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A Ponte Presidente Costa e Silva,

mais conhecida como Ponte Rio-

Niterói, possui 23 km de extensão,

conectando o Rio de Janeiro a

Niterói, sendo o principal acesso ao

pólo turístico da Região dos Lagos,

no Estado do Rio de Janeiro.

Término do Contrato de

Concessão:

maio de 2015
Total de veículos-

equivalentes em 2003:

26,4 milhões

The Presidente Costa e Silva Bridge,

known as Rio-Niterói Bridge, is 23

km long and connects Rio de

Janeiro to Niterói, being the main

access to the Região dos Lagos

tourist pole, in the state of Rio de

Janeiro.

Concession Contract

Expiring Date:

May 2015
Total vehicle-equivalents

in 2003:

26.4 million



O Negócio da CCR
Viabilizar soluções de investimentos e serviços em

infra-estrutura rodoviária, contribuindo para o

desenvolvimento sócio-econômico do País.

Comportamento Ético
A CCR tem como base de atuação o

comportamento ético e o comprometimento de todos os

colaboradores com as crenças e valores definidos na

filosofia empresarial:

• VALORIZAÇÃO e LIQUIDEZ dos ativos

• PARCERIA entre os colaboradores

• TRANSPARÊNCIA em todos os relacionamentos

• PRESTEZA como característica de atuação

• PRÓ-ATIVIDADE frente ao ambiente externo

• AUTONOMIA nas iniciativas individuais e das

equipes de trabalho

Perfil da Companhia
A CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias é

o maior grupo privado de concessões de rodovias da

América Latina.

Atua como controladora estratégica da AutoBAn,

NovaDutra, Rodonorte, Ponte Rio-Niterói e Via Lagos –

algumas das rodovias mais importantes do País,

considerando-se o volume de tráfego. São 1,3 mil

quilômetros de concessões nos estados de São Paulo, Rio

de Janeiro e Paraná, que representavam 14% em

extensão e 35% em receitas das rodovias sob gestão de

empresas privadas em 2002, segundo os últimos dados

disponibilizados pela ABCR (Associação Brasileira das

Concessionárias de Rodovias).

CCR’s Business
Our aim is to make investment and service solutions

in motorway infrastructure feasible, thus contributing to

Brazil’s socio-economic development.

Ethical Behavior
CCR’s operations are based on its ethical behavior

and its workers’ commitment to its set of corporate

philosophy values:

• APPRECIATION and LIQUIDITY of its assets

• PARTNERSHIP among workers

• TRANSPARENCY in all relations

• PROMPTNESS as a key operational feature

• a PROACTIVE APPROACH regarding the external

environment

• AUTONOMY in individual initiatives and in those

of its work force

Company Profile
Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) is Latin

America’s largest private motorway concessions operator.

A strategic holding company, it controls AutoBAn,

NovaDutra, Rodonorte, Ponte Rio-Niterói and Via Lagos

– some of the country's most important motorways in

terms of traffic volume. According to the latest available

data from the Brazilian Motorway Concessionaires

Association (ABCR), in 2002, CCR’s concessionaires

totaled approximately 1,300 kilometers of motorways

in the states of São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná,

representing 14% in extension and 35% of the total

revenue generated by all of the country’s motorways

under private control.
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Concessionaires Centralized Services New Businesses

 100%  100%  100%  74% (1)  100%  100%  100%  74,24% (2)  48,75% (3)

Concessionárias Serviços Centralizados Novos Negócios



É controlada por 3 grandes grupos empresariais

brasileiros (Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Serveng-

Civilsan) e pelo grupo português Brisa, maior operador

de auto-estradas de Portugal.

Desde o início de 2002, as ações da CCR são

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, tendo

sido a primeira empresa a ingressar no Novo Mercado

da BOVESPA – o mais alto nível de governança

corporativa. Ao final de 2003, 15,5% de seu capital

era detido pelo mercado.

Em seus 5 anos de existência, a Companhia evoluiu

de holding financeira a controladora estratégica,

mantendo nas concessionárias as operações e o

atendimento, e criando novas empresas para centralizar

atividades compartilhadas e novos negócios. Com isso,

a Companhia se encontra plenamente estruturada e

preparada para crescer.

Os bastidores da rodovia inteligente
Quem está acostumado a viajar constantemente

por rodovias não percebe novidade nas câmeras

instaladas em altos postes, no constante movimento dos

veículos das concessionárias, nem em outros

equipamentos às margens das pistas. Também não faz

idéia do número de pessoas e da tecnologia envolvidos

na operação das rodovias. Mas tudo isso faz parte de

um complexo sistema, que existe para proporcionar

conforto e segurança aos usuários das estradas.

Uma das grandes responsáveis por esse resultado

positivo é a tecnologia que dá suporte ao monitoramento

das rodovias. Dela fazem parte desde os mais comuns

painéis de mensagens variáveis, postos de pesagem e

balanças móveis até um sofisticado videowall composto

CCR is held by three large Brazilian business groups

– Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Serveng-Civilsan –

and by Brisa, Portugal’s largest motorway concession

operator.

Since the beginning of 2002, CCR’s shares are traded

on the São Paulo Stock Exchange. It was the first company

to participate in the BOVESPA’s New Market (Novo

Mercado), the highest level of corporate governance. At

the end of 2003, 15.5% of its capital was held by the

public.

In its five years of existence, the Company evolved

from a financial holding company to become a strategic

holding company. It maintained its operations and services

under the responsibility of its motorway concessionaires,

created new firms to centralize shared activities and

developed new businesses. As a result, the Company is

now fully structured and ready to grow.

The intelligent motorway – behind the scenes
People who constantly travel on motorways see

nothing out of the ordinary about cameras installed

on top of lamp posts; and the constant movement of

motorway concessionaires’ vehicles; not to mention

the odd equipment placed on the shoulder of the

roads. They also do not have any idea about the

number of people and the technology involved in

operating the motorways. All of this is part of a

complex system, which lives to provide comfort and

safety to motorway users.

One of the main contributing factors for this

positive result is the technology supporting the

monitoring of motorways. Ranging from the most

ordinary variable message boards to the most

(1) Os 26% remanescentes do capital social

da Rodonorte são detidos por acionistas locais.

(2) Os 25,76% remanescentes do capital social

da Parques são detidos por acionistas locais.

(3) Os 51,25% remanescentes do capital social

da STP são detidos por outros acionistas.

(1) The remaining 26% of Rodonorte’s capital

stock are held by local shareholders.

(2) The remaining 25.76% of Parques’s capital

stock are held by local shareholders.

(3) The remaining 51.25% of STP’s capital

stock are held by other stockholders.



por 20 monitores, além de estações meteorológicas

utilizadas para detectar chuva e neblina. Tudo para

agilizar o atendimento nas pistas, minimizar o

impacto ao tráfego e informar os motoristas, dando

alternativas de caminho em caso de bloqueios e de

congestionamento.

Para garantir essa cobertura do que acontece nas

rodovias – o que significa conectar e manter 100% de

estabilidade de funcionamento de todos os

equipamentos, possibilitar registros online do tráfego e

das condições climáticas nas pistas, além de interligar

todo o sistema operacional as rodovias do Sistema

CCR, exceto Rodonorte, já utilizam modernas redes de

fibra ótica. E não pára por aí. Nas frotas dos Sistemas

de Atendimento ao Usuário, os guinchos são capazes

de arrastar até mesmo uma carreta de 173 toneladas,

sem a necessidade de auxílio. As ambulâncias possuem

os mesmos equipamentos para salvamento utilizados

por instituições da Europa e dos Estados Unidos.

Mas não é só de equipamento e tecnologia que se

faz uma rodovia. Atualmente, cerca de 3.200 pessoas

trabalham para operar, manter e aprimorar tudo o que o

Sistema CCR oferece para seus usuários nos três estados

em que opera. Afinal, são elas que estão de olho no

videowall acompanhando o tráfego, enviando mensagens

para os painéis, atendendo os telefonemas de socorro dos

usuários, mobilizando os carros de atendimento e guinchos

para auxílio. A tecnologia é apenas coadjuvante: são os

funcionários que detêm os papéis principais.

Tudo isso é para garantir, ininterruptamente, a

segurança do usuário. Para que ele possa ir e vir pelas

nossas estradas e pontes. E para que volte sempre!

sophisticated video wall, boasting twenty monitors, this

technology also includes weigh stations and movable

scales, as well as weather stations for rain and fog

detection. All of this aims to expedite road service,

minimize impact on traffic and inform drivers of

alternative routes in case of blockages and traffic jams.

In order to ensure this virtually complete

coverage of what is happening at the

motorways–which means to connect and maintain

100% of the equipment operational, to enable online

registration of road traffic and weather conditions,

and to interconnect the whole operational system–the

CCR System’s motorways already use state-of-the-art

fiber-optics networks.

And there is more. In the User Services System

fleets, tow trucks are capable of towing even 173-

tonne carts, without the need of further assistance.

Its ambulances have the same rescue equipment as

that found in Europe and in the United States.

But a motorway is made of more than just

equipment and technology. Almost 3,200 people are

currently busy operating, maintaining and improving

everything the CCR System offers its users in the three

states it operates. They are the ones who follow the

traffic on the video wall, write messages on the panels,

answer users’ emergency calls, and send tow trucks and

emergency vehicles to help users in need. Technology is

just a supporting actor: employees are the ones who

play the leading roles.

Above all, the bottom line is to ensure users’ safety.

We want them to travel safely on our motorways and

bridges. So that they will always come back!
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Ambiente Econômico
O ano de 2003 foi marcado por uma política fiscal

e monetária restritiva, visando combater a alta da

inflação, que atingiu seu pico ao final de 2002. Essa

política teve impactos diretos na taxa de juros, que

chegou a alcançar 26,5% e fechou o ano em 16,5%.

Também impactou diretamente o PIB – que apresentou

queda de 0,2% no ano – e a taxa de desemprego, que

encerrou o ano em 13% da população

economicamente ativa.

Por outro lado, a inflação voltou para a casa de

um dígito, tendo o IPCA encerrado 2003 em 9,87%. O

Real valorizou-se cerca de 18% frente ao dólar, o risco

país caiu de 1.300 para 500 pontos e a Bolsa de

Valores de São Paulo rompeu a barreira histórica de

20.000 pontos. O grande destaque foi o agronegócio,

principal responsável pelo crescimento de 20% nas

exportações brasileiras no ano, levando a balança

comercial a apresentar saldo de mais de US$ 23 bilhões

ao final do ano.

Panorama Geral do Setor de Transportes
no Brasil

O transporte rodoviário de cargas no Brasil

responde por 63% de toda a movimentação de cargas

no mercado interno, segundo dados da Associação

Nacional de Empresas de Transportes de Cargas (NTC).

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de

Transportes Intermunicipais, Interestaduais e

Internacionais de Passageiros (Abrati), cerca de 95% do

fluxo de passageiros nas ligações intermunicipais e

interestaduais se faz por meio de ônibus. Esses números

por si só já são indicadores da importância do setor de

rodovias na economia do país.

No entanto, a realidade do setor não está refletida

nesses números. Enquanto nos últimos 25 anos a Frota

de Veículos Nacional foi multiplicada por 8, o

investimento na Malha Rodoviária Federal apresentou

redução de 50%, segundo estudo do DNIT

(Departamento Nacional de Infra-Estrutura de

Transportes), antigo DNER (Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem).

Com reduzida capacidade de investimento, o

governo se inspirou na experiência de outros países –

principalmente europeus – para atingir dois objetivos:

melhorar a estrutura viária do país e transformar a

administração de rodovias em um negócio atraente para

a iniciativa privada. A concessão foi, portanto, a saída

The Economic Environment
The year 2003 was marked by a restrictive fiscal

and monetary policy, in order to fight inflationary

pressure, which reached its peak at the end of 2002.

This policy had a direct impact on interest rates, which

climbed to 26.5% and closed the year at 16.5%. It

also had a strong impact on GDP, which declined by

0.2% in the year, and on the unemployment rate,

which reached 13% of the economically active

population.

As a result, inflation went down to a one-digit

figure and IPCA (a consumer price index) was 9.87% in

2003. The real appreciated against the US dollar by

approximately 18%, the country risk dropped from 1,300

to 500 points, and the São Paulo Stock Exchange broke

its all-time record of 20,000 points. The highlight of the

year was agribusiness expansion – mainly responsible

for the 20% growth in Brazilian annual exports – which

was instrumental in the country’s US$23 billion annual

trade surplus.

General Overview of the Transportation
Sector in Brazil

In Brazil, cargo motorway transportation

accounts for 63% of the entire domestic cargo

transportation, according to the National Cargo

Transportation Association (NTC). For the Brazilian

Association of Intermunicipal, Interstate and

International Passenger Transportation (Abrati),

buses are responsible for about 95% of all

intermunicipal and interstate passenger flow. These

figures show the importance of the motorway sector

to the country’s economy.

However, they do not reflect the reality of the

industry. Over the last twenty five years, while the national

vehicle fleet increased eight fold, investments in the

national motorway network decreased by 50%, according

to the National Transportation Infrastructure Department

(DNIT), formerly National Motorways Department (DNER).

Due to lower investment capacity, the

government took advantage of other countries’

experiences – mostly European ones – to reach two

strategic objectives: improve Brazil’s motorway

structure and make motorway management an

attractive business to the private sector. Therefore,

concessions were the way out the government found

to keep part of the Brazilian motorway network in

good shape.

Brasil: o ambiente econômico, o setor de rodovias e o
programa de concessões no paísBrazil: the economic

environment, the motorway sector and the country’s concession program



que o governo encontrou para manter parte da malha

rodoviária brasileira em bom estado.

A concessão difere da privatização na medida em que

as rodovias não são vendidas. Ao final do prazo de duração

dos contratos, que variam de 20 a 25 anos, elas retornam

aos poderes concedentes com todos os benefícios,

melhorias e ampliações que nelas foram feitas. Durante

esse período, as concessionárias se responsabilizam pela

totalidade dos investimentos e recursos necessários ao

cumprimento dos contratos, remunerando-se apenas por

meio da cobrança de pedágios.

Programa de Concessões de Rodovias
no Brasil

O Programa de Concessão de Rodovias, criado entre

1993 e 1994, teve sua implantação iniciada em meados

de 95. Seus principais benefícios são a geração de

empregos, a redução do custo dos transportes, maior

segurança nas rodovias e alta qualidade na prestação de

serviços. Além disso, a atuação das concessionárias

impacta não apenas econômica, mas também socialmente

as cidades localizadas às margens das rodovias por elas

administradas. Só no estado de São Paulo foram 20,6 mil

novos postos de trabalho diretos e 72 mil indiretos, nos

últimos cinco anos, segundo dados da ARTESP (Agência

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte

do Estado de São Paulo).

Ao final de dezembro de 2003, 36 empresas

administravam 9,7 mil quilômetros de estradas no Brasil,

ou 6,4% da malha pavimentada nacional, em seis

estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,

Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia.

Concessões Federais
De acordo com a ANTT (Agência Nacional de

Transportes Terrestres), o programa de concessões

sob seu patrocínio cobre 10.375 quilômetros de

rodovias federais, dos quais 1.483 fazem parte da

primeira fase do programa federal de concessões e

uma concessão estadual foi transferida do programa

do Estado do Rio Grande do Sul para o programa

federal. Espera-se que sejam concedidos mais 2.583

quilômetros na segunda fase do programa federal e

estima-se em mais 5.206 quilômetros de rodovias na

terceira fase do programa. Há também estudos da

ANTT avaliando a viabilidade de se conceder outros

1.103 quilômetros de rodovias brasileiras.

A motorway concession is different from a

motorway privatization because in the former the

motorway is not sold, still belonging to the government.

Contracts last between twenty and twenty five years

and, when they expire, the motorways return to the

government with all the benefits, enhancements and

expansions that were made to them. During this period,

the concessionaires are responsible for all investments

and resources necessary for meeting contractual

obligations, being compensated only by the toll rates

they charge.

Motorway Concession Program in Brazil
The Brazilian Motorway Concession Program,

created between 1993 and 1994, was implemented

in 1995. Its main benefits are employment generation,

transportation cost reduction, improved safety in

motorways and high-quality services. In addition, the

concessionaires’ presence has an important economic

and social impact on the communities located near

the motorways managed by them. In the state of São

Paulo, this resulted in 20,600 new direct jobs and

72,000 indirect jobs over the last five years, according

to the Regulatory Agency of Public Delegated

Transportation Services of the State of São Paulo

(ARTESP).

In December 2003, thirty six companies managed

9,700 kilometers of motorways in Brazil, or 6.4% of the

national paved network, throughout six states – São

Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande

do Sul and Bahia.

Federal Concessions
According to the National Land Transportation

Agency (ANTT), the concession program under its

supervision covers 10,375 kilometers of federal

motorways, 1,483 kilometers of which were granted

in the first phase of the federal concession program,

in addition to a concession from the state of Rio

Grande do Sul that was transferred to the federal

program. In the second phase, 2,583 kilometers of

motorways are expected to be granted, with a further

5,206 kilometers estimated for the third phase.

Moreover, ANTT has additional studies evaluating the

feasibility of granting concessions for another 1,103

kilometers of Brazilian motorways.
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Concessões Estaduais
O programa estadual de concessões abrange

atualmente seis estados, com aproximadamente 8.100

quilômetros de rodovias e pontes operadas pelo setor

privado. O programa estadual de privatização do

estado de São Paulo é o maior em extensão, com 12

concessões em operação, totalizando 3.488

quilômetros e R$ 14,2 bilhões de investimentos, de

acordo com a ABCR.

Concessões Municipais
Rodovias municipais são, geralmente, mais

limitadas do que aquelas que compõem os programas

federal e estadual, devido ao baixo volume de tráfego.

Atualmente, há apenas uma concessão municipal no

Brasil, a Linha Amarela, na cidade do Rio de Janeiro.

State Concessions
The state concession program currently includes

six states, with approximately 8,100 kilometers of

motorways and bridges operated by the private sector.

The largest of them is the State of São Paulo

Privatization Program, with twelve operating

concessions, totaling 3,488 kilometers and investments

of R$14.2 billion, as stated by ABCR.

Municipal Concessions
The number of municipal roads is usually smaller

than those in the federal and state programs due to

their low traffic volume. Currently, there is only one

municipal concession in Brazil, the Yellow Line (Linha

Amarela), in the city of Rio de Janeiro.

Atuais Concessões de Rodovias
Programa / Projeto Quantidade de Contratos de Concessão  Extensão (km)  Prazo (anos)

Federal

1ª Fase do Programa de Concessões de Rodovias (1) 6 1.483 15/25

Estadual

Programa de Concessões do Estado da Bahia 1 217 25

Programa de Concessões do Estado do Espírito Santo 1 68 25

Programa de Concessões do Estado de São Paulo (2) 12 3.488 20

Programa de Concessões do Estado do Rio Grande do Sul (3) 7 1.668 15

Anel de Integração – Estado do Paraná (4) 6 2.495 24

Programa de Concessões do Estado do Rio de Janeiro (5) 2 196 25

Municipal

Linha Amarela – RJ 1   25 25

Total 36 9.640

Fonte: ABCR e ANTT.
(1) Inclui NovaDutra e Ponte S/A.
(2) Inclui AutoBAn.
(3) Polão era parte do programa do Rio
Grande do Sul; no entanto, o contrato de
concessão não foi celebrado ainda e,
portanto, não foi incluído nessa tabela.
(4) Inclui Rodonorte.
(5) Inclui Via Lagos.

Current Motorway Concessions
Concession

Program/Project Number of Concession Contracts  Length (km)  Period (years)

Federal

First Phase of the Motorway Concession Program (1) 6 1,483 15/25

State

Concession Program of the State of Bahia 1 217 25

Concession Program of the State of Espírito Santo 1 68 25

Concession Program of the State of São Paulo (2) 12 3,488 20

Concession Program of the State of Rio Grande do Sul (3) 7 1,668 15

Beltway – State of Paraná (4) 6 2,495 24

Concession Program of the State of Rio de Janeiro (5) 2 196 25

Municipal

Yellow Line – Rio de Janeiro 1   25 25

Total 36 9,640

Source: ABCR and ANTT.
(1) Includes NovaDutra and Ponte.
(2) Includes AutoBAn.
(3) Polão was part of the Rio Grande do
Sul program; however, the concession
contract has not been signed yet and,
therefore, was not included in this table.
(4) Includes Rodonorte.
(5) Includes Via Lagos.



Futuras Concessões de Rodovias
De acordo com os programas de concessão de

rodovias patrocinados pela ANTT e pelos DERs ou

agências estaduais reguladoras de três estados, incluindo

a ARTESP, há aproximadamente 10.744 quilômetros que

ainda serão concedidos.

Segunda Fase do Programa Federal de
Concessões

Os projetos previstos para a segunda fase incluem

sete lotes de rodovias federais e a pavimentação da BR-

163, entre Cuiabá e Rurópolis/Miritituba (MS). As receitas

previstas, baseadas em projeções do DNIT constantes

do edital de licitação, são da ordem de R$ 21 bilhões.

Future Motorway Concessions
In accordance with the concession programs

sponsored by the ANTT and by state motorway departments

or regulatory agencies of three states, including ARTESP,

there are still 10,744 kilometers to be granted.

Second Phase of the Federal Concession
Program

The projects planned for the second phase include

seven blocks of federal motorways and the paving of the

BR-163, between Cuiabá and Rurópolis/Miritituba in the

state of Mato Grosso do Sul. Anticipated revenue, based

on DNIT projections in the public bid announcement,

amounts to R$21 billion.
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Lotes de Rodovias Federais - 2ª. Fase do Programa de Concessões

Extensão / Length (km)

1 BR 116/SP/PR São Paulo - Curitiba 401,7

2 BR 376/PR e BR 101/SC Curitiba - Florianópolis 367,6

3 BR 381/MG/SP Belo Horizonte - São Paulo 561,5

4 BR 101/RJ Divisa (State line) RJ/ES - Ponte Rio/Niterói/Campos 321,9

5 BR 393/RJ Divisa (State line) MG/RJ - Além Paraíba - BR-116/RJ V.Dutra 201,5

6 BR 116/PR/SC Curitiba - Divisa (State line) SC/RS 406,5

7 BR 153/SP Divisa (State line) MG/SP - Divisa (State line) SP/PR 322,5

Total  7 lotes em 6 estados / 7 blocks in 6 states 2.583,8

Fonte: DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (antigo DNER), abril 2001.
Source: DNIT – National Transportation Infrastructure Department (formerly DNER), April 2001.



Terceira Fase do Programa Federal de
Concessões

A tabela abaixo mostra as concessões incluídas na

terceira fase do programa federal de concessões. Espera-

se que o processo licitatório e a celebração dos contratos

de concessão sejam concluídos após a implementação

da segunda fase desse programa.

Futuras Concessões de Rodovias do
Estado de São Paulo
A tabela seguinte indica as concessões que estão

incluídas no programa de concessões do Estado de São

Paulo, e que poderão ser objeto de concessão no futuro:

Third Phase of the Federal Concession
Program

The table below shows the concessions included

in the third phase of the federal concession program. It

is expected that the public bid process and the signing

of concession contracts will be concluded after the

implementation of the second phase of this program.

Future Motorway Concession of the
State of São Paulo

The following table shows the concessions included

in the granting program of the state of São Paulo, which

might be the object of future concessions:

Programa / Projeto / Program / Project Extensão / Length (km)

1 SP 101/113/300/304/308 Tietê-Campinas/Hafard/Bauru-Águas S.Pedro 353,0

2 SP 065/083/107/133/332 Jacareí-Campinas (D.Pedro I) Campinas-Cosmópolis 244,0

3 SP 310/320/425/59 Mirassol-Ilha Solteira/Rubinéia-S.J. Rio Preto 449,0

4 SP 225/294/300/333 Bauru-Marília/Esp. Sto. Turvo/Lins 430,0

5 SP 270/284/294/300/333/425/463 Assis-Martinópolis/PresidentePrudente/Marília 665,0

6 SP 270/294/300/563 Parapuã-Panorama-MS-Divisa (State line)    -Andradina 485,0

7 SP 070 Ayrton Senna/Sistema Carvalho Pinto 129,0

TOTAL       2.755,0

Fonte / Source: CPD, 1999

Programa / Projeto / Program / Project Extensão / Length (km)

1 232/PE Recife – Caruaru 125,1

2 040/MG Belo Horizonte – Juiz de Fora 230,3

3 040/MG BR-365 (Montes Claros) – BR135 411,6

135/MG BR-040 – Anel Rodoviário Belo Horizonte

4 050/MG GO/MG – MG/SP 515,7

365/MG BR-354 – BR-153

5 116/MG BA/MG – Itanhomi 446,0

6 116/MG Itanhomi – MG/RJ 371,3

7 101/ES Divisa (State line) BA/ES – Divisa (State line) ES/RJ 458,4

8 262/MG/ES BR-101 – BR-381 376,7

9 101/RJ/SP BR-465 – Ubatuba 262,0

10 163/MT MT/MS – BR-070 551,0

364/MT GO/MT – BR-163

11 163/MS BR-267 – MS/MT 482,0

12 060/DF/GO DF-001 – BR-153 303,0

153/GO BR-060 – GO-213

13 153/GO/MG GO-213 – GO/MG-MG/SP 327,5

14 101/SC/RS Florianópolis – Osório 345,0

TOTAL 5.205,6

Fonte: DNIT, abril 2001. / Source: DNIT, April 2001.



Em 2002, ao final de quatro anos de percurso, definimos, juntamente

com nossos acionistas, uma meta para a CCR em 2003. Nossas rotas foram

traçadas, o tempo para cada uma das etapas definido, caminhos

alternativos foram analisados como contingenciamento, todos os itens de

segurança foram cuidadosamente verificados e o planejamento iniciado

em todos os níveis da nossa organização. 2003 termina e é enorme nossa

satisfação por termos cumprido com o compromisso assumido junto aos

acionistas e a sociedade em geral. Nosso sistema de gestão encontra-se

em ordem e nossa equipe motivada para assegurar e atingir, mais uma

vez, nossas novas metas para 2004.

A história da CCR até 2003 mostra a conclusão de um período de grandes investimentos

– cerca de R$ 2,6 bilhões em 5 anos – voltados à infra-estrutura e à recuperação das

rodovias sob nossa concessão.

À medida que as necessidades financeiras deram lugar às necessidades estratégicas, a

Companhia evoluiu em suas estruturas organizacionais e de governança corporativa. As

Unidades de Negócio da Companhia deixaram de ser autônomas e passaram a fazer parte

de um sistema compartilhado de negócios. Como resultado, obtivemos:

- maior economia de escala, gerando redução de custos;

- maior unidade na condução do negócio de concessões;

- maior autonomia da direção da holding;

- maior foco do Conselho de Administração no desempenho do Sistema de Gestão e na

estratégia do Grupo.

O desempenho financeiro da CCR em 2003 foi recorde, justamente como planejado.

Apresentamos lucro líquido de R$ 183,0 milhões – comparado a um resultado negativo

líquido de R$ 119,5 milhões em 2002 – representando lucro de R$ 2,16 por ação. O

EBITDA totalizou R$ 571,1 milhões, um crescimento de 20,9% relativamente ao ano

anterior. Quanto à segurança de nossos usuários e integração com a comunidade em geral

podemos destacar a conquista do Top Social e a do Top Ecologia pela AutoBAn, o que

exemplifica nossos valores de responsabilidade social.

No campo da transparência de atuação e do respeito aos nossos investidores em geral,

cumpre enfatizar que nossas ações foram e continuaram sendo implementadas mantendo-

se o modelo de governança corporativa estabelecido pela CCR em 2002. Vale destacar que

o processo de saída de dois de nossos acionistas fundadores, o Grupo Odebrecht e a SVE

Participações, transcorreu de maneira simples, clara e sem questionamentos.

A conjugação do sólido desempenho financeiro aliado a elevados padrões de governança

corporativa repercutiram, favoravelmente, na valoração da CCR e na liquidez de nossas

ações na Bovespa. Nossa ação evoluiu 248,6% em 2003, comparativamente ao crescimento

de 97,3% do Ibovespa.
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Mensagem aos acionistas
A satisfação de realizar o planejado



Em 2004, a CCR elevou o payout de 25,0%, praticado em 2003, sobre o lucro ajustado

do exercício de 2002, para 27,5% sobre o lucro ajustado do exercício de 2003, conforme

compromisso assumido com seus acionistas. A maturação dos investimentos também nos

permitiu, em 2004, implantar uma política de dividendos mais assertiva – que prevê o

payout mínimo de 50% do lucro líquido do exercício em pagamentos semestrais, e que será

mantida inclusive quando forem realizados novos investimentos –, visando a remuneração

adequada aos investidores que acreditaram e continuam acreditando na Companhia. No 1º

semestre de 2004 serão pagos R$ 50 milhões referentes ao exercício de 2003, e a primeira

antecipação da nova política deverá ser paga no 2º semestre de 2004.

Assim, cumprimos na íntegra nossa meta de 2003 e já traçamos nossa nova rota para

2004, tendo como arcabouço as seguintes alavancas estratégicas:

• Aumentar e diversificar nossa participação no mercado de concessão de rodovias:

pretendemos aumentar e diversificar o sistema de rodovias que operamos, por meio de

oportunidades para se obter a outorga de concessões federais e estaduais para a

administração de rodovias existentes e, também, participando de projetos em

desenvolvimento no Brasil para melhoria e manutenção de rodovias no âmbito do programa

de parcerias público-privadas (PPP), o qual se espera venha a ser conceitualmente similar

ao modelo utilizado em outros países. Outro caminho para nossa expansão é por meio da

aquisição de participação em outras concessionárias de rodovias. Acreditamos que a

expansão e a diversificação de nossas atividades ocorram inicialmente no Brasil, mas

também estamos atentos e dispostos a participar em projetos no exterior.

• Consolidar e maximizar os benefícios de se combinar a gestão das nossas cinco

concessões  de rodovias: continuamos empenhados em consolidar e maximizar as economias

de escala e as eficiências operacionais decorrentes da unificação do controle comum

estratégico de nossas cinco concessões.

• Explorar e desenvolver oportunidades em negócios relacionados: pretendemos

expandir as nossas operações para atividades relacionadas à nossa atividade principal, tais

como manutenção de vias de acesso às nossas rodovias paga por companhias que se situam

em locais nos quais possuímos o direito de uso da faixa de domínio; aluguel para colocação

de cabos de fibras óticas sob as nossas rodovias por companhias de telecomunicações; e

aluguel de espaço para publicidade e outdoors.

• Implantar a Política Social Corporativa: envolvendo toda a Companhia, com as

principais diretrizes sociais definidas pela holding,  e execução descentralizada a cargo das

concessionárias, já que são elas que conhecem as necessidades específicas de cada comunidade.

Assim, iniciamos 2004 com um misto de otimismo e esperança. Espera-se um ano de

retomada do crescimento econômico e safras recordes, que devem contribuir para resultados

crescentes da Companhia. A equipe CCR está pronta para receber, em suas estradas, o

combustível desse crescimento – matérias-primas, produtos acabados, negócios e lazer – e

para crescer, junto com o país.

Renato Alves Vale João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho

Diretor Presidente Vice-Presidente do Conselho de Administração



In 2002, after four years on the road, we defined with our shareholders

a goal for CCR in 2003. Our course was set, the time for each step planned,

alternative routes for contingencies traced, all safety items carefully

checked, and the whole plan was implemented by every level of our

organization. We are proud to say that we met all of our 2003

commitments with the shareholders and society in general. Our

management system is in good order and our team motivated to ensure

and attain, once again, the fulfillment of our goals for 2004.

In 2003, a five-year period of substantial investments was concluded, during which

CCR invested about R$2.6 billion in infrastructure and in the recovery of motorways under

its concession.

As CCR’s financial needs were replaced by strategic ones, the Company further

developed its organizational structure and corporate governance procedures. Its business

units, which were independent up to then, became part of a shared business system. As a

result, we obtained:

- larger economies of scale, generating important cost reductions;

- greater unity in the management of the concession business;

- greater autonomy of the holding company senior management; and

- increased Board of Directors’ focus on Management System performance and the

Group's strategy.

CCR’s financial performance in 2003 was record-breaking, as planned. Net profit

amounted to R$183.0 million – from a negative net result of R$119.5 million in 2002 –

equivalent to R$2.16 per share. EBITDA increased by 20.9% from 2002, totaling R$571.1

million. Our concern with the safety of our users and the integration with communities in

general were awarded the Top Social and Top Ecologia prizes received by AutobAn,

highlighting our commitment to social responsibility.

In terms of operational transparency and respect for our investors, CCR’s actions were,

and continue to be, implemented based on the corporate governance model established by

the Company in 2002. It is important to stress that the withdrawal process of two of our

founding shareholders – the Grupo Odebrecht and SVE Participações – was carried out in

a very straightforward and simple way, raising no issues.

CCR’s solid financial performance, coupled with its outstanding corporate governance

standards, brought about positive effects, resulting in the appreciation and liquidity of its

shares on the Bovespa. Our share price increased by 248.6% in 2003, in comparison to the

97.3% growth of the Ibovespa index.
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In 2004, CCR raised its 25.0% – payout applied in 2003 over adjusted net income for

fiscal year 2002 to 27.5% over adjusted net income for 2003, according to the commitment

assumed with its shareholders. As our investments became mature, it made us possible to

implement, in 2004, a more assertive dividend policy – which provides for a minimum

payout of 50% of net profit of the current fiscal year, in payment every six months, and

that will be maintained even when new investments are made – aiming at the adequate

remuneration to investors who believed and continue to believe in the Company. In the first

half of 2004, R$50 million will be distributed referring to 2003 results, and the first

anticipation of the new policy is expected to be paid in the second half of 2004.

As a result, we have completely fulfilled our 2003 goals and have already set our course

for 2004, based on the following strategic factors:

• To increase and diversify our market share in the motorway concession industry:

we intend to expand and diversify our motorway system by taking advantage of the

opportunities arising from the federal and state concession programs. We also intend to

participate in the development projects to improve and maintain Brazilian roads, as part of

the forthcoming public-private partnership program (PPP), which is expected to be

conceptually similar to those in place in other countries. Another way for our expansion

will be by acquiring an interest in other motorway concessionaires. Although it may take

place initially in Brazil, we believe our expansion and diversification of activities will not

stop there. We will be attentive to potential projects abroad and are willing to participate

in them.

• To consolidate and maximize the benefits of the unified management of our five

concessionaires: we continue to be committed to consolidating and maximizing the

economies of scale and operational efficiency resulting from the common strategic control

of our five motorway concessions.

• To explore and develop related business opportunities: we intend to expand our

operations to areas related to our core activity, such as the maintenance of access lanes to

our motorways, which is paid by companies located in areas in which we hold lease of land

rights; the lease by telecoms companies of space under our motorways to lay fiber optics

cables; and the lease of advertising and billboard space.

• To introduce a Corporate Social Policy: this action will involve the entire company.

Its main social directives will be defined by the holding Company, and it will be carried out

by the concessionaires due to their knowledge of each community’s specific needs.

Thus, we initiate 2004 with a mix of optimism and hope. It is expected that this year

will be one of economic recovery and record-breaking harvests, which will contribute to

the Company’s increasing results. CCR’s team is ready to receive in its roads the fuel for

this expansion – raw materials and finished goods, as well as business and leisure travelers

– and grow together with the country.

Renato Alves Vale João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho

Chief Executive Officer Vice Chairman of the Board of Directors
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NovaDutra

A Rodovia Presidente Dutra, com

402 km, é o principal corredor entre

as duas mais importantes áreas

metropolitanas do Brasil: São Paulo

e Rio de Janeiro.

Data do Término do

Contrato de Concessão:

fevereiro de 2021
Total de veículos-

equivalentes em 2003:

75,9 milhões

Being 402 km long, the Presidente

Dutra Motorway is the main

corridor between the two most

important metropolitan areas in

Brazil: the cities of São Paulo and

Rio de Janeiro.

Concession Contract

Expiring Date:

February 2021
Total vehicle-equivalents

in 2003:

 75.9 million





Concessionárias

Participação de Mercado
A CCR, por meio de suas 5 concessionárias, alcança

aproximadamente 35% de participação no total das

receitas do setor, correspondendo a 14% do total da

extensão das rodovias concedidas à iniciativa privada.

Esse número se elevaria para 30% caso fosse

considerada a participação em rodovias de pista dupla.

A importância das rodovias administradas pela CCR é o

principal fator a explicar a elevada representatividade

de suas concessionárias no total do setor.

Estrutura Operacional
Todas as rodovias do Sistema são operadas por

Centros de Controle próprios, com destaque para as

modernas instalações do CCO – Centro de Controle

Operacional da AutoBAn. A NovaDutra mantém um

laboratório próprio de pesquisas de pavimento, o Centro

de Pesquisas Rodoviárias, que tem como objetivo avaliar

as diferenças da estrada e desenvolver produtos para

pavimentação adequados a cada trecho. Nesse

laboratório são desenvolvidas tecnologias capazes de

aumentar a durabilidade e a eficiência das obras.

Quatro das cinco concessionárias também mantêm

sites disponíveis na Internet, onde é possível consultar a

situação do tráfego e a condição meteorológica online e

Concessionaires

Market Share
Through its five concessionaires, CCR reaches nearly

35% of share in the sector’s total revenue, corresponding

to 14% of the total extension of roads managed by the

private sector. This participation would rise to 30% if

one considered double-track motorways. The importance

of the roads managed by CCR is the main factor to

explain such a high representation of its concessionaires

in the sector’s total.

Operational Structure
All motorways of the System are operated by

CCR’s own Control Centers, among which AutoBAn’s

Operational Control Center (CCO) – with its up-to-date

facilities – is the highlight. NovaDutra maintains its

own laboratory facilities, where it carries out paving

research and develops technologies capable of

increasing its durability and efficiency. This is the

Motorway Research Center, which aims to evaluate

differences in the road and develop the most suitable

paving products for each stretch.

Four of the five concessionaires maintain their own

websites, where it is possible to check online and real

time traffic and weather conditions , in addition to
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Os negócios da CCR

CCR’s Businesses

AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos Total

Telefones de emergência 544 781 56 1.381

Cabines de cobrança manual (+ mista) 153 93 85 12 10 353

Cabines de cobrança eletrônica (+ mista) 49 20 6 4 79

Etiquetas eletrônicas em todo estado

(Sem Parar) 250.000 10.400 23.000 60.000 343.400

Quilômetros de cabos de fibra ótica 322 402 28 752

Painéis de mensagens variáveis (fixos) 28 30 11 3 72

Câmeras de controle de tráfego por vídeo 70 20 30 24 1 145

AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos Total

Emergency telephones 544 781 56 1,381

Manual toll booths (includes mixed toll booths) 153 93 85 12 10 353

Nonstop toll booths (includes mixed toll booths) 49 20 6 4 79

Electronic tags in the entire state

(Sem Parar) 250,000 10,400 23,000 60,000 343,400

Kilometers of fiber optics cables 322 402 28 752

Variable message boards (fixed) 28 30 11 3 72

Video traffic control cameras 70 20 30 24 1 145

(1) Dados de 2002 da ABCR (Associação

Brasileira de Concessões Rodoviárias)

(1) Source: 2002 data from ABCR  (Brazilian

Motorway Concessionaires Association)



em tempo real, além de se obter informações sobre a

rodovia e sobre as cidades que ela cruza. Nos sites da

AutoBAn e da Ponte é possível, inclusive, visualizar

imagens por meio das câmeras de controle de tráfego.

Comunicação
Em 2003, foi lançada a revista Giro nas Estradas,

para aproximar a CCR dos usuários das concessionárias. O

projeto prevê 4 edições regionais – específicas para cada

uma das operações – mas que têm unidade visual,

permitindo que o usuário que trafega em mais de uma

rodovia passe a ter maior contato com a estratégia de

comunicação da Companhia, além de obter informações

sobre serviços oferecidos e dicas de viagem, entre outros.

Tráfego
Em 2003, o tráfego nas rodovias da CCR registrou

um aumento de 1,3%, ao considerarmos veículos-

equivalentes. Maiores fluxos de veículos comerciais,

especialmente na AutoBAn, Rodonorte e Via Lagos, foram

as principais responsáveis pelo crescimento, já que todas as

rodovias apresentaram queda em veículos de passeio, como

resultado direto do cenário recessivo da economia brasileira.

Vale ressaltar que o crescimento anualizado dos últimos 5

anos (1999 a 2003), pelo mesmo critério, totalizou 3,4%.

Performance de Tráfego
Em milhares de Veículos Equivalentes

Concessionária 2003 2002 var. %

AutoBAn 77.102 76.704 + 0,5

NovaDutra 75.903 75.873 0,0

Rodonorte 48.962 45.992 + 6,5

Ponte 26.402 26.789 - 1,4

Via Lagos 4.566 4.553 + 0,3

Consolidado 232.934 229.912 + 1,3

obtaining information about the motorway and the

towns and cities it links. At the websites of AutoBAn and

Ponte, it is even possible to view images captured by

their traffic control cameras.

Communications
In 2003, we launched a magazine, Giro nas

Estradas, in order to approach CCR to concessionaires'

users. The project includes four regional issues – specific

for each operation – but keeping a visual unity, thus

enabling users who drive in different motorways of ours

to experience a closer contact with CCR’s

communications strategy, besides obtaining information

on services rendered and on travel tips, among others.

Traffic
In 2003, traffic on CCR’s roads increased by 1.3%,

in terms of vehicle equivalents. Larger flows of

commercial vehicles – especially at AutobAn, Rodonorte

and Via Lagos – was mainly responsible for the growth,

since all motorways experienced a drop in passenger

vehicles traffic, as a result of the Brazilian economic

downturn. It is worthwhile mentioning that annualized

growth over the last five years (1999 through 2003), by

the same criterion, totaled 3.4%.

Traffic Performance
Million Vehicle Equivalent

Concessionaire 2003 2002 chg %

AutoBAn 77,102 76,704 + 0.5

NovaDutra 75,903 75,873 0.0

Rodonorte 48,962 45,992 + 6.5

Ponte 26,402 26,789 - 1.4

Via Lagos 4,566 4,553 + 0.3

Consolidated 232,934 229,912 + 1.3
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Obs: Veículos equivalentes é a medida

calculada adicionando aos veículos leves

os veículos pesados (comerciais como

caminhões e ônibus) multiplicados pelos

respectivos números de eixos cobrados. Um

veículo leve equivale a um eixo de veículo

pesado.

Note: Vehicle equivalent is a measurement

unit calculated by adding the number of

light vehicles to the number of heavy ones

(commercial such as trucks and buses)

multiplied by their respective number of

charged axles. A light vehicle is equivalent

to one axle of a heavy vehicle.

giro@ccrnet.com.br



Receitas de Pedágio e Tarifas
As tarifas de pedágio são reajustadas anualmente,

de acordo com fórmulas definidas nos contratos de

concessão e baseadas em índices de preços setoriais

calculados pela Fundação Getúlio Vargas, os quais são

combinados com ponderações que variam de contrato

para contrato.

A tarifa média das concessionárias CCR – obtida pela

divisão entre a receita de pedágio e o número de veículos-

equivalentes – apresentou reajuste médio de 13,3% no ano.

Tarifa Média de Pedágio R$

2002 2003 % variação

AutoBAn 4,66 5,20 11,6%

NovaDutra 5,87 6,83 16,4%

Rodonorte 3,27 3,57 9,2%

Ponte 2,06 2,36 14,6%

Via Lagos 6,07 6,72 10,7%

Média 4,51 5,11 13,3%

Já as receitas com pedágio apresentaram crescimento

de 14,6% no ano, em linha com o aumento da tarifa

média, em função do aumento de volume de tráfego de

veículos pedagiados.

Receita de Pedágio

2003 2002 % variação

AutoBAn 526.589 450.162 17,0%

NovaDutra 394.574 353.779 11,5%

Rodonorte 174.972 150.569 16,2%

Ponte 62.351 55.221 12,9%

Via Lagos 30.662 27.661 10,8%

Consolidado 1.189.148 1.037.392 14,6%

% Receita total 96,7% 96,6%

Toll Revenue and Tariffs
Toll rates are readjusted annually, according to

formulas set in the concession contracts. The formulas

are based on industry price indexes calculated by the

Fundação Getúlio Vargas, combined with weights which

vary from contract to contract.

The average rate of CCR’s concessionaires – arrived

at by dividing the toll revenue by the number of vehicle

equivalents – presented an average adjustment of 13.3%

in 2003.

Average Toll Rate R$

2002 2003 % change

AutoBAn 4.66 5.20 11.6%

NovaDutra 5.87 6.83 16.4%

Rodonorte 3.27 3.57 9.2%

Ponte 2.06 2.36 14.6%

Via Lagos 6.07 6.72 10.7%

Average 4.51 5.11 13.3%

Toll revenue, in turn, increased by 14.6% in 2003,

in line with the average rate growth, due to the increase

in traffic volume of paying vehicles.

Receita de Pedágio

2003 2002 % change

AutoBAn 526,589 450,162 17.0%

NovaDutra 394,574 353,779 11.5%

Rodonorte 174,972 150,569 16.2%

Ponte 62,351 55,221 12.9%

Via Lagos 30,662 27,661 10.8%

Consolidated 1,189,148 1,037,392 14.6%

% Total revenue 96.7% 96.6%
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Reajuste da Tarifa de Pedágio

Mês Fórmula em 2003 Índice

AutoBAn Julho IGP-M 31,5%(1)

NovaDutra Agosto 34% IP + 32% IOAE + 20% IC + 14% IT 18,3%

Rodonorte Dezembro 30% IC + 20% IOAE + 10% IT + 10% IP + 10% INCC + 10% IGPM 15,3%(2)

Ponte Agosto 30% IOAE + 30% IP + 40% IMO 22,7%

Via Lagos Agosto 50% IC + 20% IP + 15% IT + 15% IOAE 16,8%(3)

Toll Rate Adjustment

Month 2003 Formula Index

AutoBAn July IGP-M 31.5%(1)

NovaDutra August 34% IP + 32% IOAE + 20% IC + 14% IT 18.3%

Rodonorte December 30% IC + 20% IOAE + 10% IT + 10% IP + 10% INCC + 10% IGPM 15.3%(2)

Ponte August 30% IOAE + 30% IP + 40% IMO 22.7%

Via Lagos August 50% IC + 20% IP + 15% IT + 15% IOAE 16.8%(3)

(1) Aplicado em 2 etapas: 75% a partir de

1º de julho de 2003 e 25% a partir de 1º de

janeiro de 2004.

(2) O reajuste de dezembro de 2003, de

15,34%, não foi liberado pelo DER-PR.

(3) O reajuste de agosto só foi autorizado em

dezembro de 2003.

(1) Applied in two stages: 75% from July 1st,

2003 and 25% from January 1st, 2004.

(2) The 15.34% readjustment of December

2003 was not released by the DER-PR.

(3) The readjustment of August was only

authorized in December 2003.



IC - índice de Preços de Serviços de Consultoria
IGPM - índice de Preços para o Mercado
INCC - índice Nacional da Construção Civil
IOAE - índice de Preços de Obras de Arte Especiais
IP - índice de Preços de Pavimentação
IT - índice de Preços de Terraplanagem

Investimentos e Qualidade
Desde que passou a operar as rodovias sob sua

concessão, a CCR já investiu mais de R$ 2,6 bilhões,

visando ampliar a segurança e o conforto dos usuários.

Em 2003, a AutoBAn realizou a renovação da certificação

do Sistema de Gestão da Qualidade, adequando-se à

norma NBR ISO 9001/2000, concedido pela BVQI

(Bureau Veritas Quality International).

Índices de Acidentes
Como resultado direto dos investimentos

realizados, o número de acidentes nas estradas das

concessionárias foi reduzido em cerca de 43% desde

que as rodovias foram assumidas pela CCR, sendo que

acidentes fatais sofreram uma queda ainda maior: 65%.

Investimentos em programas de implantação de

passarelas de pedestres em pontos críticos de

atropelamentos, de barreiras de concreto no canteiro

central, recapeamento e recuperação do pavimento,

construção de 4ª e 5ª faixas de rolamento, remodelação

de trevos e implantação de sinalização adequada são

alguns dos exemplos de ações efetivas para reduzir os

índices e a gravidade dos acidentes.

Mas a tecnologia também tem papel importante

nesse segmento. Painéis de mensagens variáveis,

analisadores de tráfego, telefones de emergência e

câmeras de TV, entre outros modernos equipamentos,

conferem maior agilidade no atendimento aos usuários

em casos de acidentes ou pane dos veículos.

IC – Consulting Services Price Index
IGPM – General Market Price Index
INCC – National Construction Industry Index
IOAE – Special Motorway Structures Price Index
IP – Paving Price Index
IT – Earthmoving Price Index

Investments and Quality
Since it started operating motorways under its

concession, CCR has already invested over R$2.6 billion

in users’ safety and comfort improvements. In 2003,

AutoBAn renewed its Quality Management System

certification, according to NBR ISO 9001/2000

standards, granted by BVQI (Bureau Veritas Quality

International).

Accident Index
As a direct result of the investments made, the

number of accidents in the concessionaires dropped by

about 43% since the motorways started to be managed

by CCR. Fatal accidents decreased even more: a drop

of 65%.

Investments in building pedestrian overpasses

at critical points; erecting concrete barriers in the

median strip; recovering paving and covering it with

new asphalt layers; building additional traffic lanes;

remodeling intersections; and introducing adequate

signaling are examples of some effective actions to

reduce the incidence and gravity of accidents in

motorways.

But technology has also an important role to

play in this area. Variable message boards, traffic

analyzers, emergency telephones and TV cameras,

among other up-to-date equipment, also allow for

quicker user assistance in case of accidents or

mechanical problems.
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Obs: Variações de 1997 a 2003: acidentes:

-42,86%; feridos: -40,52%; acidentes

fatais: -65,09%.

Médias anuais de acidentes, feridos e

acidentes fatais por quilômetro de rodovias

administradas pelo Sistema CCR.

Note: Variations from 1997 to 2003:

accidents: -42.86%; injuries: -40.52%; fatal

accidents: -65.09%.

Annual averages of accidents, injuries and

fatal accidents per kilometer of motorway

managed by the CCR System.



Pesquisa de Satisfação do Usuário
Com o objetivo de conhecer o grau de satisfação

dos usuários, além de sua opinião sobre o sistema de

concessão de rodovias e pagamento de pedágio, foi

realizada ao final de 2003, pelo Instituto DataFolha,

pesquisa de opinião em todas as concessionárias do

sistema CCR.

Foram entrevistados motoristas de veículos de

passeio, de caminhão e ônibus, além de motociclistas e

usuários de passarelas que utilizam as rodovias pelo

menos duas vezes por semana. A pesquisa produziu os

seguintes resultados:

Posição Frente às Privatizações/Concessões

A maioria dos usuários é favorável à concessão de

rodovias, à sua continuidade e à extensão do programa

para outras rodovias. As melhorias implementadas nas

rodovias administradas pelo sistema CCR são claramente

percebidas, com destaque para os frotistas de ônibus e

transportadoras: 2/3 afirmaram que os custos de

manutenção da frota diminuíram em função da melhoria

das rodovias do sistema.

Pedágio

Os usuários são favoráveis ao pagamento de

pedágio, principalmente em função dos serviços

prestados pelas concessionárias.

Aprovação do trabalho das concessionárias

O trabalho realizado pelas concessionárias é

reconhecido e aprovado pelos usuários. Contribuem para

esta aprovação a qualidade do pavimento, a sinalização

e os serviços prestados, aos quais o usuário dá grande

importância, pois eles não são oferecidos em rodovias

administradas pelo governo. Na avaliação sobre as

condições de segurança das rodovias, 75% dos

entrevistados disseram que se sentem mais seguros

trafegando por rodovias concedidas.

Imagem das Concessionárias do Sistema CCR

As empresas que administram as rodovias do

sistema CCR têm uma imagem forte e consistente, nas

quais o usuário das rodovias confia e respeita. As

concessionárias são vistas como modernas e

inovadoras, preocupadas com o usuário e prestando

bons serviços. Os programas de responsabilidade social

e a relação com as comunidades lindeiras, por sua vez,

ainda não são percebidos pelos usuários.

User Satisfaction Survey
In order to evaluate users’ satisfaction levels, along

with their opinion about the motorway concession and

the toll payment systems, an opinion poll was carried

out by Instituto DataFolha at the end of 2003 at all

concessionaires of the CCR System.

Drivers of passenger vehicles, trucks and buses, as

well as pedestrian overpass users and motorcyclists using

the motorways at least twice a week were interviewed.

The survey presented the following findings:

Opinion about the Privatization/Concessions

The majority of users are favorable to the granting

of motorway concessions, to its continuity and to the

expansion of the program to other motorways. The

improvements implemented in the motorways controlled

by the CCR System are clearly perceived. Bus and cargo

transportation fleet drivers stood out: two-thirds stated

that fleet maintenance costs decreased due to the

improvement of motorways belonging to the system.

Toll

Users are favorable to toll payment, especially

because of the services provided by the concessionaires.

Approval of concessionaires’ work

The work performed by the concessionaires is

acknowledged and approved by the users. The quality of

the paving, the signaling and the services provided

contributed to this positive view. Users attach great

importance to these items since they are not offered by

motorways managed by the government. In terms of

safety, 75% of the sample said they feel safer traveling

on concessionaires’ motorways.

Image of the CCR System’s Concessionaires

The companies managing the motorways of the

CCR System promote a positive and consistent image.

Motorway users trust and respect these companies.

Concessionaires are perceived as up-to-date and

innovative, as well as being concerned with the user.

They are also seen as valuable service providers. However,

the social responsibility programs and the relation with

local communities are not perceived by the users yet.
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Serviços Centralizados

A reestruturação da CCR, realizada em 2002,

contemplou a criação de novas subsidiárias com foco no

aperfeiçoamento da qualidade dos serviços, promovendo

a uniformização dos processos e desenvolvendo

controles operacionais mais avançados.

Assim, foram constituídas a Actua e a Engelog,

para servirem de centros de serviços compartilhados

dedicados às Concessionárias, com o objetivo de

prestarem serviços de administração em geral,

compreendendo a gestão de recursos financeiros, bens

mobiliários, empresarial, de negócios, de projetos,

patrimonial, administração de métodos e sistemas,

análise administrativa, avaliação de riscos (de crédito e

de custos), administração de suprimentos, administração

de bens de terceiros, assessoria e consultoria corporativa,

de recursos humanos, de pessoal e de sistemas, serviços

de administração de centro de processamento de dados,

de informática, bem como a coordenação da construção

e desenvolvimento de soluções de engenharia e

participação em outras sociedades.

Ao agregar profissionais competentes, que

trabalhavam em diferentes concessionárias, em um único

centro de apoio, foram obtidos enormes benefícios com

a troca de experiências, elevando ainda mais a qualidade

dos serviços da Companhia.

A criação das duas prestadoras de serviço torna a

CCR mais preparada para assumir novas concessões,

pois ambas têm condições de suportar as necessidades

administrativas e de engenharia de novos negócios,

crescendo apenas o custo marginal da operação.

Actua
Centro de Serviços Compartilhados

A Actua, um Centro de Serviços Compartilhados

que atende de maneira unificada todas as

concessionárias do Sistema CCR em suas necessidades

administrativas, alinhada à tendência mundial de

racionalização de processos e ganho de escala, tem

como objetivo agregar valor ao negócio, com soluções

diferenciadas de prestação de serviços administrativos.

O foco no atendimento das necessidades dos clientes,

aliado a um sistema de controle de qualidade, fez com

que a Actua consolidasse sua atuação como empresa

Prestadora de Serviços. Sua equipe é formada por

profissionais atuando tanto na sede como nas diversas

localidades das empresas Clientes.

Centralized Services

CCR’s restructuring, carried out in 2002, created

new subsidiaries focusing on enhancing service

quality, promoting process uniformity and developing

more advanced operational controls.

As a result, Actua and Engelog were founded to

serve as shared services centers dedicated to the

concessionaires, providing them with administrative

services in general. These included the following:

management of financial resources, securities,

corporate issues, businesses, projects, property and

holdings in other companies; the administration of

systems and methods; administrative analysis, credit-

and-cost risk evaluation, management of supplies and

of third-party assets; human resources, personnel,

system and corporate consulting and advisory services;

data processing management and IT services; as well

as coordinating the constructions and developing

engineering solutions, and participating in other

corporations.

By concentrating highly-skilled workers –

previously spread among different concessionaires –

in a single support center, the Company reaped

enormous benefits, thanks to the exchange of

experience, thus further increasing its service quality.

The creation of these two service providers

makes CCR better prepared to take on new

concessions, since both companies are fully capable

of supporting the administrative and engineering

needs of new businesses. Only the marginal

operational cost is expected to grow.

Actua
Centro de Serviços Compartilhados
Actua was created to add value to the business,

offering unique solutions in the provision of

administrative services. A Shared Services Center,

Actua focuses on providing services to all

concessionaires of the CCR System in order to fulfill

the entire range of their administrative needs. This

approach is in line with the worldwide trend of

process rationalization and economies of scale. The

focus on fulfilling clients’ needs, together with a

quality control system, accounted for Actua’s

consolidation as a service provider. Its staff consists

of 104 employees, working not only at Actua’s

headquarters, but also on-site, at its clients’ facilities.



Sua entrada em operação, em novembro de 2002,

foi marcada pelo rigoroso cumprimento do programa de

redesenho de todos os processos e unificação de todas as

práticas e ferramentas que suportavam os processos

administrativos e financeiros do Sistema CCR. Os

resultados qualitativos, cuja métrica é a avaliação da

satisfação dos clientes da Actua, são obtidos mensalmente

por meio de pesquisas e analisados, em conjunto, quanto

a desvios e oportunidades de melhorias.

Engelog
Logística em Engenharia

A Engelog foi criada para ser o centro de engenharia

para a coordenação da construção e desenvolvimento de

soluções de engenharia, por meio de contratos turn-key e

de gerenciamento de projetos das concessionárias da

CCR. Sua criação contribuiu para o fortalecimento da

imagem do Sistema CCR, ao assegurar a execução de

obras que causam o menor impacto possível na segurança,

conforto e fluidez dos usuários.

A empresa tem atuado junto às demais Unidades

de Negócio do Sistema, criando sinergias entre as

concessionárias, difundindo e padronizando as melhores

práticas de produtividade e tecnologia, percebida como

parte integrante de seus respectivos negócios e

consolidando-se como sinônimo de qualidade em

projetos e obras de engenharia.

Parques Serviços
A Parques tem como objetivo a prestação de

serviços de controle, fiscalização e monitoramento de

tráfego, bem como serviços médicos e mecânicos de

emergência, cobrança de pedágio, pesagem de veículos

e serviços de informação exclusivamente para a

Rodonorte.

The beginning of its operations, in November of

2002, was preceded by the careful fulfilling of a

thorough program, which redesigned all processes

and unified all practices and tools supporting the

administrative and financial processes of the CCR

System. The quality of Actua’s services is measured by

monthly satisfaction surveys with its clients. Findings

are analyzed regarding potential problems and

improvement opportunities.

Engelog
Logística em Engenharia

Engelog was created to be the engineering center

responsible for coordinating the construction and for

developing engineering solutions, by means of turn-key

contracts and the management of projects of CCR's

concessionaires. Its creation has contributed to the

strengthening of the CCR System image. It ensures that

constructions are carried out with the least possible

impact on users’ safety, comfort and mobility.

The company has worked with the other business

units – creating synergies among the concessionaires,

and disseminating and standardizing the best

productivity and technology practices – so as to be

perceived as an integral part of their respective

businesses, and thus has created an image of quality

in engineering projects.

Parques Serviços
Parques provides traffic control and monitoring

services; emergency medical and mechanical services;

and toll charging, vehicle weighing and information

services exclusively for Rodonorte.
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Novos Negócios

STP
Serviços e Tecnologia de Pagamentos

Em julho de 2003, a CCR associou-se a outras

empresas para criar a STP - Serviços e Tecnologia de

Pagamentos. A nova empresa – que encerrou o ano

com 350 mil clientes, sendo 270 mil em São Paulo e

80 mil no Rio de Janeiro, e com faturamento de

R$ 11,5 milhões – tem como objetivo expandir e

garantir a integração dos sistemas de cobrança

eletrônica de pedágio para todo o país.  A meta é

encerrar 2005 com 1 milhão de usuários.

Atualmente, a CCR opera o sistema de pedágio

eletrônico “Onda Livre” nas rodovias do Rio de Janeiro

– Ponte e Via Lagos. Já a CCBR-Catel, uma das sócias

da STP, administra o “Sem Parar”, sistema de cobrança

eletrônica adotado nas rodovias de São Paulo. Cerca

de 35% das receitas da AutoBan e da Ponte Rio-Niterói

são provenientes do pedágio eletrônico, e o objetivo é

atingir 50% em dois anos.

Utilizando a mesma freqüência para a transferência

de dados, 5.8 GHz, os dois sistemas têm o mesmo

objetivo: facilitar a vida dos usuários dando maior fluidez

às rodovias. Um pequeno

equipamento chamado TAG ou

transponder é instalado no vidro

da frente do automóvel. Quando

o veículo passa pela cabine de

pedágio, uma antena capta o

sinal com as informações do

usuário e do veículo emitidas pelo

aparelho, liberando a passagem.

Em um primeiro momento, o

sistema está sendo empregado

apenas no pagamento de pedágio,

mas seu futuro é bastante

promissor. A idéia da empresa é ampliar sua abrangência,

fazendo com que se torne um dispositivo único de

pagamento para gastos com veículos – postos de

combustível, estacionamentos –, sendo todos os valores

debitados em uma única data, em cartão de crédito ou

conta corrente. Os usuários do sistema poderão consultar

via internet suas passagens nas rodovias, receber extratos

por e-mail e muitos outros recursos que a tecnologia

oferece. Um alvo adicional da STP são as transportadoras,

que poderão monitorar a rota dos caminhões por meio

do pedágio eletrônico.

New Businesses

STP
Serviços e Tecnologia de Pagamentos

In July 2003, CCR partnered with other companies

to create Serviços e Tecnologia de Pagamentos (STP).

The new company intends to expand and ensure

electronic toll charging system integration throughout

the country. At year end, it had 350,000 clients –

270,000 in São Paulo and 80,000 in Rio de Janeiro –

and its gross income amounted to R$11.5 million.  Its

goal is to finish 2005 with one million users.

Currently, CCR operates “Onda Livre” (Free Wave),

an electronic toll system, in the motorways located in Rio

de Janeiro – NovaDutra, Ponte and Via Lagos. CCBR-Catel,

one of the STP partners, in turn, manages “Sem Parar”,

the electronic toll system adopted by the motorways of

São Paulo. Approximately 35% of AutoBAn’s and Ponte

Rio-Niterói’s revenues are originated from the electronic

toll. The target is to reach 50% in two years.

Both systems use the same frequency to transfer

data, 5,8 GHz, and have a common goal: to facilitate

users’ lives, providing increased flow to the motorways.

A small equipment called TAG or transponder is installed

on the vehicle windshield.

When it passes through

the toll booth, an antenna

captures the signal with

user and vehicle

information, which is then

transmitted by the

equipment, allowing the

vehicle to pass.

Right now, the

system is being used only

for toll payment, but its

future seems to be very

promising. The Company plans to increase its reach,

making it a single device for paying all sorts of vehicle

expenses – such as those at gas stations, car parks etc.

– and with all amounts charged on a single date to a

credit card or current account. System users will be able

to use the Internet to consult the number of times they

used the motorways, to receive statements via e-mail

and many other resources that technology might make

available. Transportation companies are an additional

target of STP, since they will be able to monitor their

fleet route through the electronic toll.

FAIXA EXCLUSIVA



28
Via Lagos



A Rodovia dos Lagos é um sistema

composto por 3 rodovias,

totalizando 60 km, que interligam

as cidades de Araruama, São Pedro

da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e

Arraial do Cabo, na Região dos

Lagos (RJ).

Data do Término do

Contrato de Concessão:

dezembro de 2021

Total de veículos-

equivalentes em 2003:

4,5 milhões

The Lagos Motorway is a system

composed of 3 roads, which is

60 km long, linking the cities of

Araruama, São Pedro da Aldeia,

Cabo Frio, Búzios and Arraial do

Cabo, located in Região dos Lagos

(Rio de Janeiro state).

Concession Contract

Expiring Date:

December 2021

Total vehicle-equivalents in

2003:

 4.5 million



Receitas

Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta da CCR cresceu 14,4%,

de R$ 1.074,4 milhões em 2002 para R$ 1.229,4 milhões

em 2003. As receitas de pedágio representaram 96,7%

do total de receitas da Companhia, percentual

praticamente estável com relação a 2002.

Revenue

Gross Operating Revenue
CCR’s gross operating revenue increased by 14.4%,

from R$1,074.4 million in 2002 to R$1,229.4 million in

2003. Toll revenue was equivalent to 96.7% of total

Company revenue, which was virtually stable in

comparison to 2002.
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Desempenho financeiro

Financial performance

Receitas (R$ mil)

2003 2002 variação (%)

Total Receitas de Pedágio 1.189.148 1.037.392 14,6%

Receitas Acessórias 34.666 37.044 -6,4%

STP 5.619 0 na

Total 1.229.433 1.074.436 14,4%

Revenues (R$ thousand)

2003 2002 change (%)

Total Toll Revenues 1,189,148 1,037,392 14.6%

Revenue from Related Businesses 34,666 37,044 -6.4%

STP 5,619 0 na

Total 1,229,433 1,074,436 14.4%

Receitas totais por negócio
Total revenue per business

%
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A elevação da receita operacional bruta reflete os

aumentos das tarifas de pedágio ocorridos em 2003 –

a tarifa média apresentou crescimento de 13,3% no ano

–, bem como o incremento de 1,3% no tráfego por

veículo-equivalente de forma consolidada.

As receitas acessórias apresentaram queda de

6,4%, respondendo por 2,8% das receitas totais, ante

3,4% no mesmo período do ano anterior, em função do

cancelamento/diminuição de escopo de contratos de

passagem de fibra óptica nas rodovias.

Receita Operacional Líquida
A receita líquida apresentou, em 2003, crescimento

de 13,9% em relação ao mesmo período do ano anterior,

atingindo R$ 1.139,2 milhão. Os impostos e

contribuições incidentes sobre a receita operacional

bruta tiveram aumento de 21,8%, de R$ 74,1 milhões

em 2002 para R$ 90,3 milhões em 2003, representando

7,3% da receita operacional bruta no ano de 2003. Esse

aumento decorreu principalmente do aumento da

alíquota do PIS em dezembro de 2002, que subiu de

0,65% para 1,65%, e o fato de que o PIS passou a

incidir de forma não cumulativa sobre a totalidade das

receitas auferidas.

Custos
Os custos totais – custo dos serviços prestados

somados às despesas administrativas – apresentaram

variação positiva de 9,2% em 2003, quando comparados

ao mesmo período do ano anterior, passando de R$ 713,7

milhões em 2002 para R$ 779,4 milhões em 2003.

As despesas com depreciação e amortização

aumentaram 14,5%, devido principalmente ao aumento

do imobilizado sujeito à depreciação, em razão da

inauguração de faixas adicionais de trânsito na

Rodonorte e na AutoBAn, e à melhoria em certos trechos

dessas rodovias. Já os custos da outorga aumentaram

15,5% em 2003, em linha com os reajustes tarifários.

Outros custos aumentaram 24,8%, refletindo os

reajustes de inflação dos serviços em geral e custos

fixos e as provisões para devedores duvidosos no

montante de R$ 5,1 milhões, decorrentes de contratos

de fibra óptica.

Gross operating revenue increase reflects the

increases in toll rates in 2003 – the average rate presented

an annual expansion of 13.3% – and the consolidated

1.3% increase in traffic per vehicle equivalent.

Revenue from related businesses, in turn, dropped

by 6.4%, accounting for 2.8% of total revenue, from

3.4% in the same period last year. This was due to the

cancellation – or reduced scope – of contracts for laying

fiber optics cables under the motorways.

Net Operating Revenue
In 2003, net operating revenue increased by 13.9%

from the same period last year, totaling R$1,139.2 million.

Taxes and contributions on gross operating revenue had

an expansion of 21.8%, from R$74.1 million in 2002 to

R$90.3 million in 2003, equivalent to 7.3% of 2003’s

gross operating revenue. This increase was primarily due

to the increase of the PIS (Social Integration Program) rate

in December 2002, from 0.65% to 1.65%, and to the fact

that this tax is now charged in a non-cumulative way over

total generated revenue.

Costs
Total Costs – cost of services plus administrative

expenses – increased by 9.2% in 2003, from R$713.7

million in 2002 to R$779.4 million in 2003.

Depreciation and amortization expenses increased

by 14.5%. This was primarily due to the expansion of

property, plant and equipment subject to depreciation,

which, in turn, was the result of the inclusion of

additional traffic lanes at Rodonorte and AutoBAn,

203.0

158.6

232.9

78.6
106.3

177.3

137.4

235.2

78.7 85.2

0

50

100

150

200

250

R$ Milhões
R$ Millions

Outros
Custos
Other
Costs

Pessoal
(1)

Personnel
(1)

Serviços de
Terceiros

Third Party
Services

Custos da
Outorga
Granting

Costs

Depreciação e
Amortização

Depreciation and
Amortization

Custos totais / Total costs
 2002     2003

(1) Inclui benefícios e tributos.
(1) Includes benefits and taxes.



571

472
441

0

100

200

300

400

500

600

R$ milhões
R$ million

%
%

200320022001

 EBITDA
 EBITDA
 Margem EBITDA
 EBITDA margin

50,1%
47,2%

50,7%

Resultado Financeiro
A despesa financeira líquida apresentou redução

de 81,6%, caindo de R$ 463,6 milhões em 2002 para

R$ 85,3 milhões em 2003. Esse resultado foi fortemente

impactado pela valorização do real de 18,2% em 2003,

refletindo uma variação cambial positiva de R$ 136,4

milhões nas demonstrações de resultados de 2003,

comparada a uma variação cambial negativa de R$

278,1 milhões em 2002.

Juros e outras despesas financeiras totalizaram

R$ 187,5 milhões no ano, uma redução de 10,7% quando

comparado com R$ 209,9 milhões em 2002, decorrentes

da redução do endividamento combinada com a redução

do nível das taxas de juros praticadas no mercado brasileiro.

As receitas financeiras aumentaram 12,7%, passando

de R$ 26,4 milhões em 2002, para R$ 29,8 milhões em

2003, como conseqüência do aumento médio das taxas de

juros brasileiras em 2003, incidentes sobre os investimentos

da Companhia. O CDI médio foi de 23,2% em 2003,

comparado a 19,0% em 2002, um aumento de 22%.

EBITDA
Em 2003, o EBITDA totalizou R$ 571,1 milhões,

representando margem EBITDA de 50,1%, um aumento

de 2,9 pontos percentuais em relação à margem de

2002 e de 20,9% sobre o EBITDA total de 2002.

Lucro Líquido e Lucro por Ação
Em função de todas as razões acima, a CCR

apresentou um lucro líquido de R$ 183,0 milhões no ano

de 2003, comparativamente ao prejuízo de R$ 119,5

milhões no ano de 2002. Conseqüentemente, o lucro líquido

por ação foi de R$ 2,16, ante prejuízo de R$ 1,41 em 2002.

and of improvements on certain stretches of these

motorways. Granting costs grew by 15.5% in 2003, in

line with tariff increases.

Other costs increased by 24.8%, reflecting

inflation-related adjustments of services in general, fixed

costs and provisions for doubtful accounts, amounting

to R$5.1 million, resulting from fiber optics contracts.

Financial Result
Net financial expense presented a reduction of

81.6%, dropping from R$463.6 million in 2002 to

R$85.3 million in 2003. This result was heavily

influenced by the 18.2% appreciation of the real

against the US dollar in 2003, reflecting a positive

exchange variation of R$136.4 million in 2003 income

statement, as compared to a negative exchange

variation of R$278.1 million in 2002.

Interest and other financial expenses decreased by

10.7%, amounting to R$187.5 million in 2003 from

R$209.9 million in 2002. This was due to the reduction

of indebtedness combined with the reduction in the

interest rate levels adopted by the Brazilian market.

Financial revenue increased by 12.7%, from

R$26.4 million in 2002 to R$29.8 million in 2003, due

to the impact of the average increase in Brazil’s basic

interest rates in 2003 on the Company’s investments.

Average Interbank Deposit Certificate (CDI) increased

by 22% in 2003, reaching 23.2% as compared to

19.0% in 2002.

EBITDA
In 2003, EBITDA increased by 20.9% from 2002,

amounting to R$571.1 million, equivalent to a 50.1%

EBITDA margin, which represented a 2.9 p.p. increase

from the previous year.

Net Income and Earnings per Share
In light of all reasons presented above, CCR’s net

income totaled R$183.0 million in 2003, in comparison

to the R$119.5 million loss of 2002. Consequently,

earnings per share amounted to R$2.16, from a loss of

R$1.41 in 2002.

Indebtedness
CCR’s indebtedness structure and cost are in

line with its needs.

On December 31, 2003, CCR’s gross debt totaled

R$1,224.5 million from R$1,508.5 million on
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Endividamento
A estrutura e o custo de endividamento da CCR

estão adequados às suas necessidades.

Em 31 de dezembro de 2003, a dívida bruta da

CCR alcançou R$ 1.224,5 milhão comparativamente a

R$ 1.508,5 milhão em 31 de dezembro de 2002. Do

total da dívida, o montante denominado em moeda local

representava 58,8% e o montante com vencimento a

longo prazo representava 75,1%, comparado a 48,4%

e 78,6% em 31 de dezembro de 2002.

O custo médio da dívida em reais é de 5,0% a.a.

acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para

empréstimos do BNDES e de IGP-M + 11% para as

debêntures da Rodonorte. A dívida em dólares tem um

custo médio de 4,0% acima da Libor.

Em 31 de dezembro de 2003
Vencimento
da Dívida de Montante
Longo Prazo  (R$ milhões) % do total

2005 191,4 20,8%

2006 173,8 18,9%

2007 148,7 16,2%

2008 145,3 15,8%

2009 104,0 11,3%

Após 2009 156,5 17,0%

Total 919,6 100,0%

Investimentos
A CCR realizou investimentos significativos nas

rodovias desde o início de suas atividades. Os

investimentos acumulados nas concessionárias até 31

de dezembro de 2003 totalizaram R$ 2.585,6 milhões,

não incluindo despesas de depreciação e amortização.

Conforme previsto em nosso planejamento, o ciclo inicial

de grandes investimentos na recuperação das estradas

está encerrado.

As projeções de investimentos para os anos de 2004

e 2005 são de R$ 248,5 milhões e R$ 240,6 milhões

respectivamente. A AutoBAn irá investir cerca de R$ 96,2

milhões e a NovaDutra aproximadamente R$ 91,7 milhões

em 2004. Os investimentos de 2004 e 2005 serão

financiados totalmente com geração interna de caixa.

Nota: Valores não auditados, calculados considerando o critério de caixa
e expressos em milhares de reais.  Valores para o ano de 2004 e 2005
são ajustados anualmente pela própria CCR, utilizando suas expectativas
de taxas de inflação, que em 31/12/03 eram de 7% e 5,5% ao ano,
respectivamente.

Note: Non-audited amounts, calculated based on the cash flow criterion
and expressed in thousand reais.  Amounts for 2004 and 2005 are
annually adjusted by CCR, using its own inflation rate expectations,
which were, on 12/31/03, of 7% and 5.5% a year, respectively.

December 31, 2002. Of the total debt, the amount in

local currency represented 58.8% and the long-term

debt accounted for 75.1%, from 48.4% and 78.6%,

respectively, on December 31, 2002.

The average cost of the debt in reais is 5.0% p.a.

above the Long-term Interest Rate (TJLP), for BNDES

loans, and IGP-M + 11%, for Rodonorte debentures. The

debt in US dollars has an average cost of 4.0% above

the Libor.

On December 31, 2003

Long-term Amount
Debt Maturity (R$ million) % of total

2005 191.4 20.8%

2006 173.8 18.9%

2007 148.7 16.2%

2008 145.3 15.8%

2009 104.0 11.3%

After 2009 156.5 17.0%

Total 919.6 100.0%

Capital Expenditures
CCR made substantial investments in its

motorways since the beginning of its activities. Total

investments in the concessionaires, up to December

31, 2003, totaled R$2,585.6 million, excluding

depreciation and amortization expenses. As provided

for in our planning, the cycle of large investments in

the recovery of motorways is over.

Investment projections for 2004 and 2005 are

of R$248.5 million and R$240.6 million, respectively.

AutoBAn will invest about R$96.2 million and

NovaDutra approximately R$91.7 million in 2004.

Both 2004 and 2005 investments will be fully

financed by internal cash flow.
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Seus 488 km se dividem em 2

trechos principais: um ligando

Curitiba a Apucarana, conectando

a capital ao centro agrícola e

industrial no norte do Estado; e o

outro ligando Ponta Grossa a

Jaguariaíva, formando assim o Lote

5 do Anel de Integração do Paraná.

Data do Término do

Contrato de Concessão:

novembro de 2021
Total de veículos-

equivalentes em 2003:

49,0 milhões

Rodonorte



Its 488 km are divided into two

main routes: one connecting

Curitiba to Apucarana, linking the

capital to the agricultural and

industrial center located in the

north of the State; and the other,

connecting Ponta Grossa to

Jaguariaíva, thus forming the Block

5 of the Paraná Beltway.

Concession Contract

Expiring Date:

November 2021
Total vehicle-equivalents

in 2003:

 49.0 million



Governança Corporativa é o forte e também o

grande diferencial da CCR. Além de já ter nascido no

Novo Mercado – o mais alto nível de governança da

Bovespa –, foi também a primeira empresa brasileira a

instituir um Comitê de Governança, cuja principal função

é avaliar o desempenho dos membros do Conselho de

Administração. Isso demonstra o total comprometimento

da Companhia e de seus administradores com a

transparência e as melhores práticas. Merecem também

destaque as seguintes posturas:

• Os Controladores têm participações equilibradas,

não havendo qualquer veto e/ou aprovação

singular por qualquer dos acionistas controladores

(quorum especial de 67% para determinadas

matérias).

• A CCR, como companhia aberta e participante

do Novo Mercado, deve informar regularmente à

Bovespa todos os contratos com partes

relacionadas.

• O Plano de Investimentos é previamente

aprovado para cada um dos negócios da CCR.

• Os investimentos da CCR são financiados por

terceiros que constantemente fiscalizam os preços

e a execução por meio de engenheiros e auditores

independentes.

• Administração profissional, desvinculada dos

acionistas controladores.

Modelo de Governança
O modelo de governança do Conselho da CCR

pode ser caracterizado por três dimensões principais:

atribuições, composição e dinâmica.

Corporate Governance is CCR’s strongest point

and biggest differential. In addition to being part of

the Novo Mercado – the Bovespa’s highest governance

level – it was the first Brazilian company to institute a

Governance Committee, whose main function is to

evaluate the performance of the Board of Directors.

This shows the full commitment of the Company

and its managers to transparency and best practices.

The following also deserve credit:

• Controlling shareholders have balanced

holdings. No controlling shareholder has

exclusive veto and/or approval rights (a special

quorum of 67% is required for certain

decisions).

• CCR, as a publicly held company and as a

member of the Novo Mercado, must regularly

inform the Bovespa about all of its contracts

with related parties.

• The Investment Plan is previously approved

for each one of CCR's businesses.

• CCR investments are financed by third-

parties that constantly monitor prices and the

execution by means of independent engineers

and auditors.

• CCR uses a professional management,

unrelated to the controlling shareholders.

Governance Model
CCR’s Board of Directors governance model may

be characterized by three main dimensions: attributions,

composition and dynamics.
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Governança corporativa

Corporate governance

Diretoria Executiva
Board of Executive Directors

(DIR) (BED)

Conselho de Administração
Board of Directors

(CA) (BD)

Analisam propostas da DIR que

requerem decisão do CA;

Facilitam análise do CA nos

assuntos do seu escopo;

Dão pareceres sobre as

propostas ao CA.

Comitês
Committees

Analize BED proposals requiring

a decision from the BD;

Facilitate the BD’s analysis of

matters under its reach;

Issue opinions about the

proposals to the BD.

Propostas
Proposals



Os papéis de cada um, tanto individualmente quanto

coletivamente, estão delineados no Manual de Governança

Corporativa da Companhia. As decisões são todas

colegiadas, sendo que existe sempre um equilíbrio entre

quem propõe, analisa e aprova as matérias em discussão.

Um exemplo dessa dinâmica é a eleição e

destituição de cargos-chave da Companhia. Quem

propõe um nome não é quem confirma e nem quem

aprova o nome proposto. Esse formato permite que toda

a Diretoria e os membros do Conselho estejam em total

consonância nas decisões tomadas.

Processo de Eleição/Destituição de Cargos
Eleição/destituição

Proposta Confirmação Aprovação

Presidente CA

Diretores da

CCR (1) Presidente CA

Presidentes das

subsidiárias (2) VPE Presidente CA

Diretores das Presidentes das

subsidiárias  subsidiárias VPE Presidente

(1) Dentre os diretores aprovados o CA escolhe 1 Vice-Presidente
Executivo (VPE)

O mesmo processo se repete com a Política de

Remuneração. É o CA que define a remuneração do

CEO, que por sua vez propõe a política de remuneração

da CCR e subsidiárias, que é aprovada pelo CA.

Estrutura Administrativa
O Conselho de Administração da CCR é composto

atualmente por 9 membros e a Diretoria, por 6 membros.

Conselho de Administração
De acordo com o estatuto social da Companhia, o

Conselho de Administração deve ser composto de, no

mínimo, 8 e, no máximo, 15 membros. Os membros do

Conselho de Administração são geralmente eleitos pelos

acionistas reunidos em assembléia geral ordinária para

um mandato de um ano, podendo ser reeleitos.

Acionistas representando no mínimo 5% do

capital votante da Companhia podem requerer a

adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo a cada

ação tantos votos quantos sejam os membros do

Conselho de Administração, sendo reconhecido aos

acionistas o direito de cumular os votos em um só

candidato ou distribuí-los entre vários.

The roles of each – both individually and collectively

– are outlined in the Company’s Corporate Governance

Manual. All decisions are collective, and there is always

a balance among the parties proposing, analyzing and

approving the matters at hand.

An example of this dynamic is the Company’s key-post

election and dismissal system. The party that proposes a

person is neither the one which confirms it nor the one which

approves that individual. This format allows the entire Board

of Executive Directors and the members of the Board of

Directors to be in full harmony regarding the decisions taken.

Election/Dismissal Process
Election/dismissal

Suggestion Confirmation Approval

CEO BD

CCR’s

Directors (1) CEO BD

CEO of

subsidiaries (2) EVP CEO BD

Officers of Chairpersons of

subsidiaries  subsidiaries EVP CEO

(1) Among the approved officers, the BD chooses one Executive Vice
President (EVP)

The same process is repeated regarding the

Remuneration Policy. The Board of Directors defines the

CEO remuneration. The CEO suggests the CCR and its

subsidiaries' remuneration policy, which is approved by

the Board of Directors.

Administrative Structure
CCR’s Board of Directors currently consists of nine

members and the Board of Executive Officers, of six

members.

The Board of Directors
According to the Company’s bylaws, the Board of

Directors must consist of, at least, eight members and,

at most, fifteen members. The members of the Board of

Directors are usually elected by the shareholders

assembled at an annual meeting for a term of one year,

and they can be reelected.

Shareholders representing at least 5% of the

Company’s voting capital may request the adoption of

the multiple vote process, granting to each share the

amount of votes as there are members of the Board of

Directors. Shareholders have the right to cast all of their

votes for a single candidate or to distribute them among

several candidates.



Diretoria Executiva
A Diretoria é o órgão de representação e executivo

de administração da Companhia. Os membros da

Diretoria são eleitos para um mandato de 2 anos,

podendo ser reeleitos. Os diretores e seus respectivos

cargos são os seguintes:

Board of Executive Directors
The Board of Executive Directors is the Company's

managing executive and representative body. The members

of the Board of Executive Directors are elected for terms

of two years and may be reelected. The executive directors

and their respective positions are as follows:
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Conselho de Administração em 31/12/2003
Prazo do

Membro Efetivo Cargo Membro Suplente Data de Posse  Mandato

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho Vice-Presidente Daniel Pacheco Amaral 10 de abril de 2003 2004

Eduardo Borges de Andrade Membro Renato Torres de Faria 10 de abril de 2003 2004

Francisco Caprino Neto Membro Ricardo Bisordi de Oliveira Lima 29 de janeiro de 2004 2004

Júlio César Borges Membro Thadeu Luciano Marcondes Penido 10 de abril de 2003 2004

Manuel Eduardo Henriques de Andrade Lamego Membro Vitor Paulo Saltão da Silva 10 de abril de 2003 2004

Paulo de Tarso Camargo Opice Membro Luís Alberto Figueiredo Sousa 10 de abril de 2003 2004

Ricardo Coutinho de Sena Membro Paulo Roberto Reckziegel 10 de abril de 2003 2004

Sérgio Padovan Membro Homero Lobo de Vasconcellos 10 de abril de 2003 2004

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes Membro – 10 de abril de 2003 2004

Prazo do
Nome Cargo Data de Posse Mandato

Renato Alves Vale Presidente 8 de maio de 2002 2004

Márcio José Batista Vice-Presidente 23 de agosto de 2002 2004

Leonardo Couto Vianna Diretor 23 de agosto de 2002 2004

Líbano Miranda Barroso Diretor de Relações com Investidores 8 de maio de 2002 2004

Massami Uyeda Júnior Diretor 8 de maio de 2002 2004

Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes Diretor – 2004

The Board of Directors on December 31, 2003
Term of

Effective Member Position Alternate Member Elected on  Office

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho Vice Chairman Daniel Pacheco Amaral April 10, 2003 2004

Eduardo Borges de Andrade Director Renato Torres de Faria April 10, 2003 2004

Francisco Caprino Neto Director Ricardo Bisordi de Oliveira Lima January 29, 2004 2004

Júlio César Borges Director Thadeu Luciano Marcondes Penido April 10, 2003 2004

Manuel Eduardo Henriques de Andrade Lamego Director Vitor Paulo Saltão da Silva April 10, 2003 2004

Paulo de Tarso Camargo Opice Director Luís Alberto Figueiredo Sousa April 10, 2003 2004

Ricardo Coutinho de Sena Director Paulo Roberto Reckziegel April 10, 2003 2004

Sérgio Padovan Director Homero Lobo de Vasconcellos April 10, 2003 2004

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes Director – April 10, 2003 2004

Term of
Name Position Elected on Office

Renato Alves Vale CEO May 8, 2002 2004

Márcio José Batista Senior Vice-President August 23, 2002 2004

Leonardo Couto Vianna Executive Officer August 23, 2002 2004

Líbano Miranda Barroso Investor Relations Director May 8, 2002 2004

Massami Uyeda Júnior Executive Officer May 8, 2002 2004

Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes Executive Officer – 2004



Renato Alves Vale, 55 anos, Diretor Presidente, ex-

diretor presidente da AutoBAn e diretor de engenharia da

NovaDutra. Antes de iniciar suas atividades no negócio de

concessões, em 1995, ocupou cargo de direção em grandes

construtoras nacionais. Formou-se em Engenharia Civil pela

Universidade Federal de Minas Gerais.

Márcio José Batista, 55 anos, Diretor Vice-Presidente,

ex-diretor-presidente da AutoBAn, foi também membro do

Conselho da AutoBAn, da NovaDutra e da Rodonorte. Atuou

por 22 anos na CBPO - Cia. Brasileira de Projetos e Obras,

ocupando os cargos de Diretor de Planejamento e

Desenvolvimento, Engenharia, Equipamentos, Administração,

Sistemas e Informações. Atuou também como Diretor de

Mercado Imobiliário e Diretor Regional da CBPO. É formado em

Engenharia Civil e atuou em várias obras de construção de

rodovias, ferrovias, hidrelétricas, metrô e emissários subfluviais.

Leonardo Couto Vianna, 50 anos, Diretor de

Desenvolvimento e Tecnologia, é ex-diretor de Obras da

NovaDutra, onde atuou por sete anos. Anteriormente, ocupou

os cargos de Gerente Administrativo da Refrigerantes Minas

Gerais e de Planejamento e Controle da Construtora Mendes

Júnior, onde permaneceu por 14 anos. Foi também Gerente de

Obra da Expressway na Mendes Júnior International Company,

no Iraque. Formado em Engenharia Civil pela Fundação Mineira

de Educação e Cultura (Fumec), e em Direito pela UNIP

Universidade Paulista.

Líbano Miranda Barroso, 40 anos, Diretor Financeiro

e de Relações com Investidores, ex-membro do grupo de

financiamento de projetos (project finance) da Andrade Gutierrez,

onde atuou de 1997 a 2000. Trabalhou por 17 anos nos Bancos

Safra, Nacional e Real. Formou-se em Economia pela

Universidade Federal de Minas Gerais, possui o grau de

Executive MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado

de Capitais (IBMEC) e curso de especialização em Direito

Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

Massami Uyeda Junior, 34 anos, Diretor Jurídico, foi

advogado interno da Companhia Brasileira de Projetos e Obras

(CBPO - empresa de construção pertencente ao grupo

Odebrecht) por sete anos. Trabalhou, também, no escritório de

advocacia Clifford Chance, em Nova York (EUA). Formou-se em

Direito pela Universidade de São Paulo e em Administração de

Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes,

45 anos, Diretor de Planejamento e Controle, ex-Diretor de

Planejamento Estratégico e Novos Negócios da Brisa. Teve

participação ativa em operações internacionais e investimentos

do Grupo Brisa. Atuou em transações financeiras internacionais,

especialmente na captação de recursos no mercado financeiro

europeu. Anteriormente trabalhou no setor bancário de capital

de risco, no setor industrial de cervejas e na área de transportes,

sempre ligado ao planejamento e estudos de viabilidade de

projetos e empresas. Formou-se em Administração de Empresas

pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa.

Renato Alves Vale, 55, CEO, former CEO of AutoBAn

and engineering director of NovaDutra. Before entering the toll

road business in 1995, Mr. Vale was a director in large domestic

construction companies. He holds a Civil Engineering degree

from the Universidade Federal de Minas Gerais.

Márcio José Batista, 55, Senior Vice President, former

CEO of AutoBAn, he was also a member of the Board of

Directors of AutoBAn, NovaDutra and Rodonorte. For 22 years,

he worked at CBPO (Cia. Brasileira de Projetos e Obras), where

he was the Director of Planning and Development, Engineering,

Equipment, Administration, Systems and Information. He also

held the positions of Director of Real State Market and Regional

Director at CBPO. He holds a Civil Engineering degree and has

worked on several construction projects for motorways, railroads,

hydroelectric plants, subways and underwater pipelines.

Leonardo Couto Vianna, 50, Director of

Development and Technology, former Director of Construction

at NovaDutra, where he held this position for seven years.

Prior to that, Mr. Vianna was Administrative Manager of

Refrigerantes Minas Gerais and Cost and Control Manager

for Construtora Mendes Júnior, where he worked for fourteen

years. He was also Works Manager for Expressway with

Mendes Júnior International Company, in Iraq. He holds a

degree in Civil Engineering from the Fundação Mineira de

Educação e Cultura (Fumec), and also a degree in Law from

UNIP - Universidade Paulista.

Líbano Miranda Barroso, 40, CFO and Investor

Relations Officers, former member of the project finance group

of Andrade Gutierrez, from 1997 to 2000. Prior to that, he

worked for seventeen years for large Brazilian-based financial

institutions: Banco Safra, Banco Nacional and Banco Real. He

holds a degree in Economics from the Universidade Federal de

Minas Gerais, an Executive MBA in Finance from the Instituto

Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) and has specialized

in Business Law from the Fundação Getulio Vargas.

Massami Uyeda Junior, 34, Chief Legal Officer, was

staff lawyer for the Companhia Brasileira de Projetos e Obras

(CBPO), a construction company of the Grupo Odebrecht, for

seven years. He also worked for the law firm Clifford Chance in

New York. Mr. Uyeda holds a law degree from the Universidade

de São Paulo and a Business Administration degree from the

Fundação Getulio Vargas.

Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes, 45,

Director of Planning and Control, former Director of Strategic

Planning and New Businesses of Brisa. He had a key

participation in Grupo Brisa’s international operations and

investments. Mr. Mendes worked in international financial

operations, especially in financial funding in the European

market. He previously worked in the following industries: venture

capital banking, beer and transportation, always connected to

the areas of planning and feasibility studies of projects and

companies. He holds a degree in Business Administration from

the Instituto Superior de Economia de Lisboa.



Comitês Técnicos
As funções do Conselho são complementadas por

seis comitês técnicos e consultivos,  formados por um

representante de cada Acionista Controlador e por um

executivo independente. O objetivo dos comitês – que

não têm funções executivas ou caráter deliberativo – é

conferir eficiência e agilidade ao CA na condução de

suas atribuições, enriquecendo a qualidade do processo

decisório. São eles:

• Comitê de Auditoria: visa auxiliar o Conselho

na definição dos padrões de qualidade dos relatórios

financeiros e dos controles internos e, também,

avaliar a qualidade dos relatórios financeiros, os

riscos envolvidos nos princípios contábeis utilizados

e a adequação e eficácia dos controles internos,

propondo alterações caso necessário. O Comitê de

Auditoria também é responsável por monitorar os

problemas identificados.

• Comitê de Estratégia: avalia os objetivos

gerais e diretrizes do Sistema CCR, analisando  e

emitindo pareceres sobre o Objetivo Estratégico,

os Objetivos Gerais e Diretrizes e o Plano de

Negócios, todos sugeridos pelo Presidente.

• Comitê de Finanças: examina a política

financeira da empresa, analisando sua estrutura e

recomendando ações corretivas. Também

acompanha e informa o CA sobre questões

financeiras-chave, tais como

empréstimos/refinanciamento de dívidas de longo

prazo, análise de risco, política de dividendos,

emissão de ações e de títulos da dívida e

investimentos.

• Comitê de Governança: sugere e

supervisiona o formato e o processo de constituição

do Conselho de Administração, desenvolvendo,

revisando e propondo periodicamente a descrição

das suas funções e recomendando candidatos. É o

Comitê de Governança que propõe a dinâmica de

funcionamento do CA – cronograma de reuniões,

agenda, fluxo de informações e definição de

reuniões e demais comunicações com os acionistas,

executivos e outros interessados externos – e que

conduz avaliação periódica do CA, dos Comitês,

do Presidente e do Secretário do Conselho. Também

é responsável por propor e revisar as

responsabilidades dos comitês e reavaliar

regularmente sua estrutura e as necessidades de

Technical Committees
The Board of Directors functions are complemented

by six technical and consulting committees, consisting of

one member indicated by each Controlling Shareholder

and one independent executive. The committees have no

executive functions and no decision-making power. Their

aim is to bring efficiency and agility to the Board of

Directors, as it performs its functions, and improve the

quality of its decision-making process. The six technical

and consulting committees are:

• Audit Committee: it helps the Board of

Directors in defining quality standards of the

financial reports and internal controls. It also

evaluates the quality of these financial reports, the

risks involved in the accounting principles adopted

and the appropriateness and efficacy of internal

controls, suggesting improvements if required. The

Audit Committee is also responsible for monitoring

identified problems.

• Strategy Committee: evaluates general

objectives and guidelines of the CCR System,

analyzing and issuing opinions about the Strategic

Objective, the Overall Objectives and Guidelines,

as well as the Business Plan, all of which proposed

by the CEO.

• Finance Committee: verifies the Company’s

financial policy, analyzing its structure and making

recommendations regarding corrective actions. In

addition, it informs the Board of Directors on key

financial issues, such as long-term loans and debt

refinancing, the issuing of shares and bonds, as

well as risk analysis, dividend policy, and

investments.

• Governance Committee: suggests the format

and supervises the process of electing members to

the Board of Directors, periodically developing,

revising and proposing their job descriptions and

recommending candidates. It is the Governance

Committee that suggests the working dynamic of

the Board of Directors – schedule of meetings,

agenda, information flow and definition of meetings

and other notices to the shareholders, executives

and other external interested parties – and that

carries out the periodic evaluation of the Board of

Directors, of the Committees, of the CEO and of the

Secretary of the Board of Directors. It is also

accountable for proposing and revising the

responsibilities of the committees and regularly
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novos membros. Pode desenvolver e gerenciar o

processo de seleção de conselheiros independentes

quando necessário.

• Comitê de Novos Negócios: avalia, a

pedido do CA, o desenvolvimento de estudos para

potenciais aquisições de participações em novos

negócios, identificando potenciais problemas e

abordagens a serem seguidas na negociação.

• Comitê de Recursos Humanos: opina e

propõe alterações sobre a política de remuneração

da CCR e subsidiárias, e também sobre os

Programas de Participação nos Lucros (PPR), os

processos de nomeação de diretores da CCR e

potenciais candidatos indicados pelo Presidente, a

pedido do CA e a metodologia de avaliação dos

diretores da CCR, entre outros.

Compra e Venda de Ações entre
Controladores

No dia 8 de outubro de 2003, o acionista

Odebrecht alienou a totalidade de sua participação

acionária na CCR, representada por 14.328.139 ações

ordinárias, correspondentes a 16,89% do capital da CCR.

As ações alienadas foram adquiridas na sua

totalidade pelos acionistas Andrade Gutierrez, Brisa,

Camargo Corrêa e Serveng-Civilsan que exerceram o

direito de preferência previsto no Acordo de Acionistas

da Companhia, pelo valor unitário de R$24,35,

totalizando R$ 348.890.184,65.

Em 26 de novembro de 2003, os acionistas da SVE

Participações S.A. (também integrante do bloco de

controle) alienaram a totalidade de sua participação

acionária indireta na CCR, representada por 4.346.956

ações ordinárias, correspondente a 5,13% do capital da

CCR para os demais acionistas controladores da CCR,

pelo mesmo valor de R$ 24,35 por ação, para liquidação

a prazo.

Portanto, após a finalização e devidas aprovações

das duas operações pelos poderes concedentes e pelos

principais financiadores, as participações acionárias dos

grupos controladores no capital da CCR serão as

demonstradas ao lado.

reassessing their structure and needs regarding new

members. It may also develop and manage the

selection process of independent directors when

necessary.

• New Businesses Committee: evaluates, at

the Board of Directors request, the development of

studies regarding potential acquisitions of holdings

in new businesses, identifying potential problems

and approaches to be followed during the

negotiations.

• Human Resources Committee: it

recommends changes to the compensation policy

of CCR and its subsidiaries. It also issues opinions

on the Profit Sharing Scheme (PPR), the indication

processes of CCR's directors and potential

candidates indicated by the CEO, at the request of

the Board of Directors, and on the method for

evaluating CCR’s directors.

Purchase and Sale of Shares Among
Controlling Shareholders

On October 8, 2003, Odebrecht sold its entire

equity interest in CCR, represented by 14,328,139

common shares, corresponding to 16.89% of CCR’s

capital.

All of the disposed shares were purchased by

Andrade Gutierrez, Brisa, Camargo Corrêa and Serveng-

Civilsan, which exercised their preemptive rights,

pursuant to the Company’s Shareholders’ Agreement,

paying R$24.35 per share, amounting to

R$348,890,184.65.

On November 26, 2003, the shareholders of SVE

Participações S.A. (another member of the controlling

group) sold their entire indirect equity interest in CCR,

represented by 4,346,956 common shares, equivalent

to 5.13% of CCR’s capital, to CCR’s other controlling

shareholders, for the same amount of R$24.35 per share,

to be settled in installments.

Therefore, after the conclusion – and related

approval – of both operations by the granting authorities

and the main creditors, the equity interest of the

controlling shareholders in CCR will be as shown.

Participações acionárias
Shareholding structure

Mercado
Market

15,50%
Brisa
21,27%

Serveng-
Civilsan
21,27%

Andrade
Gutierrez
20,69%Camargo

Corrêa
21,27%



As ações ordinárias da CCR são negociadas na

Bolsa de Valores de São Paulo desde fevereiro de 2002,

sob o código CCRO3. Cerca de 15,5% do capital total é

detido por aproximadamente 1.000 acionistas. A CCR

foi a primeira empresa a lançar ações no Novo Mercado

da Bovespa, com amplo disclosure de informações e

gestão alinhada com os interesses de todos os acionistas,

representando seu compromisso com as melhores

práticas de governança corporativa.

Desempenho das Ações
A CCR encerrou 2003 com suas ações ordinárias

sendo cotadas na Bovespa a R$ 25,80, com valorização

no período de 248,6%. O Ibovespa apresentou valorização

de 97,3% no mesmo ano. O valor patrimonial da ação

em 31 de dezembro de 2003 atingiu R$ 7,53.

Desempenho da Ação em 2003 CCRO3 em R$

Cotação de abertura (2/1/2003) 7,40

Cotação de fechamento (31/12/2003) 25,80

Cotação média do ano 12,01

Variação do ano (%) 248,6

Cotação máxima no ano 26,99

Cotação mínima no ano 6,50

Volume diário médio (no ano) 0,82 milhão

Volume diário médio (no 2º semestre) 1,39 milhão

Volume diário médio (no 4º trimestre) 1,88 milhão

Índice IBX-Brasil
Em setembro de 2003, as ações da CCR passaram

a integrar a carteira teórica do índice IBX da BOVESPA.

O IBX mede o retorno de uma carteira teórica composta

pelas 100 melhores ações,  classificadas quanto ao seu

índice de negociabilidade nos doze meses anteriores à

última reavaliação da carteira, ocorrida em 1/9/03.

CCR’s ordinary shares have been traded on the São

Paulo Stock Exchange since February of 2002, under the

ticker symbol CCRO3. About 15.5% of total capital is

held by approximately 1,000 shareholders. CCR was the

first company to issue shares on the Bovespa’s Novo

Mercado, providing full information disclosure and having

management interests in line with those of all

shareholders. This demonstrates its strong commitment

to the best corporate governance practices.

Performance of the Shares
At year end, CCR’s ordinary shares were listed on

the Bovespa for R$28.80, equivalent to an annual

appreciation of 248.6%. Ibovespa appreciated by 97.3%

over the same period. On December 31, 2003, earnings

per share were R$7.53.

Share Performance in 2003 CCRO3 in R$

Opening price (1/2/2003) 7.40

Closing price (12/31/2003) 25.80

Average annual price 12.01

Annual change (%) 248.6

Maximum annual price 26.99

Minimum annual price 6.50

Average daily volume (in 2003) 0.82 million

Average daily volume (Jul-Dec 2003) 1.39 million

Average daily volume (4Q03) 1.88 million

IBX-Brasil Index
In September 2003, CCR’s shares were included in

the BOVESPA’s IBX index. IBX measures the returns of a

theoretical portfolio consisting of the 100 best shares,

classified according to their tradeability index in the

twelve months prior to the latest portfolio assessment,

which happened on September 1st, 2003.
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Dividendos
Em 16 de março de 2003, a CCR anunciou a

primeira distribuição de dividendos de sua história,

referente ao ano fiscal de 2002, no valor de R$ 0,35 por

ação, estando incluso nesse valor o dividendo mínimo

assegurado estatutariamente, totalizando um

desembolso de R$ 29 milhões. Já no 1º semestre de

2004 serão pagos aos acionistas R$ 50 milhões,

referentes à distribuição de dividendos de R$ 0,59 por

ação, relativos ao ano fiscal de 2003.

Nova Política de Dividendos
Em função direta da maturidade de seus investimentos,

a empresa passará a distribuir, a partir de 2004, dividendos

semestrais com payouts mais elevados do que o

obrigatório pela Lei das S.A. – no mínimo 50% do lucro

líquido ajustado do exercício. Essa política deverá ser

mantida, inclusive, quando houver novos investimentos.

Contratação de Formador de Mercado
Com o objetivo de fomentar a liquidez de suas

ações, reduzindo a volatilidade da cotação, a CCR

contratou, no início de fevereiro de 2004, a Pactual

Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para

exercer a função de Formador de Mercado no âmbito

da BOVESPA. Com isso, espera-se que o desempenho

da ação evolua em linha com os resultados obtidos

pela Companhia.

Relações com Investidores
A missão da área de RI da CCR é garantir que as

informações da Companhia cheguem ao mercado de

maneira rápida, transparente, equitativa e precisa. Acionistas,

investidores, analistas e público em geral podem acessar,

por meio do site www.ccrnet.com.br, as principais

notícias da Companhia, os relatórios financeiros e

apresentações recentes, entre outros.

Em 2003, a CCR atendeu aproximadamente 150

investidores e analistas em reuniões individuais, esteve

presente em 5 conferências e realizou 2 non-deal

roadshows no Brasil e no Exterior.

Acionistas cadastrados no serviço de e-mail alerta

da CCR também recebem trimestralmente um aviso de

divulgação com os resultados, em seguida à divulgação

dos mesmos para CVM e BOVESPA. Os diretores da CCR

realizam teleconferências trimestrais com analistas e

investidores do mercado financeiro, mantendo-os

continuamente informados.

Dividends
On March 16, 2003, CCR announced its first

dividend distribution, related to fiscal year 2002, of

R$0.35 per share – which includes the statutory

minimum dividend – amounting to R$29 million. In the

first half of 2004, shareholders will receive R$50

million, in dividends at R$0.59 per share, related to

fiscal year 2003.

New Dividend Policy
Thanks to the maturity of its investments, the

Company will begin to distribute dividends every six

months, as from 2004, with higher payouts than the

mandatory ones according to Brazilian Corporate Law –

at least 50% of annual net income. This policy will be

maintained even when new investments are made.

Market Maker
In order to foster share liquidity, reducing price

volatility, at the beginning of February of 2004 CCR

hired Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

S.A. to become its Market Maker at the BOVESPA. As

a result, it is expected that the performance of its

shares will develop in line with the results obtained

by the Company.

Investor Relations
The mission of CCR’s Investor Relations area is to

ensure that the Company's information reach the market

in a rapid, transparent and accurate fashion.

Shareholders, investors, analysts and the general public

are able to access important news about the Company,

its financial reports and recent presentations, among

others, at www.ccrnet.com.br.

In 2003, CCR met with nearly 150 analysts and

investors in one-on-one meetings, attended 5

conferences and performed 2 non-deal roadshows, in

Brazil and abroad.

Shareholders subscribing to CCR’s e-mail alert

service also receive a quarterly bulletin with Company

results, following the distribution of this information to

the CVM (the Brazilian Securities and Exchange

Commission) and the BOVESPA. CCR’s directors hold

quarterly teleconferences with financial market analysts

and investors, keeping them continually informed about

the latest developments involving the Company.
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AutoBAn

Having 317 km, the Anhanguera-

Bandeirantes System links the city

of São Paulo to the Campinas

region, connecting the main cities

of São Paulo State countryside,

which constitutes one of the most

important economic regions in the

country.

Concession Contract

Expiring Date:

April 2018
Total vehicle-equivalents

in 2003:

 77.1 million



Com 317 km, o Sistema Anhangüera-

Bandeirantes liga a cidade de São

Paulo à região de Campinas e faz a

conexão entre as principais cidades

do interior do Estado de São Paulo,

uma das mais importantes regiões

econômicas do país.

Data do Término do

Contrato de Concessão:

abril de 2018
Total de veículos-

equivalentes em 2003:

77,1 milhões



Ações Sociais
As concessionárias da CCR atuam socialmente, de

maneira ampla, nas comunidades inseridas em suas

áreas de concessão, por meio de diversos programas e

ações, entre os quais destacamos:

AutoBAn
Educando para o Trânsito

Vencer o grande desafio de preservar vidas,

reduzindo ainda mais os atuais índices de acidentes de

trânsito no Sistema Anhangüera-Bandeirantes, por meio

da formação de motoristas mais conscientes de suas

responsabilidades, é a principal meta do AutoBAn

Educando para o Trânsito, programa ganhador do Top

Social 2003, prêmio conferido pela ADVB - Associação

dos Dirigentes de Vendas e Marketing  do Brasil. O

programa também foi indicado ao Prêmio Tecnologia

Social 2003, conferido a cada dois anos pela Fundação

Banco do Brasil.

Atualmente, 90% dos acidentes de trânsito

registrados nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes

acontecem por imprudência ou imperícia dos

motoristas. O projeto de educação desenvolvido pela

AutoBAn pretende, com a conscientização das

crianças, conquistar mudanças de hábitos e de

comportamentos relacionados ao respeito às regras

e leis de trânsito, em favor da vida.

O curso é aplicado desde o início do ano letivo,

em parceria com as prefeituras de municípios situados

na área de influência das duas rodovias. Oferecendo

aulas semanais, o projeto de educação para o trânsito

envolve atualmente 246 escolas, 1.730 professores e

cerca de 50 mil alunos da rede pública de Educação

Infantil e Ensino Fundamental.

AutoBAn
VidaBan

Desenvolvido pela concessionária, o programa é

voltado exclusivamente para o motorista de caminhão e

tem como principal objetivo conscientizar esses

profissionais da importância dos exames periódicos. Com

a colaboração de estudantes de enfermagem, fisioterapia

e saúde ocupacional, além de outros profissionais das

regiões de Jundiaí e Limeira, são oferecidas diversas

atividades, que incluem avaliações psicológica,

odontológica, cardíaca e de acuidade visual, pressão

arterial, glicemia, peso e altura, entre outras.

Social Programs
CCR’s concessionaires are socially-oriented and

highly concerned with the communities near its

concession areas. They demonstrate their keen interest

in those issues by means of several social programs and

activities, such as:

AutoBAn
Educating for Traffic

Its main goal is to save lives and further reduce

current traffic accident levels at the Anhangüera-

Bandeirantes System, by fostering drivers’

responsibility awareness. AutoBAn’s Educando para o

Trânsito (Educating for Traffic) program received the

2003 Top Social award, offered by the Brazilian

Association of Marketing and Sales Directors (ADVB).

This program was also named to the 2003 Prêmio

Tecnologia Social (Social Technology Award), granted

every two years by the Banco do Brasil Foundation.

Currently, 90% of traffic accidents registered in

the Anhangüera and Bandeirantes motorways are

caused by drivers’ carelessness or inability. The

educational project developed by AutoBAn intends

to change drivers’ habits and behavior regarding

traffic law observance and, thus, save lives. This will

be indirectly achieved by educating children about

traffic law.

The course starts at the beginning of the

academic year and is provided in partnership with the

municipal government of towns and cities located

near both motorways. The Educating for Traffic project

offers weekly classes, currently involving 246 schools,

1,730 teachers and about 50,000 students in the

public basic and primary educational network.

AutoBAn
VidaBan

This program was developed by the

concessionaire. It is exclusively geared towards truck

drivers and its main goal is to make these workers

aware of the importance of periodic physical and

psychological evaluations. With the help of nursing,

physiotherapy and occupational-health students, as

well as other specialists from the Jundiaí and Limeira

regions, VidaBan offers several preventive health

activities, including psychological, dental, ophthalmic

and cardiac evaluations, among others.
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Responsabilidade social e ambiental

Social and environmental responsibility



Rodonorte
Parto Humanizado

Em 2003, 3.300 gestantes foram atendidas pelo

Programa de Apoio ao Parto Humanizado, realizado pela

Rodonorte nas cidades de Ponta Grossa, Apucarana,

Piraí do Sul e Ortigueira, em parceria com as Prefeituras

Municipais e Pastoral da Criança dos Campos Gerais. O

objetivo é auxiliar os municípios da área de atuação da

Rodonorte na luta pela redução dos índices de

mortalidade infantil. Para isso, a Concessionária motiva

as gestantes para a realização do Pré-Natal, repassando

um enxoval para o bebê para todas as gestantes que

comprovam a realização de no mínimo 6 consultas de

pré-natal na rede pública de saúde. Em Ponta Grossa,

com apenas dois anos de implantação, o Programa

contribuiu com 35% de redução do índice de

mortalidade infantil.

Rodonorte
Programa de Atendimento ao
Caminhoneiro - RodoPac

Em 2003, 5.400 motoristas de caminhão foram

beneficiados com a realização de exames médicos e

com tratamento odontológico preventivo. Os serviços

são gratuitos e foram realizados diretamente na

estrada pelo Programa de Atendimento ao

Caminhoneiro da Rodonorte (RodoPac). Em um ônibus

adaptado com 2 consultórios médicos, um gabinete

odontológico completo e sala de exames, o RodoPac

oferece gratuitamente consulta médica, exames de

diabete, triglicérides e colesterol, além da medição

da pressão arterial,  índice de massa corporal e

vacinação contra tétano e difteria, hepatite B e febre

amarela. O motorista ainda pode cortar o cabelo e

participar da Oficina do Sexo Seguro, com palestras

sobre doenças sexualmente transmissíveis e

distribuição de preservativos. O programa é

realizado uma vez por semana, em pátios dos

principais postos de combustíveis, ao lado das

rodovias PR 151, BR 277 e BR 376.

Rodonorte
Programa Ver, Ouvir e Sorrir

Com a realização do  Programa Ver, Ouvir e Sorrir

nas Escolas, 3.000 crianças com idade entre zero e seis

anos receberam atendimento médico especializado nas

áreas de odontologia, além de exames preventivos de

Rodonorte
Humanized Birth

In 2003, 3,300 pregnant women were assisted by

the Humanized Birth Support Program, accomplished by

Rodonorte in the cities of Ponta Grossa, Apucarana, Piraí

do Sul and Ortigueira, in the state of Paraná. This

program was implemented in partnership with these

municipal governments and the Campos Gerais section

of the Pastoral da Criança (a catholic-church-sponsored

community organization). The aim is to help the

municipal governments within Rodonorte’s operational

area to reduce infant mortality rates. In order to do so,

the Concessionaire stimulates pregnant women to do

prenatal tests, and gives a layette to those who prove

they did at least six prenatal tests at the public health

network. In Ponta Grossa, after just two years, the

Program helped reduce the infant mortality rate by 35%.

Rodonorte
Truck Driver Assistance Program -
RodoPac

In 2003, 5,400 truck drivers benefited from

preventive medical and dental evaluations. These free

services were carried out on the road by the RodoPac,

or Truck Driver Assistance Program (Programa de

Atendimento ao Caminhoneiro da Rodonorte). RodoPac

uses an adapted bus with two medical facilities, a

complete dental clinic and a space to offer free medical

tests, including diabetes, triglyceride and cholesterol

tests, as well as the measuring of blood pressure and

the body mass index, along with vaccine shots against

tetanus, diphtheria, hepatitis B and yellow fever. Drivers

can also have their hair cut and participate in the Safe

Sex Workshop (Oficina do Sexo Seguro), with lectures

on STD prevention and the distribution of condoms.

The program is carried out weekly, in the main gas

stations along the PR 151, BR 277 and BR 376

motorways.

Rodonorte
Look, Listen and Smile Program
(Programa Ver e Ouvir e Sorrir)

About 3,000 children up to six years of age

received dental assistance, and preventive medical tests

were carried out, such as those to check blood sugar,

triglyceride and cholesterol levels. The work was carried

out in association with the Look and Listen



diabetes, triglicérides e colesterol. O trabalho foi realizado

em parceria com a Organização Social e Civil de Interesse

Público Ver e Ouvir, a Prefeitura de Ponta Grossa, e

também incluiu atendimento nas áreas de oftalmologia,

fonoaudiologia e otorrinolaringologia. O objetivo é

melhorar a qualidade de vida das crianças da rede

municipal de ensino.

Rodonorte
Campanha de Volta Pra Casa

Desde 2003, os recibos de pedágio emitidos pelas

praças de pedágio administradas pela Rodonorte estão

sendo utilizados com o objetivo de ajudar a encontrar

crianças e adolescentes desaparecidos no Estado. Por

mês são emitidos aproximadamente 1,5 milhão de

recibos com as fotografias das crianças desaparecidas,

impressas no verso, atingindo usuários das mais diversas

origens e destinos do Estado do Paraná e de todo o País.

A iniciativa faz parte da Campanha “De Volta Pra Casa”,

em parceria com o Movimento Nacional em Defesa da

Criança Desaparecida do Estado do Paraná. Perto de

completar 2 meses de existência, a Campanha ajudou a

encontrar o adolescente Tiago Gonçalves, de 15 anos,

que voltou para casa de sua família, em Campo Largo,

no Paraná, depois de três anos desaparecido.

Rodonorte
Trabalho Voluntário

Em 2003, centenas de pessoas foram novamente

beneficiadas com a realização da Gincana da Qualidade

– evento anual que incentiva os colaboradores da

Rodonorte para a arrecadação de alimentos e

brinquedos. Realizada pelo quinto ano consecutivo, a

Campanha de 2003 arrecadou 1539 cestas básicas com

25 quilos (mais de 38 toneladas), suficientes para a

preparação de aproximadamente 118 000 refeições.

Também foram arrecadados e doados 1.672 brinquedos.

Os alimentos foram doados para 102 entidades,

beneficiando aproximadamente 15.000 pessoas em 14

cidades da região.

Rodonorte
Ação Tropical e Caixa nos Bairros

Projeto realizado em parceria com a Rádio Tropical,

com o objetivo de promover o exercício da cidadania,

proporcionando à comunidade carente de Ponta Grossa

serviços gratuitos, atendimento médico e odontológico,

Organization (Organização Social e Civil de Interesse

Público Ver e Ouvir), an NGO, and the municipal

government of Ponta Grossa. It also included assistance

in the ophthalmology, phonology, audiology and

otorhinolaryngology areas. The goal of this program is

to improve the quality of life of children enrolled in the

public educational system.

Rodonorte
Back Home Campaign
(Campanha de Volta Pra Casa)

Since 2003, the toll receipts issued by the toll

plazas managed by Rodonorte are being used to help

finding missing children and teenagers in the state.

About 1.5 million receipts are issued per month with

pictures of the missing children printed on them. It

reaches users from several origins and with different

destinations in the state of Paraná and throughout the

entire country. This initiative is part of the "Back Home"

Campaign, in association with the state of Paraná

chapter of the National Movement for Missing Children

(Movimento Nacional em Defesa da Criança

Desaparecida). Not even two months after its inception,

the Campaign helped find Tiago Gonçalves, a fifteen-

year-old, who returned to his family, in Campo Largo, in

the state of Paraná, after three years missing.

Rodonorte
Voluntary Work

In 2003, hundreds of people once more benefited

from the Quality Gymkhana – an annual event that

stimulates Rodonorte’s employees to raise food and

toys for needy families. For the fifth year in a row, the

2003 Campaign raised 1,539 twenty-five-kilogram kits

of staple food (totaling over 38 tonnes), enough to

prepare approximately 118,000 meals. It also raised

and donated 1,672 toys. The food was donated to 102

charities, thus benefiting about 15,000 people in

fourteen cities of the region.

Rodonorte
Tropical Action and Caixa in the
Neighborhoods

This project was carried out in partnership with

Rádio Tropical–a local radio station–to promote

citizenship, providing the Ponta Grossa’s needy

community with free services, including medical and
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além de recreação. Em 2003, o Projeto foi realizado uma

vez por mês, com a participação de empresas e entidades

governamentais e não governamentais, atendendo cerca

de 600 pessoas a cada edição, totalizando mais de 7 mil

pessoas no ano. A Rodonorte participou com sua unidade

móvel composta por dois consultórios médicos, gabinete

odontológico e sala de exames, além de área para

serviços como corte de cabelo e oficina do sexo seguro.

Neste mesmo formato, a Rodonorte também foi parceira

da Caixa Econômica Federal na realização do programa

“Caixa nos Bairros”, com atendimento gratuito à

população carente.

Preservação do Meio Ambiente
As diversas concessionárias do Sistema CCR têm

reafirmado o compromisso com o desenvolvimento social

das regiões de influência, realizando projetos ligados ao

meio ambiente, além de participar de ações relacionadas

à qualidade de vida, conscientização e educação

ambiental. Os programas são desenvolvidos pela

concessionária com o objetivo de minimizar os impactos

ambientais nas regiões de obras nas rodovias.

Entre eles merece destaque a parceria com o

Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba,

Capivari e Jundiaí, por meio da participação como

Colaborador Ambiental e com a campanha do Dia

Mundial do Meio Ambiente. Nesta última, são

distribuídas anualmente nas praças de pedágio do

Sistema Anhangüera-Bandeirantes milhares de sementes

de árvores e folhetos com informações sobre a

importância do meio ambiente e como contribuir para

sua preservação. Com o plantio voluntário, mais de 2 mil

mudas foram utilizadas para formar cercas vivas nas

faixas de domínio das rodovias. Para esta atividade, a

concessionária teve o apoio da ONG Elo e do

Condomínio São Joaquim, em Vinhedo.

dental treatment, as well as recreational activities. In

2003, the project was carried out once a month, with

participation of companies, GOs and NGOs, assisting

about 600 people at each edition, totaling over 7,000

people per year. Rodonorte participated with its mobile

unit consisting of two medical facilities, a dental clinic

and a space to offer medical tests, as well as an area for

providing free haircuts and safe sex workshops. Using

the same format, Rodonorte also partnered with Caixa

Econômica Federal, a federal government bank, to carry

out the “Caixa nos Bairros” program, providing free

treatment to needy communities.

Environmental Preservation
The several concessionaires of the CCR System

have sustained their commitment to the social

development of the areas near their motorways, carrying

out projects related to the environment, and participating

in activities connected with quality of life, awareness

and environmental education. The programs are developed

by the concessionaires to minimize local environmental

impact resulting from constructions on their motorways.

Highlights of this program are the partnership with

the Intermunicipal Consortium of the Piracicaba, Capivari

and Jundiaí River Basins (Consórcio Intermunicipal das

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), in which

it functions as an Environmental Supporter, and the

World Environment Day campaign it helps to promote.

On this day, thousands of tree seeds and informational

leaflets are distributed at the Anhangüera-Bandeirantes

System toll plazas. The leaflets have information on the

importance of the environment and how to preserve it.

Over 2,000 seedlings were voluntarily planted to form a

hedge in areas where the Company holds lease of land

rights near the motorways. To carry out this activity, CCR

had the support of Elo NGO and of Condomínio São

Joaquim, in Vinhedo, in the state of São Paulo.



A CCR - Companhia de Concessões

Rodoviárias recebeu o Prêmio Maiores &

Melhores do Transporte e Logística, edição

2003, promovido pelas revistas Transporte Moderno e

Techibus, na categoria Holding.

AutoBAn conquista selo como “Empresa

que Educa”,  concedido pelo Senac São Paulo (Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial), por oferecer

oportunidade de trabalho a quatro alunos do curso

profissionalizante da entidade. A distinção pública é

concedida exclusivamente às empresas e instituições

que patrocinam, contratam ou recebem jovens

aprendizes de idade entre 14 e 16 anos. Como parte de

seu programa de Responsabilidade Social, a AutoBAn

tem em seus quadros, desde fevereiro de 2002, seis

jovens aprendizes. Com isso, a empresa busca valorizar

a capacitação profissional desses estudantes, uma das

ferramentas fundamentais para a busca da cidadania.

AutoBAn conquista, com o projeto

AutoBAn Educando para o Trânsito, o Top

Social 2003, prêmio conferido anualmente pela ADVB

- Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing  do

Brasil. A premiação visa a divulgar os projetos vencedores

como exemplo e modelo para a comunidade de negócios

e parâmetro de escolha para os consumidores. Tendo “a

inclusão social” como tema central, a 5ª edição do

evento contou com a inscrição de 197 cases em diversos

setores. Além da concessionária, outras 37 organizações

de todo o País foram premiadas pela excelência em

programas focados na responsabilidade social.

AutoBAn conquista título de empresa

Amiga Digital, concedido pelo Compi – Comitê para

Popularização da Informática – ONG que desenvolve as

Escolas de Capacitação em Informática e Cidadania, as

ECICs, por doar monitores de computador e impressoras

para o projeto “Inclusão Digital”. O projeto atende

diversas comunidades carentes de Jundiaí, levando ao

alcance dos jovens o conhecimento da informática. Com

a doação da AutoBAn, será possível atender um número

maior de jovens. A construção da sala para o

desenvolvimento do programa “Sinal Amarelo” também

foi uma doação da AutoBAn. Foram doados 4,90 metros

de divisórias com portas, completos.

AutoBAn conquista prêmio “Operadora

do Ano”, oferecido pelo quinto ano consecutivo pela

revista O Empreiteiro, que tem como objetivo prestigiar

as empresas que se destacaram nos segmentos de

rodovias, aeroportos, transportes metropolitanos e

CCR - Companhia de Concessões

Rodoviárias was granted with the Maiores &

Melhores (Biggest & Best) Award in the

Logistic and Transportation Industry, Holding

Category, 2003 Edition, which is promoted by the

magazines Transporte Moderno and Technibus.

AutoBAn received the “Company that

Educates” seal, offered by the São Paulo chapter of

the National Service for Commercial Training (Senac),

for providing a job opportunity to four students from

the Senac’s vocational course. The public distinction is

only granted to companies and institutions sponsoring,

hiring or receiving young learners from fourteen to

sixteen years of age. As part of its Social Responsibility

program, AutoBAn has six young apprentices among

its staff, since February 2002. As a result, the Company

tries to improve the professional training of these

students, as one of the key tools for fostering

citizenship.

AutoBAn received – with its AutoBAn

Educating for Traffic program – the 2003 Top

Social award, granted by the ADVB every year. The

award aims to disseminate winning projects as models

for the business community and as a benchmark for

consumers’ choice. “Social inclusion” was the main

topic of the fifth edition of the award, which received

197 entries with cases from several sectors. Along with

the concessionaire, another thirty seven organizations

throughout Brazil were awarded for the excellence of

their social-responsibility programs.

AutoBAn received the Digital Friend

company title, offered by the Information Technology

Dissemination Committee (COMPI) – an NGO developing

Citizenship and Information Technology Training Schools

(ECICs) – due to its donation of computer monitors and

printers for the “Digital Inclusion” project. The project

assists several needy communities in Jundiaí, and offers

information technology knowledge access to the

youngsters. With the donation made by AutoBAn, it will

be possible to assist a bigger number of youngsters. The

material for building the room used for developing the

“Yellow Light” program was also a donation of AutoBAn,

when the company donated 4.90 meters of acoustic

screen, including doors.

AutoBAn received the “Operator of the

Year” award, offered for the fifth year in a row by

the O Empreiteiro magazine. This award celebrates

companies which stood out in the motorway, airway,
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energia elétrica.  No Ranking das Operadoras de Serviços

de Infra-estrutura – resultado de pesquisa exclusiva

realizada pela revista, que lista as principais empresas

que aplicaram expressivo volume de recursos na

execução de novas obras e recuperação da infra-estrutura

nacional – a concessionária está em primeiro lugar no

setor de rodovias.

AutoBAn conquista o Top ADVB de

Ecologia 2003, pelo programa de restauração florestal

de 146 hectares – área equivalente a 200 campos de

futebol – localizados na faixa de domínio do

prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes (SP 348),

que liga Campinas a Cordeirópolis. Pioneiro na área de

adequação ambiental rodoviária, o objetivo do projeto

era recuperar a diversidade vegetal impactada pela

construção da extensão da Rodovia dos Bandeirantes,

promovendo o plantio de cerca de 250 mil mudas de

105 espécies florestais nativas da região. Mais de 100

pessoas, entre engenheiros, biólogos, agrônomos,

técnicos e jardineiros participaram da iniciativa, realizada

em parceria com a Verdycon Conservação e com o

Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal do

Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior

de Agricultura Luiz de Queiroz – USP (ESALQ). O

investimento total foi da ordem de R$ 1 milhão. Do

ponto de vista ambiental, a implantação desse projeto

possibilitou a manutenção da diversidade de espécies

vegetais no trecho e a proteção dos recursos hídricos

utilizados para o abastecimento público das cidades no

entorno da rodovia. Além disso, tornou mais bela a

paisagem e criou uma área ideal para demonstrações de

educação ambiental, evidenciando a viabilidade da

restauração ecológica de ecossistemas e paisagens,

beneficiando a natureza e a comunidade.

Entre os outros programas ambientais também

realizados pela concessionária com o objetivo de

compensar os impactos das obras de prolongamento da

SP 348, destacam-se o Resgate Arqueológico, que

recuperou mais de 1500 peças em cinco sítios

arqueológicos encontrados nos locais das obras e que

atualmente estão em exposição no Museu de Monte

Mor e a Recuperação da Mata Ciliar, que destinou cerca

de R$ 2,25 milhões para recuperar a vegetação às

margens de rios, lagos, represas e nascentes ao longo

do novo trecho da rodovia, por meio de convênio com a

Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Rodonorte recebe Prêmio "Dignidade

Solidária 2003", concedido pelo Centro Paranaense

metropolitan transportation and electric energy sectors.

The concessionaire ranked first in the motorway

category of the Infrastructure Services Operators

Ranking. This survey was organized by the magazine,

and listed companies that made substantial

investments in new construction and recovery

infrastructure works in Brazil.

AutoBAn received the ADVB's 2003 Top

of Ecology, for its 146-hectare reforestation

program (equivalent to 200 soccer fields) near the

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348), between

Campinas and Cordeirópolis. The project objective

was to reconstitute the plant diversity after the

expansion of the Rodovia dos Bandeirantes was

carried out. In order to do so, approximately 250,000

seedlings of 105 native species were planted. Over

100 people – from engineers to gardeners, including

biologists and technicians – participated in this

initiative, which was carried out in partnership with

Verdycon Conservação and the Environment and

Forest Recovery Laboratory of the Biology Department

of the Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

(ESALQ). Total investments amounted to R$1 million.

From the environmental point of view, the

implantation of this project allowed for the

maintenance of plant diversity around that area and

the protection of water resources used for public

consumption in the cities near the motorway. In

addition, not only did the landscape become more

beautiful, but it will also function as a seed source

for future plantings. Moreover, it created an ideal area

for disseminating environmental education, thus

proving that environmental reconstitution is feasible

and benefiting nature and the community.

Other highlights in the area were the

Archaeological Rescue, which recovered over 1,500

items in five archaeological sites found in the

location where the expansion constructions took

place, and which are currently on exhibition at the

Monte Mor Museum, and the Gallery Forest Recovery

project, which allocated about R$2.25 million to

reconstitute the vegetation along the banks of rivers,

lakes, dams and springs near the new motorway

stretch, through of a partnership with the

Environmental State Secretariat.

Rodonorte received the "2003 Dignity

and Compassion (Dignidade Solidária)"

Award, offered by the Citizenship Center of Paraná



de Cidadania (CEPAC) pela realização do Programa de

Apoio ao Parto Humanizado. Dos 235 projetos inscritos

de todo o Estado do Paraná, 24 foram premiados na 8ª

edição do Prêmio, que tem por objetivo reconhecer,

incentivar e agradecer pessoas, empresas e instituições

que a partir de sua atuação na área social têm

promovido solidariedade, respeito e promoção humana.

A Rodonorte recebeu o prêmio na Categoria

"Investimento Social Privado".

Programa de Apoio ao Parto Humanizado

da Rodonorte é destaque no 1º Anuário de

Responsabilidade Social do Paraná - "Iniciativas

que apontam soluções para o futuro". O livro foi

desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em parceria

com o Instituto Dharma, e reúne as principais ações e

experiências de sucesso na área social desenvolvidas

pela iniciativa privada no Estado.

Rodonorte é contemplada com 2 Prêmios

Aberje Sul, concedidos pela Associação Brasileira de

Comunicação Empresarial (ABERJE), nas categorias

"Melhor Projeto de Cidadania Empresarial" pela

realização do Programa de Atendimento ao

Caminhoneiro (RodoPac) e "Melhor Vídeo de

Comunicação Externa", pela realização de Reflexos de

Uma Empresa Cidadã, vídeo que retrata o envolvimento

da Rodonorte com a comunidade onde atua.

Rodonorte é a marca vencedora do

Prêmio Top of Mind, concedido pela Revista Amanhã/

Instituto Bonilha, para as marcas mais lembradas pelos

paranaenses. A Rodonorte foi reconhecida pelo 2º ano

consecutivo como a "Empresa Concessionária de

Rodovias mais Conhecida no Paraná".

Rodonorte recebe o Selo Social, concedido

pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, em

reconhecimento aos seus serviços e programas sociais,

especialmente pela sua participação direta e indireta em

16 projetos de interesse comunitário desenvolvidos

dentro do município de Ponta Grossa.

Ponte recebe a certificação "Destaque do

ano 2003 na área de Responsabilidade Social",

pelas atividades de seu Instituto Caminhos para a Vida,

conferida pela Regional Leste Fluminense da Federação

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

NovaDutra foi eleita a Melhor

Concessionária de Rodovias no Prêmio NTC

dos Fornecedores do Transporte, promovido pela

Associação Nacional dos Transportadores de Cargas.

A premiação leva em consideração critérios como

qualidade, atendimento, assistência técnica e preço.

(CEPAC) due to its Humanized Birth Support Program.

Of the 235 projects participating, twenty four were

awarded in the 8th edition of the Award, the objective

of which is to acknowledge, stimulate and reward people,

companies and institutions that have promoted human

solidarity and respect. Rodonorte received its award in

the “Private Social Investment” category.

Humanized Birth Support Program of

Rodonorte is a highlight of the First Social

Responsibility Annual Book of Paraná –

“Initiatives indicating solutions for the future”. The book

was developed by Fundação Getúlio Vargas in

partnership with Dharma Institute and gathers the main

activities and successful experiences in the social area

developed by the private sector in the state.

Rodonorte received two Aberje Sul

Awards, offered by the Brazilian Association of Business

Communications (ABERJE), in the following categories:

“Best Corporate Citizenship Project”– for its Truck Driver

Assistance Program (RodoPac) – and “Best External

Communications Video”– for its video showing

Rodonorte’s involvement with the local community.

Rodonorte is the winning brand of the

Top of Mind Award, offered by the Revista

Amanhã/Instituto Bonilha, for the top of mind brands in

Paraná. Rodonorte was recognized for the second

consecutive year as the “Most Well-known Motorway

Concessionaire in Paraná”.

Rodonorte received the Social Seal, offered

by the municipal government of Ponta Grossa, as a

reward for its social programs and services, especially for

its direct and indirect participation in sixteen projects of

community interest developed within the municipal area

of Ponta Grossa.

Ponte received the “2003 Highlight in the

Social Responsibility Area” certificate, for the

activities developed by its “Roads for Life Institute”,

offered by the Fluminense East Region office of the

Industrial Federation of the State of Rio de Janeiro.

Nova Dutra was elected

the Best Motorway Concessionaire by the

Transportation Suppliers NTC Award, promoted

by the National Cargo Transportation Association (NTC).

The analysis criteria for such award takes into

consideration quality, customer service, technical

assistance and price.
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Endereços

Addresses

Relações com Investidores
Investor Relations

Líbano Miranda Barroso

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

CFO and Investor Relations

libano.barroso@ccrnet.com.br

Tel 55 (11) 3048 5930

Arthur Piotto Filho

Relações com Investidores

Investor Relations

apf@ccrnet.com.br

Tel 55 (11) 3048 5932

Eduardo S. M. Camargo

Relações com Investidores

Investor Relations

eduardo@ccrnet.com.br

Tel 55 (11) 3048 5965

CCR
Companhia de Concessões Rodoviárias
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. - nº 110

11º andar - 04542 000 - São Paulo - SP

Tel 55 (11) 3048 5921

Fax 55 (11) 3048 5911

ccrnet@ccrnet.com.br

www.ccrnet.com.br

Informações Corporativas

Atendimento aos Acionistas

Banco Itaú S.A.

Departamento de Acionistas

Av. Engº. Armando de Arruda Pereira, 707 – 9º andar

04344-902 – São Paulo-SP

Obs.: O atendimento aos acionistas é realizado
pela rede de agências do Banco

Auditores Independentes

Deloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Publicações e Informações

As demonstrações financeiras da CCR seguem os padrões

contábeis definidos pela Legislação Societária Brasileira e são

publicadas anualmente em jornais de grande circulação, como Diário

Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico.

Todos os fatos relevantes da CCR são divulgados às

autoridades e órgãos reguladores do Brasil, e ao mercado em geral.

Demonstrações Financeiras trimestrais, fatos relevantes e avisos aos

acionistas estão disponíveis em nossa área de Relações com

Investidores e no website, www.ccrnet.com.br, opção Relações

com Investidores.

Statements that are not historical facts,
including statements about CCR's beliefs
and expectations, are forward looking
statements. These statements are based on
current facts, estimates and projections,
and therefore no undue reliance should be
placed on them. Such expectations depend
on changes in market conditions, the
performance of the Brazilian economy, the
political and social environment in the
country, the Brazilian government actions,
the industry and its competition, our
granting authorities, the outcome of
pending litigation, as well as conditions in
the international capital markets, and,
therefore, are subject to change without
prior notice. Statements speak only as of
the date they are made and CCR
undertakes no obligation to update publicly
any of them in light of new information of
future events. CCR provides a detailed
discussion of risk factors in its filings with
the Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), the Brazilian Securities Commission.

Corporate Information

Shareholder Services

Banco Itaú S.A.

Shareholder Services Department

Av. Engº. Armando de Arruda Pereira, 707 – 9th floor

04344-902 – São Paulo-SP

Obs.: Shareholder services are provided
by the banks’ branch network

Independent Auditors

Deloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Publications and Information

CCR’s financial statements are done in accordance with the

accounting principles defined by the Brazilian Corporate Law, and are

published annualy in publications such as the Diário Oficial do Estado

de São Paulo (São Paulo State Official Gazzette) e Valor Econômico

newspaper.

All material information regarding the Company are released to

the Brazilian public authorities and regulating bodies, and to the market

as a whole. Quarterly financial statements, notices of material facts and

to shareholders are available in our Investor Relations área and in our

website, www.ccrnet.com.br, Investor Relations option.

Informações contidas neste documento
podem incluir considerações futuras e
refletem a percepção atual e perspectivas
da diretoria sobre a evolução do ambiente
macroeconômico, condições da indústria,
desempenho da CCR e resultados
financeiros. Quaisquer declarações,
expectativas, capacidades, planos e
conjecturas contidos neste documento e
que não descrevam fatos históricos, tais
como informações a respeito da declaração
de pagamento de dividendos, a direção
futura das operações, a implementação de
estratégias operacionais e financeiras
relevantes, o programa de investimento, os
fatores ou tendências que afetem a
condição financeira, liquidez ou resultados
das concessionárias, são considerações
futuras de significado previsto no “U.S.
Private Securities Litigation Reform Act” de
1995 e contemplam diversos riscos e
incertezas. Não há garantias de que tais
resultados venham a ocorrer. As
declarações são baseadas em diversos
fatores e expectativas, incluindo condições
econômicas, mercadológicas e políticas,
além de fatores operacionais. Quaisquer
mudanças em tais expectativas e fatores
podem implicar que o resultado real seja
materialmente diferente das expectativas
correntes.

Assessoria de Comunicação
Media Relations

Francisco de Assis Nunes Bulhões

Assessor de Comunicação

Media Relations

fbulhoes@ccrnet.com.br

Tel 55 (11) 3048 5923



Concessionária Ponte Rio Niterói S/A

Rua Mário Neves, 1 – Ilha da Conceição

24050-290 – Niterói – RJ

www.ponte.com.br

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A

Rua Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 550

Parque Residencial Jardim Aquárius

12246-000 – São José dos Campos – SP

www.novadutra.com.br

Concessionária da Rodovia dos Lagos S/A

RJ 124 KM 22 – Latino Mello

28800-000 – Rio Bonito – RJ

Concessionária de Rodovias Integradas S/A

Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela

84001-970 – Ponta Grossa – PR

www.rodonorte.com.br

Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S/A

Av. Profª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bairro do Retiro

13209-500 – Jundiaí – SP

www.autoban.com.br

Actua Serviços Compartilhados Ltda.

Av. Profª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bairro do Retiro

13209-500 – Jundiaí – SP

www.actua.com.br

Engelog Centro de Engenharia Ltda.

Av. Profª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bairro do Retiro

13209-500 – Jundiaí – SP

www.engelog.com.br

Parques Serviços Ltda.

Rodovia BR 376, Km 351,200

84350-000 – Ortigueira – PR

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos

Rua Minas Bogasian, 253 – Centro

06013-010 – Osasco – SP

www.via-facil.net
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Aos Acionistas e Administradores da

Companhia de Concessões Rodoviárias

São Paulo - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais,

individuais e consolidados, da Companhia de Concessões

Rodoviárias e controladas, levantados em 31 de

dezembro de 2003 e de 2002, e as respectivas

demonstrações do resultado, das mutações do

patrimônio líquido (controladora) e das origens e

aplicações de recursos correspondentes aos exercícios

findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade

de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de

expressar uma opinião sobre essas demonstrações

financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo

com as normas brasileiras de auditoria e

compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos,

considerando a relevância dos saldos, o volume de

transações e o sistema contábil e de controles internos

da Sociedade; (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

Sociedade, bem como da apresentação das

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras

referidas no parágrafo 1 representam adequadamente,

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial

e financeira, individual e consolidada,  da Companhia

de Concessões Rodoviárias e controladas em 31 de

dezembro de 2003 e de 2002, o resultado de suas

operações, as mutações de seu patrimônio líquido

(controladora) e as origens e aplicações de seus recursos

correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Adicionalmente, examinamos as demonstrações

do fluxo de caixa, individuais e consolidadas, incluídas

na nota explicativa nº 19 às demonstrações financeiras,

referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de

2003 e de 2002, as quais estão apresentadas com o

propósito de permitir análises adicionais, não sendo

requeridas como parte das demonstrações financeiras

básicas. Essas informações foram por nós examinadas

de acordo com os procedimentos de auditoria

mencionados no parágrafo 2 acima e, em nossa opinião,

estão adequadamente apresentadas, em todos os

aspectos relevantes em relação às demonstrações

financeiras tomadas em conjunto.

5. Conforme mencionado na nota explicativa nº 6

às demonstrações financeiras, o Governo do Estado do

Paraná, em 4 de julho de 2003, publicou a Lei nº 14.065

que autoriza o Poder Executivo a promover a

encampação da concessão da controlada Rodonorte –

Concessionária de Rodovias Integradas S.A. pelo

Governo daquele Estado. Conforme mencionado na nota

explicativa nº 18, em 8 de janeiro de 2004, o Governo

do Estado do Paraná declarou de utilidade pública, para

fins de desapropriação e aquisição do controle acionário,

100% (cem por cento) das ações com direito a voto da

controlada Rodonorte – Concessionária de Rodovias

Integradas S.A. Em 10 de fevereiro de 2004, o Tribunal

Regional Federal, atendendo recurso da Sociedade,

concedeu liminar para suspender a eficácia do decreto

expropriatório n° 2.462 e tornou, provisoriamente, sem

nenhum efeito o ato de desapropriação até o julgamento

do recurso.

As demonstrações financeiras da controladora e

consolidadas foram elaboradas considerando a

continuidade normal das operações da controlada como

empresa privada e sem previsão de alteração de sua

estrutura funcional.

São Paulo, 26 de janeiro de 2004

(exceto com relação ao assunto mencionado

na nota explicativa n° 18, cuja data é

11 de fevereiro de 2004)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes

CRC nº 2 SP 011609/O-8

Helio Wellichen
Contador

CRC nº 1 SP 130122/O-0

Parecer dos Auditores Independentes
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 Controladora  Consolidado

2003 2002 2003 2002

ATIVO  R$  R$  R$  R$

CIRCULANTE

Caixa e bancos  1.099  781  43.181  56.800

Aplicações financeiras  15.544  80.235  85.034  128.779

Conta reserva  225

Contas a receber  212  2.067  55.080  29.642

Contas a receber - partes relacionadas  5.760  1.666  5.513  2.354

Impostos a recuperar  14.181  11.538  23.091  26.190

Imposto de renda e contribuição social diferidos  24.594

Despesas antecipadas e outros  314  720  18.609  15.308

Total do circulante  37.110  97.007  255.327  259.073

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Conta reserva 11.183  14.353

Partes relacionadas  175.533  159.952

Despesas antecipadas  114.912  124.051

Imposto de renda e contribuição social diferidos  78.085  119.865

Outros 3.000  21.849  24.729

Total do realizável a longo prazo  175.533  162.952  226.029  282.998

PERMANENTE

Investimentos  502.521  347.769

Ágio em investimentos - líquido  12.000  12.000

Imobilizado líquido  1.195  832  1.782.168  1.752.180

Diferido líquido  8.085  7.929

Total do permanente  515.716  348.601  1.802.253  1.760.109

TOTAL  728.359 608.560 2.283.609 2.302.180

Balanços patrimoniais
LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



 Controladora  Consolidado

2003 2002 2003 2002

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  R$  R$  R$  R$

CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos e debêntures  32.502  304.828  323.410

Obrigações com o poder concedente  1.905  1.380

Contas a pagar a fornecedores - partes relacionadas  34.803  23.516

Contas a pagar a fornecedores  365  122  47.724  17.389

Provisão para contingências  2.027  808  50.978

Contas a pagar - operações de "hedge"  30.524

Obrigações sociais e trabalhistas  1.799  1.200  13.076  13.071

Dividendos propostos  50.043  29.614  51.649  29.614

Provisão para imposto de renda e contribuição social  6.958

Imposto de renda e contribuição social diferidos  1.004

Impostos e contribuições a recolher  356  307  12.546  12.517

Outras contas a pagar  2.054  1.493  12.604  10.678

Total do circulante  54.617  67.265  518.429  482.553

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Obrigações com o poder concedente  33.504  26.121

Empréstimos e financiamentos e debêntures  919.639  1.185.113

Provisão para perda de investimentos  30.386  32.878

Imposto de renda e contribuição social diferidos  3.909

Provisão para imposto de renda e contribuição social  48.801  48.801

Provisão para contingências  2.029  92.739  26.158

Mútuos com partes relacionadas  2.815  2.815

Contas a pagar a fornecedores - partes relacionadas  4.047  4.047

Outras contas a pagar - operações de "hedge"  963

Outras contas a pagar  13.617  14.097

Total do exigível a longo prazo  35.230  35.693  1.117.219  1.304.337

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS  9.449  9.688

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social  196.234  196.234  196.234  196.234

Reserva de capital  220.527  220.527  220.527  220.527

Lucros acumulados  221.751  88.841  221.751  88.841

Total do patrimônio líquido  638.512  505.602  638.512  505.602

TOTAL  728.359  608.560  2.283.609  2.302.180
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 Controladora  Consolidado

2003 2002 2003 2002

 R$  R$  R$  R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA         42.213         41.937         1.229.433      1.074.436

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES          (2.536)          (4.326)            (90.265)         (74.099)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA         39.677         37.611         1.139.168      1.000.337

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Depreciação e amortização           (197.487)       (170.680)

Serviços        (24.862)        (20.795)          (205.853)       (185.851)

Custo da outorga           (158.591)       (137.354)

Outros           (125.816)         (81.298)

       (24.862)        (20.795)          (687.747)       (575.183)

LUCRO BRUTO         14.815         16.816            451.421         425.154

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Despesas administrativas        (23.681)        (36.321)            (91.683)       (138.531)

Despesas financeiras:

Variação monetária das obrigações com o poder concedente               (3.367)           (3.183)

Variação cambial       (278.112)

Juros e outras despesas financeiras          (6.377)        (14.928)          (187.524)       (209.900)

Resultado com operação de "hedge"             (60.637)

Receitas financeiras:

Variação cambial             136.406

Resultado com operação de "hedge"             1.171

Juros e outras receitas financeiras         40.337         56.611              29.784           26.439

Resultado de equivalência patrimonial       164.474       345.049

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL       189.568       367.227            274.400       (176.962)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL               (64)               (2.513)           (1.226)

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA.

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DA PARTICIPAÇÃO DOS

MINORITÁRIOS       189.504       367.227            271.887       (178.188)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:

CORRENTES          (6.551)          (6.890)            (67.051)           (9.195)

DIFERIDOS             (22.099)           64.694

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA PARTICIPAÇÃO

DOS MINORITÁRIOS       182.953       360.337            182.737       (122.689)

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS                    216             3.163

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       182.953       360.337            182.953      (119.526)

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$             2,16             4,25

Demonstrações do resultado
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Expressos em milhares de reais - R$, exceto o valor unitário da ação e o dividendo por ação, expressos em R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



 Lucros
 Capital  Reserva  (prejuízos)
  social  de capital  acumulados  Total

 R$  R$  R$  R$

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001      111.416      (241.882)    (130.466)

Aumento de capital        84.818        84.818

Ágio na subscrição de ações        220.527      220.527

Lucro líquido do exercício        360.337      360.337

Destinação de lucros:

Dividendos propostos        (29.614)      (29.614)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002      196.234        220.527          88.841      505.602

Lucro líquido do exercício        182.953      182.953

Destinação de lucros:

Dividendos propostos        (50.043)      (50.043)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003      196.234        220.527        221.751      638.512

Demonstrações das mutações
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) DA CONTROLADORA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002 (Expressas em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



64

Controladora Consolidado

2003 2002 2003 2002

 R$  R$  R$  R$
ORIGENS DE RECURSOS
Das operações:

Lucro (prejuízo) líquido do exercício       182.953       360.337       182.953     (119.526)
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido:

Depreciação e amortização              225              178       198.445       177.276
Amortização do ativo diferido           2.009           3.969           2.009
Amortização do ágio              632              632
Variação monetária das obrigações com o poder concedente           3.367           3.183
Variação cambial sobre empréstimos e financiamento de longo prazo     (108.344)       234.120
Juros de longo prazo       (28.082)       (29.329)         26.034         14.960
Imposto de renda e contribuição social diferidos         21.095       (64.694)
Baixas do ativo imobilizado           1.885              863
Provisão para contingências         16.411         11.671
Provisão das obrigações com o poder concedente           4.016           3.581
Resultado de equivalência patrimonial     (164.474)     (345.049)
Dividendos recebidos / propostos por controladas         22.830
Perda de capital - investimentos                63
Participação dos minoritários            (216)         (3.163)

Total das operações         14.147       (11.854)       350.247       260.280
Recursos de acionistas:

Subscrição de capital (distribuição pública de ações)       305.345       305.345
Aumento de capital dos minoritários           6.440

Recursos de outras fontes:
Mútuo com partes relacionadas:

Imposto de renda retido na fonte sobre juros           5.645
Aumento de capital em controladas           6.856

Empréstimos de longo prazo         26.662         65.424
Diminuição no realizável a longo prazo           3.000         15.189           1.855
Transferência de imposto de renda e contribuição social diferidos

do realizável a longo prazo para o circulante         24.594
Transferência de provisão para contingências do passivo circulante

para longo prazo         50.170
Aumento do exigível a longo prazo           2.027              481
Imposto de renda sobre juros sobre o capital próprio              801

Total das origens de recursos         31.675       294.292       467.343       639.344

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Permanente:

Aumento de investimentos         15.661         18.580
Ágio em controlada         12.632         12.632
Aquisição de ativo imobilizado              588              172       230.318       291.521
Aumento do diferido           4.125

Dividendos propostos         50.043         29.614         50.043         29.614
Dividendos a pagar - minoritários                23
Mútuo com partes relacionadas         66.459         48.391
Aumento no realizável a longo prazo           2.145
Transferência de empréstimos e financiamentos a longo prazo

para o passivo circulante         30.000       209.824       234.739
Total das aplicações de recursos         78.924       146.970       506.965       604.265

DIMINUIÇÃO (AUMENTO) NA DEFICIÊNCIA DE CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO       (47.249)       147.322       (39.622)         35.079

REPRESENTADO POR:
Ativo circulante:

No fim do exercício         37.110         97.007       255.327       259.073
No início do exercício         97.007         19.462       259.073       105.590

Aumento do ativo circulante       (59.897)         77.545         (3.746)       153.483

Passivo circulante:
No fim do exercício         54.617         67.265       518.429       482.553
No início do exercício         67.265       137.042       482.553       485.137

Aumento (diminuição) do passivo circulante       (12.648)       (69.777)         35.876         (2.584)
Efeito no capital circulante inicial pela mudança de prática contábil       120.988

DIMINUIÇÃO (AUMENTO) NA DEFICIÊNCIA DE CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO       (47.249)       147.322       (39.622)         35.079

Demonstrações das origens e aplicações de recursos
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Expressos em milhares de reais - R$, exceto o valor unitário da ação e o dividendo por ação, expressos em R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Valores expressos em milhares de reais -
 R$, exceto o valor unitário da ação e o
dividendo por ação, expressos em R$)

1. Contexto operacional
A Companhia de Concessões Rodoviárias

(Companhia) tem como objetivo social participar em

empresas que possuam concessão de exploração de

rodovias estaduais e federais, assim como em empresas

prestadoras de serviços relacionados à operação de

rodovias.

• A Companhia tem o controle das seguintes

empresas:

• Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

   Concessionária do Sistema Anhangüera-

   Bandeirantes    S.A.

• Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.

• Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A.

• Rodonorte – Concessionária de Rodovias

   Integradas S.A.

• Parques Serviços Ltda.

• Actua Serviços Compartilhados S/C Ltda.

• Actua Assessoria S/C Ltda.

• Engelog Centro de Engenharia S/C Ltda.

• Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.

As controladas possuem as seguintes concessões:

• Até fevereiro de 2021, Rodovia BR-116/RJ/SP, a

   qual liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro

   (Rodovia Presidente Dutra) e respectivas rodovias

   de acesso, totalizando 402,2 km.

• Até abril de 2018, Sistema Rodoviário

   Anhangüera - Bandeirantes, São Paulo - Limeira,

   totalizando 316,8 km. (AutoBAn)

• Até dezembro de 2021, ligação viária Rio Bonito

   - Araruama - São Pedro da Aldeia, abrangendo

   as rodovias RJ 123, trecho Rio Bonito - Araruama;

   paralela à RJ 106, trecho Araruama - São Pedro

   da Aldeia; e 4 km da RJ 106 do km 105 ao 109,

   totalizando 60,0 km. (Via Lagos)

• Até maio de 2015, Ponte Presidente Costa e Silva

   (Rio - Niterói), totalizando 23,3 km.

• Até novembro de 2021, Rodovia BR 376,

   Apucarana - São Luís do Purunã; Rodovia

   BR 277, São Luís do Purunã - Curitiba; PR 151,

   trecho Jaguariaíva - Ponta Grossa; e seus

   entroncamentos, totalizando 487,5 km.

   (Rodonorte)

• Em 7 de julho de 2003, a Companhia assinou

   contrato de associação com os grupos

   empresariais PRIMAV Ecorodovias e CCBR –

   Catel Construções do Brasil Ltda. Para

   conjuntamente desenvolverem, em âmbito

   nacional, os negócios relacionados com o sistema

   de cobrança eletrônica de pedágio.

A participação da Companhia na Serviços e

Tecnologia de Pagamentos S.A. é de 48,75% (que por

sua vez participa em 100% do capital da CGMP –

Central de Gestão de Meios de Pagamentos S.A.).

A associação terá inicialmente, uma carteira de clientes

de aproximadamente 330.000 usuários do sistema de

cobrança eletrônica de pedágio dos Estados de São

Paulo e Rio de Janeiro.

A partir desta associação, a Companhia pretende

incentivar cada vez mais o desenvolvimento da cobrança

eletrônica de pedágio, visando proporcionar maior

comodidade e conforto aos usuários da rodovias

brasileiras.

As concessões consistem na exploração de rodovias

e ponte mediante arrecadação de pedágio e, em

extensão limitada, outras receitas provenientes da

exploração da faixa de domínio ao redor da rodovia. A

concessionária é responsável por reparar, ampliar,

conservar, manter e operar as rodovias e a ponte, bem

como os respectivos trechos de acesso. Como parte da

concessão, o poder concedente cede à concessionária

os imóveis e demais bens que estavam em seu poder

quando da transferência do controle, sendo

responsabilidade desta zelar pela integridade dos bens

que lhes foram cedidos, além de fazer novos

investimentos para a construção ou melhorias das

rodovias e da ponte.

Ao final do período de concessão, as melhorias

efetuadas são revertidas ao poder concedente. Os

contratos de concessão não incluem cláusulas de

renovação, com exceção da Via Lagos. A extensão do

prazo de concessão pode ocorrer em caso de

necessidade de reequilíbrio econômico financeiro do

contrato pactuado entre as partes.

Os contratos de concessão determinam reajustes

anuais das tarifas básicas de acordo com fórmulas

específicas neles descritas. As fórmulas de reajuste das

tarifas básicas são baseadas em índices de inflação

Notas explicativas
às demonstrações financeiras



também especificados nos contratos.

No último trimestre de 2002 foram criadas a Actua

Serviços Compartilhados S/C Ltda., Actua Assessoria S/C

Ltda. e a Engelog Centro de Engenharia S/C Ltda., tendo

por objetivo a prestação de serviços às empresas

controladas pela Companhia de Concessões

Rodoviárias. Estas empresas iniciaram suas operações

em janeiro de 2003.

2. Apresentação das demonstrações
financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas

de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil e com as disposições complementares da

Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

As demonstrações financeiras consolidadas

incluem as seguintes companhias:

Os investimentos, as correspondentes parcelas

do patrimônio líquido e os demais saldos ativos e

passivos entre as companhias foram eliminados nos

processos de consolidação.

As participações dos minoritários, relativas à

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas

S.A. e Parques Serviços Ltda., no patrimônio líquido e

no resultado foram destacadas e registradas na

rubrica “Participação dos minoritários”.

A consolidação dos valores relativos a Serviços

e Tecnologia de Pagamentos S.A. e da CGMP - Central

de Gestão de Meios de Pagamentos S.A foi efetuada

de modo proporcional em cada linha das

demonstrações financeiras.

% de
Companhias participação

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. 100,00

Concessionária do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. 100,00

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. 100,00

Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. 100,00

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. 74,24

Parques Serviços Ltda. 74,24

Actua Serviços Compartilhados S/C Ltda. (*) 99,90

Actua Assessoria S/C Ltda. (*) 99,90

Engelog Centro de Engenharia S/C Ltda. (**) 99,90

Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. (***) 48,75

(*) A partir de novembro de 2002.
(**) A partir de dezembro de 2002.
(***) A partir de 7 de julho de 2003.
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3. Mudança de prática contábil

Em 14 de dezembro de 2001, a Comissão de

Valores Mobiliários (CVM) colocou em audiência pública,

minuta de deliberação sobre o pronunciamento a ser

emitido pelo IBRACON - Instituto dos Auditores

Independentes do Brasil, propondo procedimentos

contábeis para o registro de direito de outorga devido

por concessionárias de serviços públicos, cuja edição

definitiva ainda não ocorreu.

No exercício de 2002, a administração da

Companhia, com a anuência da CVM, decidiu adotar a

prática contábil proposta na referida minuta de

deliberação, por entender que melhor reflete o resultado

de suas operações e a sua situação patrimonial.

De acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil, os efeitos de mudança de prática contábil são

registrados diretamente no patrimônio líquido das

empresas objeto da alteração, no caso a Concessionária

do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A. e

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A., sem nenhum

efeito no resultado do exercício.

No entanto, também de acordo as legislações

acima, notadamente a Instrução CVM nº. 247, de 27 de

março de 1996, artigo 16, o reconhecimento destes

efeitos na investidora, no caso a Companhia, ocorreu

por intermédio do resultado de equivalência patrimonial,

gerando assim uma diferença entre o resultado

consolidado e o resultado da controladora no exercício

findo em 31 de dezembro de 2002. Tal diferença é objeto

de conciliação na nota explicativa nº 17.

4. Sumário das principais práticas
contábeis

a) Utilização de estimativas
As demonstrações financeiras elaboradas em

consonância com as práticas contábeis adotadas no

Brasil requerem que a administração faça estimativas

que podem afetar o valor de ativos e passivos reportados,

a divulgação de ativos e passivos contingentes na data

das demonstrações financeiras e os valores de receitas

e despesas reportados para o período coberto. Na

elaboração dessas demonstrações financeiras, várias

estimativas foram feitas pela administração, incluindo a

estimativa de vida útil dos bens do ativo permanente, a

razoabilidade da provisão para devedores duvidosos, os

passivos contingentes, a provisão para perdas de créditos

fiscais, outras provisões e o valor de mercado dos

instrumentos financeiros. Podem ocorrer diferenças entre

os resultados atuais e os estimados.

b) Aplicações financeiras
Aplicações financeiras consistem em investimentos

de alta liquidez e são demonstrados pelo valor original

acrescido do rendimento auferido até a data do balanço.

c) Investimentos
Os investimentos em controladas e em controlada

em conjunto estão avaliados pelo método de

equivalência patrimonial, sendo constituída provisão

para perdas nos investimentos, registrada no passivo

exigível a longo prazo, para a controlada que se encontra

com o passivo a descoberto.

d) Imobilizado
O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição

ou construção, deduzido das depreciações e

amortizações acumuladas. As principais melhorias são

capitalizadas e os gastos com manutenção e reparos

são debitados no resultado do exercício, quando

incorridos. Os custos com projetos de expansão,

construção e melhorias, enquanto não finalizados, são

contabilizados como obras em andamento. A depreciação

e a amortização são computadas pelo método linear às

taxas consideradas compatíveis com a vida útil dos bens

e/ou prazo de concessão. As principais taxas de

depreciação estão demonstradas na nota 7.

Notas explicativas
às demonstrações financeiras



e) Imposto de renda e contribuição social
O resultado de imposto de renda e contribuição

social inclui os efeitos diferidos decorrentes de prejuízos

fiscais e diferenças temporárias entre os livros fiscais e

societários. Os impostos diferidos ativos são reduzidos

por provisões para perda quando sua realização não

está razoavelmente assegurada.

f) Empréstimos e financiamentos e
debêntures

Os empréstimos e financiamentos e debêntures

incluem juros e atualização monetária ou cambial

incorridos até a data do balanço.

g) Provisão para contingências
A provisão para contingências está registrada pelo

valor das perdas prováveis, baseado na opinião da

administração e de seus consultores legais sobre o total

de ações pendentes na data do balanço.

h) Lucro por ação
O lucro por ação é calculado com base na

quantidade de ações em circulação existentes na data

do balanço.

i) Transações e saldos em moeda
estrangeira

As transações em moeda estrangeira são

convertidas para reais às taxas de câmbio vigentes nas

datas em que são efetivadas, e os correspondentes

saldos em aberto são ajustados à taxa de câmbio vigente

na data do balanço. As variações cambiais são

reconhecidas no resultado do exercício quando

realizadas ou até a data do balanço.

j) Reconhecimento da receita operacional
A receita operacional é reconhecida quando da

utilização por usuários das rodovias e da ponte.

k) Informações por segmento
A Companhia opera, basicamente, em apenas um

segmento de negócio que é a exploração de rodovias e

ponte. As receitas são geradas, principalmente, pela

cobrança de pedágio e exploração da faixa de domínio

ao redor das rodovias.

5. Conta reserva - consolidado

A conta reserva é exigida como garantia dos

empréstimos obtidos da IFC, do BID e do BNDES. O valor

depositado é investido em aplicações financeiras de

curto e longo prazos e torna-se disponível, para uso da

Companhia, quando o empréstimo é pago ou outra

garantia é prestada (vide nota explicativa n° 8).



6. Investimentos - controladora
Concessionária Concessionária

da Rodovia do Sistema Concessionária Concessionária
Presidente Anhangüera- da Rodovia dos da Ponte
 Dutra S.A. Bandeirantes S.A.   Lagos S.A. Rio-Niterói S.A.

Data-base das demonstrações financeiras (*)

Ações/quotas integralizadas possuídas em 2002:

Ordinárias/quotas 41.256.754 174.999.988 17.583.995 8.664.989

Preferenciais 82.513.531 17.584.000 8.665.000

Ações/quotas integralizadas possuídas em 2003:

Ordinárias/quotas 42.922.056 174.999.988 17.583.995 9.018.847

Preferenciais 85.849.119 17.584.000 9.018.858

Participação no capital total 100% 100% 100% 100%

Capital social em 2002 - R$ 152.237 171.162 35.168 17.327

Capital social em 2003 - R$ 158.382 171.162 35.168 18.037

Patrimônio líquido  (passivo a descoberto)

2002- R$ 149.093 159.370 (32.878) 11.364

2003 - R$ 201.538 248.614 (30.387) 18.111

Lucro (prejuízo) do exercício de 2002 ajustado - R$ (13.107) 379.054 (17.487) 5.706

Lucro (prejuízo) do exercício de 2003 - R$ 46.300 89.245 2.492 7.281

Movimentação:

Investimento em 31 de dezembro de 2001 167.542 5.658

Provisão para perda em 31 de dezembro de 2001 (219.684) (15.391)

Adições

Juros sobre o capital próprio (5.342)

Equivalência patrimonial (13.107) 379.054 (17.487)    5.706

Investimento em 31 de dezembro de 2002 149.093 159.370 11.364

Provisão para perda em 31 de dezembro de 2002 (32.878)

Adições – aumento de capital 6.145 710

Dividendos pagos / propostos (1.246)

Perda de capital

Eliminação de resultado intercompanhias 7 39

Equivalência patrimonial antes da eliminação de

lucros intercompanhias 46.300   89.245 2.492 7.281

Investimento em 31 de dezembro de 2003 201.545 248.654 18.109

Provisão para perda em 31 de dezembro de 2003 (30.386)

Ágio na aquisição de investimentos (1)

(*) 31 de dezembro de 2003 e 2002
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(1) O ágio decorrente da compra de direito de

participação na CGMP - Central de Meios de

Pagamentos S.A., pago a outras concessionárias,

está fundamentado na expectativa de rentabilidade

futura e está sendo amortizado

à razão de 10% a.a.



Rodonorte – Actua Engelog
Concessionária Parques Serviços Actua Centro de Serviços e

de Rodovias Serviços Compartilhados Assessoria Engenharia Tecnologia de
Integradas S.A.    Ltda. S/C Ltda. S/C Ltda S/C Ltda Pagamentos S.A. Total

531.953.085 7.424 9.990 9.990

1.063.910.059

531.953.085 7.424 9.990 9.990 9.990 10.870.080

1.063.910.059

74,24% 74,24% 99,90% 99,90% 99,90% 48,75%

107.480 10 10 10

107.480 10 10 10 10 7.975

37.376 236 10 10

36.306 365 250 1.686 662 11.870

(12.362) 82

(1.070) 130 6.304 13.214 4.656 (4.488)

18.366 114 191.680

(235.075)

18.560 10 10 18.580

(5.342)

(9.178)    61       345.049

27.748 175 10 10 347.770

(32.878)

12 8.795 15.662

(6.058) (11.526) (4.000) (22.830)

(63) (63)

(1.396) (1.350)

(794)  97  6.299  13.200 4.651 (2.947)  165.824

26.954  272     251    1.684 (733)    5.785 502.521

(30.386)

   12.000
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As ações da Concessionária da Rodovia dos Lagos

S.A. foram recebidas como integralização de capital com

cláusula resolutiva de aprovação da transação de

transferência das ações pelo poder concedente e por

agentes financiadores. A Companhia já obteve a

autorização do poder concedente e está aguardando a

formalização contratual das autorizações concedidas

pelos agentes financiadores. Os ativos e as receitas

líquidas dessa controlada representam 4,3% e 2,5%,

respectivamente, dos valores consolidados.

Em 4 de julho de 2003 foi publicada no D.O.E. a

Lei Estadual 14.065 que autoriza o Poder Executivo do

Estado do Paraná a promover a encampação da

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas

S.A., nos termos da legislação vigente.

A encampação é um instrumento jurídico previsto

em lei e no contrato de concessão, cuja implementação

pressupõe o respeito ao devido processo legal e o

pagamento prévio de valor justo a título de indenização

dos investimentos realizados, das multas por rescisões

contratuais e dos lucros cessantes.

As demonstrações financeiras da referida

controlada em 31 de dezembro de 2003 não

contemplam nenhum ajuste decorrente de uma eventual

encampação, tendo em vista que esse evento, até a

presente data, não foi promovido pelo Poder

Concedente. Os ativos e as receitas líquidas dessa

controlada representam 17,1% e 14,6%,

respectivamente, dos valores consolidados.

Tanto o contrato de concessão como a Lei que

trata a matéria exigem estudos prévios por parte do

Poder Concedente, expondo os levantamentos e

avaliações necessários para definir o valor da

indenização.

Notas explicativas
às demonstrações financeiras

7. Imobilizado - consolidado
31/12/2003 31/12/2002

Taxa  média Depreciação e
anual de  amortização

depreciação Custo  acumuladas Líquido Líquido

% R$ R$ R$ R$

Em operação:

Obras de arte e barreiras de concreto 5 450.400 116.097 334.303 323.378

Edificações, terraplanagem e drenagens 6 598.412 115.055 483.357 491.082

Pavimento e recapeamentos 12,5 777.946 273.099 504.847 476.230

Projetos e levantamentos topográficos 7 83.584 21.217 62.367 61.226

Serviços preliminares 7 37.948 11.565 26.383 26.785

Sinalização horizontal, vertical e aérea 10 183.048 95.539 87.509 90.956

Veículos e equipamentos operacionais 40 15.647 10.483 5.164 6.213

Outros equipamentos operacionais 20 48.314 20.650 27.664 22.610

Sistemas e subsistemas 10 106.663 34.465 72.198 132.734

Móveis, utensílios e instalações 10 102.274 38.093 64.181 3.525

Terrenos e outros 12    122.030   27.476      94.554      46.811

2.526.266 763.739 1.762.527 1.681.550

Em andamento:

Obras e construções 18.538 18.538 70.521

Adiantamentos        1.103                     1.103           109

Total 2.545.907  763.739 1.782.168 1.752.180



8. Empréstimos e financiamentos e
debêntures - consolidado

Instituições financeiras Encargos Pagamentos até 31/12/2003 31/12/2002

Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo

R$ R$ R$ R$

Em moeda nacional

BNDES (2), (3) TJLP + 5% a 5,5% a.a. Janeiro de 2012 99.033 433.551 65.602 481.610

Finep TJLP + 4% a.a. Julho de 2003 281

Debêntures. CDI + 1% a.a. e IGP-M + 11% a.a. Maio de 2010 21.611 112.237 62.965 92.583

Outros     3.646        697                         

Subtotal 124.290 546.485 128.858 574.203

Em moeda estrangeira

IFC – U.S.dólar (2), (3) LIBOR + 3,5% a 4,625% a.a. Novembro de 2011 82.218 160.458 101.262 292.865

BID – U.S. dólar (3) LIBOR + 4,25% a 4,625% a.a. Novembro de 2011 42.631 211.896 51.589 309.001

Credit Lyonnais – U.S. dólar (1) LIBOR + 1% a.a. Março de 2005 5.064 800 11.996 7.145

COFACE – U.S. dólar LIBOR + 0,75% a.a. Maio de 2004 1.037 1.940 1.899

Banco Santander – U.S. dólar (a) 1% a.a. Março de 2004 21.202

Banco do Brasil – Iene (b) 1,3% a.a. Julho de 2004 1.202

BCN – U.S. dólar (c) 9,8% a.a. Agosto de 2003 27.765

BCN – U.S. dólar (c) 8,13% a.a. Julho de 2004   27.184                                        

Subtotal 180.538 373.154 194.552    610.910

                                                   

Total 304.828 919.639 323.410 1.185.113

(a) Foi efetuado “hedge” com taxa de 114 % da

variação do CDI.

(b) Foi efetuado “hedge” com taxa de 112,90 %

da variação do CDI.

(c) Foi efetuado “hedge” com taxa de 114,20 %

da variação do CDI.

Na hipótese de a TJLP (Taxa de Juros de Longo

Prazo), no caso dos empréstimos e financiamentos do

BNDES, exceder a 6% ao ano, o diferencial é adicionado

ao valor do principal em aberto. Em 31 de dezembro de

2003, a TJLP foi de 11,0% ao ano.

Em 31 de dezembro de 2003, a taxa do CDI

(Certificado de Depósito Interbancário) era de 16,27%

ao ano.

LIBOR (“London Interbank Offered Rate”) em 31

de dezembro de 2003 era de 1,22% ao ano.

A variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de

Mercado) nos 12 meses de 2003 foi de 8,71%.

Os valores devidos em 31 de dezembro de 2003 e de 2002 estão assim compostos:
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Em 31 de dezembro de 2003, os pagamentos dos

empréstimos e financiamentos de longo prazo estavam

assim distribuídos:

R$

2005 191.398

2006 173.840

2007 148.660

2008 145.280

2009 103.977

Após 2009 156.484

Total 919.639

Em razão do grande porte de seus projetos, as

controladas vêm estruturando a quase totalidade de

seus financiamentos no modelo de “project finance”,

com garantias reduzidas (também chamadas de

regresso limitado) da Companhia e dos acionistas. As

garantias dos financiamentos após o “financial

completion” são baseadas nas receitas das

Concessionárias, na caução das ações da Concessionária,

na cessão das indenizações de seguros e eventuais

indenizações por parte do poder concedente. O direito

de regresso só é aplicado no caso de rescisão da

concessão por parte do poder concedente por

inadimplência da concessionária no cumprimento das

obrigações contratuais. Nesse caso, os patrocinadores

do projeto (certos acionistas da Companhia) estão

obrigados a suportar eventual diferença entre a

indenização recebida do poder concedente e o saldo

do financiamento.

(1) O empréstimo é garantido por avais dos

acionistas e do Banco BCN S.A.

(2) Em 31 de dezembro de 2003, os empréstimos

do IFC à Concessionária da Rodovia Presidente Dutra

S.A. (NovaDutra), no valor de R$ 104.293, e do BNDES,

no valor de R$ 81.149, são garantidos por 49,95% do

total das ações ordinárias e 100% das ações

preferenciais da NovaDutra S.A.. O capital da controlada

é composto por 42.922.067 ações ordinárias e

85.844.119 ações preferenciais.

(3) As concessionárias mutuárias estão sujeitas às

seguintes principais exigências de garantias e cláusulas

restritivas dos contratos de financiamento com a IFC, o

BNDES e o BID:

AutoBAn e NovaDutra
• Caução em primeiro grau sobre as receitas futuras.

• Não constituir ônus para nenhum bem adquirido na

concessão.

• Fazer seguro de todos os seus ativos.

• Não obter novos empréstimos de terceiros, sem a

anuência do financiador. Em 15 de setembro de 2003,

a NovaDutra obteve empréstimo com o Banco Santander

no montante de R$ 20.000. A anuência concedida pela

IFC e pelo BNDES para obtenção desse empréstimo está

sendo formalizada por essas instituições.

• Não vender todos os seus ativos ou parte substancial

destes.

• Não declarar ou pagar aos acionistas dividendos ou

qualquer tipo de distribuição se não atingir os seguintes

índices financeiros, exigidos no Contrato sobre Termos

Comuns:

• Índice de cobertura do serviço da dívida maior

ou igual a 1,3:

NovaDutra

(lucro líquido + depreciação + amortização +

despesas e receitas não monetárias + juros +

“fees” e outros débitos relacionados à dívida) /

serviço da dívida do referido período.

AutoBAn

(lucro líquido + depreciação + amortização +

despesas e receitas não monetárias - pagamento

do direito de outorga + juros (dívida e dívida

subordinada) - investimento + variação do capital

de giro) / serviço da dívida.

• Coeficiente de endividamento de longo prazo

(dívida de longo prazo / patrimônio líquido):

NovaDutra menor ou igual a 1,5.

AutoBAn menor ou igual a 2,0 até atingir

“financial completion” e, após, menor ou igual

a 1,5.

• Coeficiente de liquidez

(ativo circulante / passivo circulante):

NovaDutra maior do que 0,8.

AutoBAn maior do que 0,9.

• No caso da NovaDutra efetuar depósito

trimestral equivalente a US$ 2.000.000 na

conta reserva até o limite de US$ 36.000.000

 ou prestar outra forma de garantia no mesmo

montante.

• No caso da AutoBAn, após constituído o

montante de US$ 25.820.000 em conta reserva,

manter a partir de dezembro de 2002 o equivalente

Notas explicativas
às demonstrações financeiras



a 6 meses do serviço da dívida projetado ou prestar

outra forma de garantia no mesmo montante.

AutoBAn
• Não vender nenhum imobilizado, receita ou outro

ativo, exceto em circunstâncias previstas no contrato.

• Não incorrer em despesas acima de US$ 2.000.000

por ano, que não sejam relativas ao projeto.

• Não assumir contratos de “leasing” para a compra de

ativos com pagamentos acima de US$ 2.500.000 por

ano.

• Investir seus recursos financeiros apenas em fundos

de aplicações financeiras e não emprestar ou adiantar

recursos ou assumir outros tipos de investimentos.

Via Lagos
• Seguro de todos os ativos.

• Não declarar ou pagar dividendos ou fazer qualquer

outro tipo de distribuição aos acionistas, a menos que:

• O coeficiente de serviço da dívida, determinado

conforme a seguir, durante o período de doze meses

anterior tenha sido maior do que 1,3:

Fluxo de caixa livre / serviço da dívida, sendo:

- Fluxo de caixa livre = EBITDA - investimento -

variação no capital de giro - impostos - pagamento da

outorga - conta reserva + receita financeira

- Serviço da dívida: todo endividamento sênior, ou

seja, todo endividamento com BNDES e BID, devido nos

próximos 12 meses

• O coeficiente de endividamento, determinado

conforme a seguir, seja menor do que 65%:

Dívida / patrimônio líquido, sendo:

- Dívida: todas as obrigações de pagamento ou

reembolso

- Patrimônio líquido: patrimônio líquido,

contribuição de capital irrevogável, dívidas subordinadas

e outras formas de contribuição de capital

• Os pagamentos periódicos de serviço da dívida

(principal e juros) tenham sido efetuados.

• Não incorrer em gastos ou compromissos relacionados

com ativo imobilizado e outros ativos não circulantes

que excedam US$ 500.000 por ano.

• Não incorrer, assumir ou permitir a existência de dívida,

com exceção de:

• Financiamento do BID.

• Dívida a curto prazo não superior a

US$ 5.000.000.

• Dívida subordinada relacionada com manutenção

de projetos ou investimentos adicionais.

• Dívida assumida para financiar mudanças nos

projetos, solicitadas e aprovadas pelo poder concedente

e aceitas pela concessionária através de alteração do

contrato de concessão e que envolverá aumento de

tarifa ou outra forma de remuneração.

• Não é permitido que o financiamento do BID seja

subordinado a qualquer outra dívida.

• Não é permitido nenhum ônus sobre quaisquer ativos

e receitas, no presente ou no futuro, exceto as

especificadas no contrato de financiamento.

• Não vender, transferir ou alienar ativos superiores a

US$ 100.000 por ano.

• Não pagar antecipadamente ou resgatar nenhuma

dívida a longo prazo, exceto financiamento do BID, a

não ser que a dívida a longo prazo seja refinanciada em

 condições equivalentes ou mais favoráveis.

Rodonorte
• Debêntures e BNDES têm as seguintes principais

garantias:

• Caução das ações emitidas pela Rodonorte

representativas de 99,99% de seu capital social;

• Caução e cessão dos direitos do Contrato de

Concessão;

• Cessão dos direitos e benefícios decorrentes de

todas as apólices e contratos de seguro.
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9. Saldos e transações com partes
relacionadas - consolidado

As controladas contratam, diretamente ou através

do consórcio, serviços dos acionistas da Companhia ou

de outras companhias controladas ou afiliadas desses

acionistas. As transações  do exercício e os saldos em

31 de dezembro são compostos por:

Saldos

Passivo Exigível a
Ativo  circulante  longo prazo

circulante Fornecedores Fornecedores
R$ R$ R$

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.                1.142

Construtora Andrade Gutierrez S.A.                1.142                   777

Serveng-Civilsan S.A. – Empresas Associadas de Engenharia                   476

Construtora Castilho de Porto Alegre S.A.                   115

Construtora Norberto Odebrecht S.A.                1.142

Brisa Participações e Empreendimentos Ltda.                   1

COPER – Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra                 61              13.893

Camargo Corrêa Transportes S.A.                   720

Cesbe S.A. – Engenharia e Empreendimentos                     97

Odebrecht Serviços de Infra-estrutura S.A.                   714

SVE Participações S.A.               500

J. Malucelli Construtora de Obras Ltda.                     97

Consórcio Construtor Parques              13.407

Servix Engenharia S.A.                   109

Via Engenharia                     76

Companhia Operadora de Rodovias

Consórcio Operador Parques            4.951                3.768

Consórcio Construtor Via Lagos                1.175

Total 2003            5.513              34.803                4.047

Total 2002            2.354              23.516                4.047

Os valores e a remuneração dos serviços prestados às

concessionárias por partes relacionadas foram

estabelecidos, principalmente, com base nos valores

orçados, quando da preparação do plano para

exploração das concessões.



Consolidado

Transações

Serviços Despesas
prestados Imobilizado Receitas financeiras

R$ R$ R$ R$

               235

          10.398

      152.816                2.270

          68.294

                  955

        13.079                1.242

      165.895           78.927                4.467

      140.572         207.517                1.624
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b) Exposição a riscos de taxas de juros

A Companhia está exposta a taxas de juros

flutuantes, principalmente relacionadas às variações (1)

da LIBOR relativa a empréstimos denominados em

dólares norte-americanos, (2) da TJLP e do CDI relativos

a empréstimos em reais. As taxas de juros nas aplicações

financeiras são na sua maioria vinculadas à variação do

CDI e da Selic.

c) Concentração de risco de crédito

Instrumentos financeiros que potencialmente

sujeitam a Companhia a concentrações de risco de

crédito consistem primariamente de caixa e bancos,

aplicações financeiras, contas reserva e contas a receber.

A Companhia mantém contas correntes bancárias,

aplicações financeiras e conta reserva com instituições

financeiras de grande porte.

d) Valor de mercado de instrumentos

financeiros - consolidado

Os valores contábeis e de mercado dos

instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2003 e

de 2002 estão demonstrados a seguir:

Notas explicativas
às demonstrações financeiras

31/12/2003 31/12/2002

Valor Valor de Valor Valor de
contábil mercado contábil mercado

R$ R$ R$ R$

Caixa e bancos 43.181 43.181 56.800 56.800

Aplicações financeiras 85.034 85.034 128.779 128.779

Conta reserva (incluindo o saldo de curto prazo) 11.408 11.408 14.353 14.353

Empréstimos e financiamentos e debêntures

(incluindo os de curto prazo) 187.779 187.779 183.614 183.614

Empréstimos e financiamentos - “project finance”

(incluindo os de curto prazo) 1.036.689 1.324.909

Outras contas a pagar (receber) - operações de “hedge” 31.487 19.326 (856) (5.325)

Obrigações com o poder concedente

(incluindo parcela de curto prazo) 35.408 27.501

10. Instrumentos financeiros - consolidado
a) Exposição a riscos cambiais

A Companhia utiliza empréstimos e financiamentos

de longo prazo para financiar seus projetos. Parte desses

empréstimos é vinculada ao dólar norte-americano e ao

iene equivalentes, em 31 de dezembro de 2003, a

R$ 552.490 e R$ 1.202, respectivamente (nota

explicativa nº. 8). Desse valor, R$ 278.188 estão expostos

a variações nas taxas de câmbio. A Companhia possui

operação de “hedge” sobre as parcelas dos empréstimos

tomados com a IFC e o BID a vencer em 2004 e parte

em 2005 no montante de R$ 275.504.

Os valores de mercado informados em 31 de

dezembro de 2003 e de 2002 não refletem mudanças

subseqüentes na economia, tais como: taxas de juros e

alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter

efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e

premissas foram adotados na determinação do valor de

mercado:

• Caixa e bancos, aplicações financeiras e conta

reserva - Os valores contábeis informados no balanço

patrimonial aproximam-se do valor de mercado em

virtude do curto prazo de vencimento desses

instrumentos.

• Empréstimos e financiamentos, debêntures e

operações de “hedge” - O método de mensuração do

valor de mercado foi apurado considerando-se a

expectativa de liquidação e as taxas de mercado vigentes

na data do balanço.

• Empréstimos e financiamentos – “project

finance”: Conforme descrito na nota explicativa nº. 8,



esses empréstimos são relativos a operação de “project

finance” (empréstimos do BNDES, IFC, BID, Credit

Lyonnays e COFACE) para os quais não foi determinado

o valor de mercado, pois não há disponibilidade de

operação com parâmetros e características similares no

mercado.

• Obrigações com o poder concedente – Essas

transações não são negociadas no mercado, não sendo

praticável estimar seu valor de mercado.

11. Patrimônio líquido
As demonstrações financeiras consolidadas

refletem o patrimônio líquido da Companhia e de suas

controladas, após a determinação da participação dos

minoritários nessas controladas.

a) Capital

O capital autorizado é representado por

95.234.248 ações ordinárias e o subscrito e

integralizado, por 84.818.003 ações ordinárias e sem

valor nominal.

Em 31 de janeiro de 2002, a Companhia efetuou

uma distribuição pública de 16.963.601 ações ordinárias,

representando 20% do capital social da Companhia, a

um valor de R$ 18,00 por ação, sendo R$ 5,00 alocados

ao capital e R$ 13,00 alocados à conta de reserva de

capital, totalizando um acréscimo de R$ 305.345.

b) Dividendos propostos

Os dividendos são calculados em conformidade

com o estatuto social e de acordo com a Lei das

Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). A administração

da Companhia propôs dividendos, relativos ao exercício

de 2003, no montante de R$ 50.043, equivalentes a

R$ 0,59 por ação.

c) Reserva legal

De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº

6.404/76, a Companhia optou por não registrar a reserva

legal, visto que o montante de reserva de capital é

superior a 30% do capital.

d) Lucros Acumulados

A administração da Companhia está propondo a

retenção de lucros acumulados para atender o

orçamento de capital.

12. Contingências - consolidado
Provisão para contingências

A Companhia e suas controladas estão

questionando o pagamento de certos impostos e

contribuições e efetuaram depósitos judiciais

equivalentes ao total ou parte dos valores pendentes de

decisão judicial. As perdas prováveis, registradas como

passivo com base em opinião dos consultores legais da

Companhia, estão resumidas a seguir:

31/12/2003 31/12/2002

R$ R$

Curto prazo

PIS 11.225

COFINS 37.907

ISS 544

Outros 808   1.302

Total 808 50.978

Longo prazo

Imposto de renda e

contribuição social 35.400 26.158

PIS 12.819

COFINS 44.520

Total 92.739 26.158

Com base na opinião de seus consultores legais, a

administração acredita que a provisão para contingências

é suficiente para cobrir as perdas que eventualmente

ocorram, e que a decisão final não afetará

significativamente o fluxo de caixa, a posição financeira

consolidada e o resultado das operações da Companhia.

Parte da provisão para contingências está registrada no

exigível a longo prazo em virtude de não ser possível

estipular a data em que o processo se encerrará.

13. Compromissos vinculados às
concessões

a) Compromisso com o poder concedente:

a.1) Decorrente do direito de outorga fixo:

Refere-se ao ônus da concessão assumido no

processo de licitação, determinado com base em valor

fixo a ser pago ao poder concedente.

AutoBAn

Esse compromisso, em 31 de dezembro de 2003,

monta em R$ 2.226.560 (a valor presente R$ 1.596.264)

e R$ 2.178.972 em 31 de dezembro de 2002, (a valor

presente R$ 1.525.253) a ser pago em parcelas

mensais e iguais durante o período remanescente da

concessão, corrigidas monetariamente pela variação

do IGP-M em julho de cada ano. O cálculo do valor

presente foi efetuado considerando-se uma taxa de

juros de 5% a.a.. (*)
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Via Lagos

Refere-se ao ônus da concessão assumido no

processo de licitação, determinado com base em valor

fixo a ser pago ao poder concedente. Esse compromisso,

em 31 de dezembro de 2003, monta em R$ 112.567

incluindo o valor provisionado no montante de R$

33.848 (a valor presente R$ 43.429) e R$ 103.554

incluindo o valor provisionado de R$ 26.283 (a valor

presente R$  35.886) em 31 de dezembro de 2002, a

ser pago em parcelas anuais durante o período

remanescente da concessão, corrigidas monetariamente

pela variação do IGPM em agosto de cada ano. O cálculo

do valor presente foi efetuado considerando-se uma taxa

de juros de 5% a.a.. (*)

(*) Taxa estimada para emissão de dívida com

prazo similar ao ônus da outurga, não tendo vinculação

com a expectativa de retorno do projeto.

Esse compromisso, atualizado até 31 de dezembro

de 2003, está assim distribuído:

Valor Valor
nominal presente

R$ R$

2004 154.370 150.161

2005 155.613 144.348

2006 155.613 137.474

2007 155.613 130.928

2008 155.613 124.693

2009 155.613 118.755

Após 2009 1.406.692    833.334

Total 2.339.127 1.639.693

A prática contábil adotada pelas concessionárias é

a de não registrar o imobilizado transferido na

concessão; entretanto, é mantido controle auxiliar com

a segregação dos valores dos imobilizados transferidos

do valor relativo a delegação dos serviços públicos (custo

e amortização acumulada). Essa segregação foi efetuada

com base em laudo de avaliação emitido por empresa

independente e especializada e a posição consolidada

está demonstrada conforme segue:

a.2) Decorrente do direito de outorga variável -

AutoBAn:

Refere-se ao preço da delegação do serviço público,

representado por valor variável, correspondente a 3%

da receita bruta efetivamente obtida mensalmente, com

vencimento até o último dia útil do mês subseqüente.

Esse compromisso em 31 de dezembro de 2003 monta

em R$ 1.561 (R$ 1.220 em 2002).

Notas explicativas
às demonstrações financeiras

Taxa anual de Amortização
depreciação Custo acumulada 2003 2002

% R$ R$ R$ R$

Imobilizado transferido:

Serviços iniciais 5 22.069 6.253 15.816 16.919

Terraplanagem 5,56 130.233 41.032 89.201 96.442

Pavimentação 14,29 197.770 160.148 37.622 65.883

Obras de arte correntes 8,33 39.924 39.924 - -

Obras de arte especiais 8,33 255.934 120.812 135.122 156.444

Sinalização e segurança 25 15.328 15.328 - -

Obras complementares 6,25 7.228 2.560 4.668 5.120

Recomposição ambiental e outros 10 8.673 4.915 3.758 4.626

Equipamentos de arrecadação e pesagem 25 9.500 9.500 - -

Delegação dos serviços públicos 5 1.096.343 311.060    785.283    840.599

1.783.002 711.532 1.071.470 1.186.033

Imobilizado líquido



a.3) Pagamentos - AutoBAn

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro

de 2003 foi pago ao poder concedente o montante de

R$ 145.709 (R$ 130.029 referente a direito de outorga

fixo e R$ 15.680 variável) e, em 31 de dezembro de

2002, R$ 125.396 (R$ 111.539 de direito de outorga

fixo e R$ 13.857 variável).

b) Compromissos relativos às concessões

- consolidado

Além dos pagamentos ao poder concedente, a

Companhia assumiu o compromisso de melhorar,

conservar e expandir as rodovias. A valores de 31 de

dezembro de 2003, esses compromissos estavam

estimados em R$ 2.366.023 (R$ 2.158.866 em 2002),

a serem realizados até o final do prazo da concessão.

14. Imposto de renda e contribuição
social - consolidado

Em atendimento às disposições da Deliberação

CVM n. 273/98 e da Instrução CVM n. 371/02, foram

registrados créditos fiscais diferidos decorrentes de

prejuízos fiscais, de bases negativas de contribuição

social e diferenças temporárias, os quais não possuem

prazo de prescrição para sua recuperação. Esses créditos

estão registrados no ativo circulante e realizável a longo

prazo, considerando a expectativa de realização

determinada com base nas projeções de rentabilidade

futura das concessionárias e no limite de 30% para

compensação anual dos lucros tributáveis.

a) Alíquotas

As alíquotas vigentes são de 25% para imposto de

renda e 9% para contribuição social, perfazendo 34%.

b) Reconciliação dos impostos

O benefício (despesa) de imposto de renda e a

contribuição social líquidos diferidos para os exercícios

findos em 31 de dezembro de 2003 e de 2002 estão

conciliados com a alíquota de imposto, conforme

demonstrado a seguir:

2003 2002

R$ R$

Lucro (prejuízo) contábil antes do imposto de renda,

da contribuição social e da participação dos minoritários 271.887 (178.188)

Alíquota de imposto de renda e contribuição social        34%           34%

Benefício ( despesa ) de imposto de renda

calculado de acordo com a alíquota vigente (92.441) 60.584

Ajustes para a alíquota efetiva:

Impostos sobre prejuízos, bases negativas e diferenças temporárias

não diferidos (líquidos de compensação) (1.815) (4.954)

Imposto de renda e contribuição social calculados

sobre base e taxas diferenciadas (lucro presumido) (*) 3.923 -

Outros    1.183    (131)

Benefício ( despesa ) de imposto de renda e contribuição social (89.150) 55.499

(*) O imposto de renda e a contribuição social do

exercício findo em 31 de dezembro de 2003 das

controladas Actua Serviços Compartilhados S/C Ltda. e

Actua Assessoria S/C Ltda. foram calculados tendo como

base o critério de apuração pelo lucro presumido.
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c) Os principais itens das contas de

imposto de renda e contribuição social

diferidos são:

31/12/2003 31/12/2002

R$ R$

Imposto de renda diferido ativo – consolidado:

Prejuízos fiscais e diferenças temporárias 118.257 133.843

Parcela não constituída  (15.578)  (13.978)

Imposto de renda diferido ativo, líquido da parcela não constituída 102.679 119.865

31/12/2003 31/12/2002

R$ R$

Concessionária do Sistema Anhangüera - Bandeirantes S.A. (1) 45.980 56.478

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (2) 10.966 16.558

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (3) 14.101 14.102

Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. (4) 2.676 3.772

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (5)   28.956   28.955

Total impostos diferidos – ativo 102.679 119.865

Imposto de renda e contribuição diferidos classificados no passivo:

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (*) 1.004 –

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (*) 3.909       –

Total impostos diferidos – passivo 4.913       –

(*) As Controladas optaram por utilizar o facultado

pela legislação fiscal no que tange ao diferimento da

variação cambial, que permite que a apuração e

recolhimento dos tributos de natureza federal sejam

considerados somente no momento de sua realização.

Os valores registrados contabilmente, pelo regime de

competência, são adicionados ou excluídos para fins

fiscais quando da apuração e pagamento dos tributos.

Para constituição do crédito tributário, foi

considerado o seguinte:

(1) Retificando seus resultados anuais pelos efeitos

da mudança de prática mencionada na nota explicativa

nº. 3, a Companhia apurou lucro tributável nos anos de

1998 a 2001 e em 2003. O prejuízo apurado em 2002

é decorrente da desvalorização do real em relação ao

dólar norte-americano.

(2) A Companhia apresentou lucros tributáveis em

1998, em 2000, em 2001 e em 2003. Os prejuízos fiscais

de 1999 e de 2002 foram em virtude da desvalorização

do real em relação ao dólar norte-americano.

Notas explicativas
às demonstrações financeiras

O imposto de renda e contribuição social diferidos, por Companhia, são representados por:



(3) A Companhia registrou o ativo diferido

decorrente de prejuízos fiscais, base negativa da

contribuição social e diferenças temporárias, sobre os

resultados incorridos até maio de 2001, tendo em vista

a sua expectativa de realização.

(4) A Companhia apresentou prejuízos fiscais nos

exercícios de 1998, 1999 e 2000. Em 1999 o prejuízo

ocorreu basicamente em virtude da desvalorização do

real em relação ao dólar norte-americano e, nos outros

exercícios, os prejuízos ocorreram basicamente em

virtude das despesas financeiras geradas pelos

empréstimos captados pela Companhia. Em 2001, 2002

e em 2003, findado o período de investimentos

significativos, a Companhia apresentou lucros tributáveis.

(5) A Companhia apresentou prejuízos fiscais nos

exercícios de 1998 e 1999 em virtude da redução em

50% das tarifas de pedágio decidida em ato unilateral,

pelo Governo do Estado do Paraná (vide nota explicativa

n. 15). Nos exercícios de 2000 e 2001 a Companhia

apresentou lucros tributáveis e no exercício de 2003 a

Companhia apresentou lucro fiscal e base negativa da

contribuição social sobre o lucro líquido.

d) Expectativa de realização dos impostos

diferidos

O registro dos créditos tributários está respaldado

em estimativas de realização baseadas em projeções de

rentabilidade da Companhia e suas controladas,

conforme detalhadas a seguir:

Expectativa de recuperação anual
31 de dezembro de 2003: (*) R$

(não auditado)

2004 24.594

2005 30.015

2006 15.600

2007 6.990

2008 6.990

2009 6.600

De 2010 a 2012 1.590

Após 2012   10.300

Total 102.679

Nos termos da Instrução CVM 371, a partir do

exercício de 2002, não foram constituídos ativos fiscais

diferidos para a Concessionária da Rodovia dos Lagos

S.A. e para a Rodonorte – Concessionária de Rodovias

Integradas S.A., em decorrência da ausência de histórico

de rentabilidade da forma como esta é definida na

Instrução CVM acima, ou seja, lucro em pelo menos três

anos nos últimos cinco exercícios sociais. A aplicação

desta regra para as duas concessionárias em questão

não tem nenhuma conotação sobre eventual não

possibilidade de realização dos respectivos saldos de

ativos fiscais diferidos registrados em cada uma.

(*) As projeções de realizações dos ativos fiscais

diferidos foram calculadas individualmente por empresa,

não havendo nenhuma espécie de compensação entre

elas. Os números mencionados são a consolidação dos

valores apurados individualmente.

Quando da análise para efeito de determinação da

parcela a ser registrada, a administração utilizou-se das

projeções de resultados para os próximos exercícios e

avaliou a efetiva capacidade de realização desses créditos,

com base nas estimativas dos lucros tributáveis futuros.

As declarações relativas à perspectiva dos negócios,

às projeções de resultados operacionais e financeiros e

ao potencial de crescimento da Companhia e suas

controladas constituem-se em previsões e foram

baseadas nas expectativas da administração em relação

ao futuro da Companhia e suas controladas. Essas

expectativas estão sujeitas a alterações, decorrentes dos

mercados, do desempenho econômico geral do Brasil,

de índices econômico-financeiros, da indústria e dos

mercados internacionais, estando, portanto, sujeita a

mudanças.
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15. Redução unilateral de tarifa de
pedágio - consolidado

Em 20 de julho de 1998, mediante ato unilateral

do Governo do Paraná, a tarifa de pedágio da Rodonorte

– Concessionária de Rodovias Integradas S.A. foi

reduzida, em média, 50% em relação ao valor inicial

cobrado. Em 13 de agosto de 1998, a controlada, em

conjunto com as demais concessionárias e rodovias do

Estado do Paraná, ajuizou ação ordinária, requerendo a

anulação do ato unilateral. Em 22 de março de 2000, a

controlada, e as demais concessionárias e o Governo do

Paraná, com a anuência da União, através do DNER,

firmaram acordo nos autos do processo, encerrando a

pendência judicial. As tarifas de pedágio de veículos

leves voltaram aos seus níveis originais e de veículos

pesados com mais de dois eixos tiveram 18% de

desconto em relação aos valores originais. Como

compensação para essa redução e a anterior redução de

tarifas em geral, a controlada foi autorizada a reduzir os

seus investimentos nas rodovias, recompondo o equilíbrio

econômico-financeiro do contrato de concessão.

Em 24 de março de 2000, a 1ª Vara Federal do

Paraná homologou o referido acordo. Entretanto, o

Ministério Público apresentou apelação em 18 de maio

de 2000, buscando: (a) a anulação do acordo, com base

na reclamação de que o Ministério Público não teve

oportunidade de participar da definição do acordo,

conforme requerido por lei, ou (b) a redução da tarifa em

50%, conforme anteriormente determinado. A apelação

foi julgada procedente pelo TRF em 15 de outubro de

2002. A controlada, dentro dos prazos recursais pretende

interpor recurso especial e extraordinário junto ao STJ e

STF, respectivamente. Até o julgamento final dos recursos

da controlada, a decisão do TRF não estará em vigor. As

tarifas de pedágio estão sendo cobradas com base no

acordo de 22 de março de 2000.

A administração da controlada e seus assessores

jurídicos entendem que o julgamento dos recursos

especial e extraordinário não alterarão a eficácia do

acordo anterior.

16. Discussão sobre mudança de prática
contábil

Conforme descrito na nota explicativa no. 3,

encontra-se em processo de discussão minuta da

deliberação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM

já submetida à audiência pública, a qual, se aprovada,

definirá, como prática contábil única, aquela ora adotada

pela Companhia. Caso a definição seja por prática

contábil diversa da minuta acima mencionada e adotada

pela Companhia, serão efetuados os ajustes futuramente.

17. Conciliação entre o resultado líquido
do exercício findo em 31 de dezembro de
2002 da controladora e do consolidado

Descrição R$

Lucro líquido da controladora 360.337

Ajustes de exercícios anteriores nas

  controladas (AutoBan e Lagos)

  referentes à mudança de prática contábil

  mencionada na nota explicativa nº 3 (479.863)

Prejuízo líquido do consolidado (119.526)

18. Eventos subseqüentes
Foi publicado em 8 de janeiro de 2004 no DOE do

Paraná, o Decreto nº 2462, declarando de utilidade

pública para fins de desapropriação a aquisição do

controle acionário, 100% das ações com direito a voto

da controlada Rodonorte – Concessionária de Rodovias

Integradas S.A..

Os acionistas e a administração da companhia em

14 de janeiro de 2004 entraram com ação ordinária na

Justiça Federal de Brasília contra a União Federal, o

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

(DNIT), o Estado do Paraná e o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, alegando

ilegalidade do referido Decreto.

Em 10 de fevereiro de 2004, o Tribunal Regional

Federal, atendendo recurso da Companhia, concedeu

liminar para suspender a eficácia do decreto

expropriatório n° 2.462 e tornou, provisoriamente, sem

nenhum efeito o ato de desapropriação até o julgamento

do recurso.

Os acionistas e a administração da companhia

reiteram o seu entendimento sobre os procedimentos

legais vigentes sobre os contratos de concessão e têm

expectativa de um desfecho favorável para o caso.

Notas explicativas
às demonstrações financeiras



19. Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora Consolidado

2003 2002 2003 2002

 R$  R$ R$ R$
Fluxo de caixa de atividades operacionais:

Lucro (prejuízo) líquido       182.953          360.337       182.953     (119.526)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido

ao caixa oriundo das atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos         22.099       (64.694)
Depreciação e amortização              225                 178       198.445       177.276
Amortização do ativo diferido              2.009           3.969           2.009
Amortização do ágio              632              632
Baixa do ativo imobilizado           1.885              863
Variação monetária das obrigações com o poder concedente           3.367           3.183
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos     (136.406)       277.988
Juros sobre empréstimos e financiamentos e mútuos

com partes relacionadas de curto e longo prazos       (23.247)          (18.064)       153.389       177.666
Equivalência patrimonial     (164.474)        (345.049)
Perda de capital                63
Resultado com operação de "hedge"         60.637
Participação dos minoritários            (216)         (3.163)

Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber         (2.239)               (244)       (28.597)       (10.736)
Impostos a recuperar         (2.643)            (5.189)           3.099       (14.221)
Despesas antecipadas e outras              406                 347           4.668           7.707
Outros ativos - circulante e realizável a longo prazo           3.000            (2.145)           5.824         (7.973)
Contas a pagar a fornecedores              243                   99         30.335           3.280
Dívidas com pessoas ligadas           2.089           3.670
Obrigações sociais e trabalhistas              599                 601                  5              686
Impostos e contribuições a recolher e provisão para

imposto de renda e contribuição social                49               (573)           6.987           1.345
Outras contas a pagar - circulante e exigível a longo prazo              561              3.520         24.001         41.615

Caixa oriundo das (aplicado nas) atividades operacionais         (3.872)            (4.173)       539.165       476.975

Fluxo de caixa de operações de investimentos:
Investimentos       (15.661)          (18.580)
Ágio em controlada       (12.632)       (12.632)
Aquisição de ativo imobilizado - (valor pago)            (588)               (172)     (221.120)     (318.105)
Aumento do diferido         (4.125)

Caixa aplicado nas atividades de investimentos       (28.881)          (18.752)     (237.877)     (318.105)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento:
Liquidação de operação de "hedge"       (27.979)
Empréstimos e financiamentos

Pagamentos       (37.337)          (41.842)     (354.836)     (267.165)
Captações         53.800         65.424

Dividendos pagos       (29.614)       (29.614)
Dividendos a pagar - minoritários              (23)
Dividendos recebidos/propostos         22.830
Mútuos com partes relacionadas        (168.920)     (150.852)

Imposto de renda retido na fonte           5.645
Aumento de capital em controladas           6.856

Aumento de capital de:
Subscrição de capital (oferta pública de ações)          305.345       305.345
Acionistas minoritários           6.440

Caixa oriundo da (aplicado na) atividade de financiamento       (31.620)            94.583     (358.652)       (40.808)

Aumento (diminuição) de caixa e bancos e aplicações financeiras       (64.373)            71.658       (57.364)       118.062

Caixa e bancos e aplicações financeiras - no início do exercício         81.016              9.358       185.579         67.517
Caixa e bancos e aplicações financeiras - no fim do exercício         16.643            81.016       128.215       185.579

Divulgação suplementar de informações de fluxo de caixa:
Caixa pago durante o ano referente a:

Juros   7.337            11.842       120.610       123.145
Imposto de renda e contribuição social              6.890         56.155         15.202
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Independent Auditors’ Report

To the Shareholders and Management of

Companhia de Concessões Rodoviárias

São Paulo - SP

1. We have audited the accompanying Parent

Company and consolidated balance sheets of Companhia

de Concessões Rodoviárias and subsidiaries as of

December 31, 2003 and 2002, and the related

statements of operations, changes in shareholders’ equity

(Parent Company), and changes in financial position for

the years then ended, all expressed in Brazilian reais and

prepared under the responsibility of the Company’s

management. Our responsibility is to express an opinion

on these financial statements.

2. Our audits were conducted in accordance

with auditing standards in Brazil and comprised: (a)

planning of the work, taking into consideration the

significance of the balances, volume of transactions, and

the accounting and internal control systems of the

Company and subsidiaries, (b) checking, on a test basis,

the evidence and records that support the amounts and

accounting information disclosed, and (c) evaluating the

significant accounting practices and estimates adopted

by management, as well as the presentation of the

financial statements taken as a whole.

3. In our opinion, the financial statements

referred to in paragraph 1 present fairly, in all material

respects, the financial position of Companhia de

Concessões Rodoviárias and subsidiaries (Parent

Company and consolidated) as of December 31, 2003

and 2002, and the results of their operations, the

changes in shareholders’ equity (Parent Company), and

the changes in their financial positions for the years then

ended in conformity with Brazilian accounting practices.

4. Additionally, we have audited the statements

of cash flows, Parent Company and consolidated,

included in Note 19 to the financial statements, for the

years ended December 31, 2003 and 2002, which are

presented for purposes of additional analyses and are

not a required part of the basic financial statements.

These financial statements were audited by us in

accordance with the procedures mentioned in paragraph

2 and, in our opinion, are presented fairly, in all material

respects, in relation to the basic financial statements

taken as a whole.

5. As mentioned in Note 6 to the financial

statements, on July 4, 2003, the Paraná State

Government published Law No. 14,065, which authorizes

the takeover of the concession of the subsidiary

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

by the State Government. As mentioned in Note 18, on

January 8, 2004, the Paraná State Government declared

100% of the voting shares of the subsidiary Rodonorte

– Concessionária de Rodovias Integradas S.A. in the

public domain for expropriation and acquisition of such

shares. On February 10, 2004, the Federal Regional Court

accepted the Company’s appeal and granted an

injunction suspending the effectiveness of the

expropriation decree No. 2,462, temporarily annulling

the expropriation action until the judgment of the appeal.

The individual and consolidated financial

statements have been prepared under the assumption

of the subsidiary continuing as a private going concern,

without any changes in its functional structure.

The accompanying financial statements have been

translated into English for the convenience of readers

outside Brazil.

São Paulo, January 26, 2004 (except for Note 18,

as to which the date is February 11, 2004)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Helio Wellichen
Auditores Independentes

Engagement Partner



 Parent Company  Consolidated

2003 2002 2003 2002

R$  R$  R$  R$

ASSETS
CURRENT ASSETS

Cash and banks            1,099 781  43,181 56,800

Short-term investments          15,544 80,235  85,034  128,779

Restricted deposits  225

Accounts receivable               212  2,067 55,080  29,642

Accounts receivable - related parties            5,760 1,666  5,513 2,354

Recoverable income taxes          14,181  11,538  23,091 26,190

Deferred income and social contribution taxes 24,594

Prepaid expenses and others               314  720 18,609  15,308

Total current assets          37,110  97,007   255,327  259,073

NONCURRENT ASSETS

Restricted deposits   11,183  14,353

Accounts receivable - related parties        175,533 159,952

Prepaid expenses   114,912   124,051

Deferred income and social contribution taxes    78,085    119,865

Other   3,000  21,849    24,729

Total noncurrent assets        175,533 162,952  226,029  282,998

PERMANENT ASSETS

Investments        502,521  347,769

Goodwill in subsidiary          12,000  12,000

Property and equipment, net            1,195  832  1,782,168   1,752,180

Deferred charges, net  8,085         7,929

Total permanent assets  515,716 348,601 1,802,253 1,760,109

TOTAL 728,359 608,560 2,283,609 2,302,180
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Balance sheets
AS OF DECEMBER 31, 2003 AND 2002
(Expressed in thousands of Brazilian reais - R$)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



 Parent Company  Consolidated

2003 2002 2003 2002

CURRENT LIABILITIES R$ R$ R$ R$

Current maturities of long-term debt 32,502  304,828  323,410

Concession fee obligation  1,905  1,380

Accounts payable - related parties 34,803   23,516

Accounts payable - suppliers               365  122  47,724   17,389

Provision for contingencies  2,027   808     50,978

Other accounts payable - "hedge" operations   30,524

Accrued payroll and related liabilities            1,799 1,200  13,076  13,071

Proposed dividends          50,043   29,614  51,649  29,614

Provision for income and social contribution taxes    6,958

Deferred income and social contribution taxes   1,004

Taxes and contributions payable               356   307  12,546   12,517

Other accounts payable            2,054  1,493  12,604      10,678

Total current liabilities          54,617   67,265   518,429    482,553

LONG-TERM LIABILITIES

Concession fee obligation    33,504   26,121

Long-term debt  919,639    1,185,113

Provisions for losses on investments          30,386  32,878

Deferred income and social contribution taxes    3,909

Provision for income and social contribution taxes  48,801  48,801

Provision for contingencies            2,029    92,739   26,158

Loans from related parties            2,815  2,815

Accounts payable - related parties  4,047  4,047

Other accounts payable - "hedge" operations    963

Other accounts payable   13,617   14,097

Total long-term liabilities          35,230  35,693  1,117,219   1,304,337

MINORITY INTEREST  9,449   9,688

SHAREHOLDERS' EQUITY

Capital stock        196,234 196,234  196,234  196,234

Capital reserve        220,527  220,527   220,527  220,527

Retained earnings        221,751 88,841  221,751    88,841

Total shareholders' equity        638,512  505,602   638,512    505,602

TOTAL        728,359   608,560  2,283,609  2,302,180
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Statements of operations
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2003 AND 2002
(Expressed in thousands of Brazilian reais - R$, except net income per share amount)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

 Parent Company  Consolidated

2003 2002 2003 2002

 R$  R$ R$  R$

GROSS OPERATING REVENUES      42,213 41,937   1,229,433  1,074,436

TAXES ON GROSS REVENUES       (2,536)   (4,326)    (90,265)      (74,099)

NET OPERATING REVENUES      39,677      37,611   1,139,168   1,000,337

COST OF SERVICES

Depreciation and amortization    (197,487)   (170,680)

Services     (24,862)     (20,795)    (205,853)    (185,851)

Cost of concession right   (158,591)   (137,354)

Other   (125,816)  (81,298)

    (24,862) (20,795)   (687,747)   (575,183)

GROSS PROFIT      14,815     16,816 451,421    425,154

OPERATING INCOME (EXPENSES)

Administrative expenses     (23,681)     (36,321)     (91,683)    (138,531)

Financial expenses:

Monetary adjustment of concession fee obligation (3,367)   (3,183)

Exchange rate variation  (278,112)

Interest and other financial expenses       (6,377)    (14,928)    (187,524)    (209,900)

Loss from hedge operations      (60,637)

Financial income:

Exchange rate variation     136,406

Gain from hedge operations          1,171

Interest and other financial income      40,337      56,611        29,784        26,439

Equity income in subsidiaries    164,474    345,049

OPERATING INCOME (LOSS)    189,568    367,227      274,400    (176,962)

NON-OPERATING EXPENSES            (64)  (2,513)        (1,226)

INCOME (LOSS) BEFORE INCOME AND SOCIAL

CONTRIBUTION TAXES, AND MINORITY INTEREST    189,504    367,227   271,887    (178,188)

INCOME AND SOCIAL CONTRIBUTION

TAXES - CURRENT       (6,551)     (6,890)      (67,051)        (9,195)

INCOME AND SOCIAL CONTRIBUTION

TAXES - DEFERRED      (22,099)        64,694

INCOME (LOSS) BEFORE MINORITY INTEREST    182,953   360,337    182,737    (122,689)

MINORITY INTEREST      216  3,163

NET INCOME (LOSS)    182,953    360,337      182,953    (119,526)

INCOME (LOSS) PER SHARE - R$          2.16      4.25



Parent company's statements of changes

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

IN SHAREHOLDERS' EQUITYFOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2003 AND 2002
(Expressed in thousands of Brazilian reais - R$)

Retained earnings
 Capital Capital  (accumulated

stock  reserve  deficit Total

R$  R$  R$  R$

BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2001     111,416 241,882)   (130,466)

Capital increase       84,818    84,818

Premium on subscription of shares  220,527 220,527

Net income  360,337  360,337

Allocation of income:

Proposed dividends (29,614)  (29,614)

BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2002     196,234     220,527  88,841      505,602

Net income 182,953    182,953

Allocation of income:

Proposed dividends  (50,043)  (50,043)

BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2003     196,234  220,527     221,751 638,512
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Statements of changes in financial position
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2003 AND 2002 (Expressed in thousands of Brazilian reais - R$)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Parent Company Consolidated

2003 2002 2003 2002

SOURCES OF FUNDS R$ R$ R$ R$
From operations:

Net income (loss) 182,953 360,337 182,953     (119,526)
Expenses (income) not affecting working capital:

Depreciation and amortization             225   178   198,445      177,276
Amortization of deferred charges  2,009  3,969          2,009
Goodwill amortization             632             632
Monetary adjustment of concession fee obligation  3,367          3,183
Exchange rate variation     (108,344)      234,120
Interest on long-term debt       (28,082)      (29,329)   26,034        14,960
Deferred income and social contribution taxes  21,095       (64,694)
Disposal of property and equipment  1,885             863
Provision for contingencies 16,411        11,671
Concession fee obligation  4,016          3,581
Equity in subsidiaries     (164,474) (345,049)
Dividends received / proposed from subsidiaries        22,830
Capital loss - investments               63
Minority interest (216)        (3,163)

Total from (used in) operations        14,147   (11,854) 350,247      260,280
Funds from shareholders:

Capital contribution (public offering)  305,345  305,345
Minority interest capital increase   6,440

Funds from others:
Related parts loans:

Withholding income tax on interests          5,645
Capital increase in subsidiaries          6,856

Loans on long-term debt 26,662        65,424
Decrease in other noncurrent assets          3,000 15,189        1,855
Transfer of deferred income and social contribution taxes from

            noncurrent assets to current assets 24,594
Transfer of provision for contingencies from current liabilities

to long-term liabilities 50,170
Increase in long-term liabilities          2,027 481
Income tax on interest on capital 801
Total sources of funds        31,675 294,292 467,343 639,344

USES OF FUNDS
Permanent assets:

Increase in investments        15,661 18,580
Goodwill in subsidiary        12,632 12,632
Additions to property and equipment             588             172 230,318      291,521
Increase in deferred charges 4,125

Proposed dividends        50,043        29,614 50,043        29,614
Dividends payable - minority shareholders 23
Loans from related parties  66,459 48,391
Increase in long-term assets 2,145
Transfer of long-term liabilities to current liabilities    30,000     209,824 234,739
Total uses of funds        78,924 146,970  506,965 604,265

  
INCREASE (DECREASE) IN WORKING CAPITAL       (47,249)   147,322 (39,622) 35,079

REPRESENTED BY
Current assets:

At end of period 37,110  97,007 255,327 259,073
At beginning of period 97,007 19,462 259,073 105,590

Increase (decrease) in current assets       (59,897)  77,545  (3,746) 153,483

Current liabilities:
At end of period 54,617   67,265 518,429 482,553
At beginning of period 67,265 137,042 482,553 485,137

Increase (decrease) in current liabilities       (12,648)  (69,777)  35,876 (2,584)
Effect of the change in accounting practice on working capital at beginning of year 120,988

INCREASE (DECREASE) IN WORKING CAPITAL       (47,249) 147,322 (39,622) 35,079
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Notes to the
financial statements

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2003 and 2002
(Amounts in thousands of Brazilian reais -
R$, except for income (loss) per share and
dividends per share, expressed in R$)

1. Operations

The primary business activity of Companhia de

Concessões Rodoviárias (“Company”) is to participate in

Brazil’s state and federal toll road concessions program,

as well, as in service companies related to road operations.

The Company has a controlling interest in the

following concessionaires:

• Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

• Concessionária do Sistema Anhangüera

   Bandeirantes S.A.

• Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.

• Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A.

• Rodonorte - Concessionária de Rodovias

   Integradas S.A.

• Parques Serviços Ltda.

• Actua Serviços Compartilhados S/C Ltda.

• Actua Assessoria S/C Ltda.

• Engelog Centro de Engenharia S/C Ltda.

• Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.

The concessionaires hold the following concessions:

• Through February 2021, Highway BR 116/RJ/SP,

   which links the cities of São Paulo and Rio de

   Janeiro (Rodovia Presidente Dutra) and respective

   access roads, totaling 402.2 km.

• Through April 2018, Anhangüera - Bandeirantes

   Highway System, São Paulo - Limeira, totaling

   316.8 km (AutoBAn).

• Through December 2021, Connection Rio Bonito

   - Araruama - São Pedro da Aldeia, covering

   Highways RJ 123, Rio Bonito - Araruama; parallel

   to RJ 106, Araruama - São Pedro da Aldeia; and

   4 km of RJ 106 between km 105 and km 109,

   totaling 60.0 km (Via Lagos).

• Through May 2015, Presidente Costa e Silva

   Bridge (Rio - Niterói), totaling 23.3 km.

• Through November 2021, Highway BR 376,

   Apucarana - São Luís do Purunã; Highway BR

   277, São Luís do Purunã - Curitiba; PR 151,

   Jaguariaíva - Ponta Grossa; and respective

junctions, totaling 487.5 km (Rodonorte).

• On July 7, 2003, the Company entered into an

   association contract with the business groups

   PRIMAV Ecorodovias and CCBR – Catel

   Construções do Brasil Ltda. with the purpose of

   developing, at a national level, businesses related

   to electronic toll.

The Company’s interest in Serviços e Tecnologia de

Pagamentos S.A. is 48.75% (Serviços e Tecnologia de

Pagamentos S.A. in turn holds 100% of CGPM – Central

de Gestão de Meios de Pagamentos S.A.). The

association will have an initial portfolio of approximately

330,000 users of the electronic toll system in the States

of São Paulo and Rio de Janeiro.

With this association, the Company intends to

foster the development of the electronic toll, aiming at

providing convenience and comfort to users of Brazilian

highways.

The concessions are for exploitation of toll roads

and bridges and, to a limited extent, other revenues from

the leasing of land along the roads. The concessionaires

are responsible for repairing, maintaining, expanding

and operating the roads and bridge, including the access

roads. According to the terms of the concession contracts,

the concessionaires receive the fixed assets from the

concession authority and are responsible for the integrity

of such assets as well as for improvements in the roads

and bridge.

At the end of the concession period, improvements

and additions revert to the concession authority.

Concession contracts do not contain renewal clauses,

except for Via Lagos. The concession period may be

extended in case the economic and financial balance of

the contract between the parties needs to be

reestablished.

The concession agreements provide for the annual

adjustment of the basic tariff using specific formulas set

forth in the concession agreements. The formulas for the

adjustment of the basic tariffs are based on changes in

price indices also specified in the concession agreements.

In the last quarter of 2002, Actua Serviços

Compartilhados S/C Ltda., Actua Assessoria S/C Ltda.

and Engelog Centro de Engenharia S/C Ltda. were

incorporated to provide services to the Company. On

January 1, 2003 these companies commenced

operations.



%
Companies Percentage

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. 100,00

Concessionária do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. 100,00

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. 100,00

Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. 100,00

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. 74,24

Parques Serviços Ltda. 74,24

Actua Serviços Compartilhados S/C Ltda. (*) 99,90

Actua Assessoria S/C Ltda. (*) 99,90

Engelog Centro de Engenharia S/C Ltda. (**) 99,90

Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. (***) 48,75

(*) From November 1, 2002.
(**) From December 1, 2002.
(***) In July 7, 2003.

2. Presentation of the financial
statements

The accompanying financial statements have been

prepared in accordance with Brazilian accounting

practices and supplementary provisions issued by the

Brazilian Securities Commission (CVM).

The consolidated financial statements include the

accounts of the following companies:

Investments, the corresponding shareholders’

equity and other intercompany assets and liabilities and

related revenues and expenses are eliminated in

consolidation.

The portions of the shareholders’ equity and results

of operations related to Rodonorte – Concessionária de

Rodovias Integradas S.A. and Parques Serviços Ltda.

attributable to the minority shareholders have been

recorded under the caption “Minority interests”.

The consolidation of the amounts related to

Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. and CGMP -

Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S.A. was

proportionally made for each caption of the financial

statements.
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Notes to the
financial statements

3. Change in accounting practice

On December 14, 2001, the Brazilian Securities

Commission (CVM) referred to public hearing its draft

resolution on the pronouncement to be issued by the

Brazilian Institute of Independent Auditors (IBRACON)

proposing accounting procedures for recognition of

concession rights by public service concessionaires, the

final version of which is yet to be issued.

In 2002, with the approval of the CVM, the

Company’s management adopted the accounting

practice proposed in such draft resolution. Management

believes that the proposed accounting better reflects the

Company’s results of operations and financial position.

In accordance with Brazilian accounting practices,

the effects of changes in accounting practice are

recognized directly in shareholders’ equity of the

companies subject to the change, in this case,

Concessionária do Sistema Anhangüera - Bandeirantes

S.A. and Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.,

without any effect on their net results.

However, also in accordance with the above

legislation, notably CVM Instruction No. 247 of March

27, 1996, article 16, such effects in the investor, in this

case, Companhia de Concessões Rodoviárias, must be

recognized in equity in earnings (losses) of subsidiaries,

therefore generating a difference between the Company

and consolidated net income (loss) for December 31,

2002. Reconciliation of this difference is presented in

Note 17.

4. Summary of significant accounting
practices

a) Use of estimates
The preparation of financial statements in

accordance with Brazilian accounting practices requires

management to make certain estimates and assumptions

that affect the reported amounts of assets and liabilities

and disclosures of contingent assets and liabilities as of

the date of the financial statements and the reported

amounts of revenues and expenses during the reporting

period. In the preparation of these financial statements,

various estimates and assumptions have been made by

management including the selection of useful lives of

property and equipment, the adequacy of the allowance

for doubtful accounts, accrual of contingent liabilities,

the adequacy of income tax valuation allowances, other

accrued expenses and the fair value of financial

instruments. Actual amounts may vary from those

estimates.

b) Short-term investments
Consist of highly liquid investments, which are

stated at cost plus accrued interest through the balance

sheet date.

c) Investments
In subsidiaries are accounted for under the equity

method. An allowance for loss is recorded in long-term

liabilities for subsidiaries with a deficiency in

shareholders’ equity.

d) Property and equipment
Stated at the cost of acquisition or construction,

less accumulated depreciation and amortization. Major

renewals and improvements are capitalized while

maintenance and repair costs are charged to expense as

incurred. Costs of expansion, construction and

improvement projects, while not finished, should be

accounted for as construction in progress. Depreciation

and amortization are computed on the straight-line

method based on the lesser of the estimated useful lives

of the underlying assets or the concession period. The

principal depreciation rates are shown in Note 7.



5. Restricted deposits - consolidated

The restricted deposits are required as collateral for the

loans obtained from IFC, IDB and BNDES. The amounts

maintained on deposit are invested in short-term and

long-term investments and become available to the

Company for unrestricted use as the loans are repaid or

other guarantees are provided (see Note 8).

e) Income and social contribution taxes
The provision for income and social contribution

taxes includes amounts for deferred taxes arising as a

result of loss carryforwards and temporary differences

between financial and tax reporting. Deferred tax assets

are reduced by valuation allowances, if management

determines that realization is unlikely.

f) Short-term and long-term debt
Short-term and long-term debt includes accrued

interest and exchange/monetary variations through the

balance sheet date.

g) Provisions for contingencies
Recorded at the amounts of probable losses based

on management’s evaluation at the balance sheet date.

h) Income (loss) per share
Calculated based on the number of shares issued

and outstanding as of the balance sheet date.

i) Transactions and balances denominated
in foreign currencies

Transactions denominated in foreign currencies are

converted into Brazilian reais at the prevailing exchange

rates at the time of the related transactions. Foreign

currency denominated assets and liabilities are translated

using the exchange rate at the balance sheet date.

Exchange variations are recognized in net income (loss)

when realized or through the balance sheet date.

j) Gross operating revenues
Operating revenues are recognized as tolls are

collected at toll roads and bridges.

k) Segment information
The Company operates, basically, in one business

segment: the operation of toll highways and bridge.

Revenues are generated mainly from the collection of

tolls and the lease of land along the road.



6. Investments – parent company
Concessionária Concessionária

da Rodovia do Sistema Concessionária Concessionária
Presidente Anhangüera- da Rodovia dos da Ponte
 Dutra S.A. Bandeirantes S.A.   Lagos S.A. Rio-Niterói S.A.

Base date of financial statements (*)

Subscribed shares held in 2002:

Common 41,256,754 174,999,988 17,583,995 8,664,989

Preferred 82,513,531 17,584,000 8,665,000

Subscribed shares held in 2003:

Common 42,922,056 174,999,988 17,583,995 9,018,847

Preferred 85,849,119 17,584,000 9,018,858

Stake in total capital 100% 100% 100% 100%

Capital stock in 2002 – R$ 152,237 171,162 35,168 17,327

Capital stock in 2003 – R$ 158,382 171,162 35,168 18,037

Shareholders’ equity (deficiency) :

2002 - R$ 149,093 159,370 (32,878) 11,364

2003 - R$ 201,538 248,614 (30,387) 18,111

Net income (loss) for the year ended December 31,

2002 adjusted - R$ (13,107) 379,054 (17,487) 5,706

Net income (loss) for the year ended December 31,

2003 - R$ 46,300 89,245 2,492 7,281

R$ R$ R$ R$

Changes in investments:

Investments as of December 31, 2001 167,542 5,658

Provision for loss as of  December 31, 2001 (219,684) (15,391)

Addition – Capital increase

Interest on own capital (5,342)

Earnings (loss) - equity method (13,107) 379,054 (17,487)    5,706

Investments as of December 31, 2002 149,093 159,370 1,364

Provision for loss as of December 31, 2002 (32,878)

Addition – Capital increase 6,145 710

Dividends paid/proposed (1,246)

Capital loss

Elimination of Company’s transaction 7 39

Equity method before elimination of

Company’s transaction 46,300   89,245 2,492 7,281

Investments as of December 31, 2003 201,545 248,654 18,109

Provision for loss as of December 31, 2003 (30,386)

Goodwill in subsidiary (1)

(*) December 31, 2003 and 2002

100
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(1) The goodwill on acquisition of right to

participate in CGMP – Centro de Meios de

Pagamentos S.A. paid to other concessionaires is

based on future profitability and amortized at the

rate of 10% per year.



Rodonorte – Actua Engelog
Concessionária Parques Serviços Actua Centro de Serviços e

de Rodovias Serviços Compartilhados Assessoria Engenharia Tecnologia de
Integradas S.A.    Ltda. S/C Ltda. S/C Ltda S/C Ltda Pagamentos S.A. Total

531,953,085 7,424 9,990 9,990

1,063,910,059

531,953,085 7,424 9,990 9,990 9,990 10,870,080

1,063,910,059

74.24% 74.24% 99.90% 99.90% 99.90% 48.75%

107,480 10 10 10

107,480 10 10 10 10 7,975

37,376 236 10 10

36,306 365 250 1,686 662 11.870

(12,362) 82

(1,070) 130 6,304 13,214 4,656 (4,488)

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

18,366 114 191,680

(235,075)

18,560 10 10 18,580

(5,342)

(9,178)    61       345,049

27,748 175 10 10 347,770

(32,878)

12 8,795 15,662

(6,058) (11,526) (4,000) (22,830)

(63) (63)

(1,396) (1,350)

(794)  97  6,299  13,200 4,651 (2,947)  165,824

26,954  272     251    1,684 (733)    5,785 502,521

(30,386)

   12,000
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7. Property and equipment - consolidated
12/31/2003 12/31/2002

Annual Accumulated
depreciation       depreciation and

rates Cost  amortization Net Net

% R$ R$ R$ R$

Property items additions and improvements:

Works of art and concrete barriers 5 450,400 116,097 334,303 323,378

Building, earthwork and drainage 6 598,412 115,055 483,357 491,082

Paving and new covering of asphalt 12.5 777,946 273,099 504,847 476,230

Topographic projects and surveys 7 83,584 21,217 62,367 61,226

Preliminary services 7 37,948 11,565 26,383 26,785

Horizontal, vertical and aerial signs 10 183,048 95,539 87,509 90,956

Vehicles and operating equipment 40 15,647 10,483 5,164 6,213

Other operating equipment 20 48,314 20,650 27,664 22,610

Systems and subsystems 10 106,663 34,465 72,198 132,734

Furniture, fixtures and installations 10 102,274 38,093 64,181 3,525

Property, land and other 12    122,030   27,476      94,554      46,811

2,526,266 763,739 1,762,527 1,681,550

In progress:

Civil work and construction 18,538 - 18,538 70,521

Advances        1,103             -        1,103           109

Total 2,545,907 763,739 1,782,168 1,752,180

The shares of Concessionária da Rodovia dos Lagos

S.A. were received as a capital contribution conditioned

on the approval of the transfer of shares by the

concession authorities and financing agents. The

Company has already obtained authorization from the

concession authorities and is awaiting the contractual

formalization of the authorizations granted by the

financing agents.  Assets and net revenues of this

subsidiary represent 4.3% and 2.5%, respectively, of the

consolidated amounts.

On July 4, 2003, State Law No. 14,065 was

published in the Official Gazette (DOU), authorizing the

Executive Branch of the State of Paraná to expropriate

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas

S.A., under the terms of legislation in force.

The expropriation is a legal action provided by law

and in the concession agreement. Execution of the

expropriation assumes respect for legal due process and

the advance payment of the fair value as reimbursement

of investments made, fines for breach of contract and

loss of profits.

The aforementioned subsidiary’s financial

statements as of December 31, 2003, do not contain

any adjustment resulting from a possible expropriation,

since this event has not been carried out by the

Concession Authority to-date. Assets and net revenue of

this subsidiary represent, 17.1% and 14.6% respectively

of the consolidated amounts.

Both the concession agreement and the law that

deals with the matter require prior studies by the

Concession Authority, addressing the assessments and

appraisals necessary to define the indemnity amount.



8. Long-term debt - consolidated

As of December 31, 2003 and 2002, long-term

debt is composed of:

Financing institutions Annual interest rate Payable through 12/31/2003 12/31/2002

Current Long Current Long
maturity  term maturity  term

R$ R$ R$

In Brazilian reais

BNDES (2), (3) TJLP + 5% to 5.5% p.a. January 2012 99,033 433,551 65,602 481,610

FINEP TJLP + 4% p.a. July 2003 - - 281 -

Debentures CDI + 1% p.a. and IGP-M + 11% p.a. May 2010   21,611 112,237   62,965   92,583

Other    3.646       697                     

Total 124,290 546,485 128,858 574,203

In foreign currency

IFC – U.S. dollar (2), (3) LIBOR + 3.5% to 4.625% p.a. November 2011 82,218 160,458 101,262 292,865

IDB – U.S. dollar (3) LIBOR + 4.25% to 4.625% p.a. November 2011 42,631 211,896 51,589 309,001

Credit Lyonnais – U.S. dollar (1) LIBOR + 1% p.a. March 2005 5,064 800 11,996 7,145

COFACE – U.S. dollar LIBOR + 0.75% p.a. May 2004 1,037 - 1,940 1,899

Banco Santander – U.S. dollar (a) 1% p.a. March 2004 21,202 - - -

Banco do Brasil – iene (b) 1.3 % p.a. July 2004 1,202 - - -

BCN – U.S. dollar (c) 9.8% p.a. August 2003 - - 27,765 -

BCN – U.S. dollar (c) 8.13% p.a. July 2004   27,184             -            -              -

Total 180.538 373,154 194,552  610,910

Total 304,828 919,639 323,410 1,185,113

(a) Hedge, at a rate of 114 % of CDI variation.

(b) Hedge, at a rate of 112.90 % of CDI variation.

(c) Hedge, at a rate of 114.20 % of CDI variation.

TJLP (“Taxa de Juros de Longo Prazo”) is the

Brazilian long-term interest rate reset quarterly by the

Brazilian Central Bank. Related to BNDES loan, in the

event the TJLP exceeds 6% per annum, the differential

is added to the principal balance outstanding. As of

December 31 2003, the TJLP rate was 11.0% per annum.

CDI (“Certificado de Depósito Interbancário”) is

the rate charged between banks on interbank loans. As

of December 31, 2003, the CDI rate was 16.27% per

annum.

LIBOR (“London Interbank Offered Rate”) as of

December 31, 2003 was 1.22% per annum.

The variation of IGP-M (“Índice Geral de Preços de

Mercado”) for the last 12 months of 2003 was 8.71%.
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As of December 31, 2003, the scheduled payments

of the long-term maturities of the debt are as follows:

R$

2005 191,398

2006 173,840

2007 148,660

2008 145,280

2009 103,977

After 2009 156.484

Total 919.639

Due to the magnitude of the projects, the

Company’s subsidiaries have structured almost all of

their financing as project financing with reduced

guarantees (limited right of recourse) from the Company

and its shareholders. Financing guarantees after

completion of the projects are collateralized by

concessionaires’ revenues, common and/or preferred

shares, insurance indemnity and potential indemnities

from the concession authority. The limited right of

recourse applies only in the case of cancellation of the

concession agreement by the concession authority for

the concessionaire’s failure to meet the obligations set

forth in the agreement. In this case, the Company’s

shareholders are required to pay any potential difference

between the indemnity received from the concession

authority and the amount of the financing.

(1) Loans are guaranteed by the shareholders

and Banco BCN S.A.

(2) As of December 31, 2003, IFC loans to

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

(“NovaDutra”) amounting to R$ 104,293 and from

BNDES amounting to R$ 81,149 are secured by 49.95%

of the total common shares and 100% of the preferred

shares of NovaDutra S.A. The subsidiary’s capital is

represented by 42,922,067 common and 85,844,119

preferred shares.

(3) The concessionaire borrowers are subject to

a number of security requirements and restrictive

covenants under the various financing agreements with

IFC, BNDES and IDB. The security requirements and most

restrictive covenants are as follows:

Notes to the
financial statements

AutoBAn and NovaDutra
• Future revenues as collateral.

• No liens on all assets acquired during the concession.

• Insurance for all assets.

• No loan from third parties, without lender’s approval.

On September 15, 2003, NovaDutra obtained a loan of

R$20,000 from Banco Santander. The IFC’s and BNDES’s

consent to this loan is being formalized by the same

institutions.

• No sale of all or substantial part of the assets.

• No declaration or payment to shareholders of dividends

or any kind of distribution if financial indices set forth in

the common terms contracts are not met:

• Debt service ratio greater or equal to 1.3; Such

ratio is computed for the respective concessionaires

as follows:

NovaDutra

(net income + depreciation + amortization +

nonmonetary expenses and income + interest +

fees and other debt charges) / debt service for the

period

AutoBAn

(net income + depreciation + amortization +

nonmonetary expenses and income - payment of

concession right + interest (debt and subordinated

debt) - investment + working capital change) /

debt service

Long-term debt ratio (long-term debt / net equity):

NovaDutra less than or equal to 1.5

AutoBAn less than or equal to 2.0 for

“financial completion” and afterwards, less

than or equal to 1.5

• Liquidity ratio (current assets current liabilities):

NovaDutra - greater than 0.8

AutoBAn - greater than 0.9

• In NovaDutra’s case, make a quarterly deposit

equivalent to US$ 2,000,000 into the reserve

account up to a limit of US$ 36,000,000 or give

another guarantee of the same amount.

In AutoBAn’s case, after the reserve account totals

US$ 25,820,000, maintain, starting December

2002, an amount equivalent to 6 months of

projected debt service or give another guarantee

of the same amount.



Do not incur, assume or allow the existence

• Debt to finance project changes requested and

approved by the concession authority and accepted by

the concessionaire through an amendment to the

concession agreement and that will involve tariff

increases or other types of compensation.

• Financing from IDB cannot be subordinated to any

other debt.

• No liens on assets or revenues are allowed at present

or in the future, unless otherwise stated in the financing

agreement.

• Do not sell, transfer or dispose of assets greater than

US$ 100,000 per annum.

• Do not pay in advance or call any long-term debt,

except for IDB financing, unless the long-term debt will

be refinanced on equivalent or more favorable terms.

Rodonorte
• Debentures and BNDES have the following main

collaterals:

• Collateral of shares issued by Rodonorte

representing 99.99% of its capital;

• Collateral and assignment of concession rights;

• Assignment of rights and benefits of all insurance

policies and contracts.

AutoBAn
• No sale of property, revenue or other asset, except in

the circumstances foreseen in the agreement.

• No incurrence of expenses in excess of US$ 2,000,000

per annum that are not related to the project.

• No lease contracts for purchase of assets whose

payments exceed US$ 2,500,000 per annum.

• Make investments only in short-term funds and do not

lend, advance, or assume other types of investments.

Via Lagos
• Insurance for all assets.

• Do not declare or pay dividends or make any other

kind of distribution to shareholders unless:

• Debt service ratio for the preceding twelve

months, calculated as follows, has been greater than 1.3:

Free cash flow / debt service

Free cash flow is defined as EBITDA - investment -

 working capital change - taxes - payment of concession

right - deposit account + financial income

Debt service is defined as all senior debt, i.e., all

debt to BNDES and IDB due in the next 12 months

• The indebtedness ratio, calculated as follows, is

less than 65%:

Debt net equity

- Debt: is defined as all payments or

reimbursements to be made

- Net equity: is defined as net equity, irrevocable

capital contributions, subordinated debt and other types

of capital contributions

• Periodic debt service payments (principal and

interest) have been made.

• No incurrence of expenses or commitments associated

with fixed assets and other noncurrent assets in excess

of US$ 500,000 per annum.

• of debt, with the exception of:

• Financing from IDB.

• Short-term debt not in excess of US$ 5,000,000.

• Subordinated debt related to project maintenance

or additional investments.



Balances
Short term Long term

Account Accounts Accounts
receivables payable payable

R$ R$ R$

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 1,142

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 1,142 777

Serveng-Civilsan S.A. - Empresas Associadas de Engenharia 476

Construtora Castilho de Porto Alegre S.A. 115

Construtora Norberto Odebrecht S.A. 1,142

Brisa Participações e Empreendimentos Ltda.  1

COPER - Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra 61  13,893

Camargo Corrêa Transportes S.A. 720

Cesbe S.A. - Engenharia e Empreendimentos 97

Odebrecht Serviços de Infra-estrutura S.A. 714

SVE Participações S.A. 500

J. Malucelli Construtora de Obras Ltda.  97

Consórcio Construtor Parques 13,407

Servix Engenharia S.A. 109

Via Engenharia 76

Companhia Operadora de Rodovias

Consórcio Operador Parques  4,951 3,768

Consórcio Construtor Via Lagos 1,175

Total 2003 5,513 34,803 4,047

Total 2002 2,354 23,516 4,047
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9. Related parties - consolidated

The subsidiaries contract, directly or through

consortium, services from shareholders of the Company

or from companies controlled by or affiliated with them.

Transactions for the years ended December 31, 2003

and 2002 and balances are summarized as follows:

Amounts and payment of services provided by

related parties to  concessionaires were established,

mainly, based on the budgeted amounts, upon

preparation of the plan for concession exploitation.



Consolidated

Transactions

Services Property and Financial
rendered   equipment Revenues expenses

R$ R$ R$ R$

235

10,398

152,816 2,270

 68,294

955

13,079  1,242

165,895 78,927  4,467

140,572 207,517  1,624
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12/31/2003 12/31/2002

Carrying Fair Carrying Fair
amount value  amount value

R$ R$ R$ R$

Cash and banks 43,181 43,181 56,800 56,800

Short-term investments 85,034 85,034 128,779 128,779

Restricted deposits (including short-term) 11,408 11,408 14,353 14,353

Short-term and long-term debt 187,779 187,779 183,614 183,614

Short-term and long-term debt “project finance” 1,036,689 1,324,909

Unrealized (gain) loss on hedge operations 31,487 19,326 (856) (5,325)

Concession fee obligation (including short-term) 35,408 27,501

10. Financial instruments - consolidated
a) Foreign currency exposure

The Company uses long-term loans and financing

to fund its projects. Part of the loans are denominated

in U.S. dollars and Japanese Yen, equivalent as of

December 31, 2003 to R$ 552,490 and R$ 1,202

respectively (Note 8). Of this amount, R$ 278,188 is

exposed to unfavorable exchange rate fluctuations. The

Company entered into various hedge transactions on

loans from IFC and IDB maturing in 2004 and part of

2005. The hedged portion amounts to R$ 275,504.

b) Interest rate exposure

The Company is exposed to floating interest rates,

principally variations of (1) LIBOR on loans denominated

in U.S. dollars, and (2) TJLP and CDI on loans in Brazilian

reais. In general, interest on financial investments is

linked to the variation of CDI and SELIC.

c) Concentrations of credit risk

Financial instruments that potentially subject the

Company to concentrations of credit risk consist primarily

of cash in banks, short-term investments, restricted

deposits and other receivables.

The Company maintains cash in banks, short-term

investments and restricted deposits with large financial

institutions.

d) Fair value of financial instruments -

consolidated

The carrying amounts and fair values of the

financial instruments as of December 31, 2003 and 2002

are as follows:

The amounts provided are representative of fair

values as of December 31, 2003 and 2002 and do not

reflect subsequent changes in the economy, interest and

tax rates, and other variables that may impact

determination of fair value. The following methods and

assumptions were used in estimating fair values for

financial instruments:

• Cash and banks, short-term investments and

restricted deposits - the carrying amounts reported in

the balance sheet approximate fair value due to the

short maturity of these instruments.

• Short and long-term debt, debentures and

hedge transactions - market value was calculated based

on the expected settlement of hedge transactions and

on market rates for short and long term debt at the

balance sheet date.

• Loans and financing – project finance: As

described in Note 8, these loans refer to the project

finance operation (loans from BNDES, IFC, IDB, Credit

Lyonnais and COFACE). Their market value was not

determined due to lack of operations with similar

conditions and characteristics in the market.

• Concession fee obligations – As these

transactions are not conducted in the market, it is not

possible to estimate their market value.



12/31/200 12/31/2002

R$ R$

Current

Service Tax (ISS) 544

PIS 11,225

COFINS 37,907

Other 808 1,302

Total 808 50,978

Long-term

Income and social

contribution taxes              35,400       26,158

PIS              12,819

COFINS 44,520          -

Total 92,739 26,158

11. Shareholders’ equity
The consolidated financial statements reflect the

consolidated shareholders’ equity of the Company and

its subsidiaries, after segregating, as minority interest,

the participation of minority shareholders in the

subsidiaries.

a) Capital stock

Authorized capital is represented by 95,234,248

common shares, and subscribed and paid-up capital is

represented by 84,818,003 common shares without par

value.

On January 31, 2002, the Company made a public

offering of 16,963,601 common shares, which

represented 20% of the Company’s capital, in the

amount of R$ 18.00 per share, R$ 5.00 of which was

allocated to capital and R$ 13.00 to the capital reserve

account, totaling an increase of R$ 305,345.

b) Proposed dividends

Dividends are calculated in accordance with the

bylaws and the Brazilian Corporation Law (Law No.

6,404/76). The Company’s management proposed

dividends related to  2003 in the amount of R$ 50,043,

equivalent to R$ 0.59 per share.

c) Legal reserve

Pursuant to article 193 of Law No. 6,404/76, the

Company elected not to record the legal reserve, since

the amount of capital reserve is higher than 30% of

capital.

d) Retained earnings

The Company’s management is proposing the

retention of retained earnings in order to comply with

the capital budget.

12. Contingencies – consolidated
Provision for contingencies

The Company and its subsidiaries are contesting

the payment of certain taxes and contributions and have

made escrow deposits in court (judicial deposits for legal

proceedings) of equivalent or lesser amounts pending

final legal decisions. Probable losses, recognized as

liabilities of the Company based on evaluation of

probability of loss by management and its legal counsel,

are summarized below:

Management and its legal counsel believe that the

provision for contingencies is sufficient to meet probable

and reasonably estimable losses in the event of

unfavorable rulings, and that the ultimate resolution will

not have a significant effect on the Company’s cash

flows, consolidated financial position or results of

operations. A portion of the provision for contingencies

is recorded in long-term liabilities since it is not possible

to determine when the lawsuit will end.

13. Commitments linked to concession
a) Commitments to concession authority:

a.1) Arising from fixed concession right:

Refers to the price of the public service concession

assumed in the bidding process, represented by a fixed

amount payable to the concession authority.

AutoBAn

This commitment, totaling R$ 2,226,560 as of

December 31, 2003 (present value: R$ 1,596,264) and

R$ 2,178,972 as of December 31, 2002, (present value:

R$ 1,525,253) is payable in equal monthly installments

over the remaining period of the concession, monetarily

adjusted based on the IGP-M (General Market Price Index)

variation in July of each year. Present value was calculated

considering an annual interest rate of 5% p.a. (*).
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Via Lagos

Refers to the price of the public service concession

assumed in the bidding process, represented by a fixed

amount payable to the concession authority. This

commitment amounts to R$ 112,567, including the

accrued amount of R$ 33,848 (present value: R$ 43,429)

as of December 31, 2003, and R$ 103,554, including

the accrued amount of R$ 26,283 (present value: R$

35,886) as of December 31, 2002, payable in annual

installments over the remaining period of the concession,

monetarily adjusted based on the variation of the IGP-

M (General Market Price Index) in August of each year.

Present value was calculated considering an annual

interest rate of 5% p.a.(*).

(*) Estimated rate for issuance of debt with

payment term similar to that of the concession price,

with no relationship with the project expected return.

These commitments, monetarily adjusted through

December 31, 2003, are payable as follows:

Nominal Present
value value

R$ R$

2004 154,370 150,161

2005 155,613 144,348

2006 155,613 137,474

2007 155,613 130,928

2008 155,613 124,693

2009 155,613 118,755

After 2009 1,406,692    833,334

Total 2,339,127 1,639,693

The concessionaire adopts the accounting practice

of not recording the property and equipment transferred

with the concession; however, an auxiliary control is

maintained providing the segregation between the

values of transferred property and equipment and the

value of the concession of public services (cost and

accumulated amortization). This segregation was made

based on the appraisal report issued by an independent

specialized firm, and is as follows:

a.2) Arising from variable concession rights -

AutoBAn:

Refers to the price of public service concession,

represented by a variable amount corresponding to 3%

of the gross revenue earned in each month, maturing on

the last business day of the subsequent month. As of

December 31, 2003, this liability amounts to R$ 1,561

(R$ 1,220 in 2002).

Annual Accumulated Property and equipment, net
depreciation Cost amortization 2003 2002

 % R$ R$ R$ R$

Transferred property and equipment:

Initial services 5.00 22,069 6,253 15,816 16,919

Earth moving 5.56 130,233 41,032 89,201 96,442

Paving 14.29 197,770 160,148 37,622 65,883

Current structures 8.33 39,924 39,924 - -

Special structures 8.33 255,934 120,812 135,122 156,444

Signaling and safety 25.00 15,328 15,328 - -

Complementary work 6.25 7,228 2,560 4,668 5,120

Environmental remediation and other 10.00 8,673 4,915 3,758 4,626

Toll and weighing equipment 25.00 9,500 9,500 - -

Concession of public services 5.00 1,096,343 311,060    785,283    840,599

1,783,002 711,532 1,071,470 1,186,033



14. Income and social contribution taxes
- consolidated

Pursuant to the provisions set forth by CVM

Resolution No, 273/98 and CVM Instruction No, 371/02,

deferred income tax credits arising from tax loss

carryforwards and deductible temporary differences are

recorded as noncurrent assets, based on the

concessionaires’ expected future profitability, Such tax

loss carryforwards may be used to offset up to 30% of

each future years’ taxable income.

a) Tax rates

The Brazilian statutory rates are 25% for income

tax and 9% for social contribution, totaling 34%.

b) Income tax reconciliation

Net deferred income and social contribution tax

benefit (expense) for the years ended December 31,

2003 and 2002 are reconciled to the tax rate, as follows:

2003 2002

R$ R$

Income (loss) before income and social contribution taxes and

minority interest 271,887 (178,188)

Income and social contribution statutory tax rate       34%        34%

Income tax benefit (expense) at statutory tax rate (92,441) 60,584

Deferred taxes on tax loss carryforwards and temporary

differences (net of offset amounts) (1,815) (4,954)

Income and social contribution taxes calculated on different basis

and rates (estimated income ) (*) 3,923 -

Other    1,183     (131)

Income tax benefit (expense) (89,150) 55,499

(*)The income and social contribution taxes for the year

ended December 31, 2003 of the subsidiaries Actua

Serviços Compartilhados S/C Ltda. and Actua Assessoria

S/C Ltda. were calculated based on the estimated income

calculation method.

a.3) Payments - AutoBAn

During the year ended December 31, 2003, the

Company paid to the concession authority the amount

of R$ 145,709 (R$ 130,029 related to fixed concession

rights and  R$ 15,680 related to variable concession

rights) and as of December 31, 2002, the amount of

R$ 125,396 (R$ 111,539 related to fixed concession

rights and R$ 13,857 related to variable concession

rights).

b) Commitments in connection with

construction work - consolidated

In addition to payments to the concession authority,

the Company’s subsidiaries are required to improve and

expand highways. As of December 31, 2003, these

commitments were estimated at R$ 2,366,023 (R$

2,158,866 in 2002), to be completed over the term of

each concession.
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c) The principal components of the

deferred income tax are as follows:

12/31/2003 12/31/2002

R$ R$

Consolidated deferred income tax assets:

Net operating loss carryforward  and temporary differences 118,257 133,843

Valuation allowance   (15,578)  (13,978)

Deferred income tax assets, net of valuation allowance - noncurrent  102,679 119,865

          

Deferred income and social contribution taxes, by

Company, are as follows:

12/31/2003 12/31/2002

R$ R$

Concessionária do Sistema Anhangüera - Bandeirantes S.A. (1) 45,980 56,478

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (2) 10,966 16,558

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (3) 14,101 14,102

Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. (4) 2,676 3,772

Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (5)   28,956   28,955

Total 102,679 119,865

Deferred income and social contribution taxes recorded in liabilities:

Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (*) 1,004    –

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (*) 3,909          –

4,913      –

(*) The Subsidiaries elected to defer the exchange

loss, in accordance with legislation, which permits that

calculation and payment of federal taxes be considered

only upon their realization. The amounts recorded in the

accounting books, on an accrual basis, are added or

excluded for tax purposes upon calculation and payment

of taxes.

The following were considered in computing

deferred income tax credits:

(1) As a result of amending its tax returns for the

effects of the change in practice mentioned in note 3,

the Company generated taxable income in 1998 to

2001, and in 2003. The loss generated in 2002 was

caused by the devaluation of the real against the U.S.

dollar.

Notes to the
financial statements



(2) The Company generated taxable income in

1998, 2000, 2001 and 2003. The tax losses generated

in 1999 and 2002 were derived from the devaluation of

the real against the U.S. dollar.

(3) The Company recorded the deferred tax asset

arising from tax losses, social contribution tax loss

carryforwards and temporary differences, on the results

incurred through May 2001, in view of the expectation

of realization.

(4) The Company generated tax losses in 1998,

1999 and 2000. In 1999, the loss was basically due to

the devaluation of the real against the U.S. dollar and,

in other years, the losses were basically derived from

financial expenses on the Company’s loans. In 2001,

2002 and 2003, after a period of significant investments,

the Company generated taxable income.

(5) The Company generated tax losses in 1998 and

1999 due to the 50% reduction in toll rate, decided in

a unilateral act by the Paraná State Government (see

Note 15). In 2000 and 2001 the Company generated

taxable income, and in 2003 the Company presented

taxable income and social contribution tax loss

carryforwards.

d) Expected realization of the deferred tax

asset

The recognition of deferred tax assets is supported

by realization estimates based on projected profitability

of the Company and its subsidiaries, as detailed below:

Expected realization as of
December 31, 2003: (*) R$

(Unaudited)

2004 24,594

2005 30,015

2006 15,600

2007 6,990

2008 6,990

2009 6,600

2010 to 2012 1,590

After 2012   10,300

Total 102,679

Under the terms of CVM Instruction No, 371,

beginning 2002, deferred tax assets were not recorded

for Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. and

Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

due to their history of operating losses as defined in the

above CVM Instruction, that is, profit in at least three

out of the last five fiscal years. The application of this

rule for both companies does not mean any impossibility

of realization of the respective individual deferred tax

asset balances recorded.

(*) The expectation of realization of the deferred

tax asset was determined on an individual basis, with

no compensation being expected among the companies.

 The amounts shown above correspond to consolidated

amounts determined individually for each company.

In deciding on recognizing a deferred tax asset,

management developed income forecasts for the next

several years and evaluated the present ability to realize

such credits based on estimated future taxable income.

The assumptions relating to business perspectives,

financial and operating results and the Company’s and

its subsidiaries’ potential for growth are estimates based

on management’s expectation of the Company’s and its

subsidiaries’ ability to generate taxable income in the

future. Actual results may differ from these estimates

due to factors including the overall Brazilian economy,

changes in market conditions, economic/financial indices,

industry and international markets.
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16. Discussion about change in accounting
practice

As described in Note 3, the CVM draft resolution is

under discussion and has already been sent to public

hearing. If approved, it will define, as the sole accounting

practice, the procedure currently adopted by the Company.

In case the final decision is for an accounting practice

other than that provided for in the aforementioned draft

resolution, and currently adopted by the Company, the

required adjustments will be made in the future.

17. Reconciliation between net income
(loss) for the year ended december 31,
2002 – parent company and consolidated

Description R$

Net income as presented in the Parent

Company statements of operations 360,337

Prior years’ adjustments in subsidiaries

(AutoBAn and Lagos) related to the

change in accounting practice

mentioned in Note 3  (479,863)

Net loss as presented in the

consolidated statements of operations  (119,526)

18. Subsequent events
On January 8, 2004, Decree No. 2,462, published

in the Paraná State Official Gazette, declared 100% of

the voting shares of the subsidiary Rodonorte –

Concessionária de Rodovias Integradas S.A. in the public

domain for expropriation and acquisition of such shares.

The management of the Company and its subsidiary are

challenging in court the constitutionality of this law.

On January 14, 2004, the Company’s shareholders

and management filed an ordinary suit with the Brasília

Federal Court against the Federal Government, the

National Transportation Structure Department (DNIT),

the Paraná State, and the Paraná Highways Department,

alleging the unconstitutionality of the Decree.

On February 10, 2004, the Federal Regional Court

accepted the Company’s appeal and granted an

injunction suspending the effectiveness of the

expropriation decree No. 2,462, temporarily annulling

the expropriation action until the judgment of the appeal.

The Company’s shareholders and management

reiterate their understanding of the legal procedures in

force on the concession contracts, and expect a favorable

outcome in the lawsuit

Notes to the
financial statements

15. Unilateral reduction of toll rate -
consolidated

On July 20, 1998, with a unilateral act by the

Paraná State Government, the toll rate of Rodonorte -

Concessionária de Rodovias Integradas S.A. was reduced

by 50%, on average, in relation to the rates originally

collected. On August 13, 1998, the subsidiary, together

with the other Paraná State concessionaires and

highways, filed a civil suit for the annulment of such

unilateral act. On March 22, 2000, the subsidiary, the

other concessionaires and the Paraná State Government,

with the approval of the Federal Government, through

the National Highways Department (DNER), entered into

a settlement as per the records of proceedings, bringing

the case to a conclusion. Toll rates for light vehicles

returned to their original levels, and for heavy vehicles

with more than two axles, they had an 18% reduction

as compared to the original toll rates. To compensate for

this reduction and the previous overall reduction in toll

rates, the subsidiary was authorized to reduce its road

investments, thereby restoring the economic and financial

balance of the concession agreement.

On March 24, 2000, the 1st Federal District Court

of Paraná approved said agreement. However, the Public

Ministry lodged an appeal on May 18, 2000 for: (a) the

annulment of the agreement, based on the claim that

the Public Prosecution Office did not have the

opportunity to participate in the definition of the

agreement, as required by law, or (b) a toll rate reduction

of 50%, as previously determined. The appeal was

judged valid by the Federal Regional Court (“TRF”) on

October 15, 2002. The subsidiary, within the statutory

periods, intends to lodge special and extraordinary

appeals with the High Court of Justice (“STJ”) and the

Federal Supreme Court (STF), respectively. Until final

judgment of the appeals lodged by the subsidiary, the

decision awarded by the TRF will not be effective. The

toll rates have been collected based on the agreement

as of March 22, 2000.

The subsidiary’s management and its legal counsel

believe that the judgment of the special and

extraordinary appeals will not affect the effectiveness of

the previous agreement.



19. Statements of cash flows for the years ended
December 31, 2003 and 2002 (Expressed in thousands of Brazilian reais - R$)

Parent Company Consolidated
2003 2002 2003 2002

R$ R$ R$ R$
Cash flows from operating activities:

Net income (loss)      182,953   360,337 182,953   (119,526)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash

provided by (used in) operating activities:
Deferred income and social contribution taxes 22,099       (64,694)
Depreciation and amortization             225   178 198,445  177,276
Amortization of deferred charges  2,009    3,969          2,009
Goodwill amortization             632   632
Disposal of property and equipment   1,885  863
Monetary adjustment of concession fee obligation 3,367  3,183
Exchange rate variation on loans (136,406 277,988

Interest on loans from related parties and debt:
   Current and long term       (23,247)  (18,064)      153,389     177,666

Equity in subsidiaries     (164,474)     (345,049)
Capital loss               63
Gains on hedge operation 60,637
Minority interest (216) (3,163)

Changes in operating assets and liabilities:
  Accounts receivable         (2,239)  (244)    (28,597) (10,736)
  Recoverable taxes         (2,643)  (5,189)  3,099  (14,221)
   Prepaid expenses and others             406 347  4,668  7,707
   Other current and noncurrent assets          3,000  (2,145)  5,824  (7,973)
   Accounts payable - suppliers             243  99  30,335  3,280
    Related parties  2,089  3,670
    Accrued payroll and related liabilities             599  601 5  686
    Taxes and contributions payable and provision

for income and social contribution taxes               49 (573) 6,987  1,345
    Other accounts payable - short and long term             561 3,520 24,001                41,615
Net cash provided by (used in) operating activities         (3,872) (4,173) 539,165 476,975

Cash flows from investing activities
Investments       (15,661) (18,580)
Goodwill in subsidiary       (12,632) (12,632)
Capital expenditures            (588) (172)  (221,120)  (318,105)
Deferred charges  (4,125)

Net cash provided by (used in) investing activities       (28,881) (18,752) (237,877) (318,105)

Cash flows from financing activities
Repayments of hedge operation (27,979)
Long-term debt:

Repayments (37,337) (41,842) (354,836) (267,165)
New borrowings 53,800                65,424

Dividends paid       (29,614) (29,614)
Dividends payable - minority shareholders (23)
Dividends received/ proposed        22,830
Loans with related parties (168,920) (150,852)
Withholding income tax          5,645
Capital increase in subsidiaries          6,856
Capital contributions from:

Subscription (public offering)      305,345              305,345
Minority interest                   6,440

net cash provided by (used in) financing activities       (31,620) 94,583 (358,652) (40,808)

increase (decrease) in cash and short-term investments       (64,373) 71,658 (57,364)              118,062

cash and short-term investments - at beginning of year        81,016 9,358 185,579    67,517
cash and short-term investments - at end of year        16,643  81,016 128,215 185,579

supplemental disclosure of cash flow information
Cash paid during the period for:

Interest         7,337 11,842  120,610 123,145
Income taxes 6,890 56,155 15,202

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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