
Ativo 2003 2002
Circulante 74.448 55.564

Disponibilidades 2.808 1.979
Operações de crédito 70.805 52.945

Financiamentos - Setor privado 73.268 24.667
Empréstimos - Setor privado - 30.138
Provisão para operações de crédito de

liquidação duvidosa (2.463) (1.860)
Outros créditos 610 640

Diversos 610 640
Outros valores e bens 225 -

Outros valores e bens 225 -
Realizável a longo prazo 9.338 5.740

Operações de crédito 8.991 5.740
Financiamentos - Setor privado 9.186 5.942
Provisão para operações de crédito de

liquidação duvidosa (195) (202)
Outros créditos 347 -

Diversos 347 -
Permanente 94 57

Imobilizado de uso 82 39
Outras imobilizações de uso 103 43
Depreciações acumuladas (21) (4)

Diferido 12 18
Gastos de organização e expansão 20 20
Amortização acumulada (8) (2)

83.880 61.361

Passivo 2003 2002
Circulante 70.608 49.330

Depósitos 62.292  44.085
Depósitos interfinanceiros 62.292 44.085

Outras obrigações 8.316 5.245
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 16 30
Fiscais e previdenciárias 210 54
Provisão para pagamentos a efetuar 718 624
Diversas 7.372 4.537

Exigível a longo prazo 4.258 4.342
Depósitos 4.258 4.342

Depósitos interfinanceiros 4.258 4.342

Resultado de exercícios futuros 1.814 1.235
Resultado de exercícios futuros 1.814 1.235

Patrimônio líquido 7.200 6.454
Capital:

De domiciliados no Exterior 9.137 7.337
Prejuízos acumulados (1.937) (883)

83.880 61.361

Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2003 e 2002 e semestre findo em 31 de dezembro de 2003 - (Em

milhares de Reais, exceto o prejuízo líquido por ações)
2003 2002

2º sem. Exerc. Exerc.
Receitas da intermediação financeira 9.599 17.688 11.043
Operações de crédito 9.516 17.476 10.972
Resultado de aplicações com títulos e
valores mobiliários 83 212 71
Despesas da intermediação financeira (6.958) (14.182) (7.566)
Operações de captações no mercado (6.143) (12.312) (5.430)
Operações de empréstimos e repasses - - (1.120)
Provisão para operações de crédito de
liquidação duvidosa (815) (1.870) (1.016)
Resultado bruto da intermediação financeira 2.641 3.506 3.477
Outras receitas/(despesas) operacionais (2.550) (4.422) (3.126)
Outras despesas administrativas (2.337) (3.854) (2.741)
Despesas de pessoal (163) (261) (218)
Despesas tributárias (141) (209) (185)
Outras receitas/(despesas) operacionais 91 (98) 18
Resultado não operacional (74) (74) -
Resultado antes da tributação sobre o lucro 17 (990) 351
Imposto de renda e contribuição social (64) (64) (930)
Imposto de renda (296) (296) (678)
Contribuição social (115) (115) (252)
Ativo fiscal diferido 347 347 -
Prejuízo líquido no semestre/exercício (47) (1.054) (579)
Prejuízo líquido por ações em R$ (0,01) (0,12) (0,08)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002 e semestre

findo em 31 de dezembro de 2003 - (Em milhares de Reais)
 Capital Prejuízos
 social  acumulados  Total

Saldos em 1º de janeiro de 2002 7.337 (304) 7.033
Prejuízo do exercício - (579) (579)
Saldos em 31 de dezembro de 2002 7.337 (883) 6.454
Aumento de capital 1.800  - 1.800
Prejuízo do exercício - (1.054) (1.054)
Saldos em 31 de dezembro de 2003 9.137 (1.937) 7.200
Saldos em 1º de julho de 2003 9.137 (1.890) 7.247
Prejuízo do semeste - (47) (47)
Saldos em 31 de dezembro de 2003 9.137 (1.937) 7.200

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das origens e aplicações de recursos

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002 e semestre
findo em 31 de dezembro de 2003 - (Em milhares de Reais)

2003 2002
2º sem. Exerc. Exerc.

Origens dos recursos 30.567 23.573 50.766
Recursos de acionistas - 1.800 -

Aumento de capital  - 1.800 -
Variação no resultado de exercícios futuros 742 579 1.235
Recursos de terceiros originários de 29.825 21.194 49.531
Aumento dos subgrupos do passivo

circulante e exigível a longo prazo 29.825 21.194 49.531
Depósitos 22.901 18.123 48.427
Outras obrigações 6.924 3.071 1.104

Aplicações dos recursos 28.446 22.744 53.926
Prejuízo líquido ajustado no

semestre/exercício 34 1.031 573
Prejuízo líquido do semestre/exercício 47 1.054 579
Depreciações e amortizações (13) (23) (6)

Inversões em 23 60 43
Imobilizado de uso 23 60 43

Aplicações no diferido  -  - 20
Aumento dos subgrupos do ativo

circulante e realizável a longo prazo 28.389 21.653 26.621
Operações de crédito 27.694 21.111 26.550
Outros créditos 470 317 71
Outros valores e bens 225 225 -

Diminuição dos subgrupos do passivo
circulante e exígivel a longo prazo  -  - 26.669
Obrigações por emprestimos no País  -  - 26.669

Aumento/(diminuição) das disponibilidades 2.121 829 (3.160)
Modificações na posição financeira

Disponibilidades:
Início do semestre/exercício 687 1.979 5.139
Fim do semestre/exercício 2.808 2.808 1.979

Aumento/(diminuição) das disponibilidades 2.121 829 (3.160)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002 - (Em milhares de reais)
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Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002. O resultado da BMW Financeira
no ano de 2003 foi impactado pela manutenção de altas taxas de juros internos que reduziu o volume  de financiamentos em comparação com o esperado, e ainda pelo expressivo provisionamento de créditos em
sua carteira, resultado também de uma conjuntura econômica desfavorável ao setor em que esta atua. Para o próximo exercício a empresa conta com o lançamento de novos produtos de financiamento, juros mais
atraentes se comparados com o exercício anterior e uma continua capitalização da empresa visando atender as demandas por financiamento .

Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em
31 de dezembro de 2003 e 2002 - (Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional - A BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento
e Investimento é uma empresa pertencente ao Grupo BMW, subsidiária da
BMW Holding BV, empresa com sede nos Países Baixos. A empresa foi criada
em 21 de dezembro de 2000 e teve a sua constituição homologada pelo
Banco Central do Brasil em 24 de abril de 2001, publicada no diário oficial de
2001, iniciando suas operações em 2 de julho de 2001. A empresa tem por
objetivo principal atender os clientes na realização de financiamento para
aquisição de bens e serviços, nas modalidades de Crédito Direto ao
Consumidor e Floorplan. Floor Plan é um produto financeiro de curto prazo o
qual visa financiar o estoque de veículos da rede de concessionárias BMW. 2
Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras - As
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e normas do Banco Central do Brasil,
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF). 3 Descrição das principais práticas contábeis - a.
Apuração dos resultados: As receitas e despesas são apropriadas pelo
regime de competência. b. Ativos circulante e realizável a longo prazo:
São demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo os rendimentos e as
variações monetárias auferidos, deduzido das correspondentes provisões para
perdas ou ajustes ao valor de mercado, quando aplicável. c. Passivos
circulante e exigível a longo prazo: São demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias
incorridos. d. Imposto de renda e contribuição social: Estão computados
às alíquotas de 15%, mais adicional de 10% para imposto de renda e 9%
para contribuição social, considerando para fins de apuração das bases de
cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo. 4 Operações de
crédito - A Resolução nº 2.682 do Banco Central do Brasil introduziu critérios
de classificação das operações de crédito, e regras para constituição da
provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa. A classificação
das operações é amparada na análise periódica do cliente e da operação,
levando-se em consideração itens como a situação econômico-financeira,
grau de endividamento, capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa,
administração, pontualidade e atrasos nos pagamentos. É fator preponderante
na classificação dos créditos eventuais atrasos nos pagamentos. O saldo da
provisão em 31 de dezembro de 2003 é de R$ 2.658 (2002 R$ 2.062),
conforme apresentado no demonstrativo abaixo:
Nível de Outros Pessoas Prov. Prov.
risco Indústria Comércio serviços físicas Total 2003 2002
AA 1.547 1.283 3.985 12.041 18.856 - -
A 109 765 2.769 6.647 10.290 51 45
B 59 4.345 1.238 5.459 11.101 111 83
C - 26.845 188 6.134 33.167 995 827
D - 2.945 172 4.253 7.370 737 604
E - 1.053 - 369 1.422 636 7
F - - - 241 241 121 78
H - - - 7 7 7 418
Total 1.715 37.236 8.352 35.151 82.454 2.658
2002 1.012 31.964 3.849 23.922 60.747 2.062
Em 2003 houve recuperações de créditos baixados para prejuízo no valor de
R$ 311 e não houve renegociações. Em 2002 não houve recuperações e/ou
renegociações de créditos baixados para prejuízo.
Operações de crédito por vencimento 2003 2002
Vencidos
A partir de 15 dias 345 633
Carteira a vencer
Até 3 meses 48.063 37.440
De 3 a 12 meses 24.860 16.732
De 13 a 36 meses 9.186 5.942
Total da carteira 82.454 60.747
Movimentação de provisão para créditos de liquidação duvidosa

2003 2002
Saldo inicial 2.062 1.046
Constituição 1.870 1.016
Baixados para prejuízos (1.274) -
Saldo final 2.658 2.062

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos
Administradores e Acionistas da
BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
São Paulo - SP
Examinamos os balanços patrimoniais da BMW Financeira S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimento levantados em 31 de dezembro de 2003 e
2002 e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do
patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes
aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob responsabilidade de
sua administração.  Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria
aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas
contábil e de controles internos da Financeira; (b) a constatação, com base
em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da
Financeira, bem como da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e

financeira da BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
em 31 de dezembro de 2003 e 2002, os resultados de suas operações, as
mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus
recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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5 Resultado de exercícios futuros - É constituído pela equalização de taxas
nas modalidades de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), recebidas da BMW
do Brasil e Revendas, apropriado pelo prazo médio da carteira (16 meses). 6
Depósitos - Referem-se a captações de recursos por meio de depósitos
interfinanceiros em instituições financeiras com vencimento até 2005 a taxas
de juros de mercado. 7 Patrimônio líquido - O capital social é representado
por 9.136.517 (2002 - 7.336.517) ações ordinárias, sem valor nominal. No
exercício, o acionista efetuou aumento de capital social no montante de R$
1.800, correspondente a 1.800.000 ações ordinárias, conforme ata da
Assembléia Geral Extraordinária datada de 29 de maio de 2003 e homologada
pelo Banco Central do Brasil em 18 de junho de 2003. A distribuição de
dividendos obrigatórios atenderá o disposto na legislação societária. 8 Imposto
de renda e contribuição social - O imposto de renda e contribuição social
está composto da seguinte forma:

2003 2002
Resultado antes da tributação sobre o lucro (990) 351
Adições 3.732 2.590
Exclusões (1.462) (135)
Base de cálculo 1.280 2.806
Imposto de renda - Alíquota 25% 296 678
Constituição de crédito tributário (255) -
Total 41 -
Contribuição social - Alíquota 9% 115 252
Constituição de crédito tributário (92) -
Total 23 -
As adições na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social são
provenientes principalmente da variação de equalizações de taxas no montante
de R$ 1.814, provisão para devedores duvidosos no valor de R$ 1.559 e outras
adições no valor de R$ 359. As exclusões são provenientes da variação de
equalizações de taxas no montante de R$ 1.234 e reversões de provisão para
processamento de dados do exercício de 2002 no valor de R$ 90 e reversões
de provisão de gratificações aos funcionários do exercício de 2002 no montante
de R$ 138. A BMW Financeira possui créditos tributários, constituído em 31 de
dezembro de 2003, oriundos de diferenças temporárias, no montante de R$
347 de imposto de renda e contribuição social. Abaixo, segue a discriminação
da sua realização por ano:

Previsão para realização Créditos
2004 2005 tributários

Diferenças temporárias 325 22 347
Total 325 22 347
As diferenças temporárias são oriundas das provisões para devedores duvidosos
das operações de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). O valor presente desses
créditos tributários, calculados com base na taxa de CDI é de R$ 296. 9 Outras
informações - a. Na data do balanço não existiam operações em aberto no
mercado de derivativos. b. Outras obrigações diversas, referem-se a:

2003 2002
Contratos Floorplan a liberar 7.321 4.478
Diversas 51 59
Total 7.372 4.537

c. Outros créditos - Diversos, no circulante, referem-se aos valores a receber
da BMW do Brasil de taxa de equalização de Floorplan. d. Outras despesas
administrativas referem-se a:

2003 2002
Prestação de serviços administrativos 2.595 1.904
Serviços técnicos especializados 494 133
Informática 164 246
Marketing 389 268
Diversas 212 190
Total 3.854 2.741
e. As operações da BMW Financeira foram conduzidas com a participação
de empresas ligadas, inclusive quanto à prestação de serviços administrativos
de forma centralizada.  As operações com empresas ligadas são:

Passivos Despesa
2003 2002 2003 2002

Prestação de serviços 257 231 2.595 1.904
Ativos

2003 2002
Taxas de equalização a receber 611 640
As operações foram realizadas com base em taxas, prazos e valores
usualmente praticados no mercado na data das operações, considerando-
se a ausência de risco. f. O resultado não operacional refere-se a:

2003
Prejuízo na venda de bens não de uso (17)
Despesas de desvalorização de bens não de uso (57)
Total (74)
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