
Compra de títulos (994.286) (1.923.538)
Comissões de bolsa - (

Fluxo das operações da carteira de títulos 86.762 (530.018)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 188.245 409.669
Outros recebimentos correntes 9.763 -

Pagamentos:
Comissão de gestão (18.756) (28.431)
Juros de disponibilidades e empréstimos (47) (114)
Comissão de depósito (43.764) (66.339)
Impostos e taxas (744) (2.146)
Outros pagamentos correntes (2.469) -

Fluxo das operações de gestão corrente 132.228 312.639

Saldo dos fluxos monetários do exercício (1.151.265) (6.915.702)

Disponibilidades no início do exercício 8.350.502 15.266.204

Disponibilidades no fim do exercício 7.199.237 8.350.502

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO MG MONETÁRIO – 
FUNDO DO MERCADO MONETÁRIO 

 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 

(Montantes expressos em Euros - €) 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto MG Monetário – Fundo do Mercado Monetário (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, quer de entidades colectivas, quer de 
pessoas individuais, que pretendam fazer aplicações de curto prazo, com elevada liquidez. 
 
De acordo com o regulamento de gestão, os rendimentos do Fundo não são distribuídos, sendo 
incorporados no valor da unidade de participação. 
 
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 € 498,80. 
 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, o movimento no capital do Fundo foi o 

seguinte: 
 
 

Resultado
Saldo em Trans- líquido do Saldo em

31-12-2001 Subscrições Resgates ferências exercício 31-12-2002

Valor base 8.002.963 4.523.349 (5.693.329) - - 6.832.983
Variações patrimoniais (1.169.874) 829.438 (1.029.713) - - (1.370.149)
Resultados transitados 2.175.596 - - 349.684 - 2.525.280
Resultado líquido do exercício 349.684 - - (349.684) 163.189 163.189

9.358.369 5.352.787 (6.723.042) - 163.189 8.151.303
N.º de unidades de participação 160.445 90.685 (114.141) - - 136.989

Valor da unidade de participação 58,33 59,03 58,90 59,50
   
 
Em 31 de Dezembro de 2002, encontravam-se em curso pedidos de resgate para 2.448 unidades 
de participação, os quais foram processados em 2 de Janeiro de 2003. 
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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 Mês global do Fundo de participação

2000 Março 32.899.954 55,48
Junho 29.793.803 55,82
Setembro 22.996.830 56,24
Dezembro 15.707.008 56,67

2001 Março 14.689.681 57,09
Junho 11.402.222 57,53
Setembro 9.668.635 57,96
Dezembro 9.358.369 58,33

2002 Março 8.934.393 58,64
Junho 8.093.228 58,92
Setembro 7.460.606 59,21
Dezembro 8.151.303 59,50

 
 
 

2. VOLUME DE TRANSACÇÕES 
 
 No exercício de 2002, as transacções de valores mobiliários correspondem integralmente a 

vendas em Bolsa de obrigações diversas, no montante de € 95.000. 
 
O volume de transacções acima referido não inclui operações com papel comercial. 
 

 O Fundo está isento de comissões de subscrição e resgate. 
 
 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 56 
Entre € 500 e € 2.500 222 
Entre € 2.500 e € 12.500 321 
Entre € 12.500 e € 50.000 147 
Mais de € 50.000 23 
   ----- 
   769 
   === 
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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 de Estados membros da U.E.

Obrigações Diversas
Bear Stearns /98 149.583 26 - 149.609 303 149.912

OUTROS VALORES

Outros instrumentos de dívida

Papel comercial
HYPO/DTEL5.15% 10/03 300.000 - - 300.000 3.159 303.159
PT&EDP 3.862% 24/3/3 294.286 - - 294.286 2.500 296.786
DB LDN 10.10% 6/6/03 200.000 - - 200.000 9.253 209.253

794.286 - - 794.286 14.912 809.198
943.869 26 - 943.895 15.215 959.110

 
 
 Em 31 de Dezembro de 2002, a carteira de títulos do Fundo incluía um título não cotado ou 

admitido à cotação em bolsa de valores que apresentam liquidez reduzida, cujo valor ascendia a € 
149.609.  Este título foi valorizado com base em modelos internos de valorização adoptados pela 
Sociedade Gestora.  Nesta data, a mais-valia potencial neste título ascendia a € 26. 

 
 Em 31 de Dezembro de 2002, a carteira de títulos do Fundo inclui papel comercial num montante 

correspondente a 2,6% do Capital do Fundo com risco de crédito associado a mercados 
emergentes.  Este papel comercial está denominado em Euros. 

 
 O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2002, foi o 

seguinte: 
 
   Depósitos 
   à ordem 
 
 Saldo em 31 de Dezembro de 2001 8.350.502 
  Aumentos 6.633.947 

       Reduções ( 7.785.212  ) 
 -------------- 

 Saldo em 31 de Dezembro de 2002 7.199.237 
     ======== 
 
 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: 
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 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.  

 
 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. 
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 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 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 0,225%, 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 
aplicação de uma percentagem anual de 0,525% 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 0,0067%, 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). 
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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 Rendimento
Natureza Potenciais Efectivas Total vencidos decorridos Total de títulos Total

Operações à vista

Obrigações 6.688 - 6.688 5.644 303 5.947 - 12.635
Instr. de dívida de curto prazo - - - 36.996 14.912 51.908 - 51.908

6.688 - 6.688 42.640 15.215 57.855 64.543
Depósitos à ordem - - - 215.054 13.299 228.353 - 228.353

6.688 - 6.688 257.694 28.514 286.208 - 292.896

Ganhos com carácter de juro

 
 

Custos e perdas
Perdas de capital Juros e comissões suportadas

Menos valias
Potenciais Efectivas Total Vencidos Decorridos Total

Operações à vista

Obrigações 434 5.000 5.434 - - -
Depósitos à ordem - - - 47 - 47

Comissões

De depósito - - - 39.569 3.237 42.806
De gestão - - - 16.957 1.388 18.345
De supervisão - - - 602 50 652
Outras comissões - - - 2.469 2.749 5.218

59.597 7.424 67.021
434 5.000 5.434 59.644 7.424 67.068

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

pelos fundos de investimento mobiliário, são tributados de acordo com o seguinte detalhe: 
 

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

 
As mais-valias em obrigações e títulos de dívida não são tributadas. 

 
 No exercício de 2002, os montantes registados nesta rubrica da demonstração de resultados 

apresentam a seguinte composição de acordo com o tipo de rendimento gerador da tributação: 
 
 Juros de depósitos à ordem 45.634 
 Juros de papel comercial 10.278 
 Juros de obrigações diversas 1.294 
  --------- 
  57.205 
  ===== 
 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 

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

Em 31 de Dezembro de 2002, o Fundo detém em carteira papel comercial com prazo de 
vencimento inferior a um ano no valor de € 809.198. 
 

17. CONTAS DE TERCEIROS 
 
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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MAGALHÃES, NEVES E ASSOCIADOS 

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 
INSCRIÇÃO N.º 95 

REGISTO NA CMVM nº 223 
NIPC 502 558 610 
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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 Monetário – Fundo do Mercado Monetário 
(Fundo), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2002, que evidencia 
um total de € 8.171.646 e capitais próprios de € 8.151.303, incluindo um resultado líquido 
de € 163.189, 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 
Monetário – Fundo do Mercado Monetário 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, 25 de Fevereiro de 2003 
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