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A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) foi criada em
setembro de 1998 por proposta dos sócios comuns dos consórcios
vencedores em cinco licitações: AutoBAn, NovaDutra, Rodonorte,
Ponte Rio-Niterói e Via Lagos.

O objetivo dessa consolidação de ativos foi o de desenvolver uma
estratégia de gestão centralizada de portfólio que permitisse adotar
as melhores práticas operacionais, reduzir riscos, capturar sinergias,
criar valor para os acionistas e acessar eficientemente o mercado
de capitais, importante alternativa de financiamento para o setor
de infra-estrutura nacional.

Atualmente, a CCR é a maior controladora de concessões de rodovias
das Américas e uma das maiores do mundo.  No Brasil a Companhia
é detentora de aproximadamente 1,29 mil quilômetros de concessões
de rodovias (com prazos remanescentes de 13 a 20 anos), e que
no ano de 2000 corresponderam a 14% em extensão e 31% em
receitas de rodovias concedidas .

A CCR foi a primeira empresa a ingressar no Novo Mercado da Bolsa
de Valores de São Paulo, com a distribuição pública de 20% de seu
capital através de ações ordinárias.  A Companhia, cujas ações foram
listadas em 1 de fevereiro de 2002, excedeu os compromissos de
emissora do Novo Mercado e agregou mecanismos de defesa dos
acionistas minoritários, até então inéditos no mercado de
capitais brasileiro.

  Fonte: Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR

Perfil



As cinco concessões da CCR
são, atualmente, administradas
por meio de companhias
independentes de propósito
específico.  A CCR também
detém participação acionária
na Parques, uma empresa
prestadora de serviços.

Estrutura
Societária

1. Restantes 26% pertencentes a sócios locais

2. 51% Investidores brasileiros, 39% Investidores norte-americanos e 10% Investidores europeus
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Destaques
Econômico-
Financeiros

(informações em
Legislação Societária)
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Veículo equivalente representa uma unidade
básica de referência em estatísticas de cobrança
de pedágio. Veículos equivalentes são veículos
leves, tais como carros de passeio. Veículos
pesados, como caminhões e ônibus são
convertidos em veículos equivalentes por um
multiplicador aplicado sobre o número de
eixos dos veículos.

Veículos Equivalentes

Lucro Caixa EBITDA Receita Líquida
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Em 31 de dezembro de 2001, a CCR tinha 1.714 empregados em tempo
integral, sendo 21 no escritório central da Companhia e o restante nas
concessionárias.

Empregados por Categoria 1999 2000 2001

Administração 339 412 383

Operações 1.304 946 1.269

Manutenção 75 84 62

Total CCR 1.718 1.442 1.714
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O ano de 2001 foi um período de conquistas importantes para a CCR.
Nas rodovias das cinco concessionárias que controla, a Companhia superou
nossas expectativas quanto a resultados financeiros e  trabalhos relativos
ao processo de modernização da nossa estrutura de capital.  Apesar dos
inúmeros desafios e crises que se colocaram em nosso caminho, a
determinação e a persistência de nossos líderes e colaboradores nos trouxe
resultados muito expressivos.

O faturamento bruto consolidado da CCR atingiu R$ 931,7 milhões em
2001, um aumento de 25,5% em relação ao ano anterior, mantendo a
média de crescimento composto anual de 23,3% no período de 1998 a
2001.  Os custos operacionais cresceram a uma taxa inferior, de 14,0%
em relação ao ano anterior.

O EBITDA consolidado da Companhia registrou R$ 545,0 milhões em 2001,
um aumento de 30,4% em relação a 2000 (R$ 417,9 milhões), mantendo
a média de crescimento composto anual de 30,0% no período de 1998
a 2001.  A margem EBITDA atingiu um recorde de 62,6% no ano, refletindo
nossos esforços de otimização dos custos operacionais.

Os investimentos consolidados em 2001 foram de R$ 511,9 milhões,
10,1% superiores aos R$ 464,9 milhões registrados em 2000.  No período
de seis anos de concessão já investimos mais de R$ 2,0 bilhões nas nossas
cinco concessionárias de rodovias, sendo que os acionistas da Companhia
aportaram mais de R$ 450 milhões desse montante até dezembro de
2001.

Estamos todos cientes da nossa responsabilidade social como prestador
de serviço público.  Seguimos trabalhando para a melhoria da rede de
rodovias que administramos no sentido de superar as expectativas de
nossos usuários quanto a conforto e segurança.  Resultados relevantes já
podem ser comprovados por diversas pesquisas de opinião; redução do
número de mortes (24,8% no período 1999 a 2001); e redução do número
de atendimentos.

Seguem em plena execução os programas sociais e educacionais
patrocinados pela Companhia, especialmente aqueles voltados para o
público usuário das nossas rodovias e respectivas comunidades lindeiras,
além da permanente preocupação com a preservação do meio ambiente.

Do ponto de vista societário, os avanços foram ainda mais relevantes.
Desde a sua criação, em setembro de 1998, a CCR caminha a passos largos
rumo à sua decisão natural para a abertura de capital.  Em janeiro de
2001, a Brisa Auto-Estradas de Portugal S.A., maior operadora ibérica de
rodovias, adquiriu 20% do capital da CCR.  Sua entrada na sociedade
agregou à Companhia importante competência operacional adquirida em
quase três décadas de atividades no mercado europeu.

Carta aos
Acionistas



Cumprida essa etapa, demos seqüência ao processo de abertura de capital
(IPO) da CCR.  Nossa opção por listar as ações da CCR no Novo Mercado
da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) deve-se à nossa crença de que
a transparência e a preservação dos interesses de todos os acionistas são
valores essenciais para uma companhia que atua no setor de prestação
de serviço público.

Foram cerca de seis meses de intensos trabalhos que culminaram, em 1o
de fevereiro de 2002, com nossas ações sendo listadas na Bovespa após
a emissão pública de um quinto de nosso capital.  O Novo Mercado foi
o caminho previamente definido pela CCR para acessar investidores
brasileiros e estrangeiros, e pretendemos conquistar uma posição de
destaque nesse mercado.

Estamos comprometidos com a contínua geração de valor aos nossos
acionistas ao longo do tempo.  Para isso, diversas iniciativas estão sendo
desenvolvidas para expandir nossas margens e incrementar o potencial de
crescimento dos resultados através de:

• Captura de sinergias e economias de escala resultantes do gerenciamento
integrado das nossas cinco concessionárias;

• Expansão e diversificação de nossa rede de concessionárias, posicionando-
nos como um dos mais ativos participantes no programa brasileiro de
concessões de rodovias, assim como analisando seletivamente 
oportunidades de aquisições – no Brasil e no exterior – que ofereçam
retornos atraentes sobre o investimento; e

• Contínuo incremento da participação de receitas acessórias no nosso
mix de receitas.

Adicionalmente, estamos concluindo a política de remuneração dos nossos
executivos e colaboradores com base no Valor Econômico Agregado em
nossos negócios, assim como implantando uma política de dividendos que
assegura a distribuição máxima dos resultados gerados nas operações.

A abertura de capital da CCR representou a conclusão de um objetivo
originalmente concebido na criação da Companhia em 1998.  Nossa
estrutura societária é simples e garante todos os direitos e representatividade
aos novos acionistas, de maneira única no Brasil e em diversos outros
mercados.

Renato Alves Vale
Diretor-Presidente

Eduardo Borges de Andrade
Presidente do Conselho de Administração







A primeira concessão de rodovia foi
assinada no ano seguinte.  Em 1995,
o Congresso Nacional promulgou
legislação específica sobre o tema,
com obrigações contratuais sob
medida para as necessidades de cada
rodovia.

O Brasil conta atualmente com
1.724.921 km de rodovias sendo
que desses, 148.690 km são
pavimentados, e aproximadamente
10.000 km são operados pela
iniciativa privada (37 concessionárias).
Outros 11.000 km devem ser
concedidos à iniciativa privada nos
próximos anos, conforme os
programas de concessões de rodovias
federais e estaduais, de acordo
com avaliações internas da
Companhia.  As rodovias
desempenham um papel-chave
na infraestrutura do transporte
brasileiro, concentrando 96% do
tráfego de passageiros e 62%
das mercadorias.

Segmentação dos Transportes de
Passageiros e Carga

O programa brasileiro de concessão
de rodovia baseou-se nas
experiências internacionais e
implementou algumas novidades.
Empresas brasileiras como a CCR
disputam outras concessões no País,
mas também estão buscando
oportunidades em negócios afins,
como publicidade, aluguel de
passagem para fibras ópticas e
desenvolvimento de

O Mercado Brasileiro

A administração de estradas pela
iniciativa privada é um negócio que
envolve poucas companhias, dentre
as quais, no mundo inteiro, cerca de
15 são listadas em bolsas de valores.
 As oito mais conhecidas são
empresas européias.  O modelo de
concessões começou a ser desenhado
no Brasil em 1993.  O objetivo foi
encontrar alternativas à escassez de
recursos públicos para investimentos
em infra-estrutura de transportes.
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A CCR defende o aperfeiçoamento
contínuo do modelo de concessão
de rodovias, sempre orientado pelo
princípio de pagamento
proporcional à quilometragem
utilizada pelo usuário, tornando a
cobrança mais justa.  Para viabilizar
isso, a empresa procura conhecer
melhor o tráfego em suas estradas
e instalar praças de cobrança em
pontos estratégicos.

Oportunidade de Crescimento do
Número de Veículos por
Habitante

As perspectivas para a CCR são
promissoras em vista dos níveis de
tráfego crescentes, em decorrência:
das expectativas de crescimento
econômico; do potencial aumento
do número de veículos por
habitante, hoje ainda baixo
comparativamente com outros
países; e de incrementos na renda
per capita.

sistemas automáticos de cobrança
de pedágios.

Existem no Brasil basicamente três
situações para a administração de
rodovias pela iniciativa privada. Para
o governo federal, a concessão é
dada ao grupo que propuser a
menor tarifa. No caso dos Estados
do Rio de Janeiro e de São Paulo, o
critério parte de um preço fixo de
pedágio e ganha o direito de
exploração, sob regime de concessão,
aquele que pagar o maior direito de
outorga ao poder concedente. O
Paraná optou por também fixar o
preço da tarifa e conceder a rodovia
àquele que garanta a manutenção
da maior quilometragem de rodovias
ou vias secundárias.

O modelo nacional de concessões
de estradas prevê revisões periódicas
nos contratos de 20 e 25 anos, para
ajustá-los às mudanças de cenário
e discutir pleitos de concessionárias
e do poder concedente.
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A estratégia da CCR consiste em
ampliar os benefícios e capturar
sinergias, resultantes da gestão
combinada das suas atuais cinco
concessões de rodovias, aumentar
a rede de rodovias que a Companhia
opera e explorar oportunidades em
negócios relacionados.

Ampliar os benefícios e capturar
sinergias resultantes da gestão
combinada. A adoção de gestão
estratégica comum nas concessões
de rodovias AutoBAn, NovaDutra,
Rodonorte, Ponte Rio-Niterói e Via
Lagos proporciona a
operacionalização de um processo
contínuo para a conquista de
economias de escala e eficiências
operacionais.

• Economias de Escala.
A centralização de determinadas
funções gerenciais, financeiras,
contábeis e administrativas de 
cada uma das concessões tem 
apresentado ganhos ainda 

incipientes, porém esse 
movimento será expandido com
perseverança.

• Eficiências Operacionais.
A CCR iniciou a adoção das 
melhores práticas em relação aos
serviços de construção, 
manutenção, segurança, 
emergência e gerenciamento do
tráfego nas rodovias que opera.

 A Companhia ampliará e 
continuará perseguindo níveis 
maiores de eficiências 
operacionais,melhorando o 
posicionamento das praças de 
pedágio para reduzir a utilização
de rotas alternativas, além de 
implementar a utilização de um
sistema eletrônico de cobrança
de pedágio.

Aumentar e diversificar a rede
de rodovias. Adicionalmente ao
crescimento orgânico das atuais
cinco concessões de rodovias, a CCR
participa e continuará a participar

Estratégia
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• Projetos no Exterior.
A estratégia comercial principal
da CCR está focada no Brasil.  
No entanto, a Companhia 
considera a possibilidade de 
participar de projetos no exterior.

Explorar oportunidades em
atividades comerciais
relacionadas. A Companhia
considera expandir as suas
operações para atividades
relacionadas ao seu negócio
principal, tais como: (a) manutenção
de vias de acesso às concessionárias
sob as quais a CCR possui o direito
de servidão; (b) locação de dutos
de passagem para colocação de
cabos de fibra óptica; (c) locação de
espaço para publicidade e
“outdoors”; (d) meios eletrônicos de
pagamento.

de licitações públicas buscando
oportunidades para adquirir outras
concessões, principalmente no Brasil.
O foco da Companhia está em
projetos existentes, com histórico
de fluxo de veículos.

• Seletividade nos Processos 
Licitatórios para Concessão de
Rodovias. Embasada na 
experiência acumulada ao longo
dos anos, a CCR participará 
seletivamente de novas licitações
para concessões de rodovias, 
observado o atual padrão de 
qualidade e rentabilidade.

• Buscar Oportunidades para a
Aquisição de Participações em
Concessionárias.  A CCR 
acredita que surgirão 
oportunidades para 
adquirir participações em 
concessionárias de rodovias no 
Brasil, à medida que as 
operadoras existentes procurem
capital e recursos para 
investimentos.
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Mato Grosso
do Sul

Pernambuco

Minas  Gerais

Rio de
Janeiro

Paraná

Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul

São Paulo

DF

Espírito
Santo

Atuais Concessões da CCR

Polão

2ª fase do Programa de
Concessões Federais

3ª fase do Programa de
Concessões Federais

Programa de Concessões
do Estado de São Paulo

Novas Concessões em Licitação
(estimativas da Companhia)

Goiás
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Programa / Projeto Distância Prazo Receitas
previstas

km anos R$ milhões

116/SP/PR São Paulo - Curitiba 402,3 25 6.030

116/376/PR/ e 101/SC Curitiba - Florianópolis 367,6 25 4.050

381/MG/SP Belo Horizonte - São Paulo 561,5 25 4.720

101/RJ Costa e Silva (Ponte) 320,8 25 2.360

393/RJ Divisa MG/SP - BR 116/RJ 200,5 25 1.180

116/PR/SC Curitiba - Divisa SC/RS 407,5 25 1.540

153/SP Divisa MG/SP - Divisa SP/PR 322,5 25 1.410

Total 2.582,7 21.290

As receitas previstas são baseadas em projeções do DNER (fonte), constantes do edital de licitação

Programa Federal de Concessão (segunda Fase) Oportunidades de Crescimento
em Novas Concessões

O Brasil deu largada para mais uma
fase no programa de privatização
de rodovias.  Em curso, a segunda
fase do programa federal envolve
2,5 mil quilômetros com sete
trechos sendo licitados.  Em 18 de
fevereiro de 2002 encerrou-se a
etapa de pré-qualificação e a CCR
foi habilitada para a disputa desses
trechos.  O processo está dividido
em três etapas e prevê-se a sua
conclusão (assinatura dos contratos)
no quarto trimestre de 2002.  A
CCR considera-se competitiva por
seus seis anos de experiência em
tráfego e sua capacidade de
financiamento de projetos.

Ainda restam ser concedidos 11 mil
quilômetros de estradas no País.
Uma terceira fase de contratos está
prevista para ser licitada entre 2003
e 2004.
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Cenário
Macro-

Econômico

Nos últimos três anos, a economia
brasileira tem convivido com a
volatilidade do mercado financeiro,
decorrente de uma política de câmbio
flutuante.  Durante esse período, o
País vem se defrontando com um
desafio permanente: manter a inflação
em patamares baixos com uma taxa
de juros real que seja sustentável a
longo prazo, em termos de custo da
dívida pública e de crescimento do
produto interno bruto (PIB).

Apesar de um início de 2001
bastante promissor, onde o consenso
do mercado de capitais brasileiro
indicava uma taxa de crescimento
do PIB em torno dos 4 a 4,5% no
ano, houve forte retração do quadro
de expansão econômica por diversos
fatores, com destaque para: as altas
taxas de juros praticadas no Brasil,
a desvalorização cambial ocorrida
nos noves primeiros meses do ano,
o racionamento de energia
promovido pelo governo, a crise da
Argentina e a desaceleração da
economia mundial.

O superávit na balança comercial
em 2001, de US$ 2,6 bilhões, foi
bastante significativo para as contas
externas brasileiras, dado que esse
foi o primeiro superávit comercial
desde 1994 (ano da estabilização).

A crise econômica da Argentina,
que poderia impactar
significativamente a economia
brasileira, mostrou-se bem mais
localizada naquele país do que
anteriormente pressuposto por
economistas internacionais.
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1999 2000 2001
PIB
Crescimento real (%) 0,5 4,4 1,5
PIB em R$ bilhões 960,9 1.089,7 1.176,9
PIB em US$ bilhões 529,1 596,8 500,4
População (milhões de hab) 163,9 166,1 168,3
PIB per capita (US$) 3.277 3.593 2.973

Mercado de Trabalho
Taxa de Desemprego (% da PEA) 7,6 7,1 6,2

Inflação (% a.a.)
IPCA-IBGE 8,9 6,0 7,7
IGP-M 20,1 10,0 10,4

Taxa de Câmbio
R$/US$ - final de período 1,789 1,955 2,320
R$/US$ - média no ano 1,816 1,826 2,352

Taxa de Juros
Taxa de Juros Nominal - CDI (% a.a.) 25,1 17,3 17,2
Taxa de Juros Real s/ Inflação - IGP-M (% a.a.) 4,2 6,7 6,2
Taxa de Juros sobre Câmbio (% a.a.) -15,5 7,4 -1,2

Contas Externas
Exportações (US$ bilhões) 48,0 55,1 58,2
Importações (US$ bilhões) 49,2 55,8 55,6
Balança Comercial (US$ bilhões) -1,2 -0,7 2,6
Investimentos Diretos Estrangeiros (US$ bilhões) 28,6 32,8 22,6
Reservas Internacionais - Liquidez (US$ bilhões) 36,3 33,0 35,9

Fonte: Banco Central / IBGE.

Principais Indicadores Econômicos
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Governança
Corporativa

A opção da CCR pela listagem no
Novo Mercado, concretizada em
1° de fevereiro de 2002, implicou
adesão a diversas regras societárias,
genericamente denominadas de
‘‘boas práticas de governança
corporativa’’.

Essas regras são substancialmente
mais rígidas comparativamente
àquelas previstas na legislação
societária brasileira e ampliam os
direitos dos acionistas minoritários,
melhoram a qualidade das
informações usualmente prestadas
pelas companhias e determinam a
resolução dos conflitos por meio de
uma câmara de arbitragem.

Particularmente relevantes são os
compromissos societários que a CCR
assumiu perante todos os seus
acionistas. Tal posicionamento
representa a certeza de que, havendo
crescimento corporativo, todos
participarão de maneira eqüitativa
desse crescimento.  Dentre os
compromissos assumidos pela CCR e
os seus controladores, destacam-se:

• Obrigação da Companhia de 
emitir exclusivamente ações 
ordinárias, assegurando o direito
a voto a todos os acionistas;

• Na hipótese de intenção na 
alienação do controle acionário
da CCR, os controladores 
somente poderão fazê-lo na 
condição do comprador realizar
uma oferta de compra das ações
dos demais acionistas, nas 
mesmas condições oferecidas ao
acionista controlador vendedor
(“tag along”);

• Realizar oferta pública de 
aquisição de ações de todos os
demais acionistas, pagando pelas
ações o valor econômico, no caso
de cancelamento do registro de
companhia aberta da CCR, ou 
no caso da Companhia decidir 
pela saída do Novo Mercado;

• Distribuir o montante máximo 
de dividendos em conformidade
com a Lei das S.A., respeitado o
plano de negócios da Companhia.



No que se refere ao fornecimento
de informações fundamentais no
processo de avaliação da Companhia
pelo mercado, a CCR comprometeu-
se, entre outras coisas, a divulgar:

• Demonstrações financeiras 
trimestrais;

• Demonstrações financeiras 
anuais em US GAAP;

• Informações sobre contratos 
entre a CCR e partes 
relacionadas;

• Acordo de acionistas.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da
CCR pode ser composto por um
número que varia de dez até vinte
e um membros. Sendo que o
número de membros do Conselho
de Administração será definido nas
assembléias gerais ordinárias. A
decisão a respeito do número de
membros do Conselho de

Administração será tomada pelos
acionistas controladores, levando
em consideração o número de
Conselheiros que os demais
acionistas puderem eleger, caso o
procedimento de voto múltiplo seja
adotado. Em todos os casos, os
Acionistas elegerão onze membros
e os acionistas minoritários elegerão
os demais.

Qualquer acionista através do seu
representante no Conselho de
Administração, nos termos do
Estatuto Social, pode solicitar ao
Conselho de Administração a
contratação de uma empresa
especializada independente para
averiguação da existência, ou não,
de conflitos de interesse potenciais
no caso de contratação de serviços
junto às partes relacionadas (valores
superiores a R$ 1 milhão).

Há direito de veto com quorum
mínimo de 25% dos membros do
Conselho, para contratação de
serviços com partes relacionadas.
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Diretoria Executiva

Os diretores são responsáveis pela
administração corrente da CCR e
são eleitos pelo Conselho de
Administração por um prazo de
mandato de dois anos, podendo ser
reeleitos. A CCR pode ter de quatro
a oito diretores.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da CCR não é
permanente.  Entretanto, deve ser
instalado, se requisitado, em
conformidade com a Lei das
Sociedades Anônimas. Atualmente,
acionistas titulares de 2% do
capital social da Companhia
podem requerer a instalação de
Conselho Fiscal em assembléia
geral de acionistas. O Conselho
Fiscal não será subordinado ou
vinculado a qualquer outro órgão
da administração da CCR.

O Conselho Fiscal, quando instalado,
deverá ser composto por três

membros e igual número de
suplentes, dos quais os acionistas
minoritários, que representam em
conjunto, no mínimo, 10% do
capital votante, terão o direito de
eleger um membro, bem como o
seu suplente, e os acionistas
controladores terão o direito de
eleger os demais membros.

Plano de Participação nos
Resultados

A CCR adotou um plano de
participação nos resultados, por
meio do qual seus diretores e
colaboradores recebem um bônus
calculado pelo método do valor
econômico agregado no negócio,
levando-se em conta os limites
individuais definidos. Cada
concessionária adotou plano similar
de reconhecimento de desempenho.



Filosofia Gerencial

O negócio da CCR é definido como
o gerenciamento dos investimentos
dos acionistas garantindo soluções
de gestão estratégica, que otimizem
a viabilidade, o desenvolvimento e
a consolidação dos negócios de
concessões de serviço público,
levando à maximização do valor e
da liquidez da Companhia.  Um
conjunto de princípios gerais de
orientação traduzem a filosofia da
CCR, que acredita:

• no modelo de concessões 
privadas de serviço público 
como base consistente da 
viabilização de recursos para 
investimentos em infra-estrutura;

• na satisfação do usuário como
base do sucesso do modelo das
concessões privadas de serviço 
público;

• na parceria com o mercado 
financeiro, como instrumento
de alavancagem do crescimento
da economia, das empresas e da
sociedade, e como fator 
fortalecedor do desenvolvimento
sustentado de seus negócios;

• na importância contributiva 
da iniciativa privada, como 
parceira do Estado na conquista
progressiva de um maior 
desenvolvimento sócio-político-
econômico e ambiental
para o País;

• no comportamento sóbrio e
transparente como pré-
requisito indispensável ao 
estabelecimento de relações 
saudáveis e à criação de 
perspectivas favoráveis para o 
desenvolvimento de negócios;

• na administração de 
vanguarda, sustentada na 
ousadia da pró-atividade, na 
segurança da previsibilidade, na
confiabilidade das informações
e na seriedade das negociações;

• no potencial das pessoas e na
sua capacidade de agregar valor
e maximizar a competência do 
negócio da CCR, sempre que 
atuando em um ambiente 
valorizador do engajamento, 
motivação, formação e 
desenvolvimento profissional, 
que estabeleça perspectivas 
concretas de crescimento e 
realização;

• na agregação de valor à gestão
empresarial pautada na 
autonomia, no espírito de 
equipe, no diálogo e na 
comunicação transparente.
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O Posicionamento da CCR

A CCR é a maior controladora de
concessões de rodovias da América
Latina e uma das maiores do mundo.
A Companhia administra as cinco
concessões, arrecada pedágios,
oferece serviços adicionais e deve
cumprir algumas metas de
expansão, qualidade de serviço e
manutenção por um período
contratual remanescente de 13 a
20 anos.  A CCR foca investimentos
em concessões com histórico de
tráfego já estabelecido.

A receita operacional bruta da CCR
registrou R$ 931,7 milhões em 2001,
um aumento de 25,5% (R$ 189,3
milhões) comparativamente aos

Rodonorte 15 %
Ponte 5 %

Lagos 3 %

NovaDutra 35 %

AutoBAn 42 %

Rodonorte 13 %
Ponte 3 %

Lagos 3 %

NovaDutra 30 %

AutoBAn 51 %

EBITDA 2001 (R$ 545 mm)

As Concessões de
Rodovias que
Operamos

R$ 742,4 milhões do período anterior.
O EBITDA totalizou R$ 545,0 milhões
em 2001, um sensível aumento
de 30,4% (ou R$ 127,1 milhões),
sobre os R$ 417,9 milhões
registrados em 2000.

Receita Bruta 2001(R$ 932 mm)Receita Bruta 2001(R$ 932 mm)
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Sistema Anhangüera-Bandeirantes que liga a capital ao principal pólo
econômico do interior do Estado.
A concessão do sistema Anhangüera-Bandeirantes foi outorgada em 1998,
tendo sido responsável por 41,5% da receita operacional bruta da CCR em
2001. Em termos de receita, a rodovia é a maior dentre as concedidas no
Estado de São Paulo

Extensão: 316,9 km

Período de concessão: 20 anos

Prazo remanescente da concessão: 16 anos

Poder Concedente: Governo do Estado de São Paulo

Tipo de licitação: maior oferta pelo Direito de Outorga

Reajuste tarifário anual (julho): IGP-M

Investimentos até 31/12/2001: R$ 864,5 milhões, sendo 36,4% em 2001.

Número de praças de pedágio: 8

Caracterização

(R$ milhões)

1999 2000 2001

Principais Dados Financeiros

74%

73%

76%

236 174 270 197 373 283

AutoBAn
Índice AutoBAn

FIPE IPC

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8
jun/98 ago/99 out/00 dez/01

Índices de Reajuste Tarifário

Receita Líquida
EBITDA

Margem de EBITDA

Tarifa básica
praticada
(31/12/2001)

1999 2000 2001

Campo Limpo R$ 6,20 18.010.072 18.644.779 21.095.809
Perus R$ 6,20 5.974.326 5.898.216 6.861.961
Itupeva R$ 6,00 8.574.863 9.343.185 13.467.238
Valinhos R$ 6,00 4.750.176 4.300.503 5.401.390
Nova Odessa R$ 5,40 11.252.244 11.058.631 11.372.157
Sumaré R$ 5,40 - - 977.574
Limeira R$ 4,00 7.759.485 8.325.384 9.910.159
Limeira 2* R$ 4,00 - - 102.236
Total 56.321.166 57.570.696 69.188.522

Veículos Equivalentes por Praça de Pedágio

1999 2000 2001

Total

Campo Limpo 82.977 95.182 122.713
Perus 27.533 30.136 39.890
Itupeva 39.471 47.769 77.001
Valinhos 21.855 21.958 30.886
Nova Odessa 46.109 49.851 58.009
Sumaré - - 5.195
Limeira 24.063 28.421 37.725
Limeira 2* - - 409

Histórico de Receitas por Praça de Pedágio

242.008 273.317 371.827

* Nova Praça da Bandeirantes que entrou em operação em 15 de Dezembro de 2001

(em milhares de Reais)

(em unidades)
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1999 2000 2001

Principais Dados Financeiros

56%

54%

237 269 299

55%

133 148 161

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

ago/96 dez/97 abr/99 ago/00 dez/01

NovaDutra Real
Índice NovaDutra

FIPE IPC

Índices de Reajuste Tarifário

Receita Líquida
EBITDA

Margem de EBITDA

Principal rodovia do País, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Interliga,
também, outros dois grandes centros industriais no Estado do Rio de Janeiro
- Resende, Volta Redonda e Barra Mansa - ao Estado de São Paulo - São José
dos Campos, Taubaté e Jacareí.

Extensão: 402,3 km

Período de concessão: 25 anos

Prazo remanescente da concessão: 19 anos

Poder Concedente: Governo Federal

Tipo de licitação: menor tarifa

Reajuste tarifário anual (agosto): Índices setoriais da FGV

Investimentos até 31/12/2001: R$ 759,5 milhões, sendo 9,9% em 2001.

Número de praças de pedágio: 5

Caracterização

Tarifa básica
praticada
(31/12/2001)

1999 2000 2001

Parateí R$ 2,20 21.774.550 22.608.000 24.453.888

Jacareí R$ 2,00 - - 12.412.207

Moreira César R$ 4,50 19.557.227 19.486.309 19.065.175
Itatiaia R$ 4,50 16.095.925 16.299.065 16.240.094
Viuva Graça R$ 4,50 14.283.143 13.752.593 12.192.101

Total 71.710.845 72.145.967 84.363.465

1999 2000 2001

Total

Parateí 73.920 88.161 82.904
Moreira César 66.364 76.019 82.845
Itatiaia 54.533 63.611 70.668
Viúva Graça 48.392 53.779 53.022
Jacareí - - 24.959

Histórico de Receitas por Praça de Pedágio

243.209 281.570 314.398

(em milhares de Reais)

(R$ milhões)

Veículos Equivalentes por Praça de Pedágio
(em unidades)
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1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4
jun/98 ago/99 out/00 dez/01

Rodonorte
Índice Rodonorte

FIPE IPC

Índices de Reajuste Tarifário

1999 2000 2001

26 128 69

45%
54%51%

57 94 48

Receita Líquida
EBITDA

Margem de EBITDA

Principais Dados Financeiros

Rota natural da região de Londrina para Curitiba e Porto de Paranaguá.
Escoamento do principal pólo de produção agrícola do Estado.
A concessão do sistema rodoviário Rodonorte foi outorgada em 1997, tendo
sido responsável por 15,0% da receita operacional bruta da CCR em 2001. O
sistema é o maior das seis concessões outorgadas no âmbito do Programa de
Concessões de Rodovias do Estado do Paraná, em termos de extensão,
investimentos necessários e arrecadação de pedágio.

Extensão: 487,5 km

Período de concessão: 24 anos

Prazo remanescente da concessão: 19 anos

Poder Concedente: Governo Estadual do Paraná

Tipo de licitação: maior oferta de manutenção de
trechos de acesso

Reajuste tarifário anual (agosto): IGP-M e índices setoriais da FGV

Investimentos até 31/12/2001: R$ 241,0 milhões, sendo 44,7% em 2001.

Número de praças de pedágio: 7

Caracterização

Tarifa básica
praticada
(31/12/2001)

1999 2000 2001

São Luis do Purunã R$ 3,00 12.243.194 11.459.721 12.545.348
Witmarsun R$ 4,40 8.149.447 7.674.445 8.505.035
Carambeí R$ 3,60 6.619.513 6.135.745 6.498.841
Jaguariaíva R$ 2,80 3.981.050 3.581.958 3.322.669
Tibagi R$ 4,10 3.351.344 3.127.703 3.155.224

Total 40.098.523 37.432.875 39.647.657

1999 2000 2001

Total

Histórico de Receitas por Praça de Pedágio

59.124 94.493 131.331

(em milhares de Reais)

Imbaú R$ 4,10 2.881.747 2.729.798 2.790.468
Mauá da Serra R$ 4,10 2.872.228 2.723.505 2.830.073

São Luis do Purunã 13.827 24.437 35.394
Witmarsun 15.188 23.654 32.923
Carambeí 9.644 14.837 20.447
Jaguariaíva 4.610 6.918 8.678
Tibagi 5.816 8.986 12.359
Imbaú 5.023 7.840 10.688
Mauá da Serra 5.016 7.821 10.841

(R$ milhões)

Veículos Equivalentes por Praça de Pedágio
(em unidades)
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Principais Dados Financeiros

1999 2000 2001

30% 37%39%

36 11 44 17 1745

Índices de Reajuste Tarifário

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

ago/96 dez/97 abr/99 ago/00 dez/01

Ponte Rio-Niterói
Índice Ponte Rio-Niterói

FIPE IPC

Receita Líquida
EBITDA

Margem de EBITDA

Principal ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói.
A Concessão da Ponte Rio-Niterói foi outorgada em 1994 e respondeu por
5,0% da receita operacional bruta da CCR em 2001. A Ponte foi a primeira
rodovia a ser concedida no programa federal de concessões de rodovias.

Extensão: 13,3 km

Período de concessão: 20 anos

Prazo remanescente da concessão: 13 anos

Poder Concedente: Governo Federal

Tipo de licitação: menor tarifa de pedágio

Reajuste tarifário anual (agosto): Índices setoriais da FGV

Investimentos até 31/12/2001: R$ 76,8 milhões, sendo 14,5% em 2001.

Número de praças de pedágio: 1

Caracterização

Tarifa básica
praticada
(31/12/2001)

1999 2000 2001

Niterói R$ 2,00 25.926.189 25.401.633 25.518.566

Total

1999 2000 2001

Total

Histórico de Receitas por Praça de Pedágio
(em milhares de Reais)

Niterói 35.380 40.061 44.498

25.926.189 25.401.633 25.518.566

35.380 40.061 44.498

(R$ milhões)

Veículos Equivalentes por Praça de Pedágio
(em unidades)
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1999 2000 2001

22 13 21 13 24 15

58%
64%61%

Índices de Reajuste Tarifário

ago/97 set/98 out/99 nov/00 dez/01

Via Lagos
Índice Via Lagos

FIPE IPC

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

Receita Líquida
EBITDA

Margem de EBITDA

Acesso a Região dos Lagos, um dos mais importantes pólos turísticos fluminense
e nacional. A região recebe uma quantidade significativa de veranistas que
utilizam as rodovias que compõem o sistema.
A concessão da Rodovia dos Lagos foi outorgada em 1996, tendo sido
responsável por 2,8% da receita operacional bruta da CCR em 2001.

Extensão: 60,0 km

Período de concessão: 25 anos

Prazo remanescente da concessão: 19 anos

Poder Concedente: Governo Estadual do Rio de Janeiro

Reajuste tarifário anual (agosto): Índices setoriais da FGV

Investimentos até 31/12/2001: R$ 87,0 milhões, sendo 0,6% em 2001.

Número de praças de pedágio: 1

Caracterização

Tarifa básica
praticada
(31/12/2001)

1999 2000 2001

Latino Mello R$ 4,70 4.876.273 4.509.941 4.653.568

Total

1999 2000 2001

Total

Histórico de Receitas por Praça de Pedágio
(em milhares de Reais)

Latino Mello 22.220 22.119 26.089

4.876.273 4.509.941 4.653.568

22.220 22.119 26.089

Principais Dados Financeiros
(R$ milhões)

Veículos Equivalentes por Praça de Pedágio
(em unidades)





Análise de
Desempenho



A receita operacional bruta da CCR registrou R$ 931,7 milhões em 2001,
um aumento de 25,5% (R$ 189,3 milhões) comparativamente aos
R$ 742,4 milhões do período anterior.  Esse efeito foi observado,
generalizadamente, em todas as cinco concessões da Companhia.
A AutoBAn e a NovaDutra continuaram contribuindo de forma mais
significativa com 41,5% e 35,0% do total, respectivamente.

As receitas de pedágio representaram 95,7% (R$ 891,6 milhões) do total de
receitas da CCR. Em 2000 esse percentual foi de 95,9%. Em números absolutos,
houve um crescimento de R$ 9,3 milhões (30,2%) nas receitas acessórias
decorrentes, principalmente, da assinatura de novos contratos de exploração
de direito de passagem de cabos de fibra óptica nas concessionárias.

A tabela abaixo expressa as medidas relativas ao tráfego de veículos
calculadas em termos de veículos-equivalentes, que representam uma
unidade básica de referência em estatísticas de cobrança de pedágio no
mercado brasileiro. Veículos-equivalentes são veículos leves, tais como
carros de passeio.  Veículos pesados, como caminhões, e ônibus são
convertidos em veículos-equivalentes por um multiplicador aplicado sobre

Análise de
Desempenho

R$MM % receita bruta % receita bruta variação
consolidada R$MM consolidada %

AutoBAn 280,4 37,8% 386,5 41,5% 37,9%

NovaDutra 290,2 39,1% 326,3 35,0% 12,4%

Rodonorte 100,0 13,5% 139,3 15,0% 39,3%

Via Lagos 22,5 3,0% 26,5 2,8% 17,9%

Ponte 46,5 6,3% 48,8 5,2% 4,8%

Parques 0,2 0,0% 0,8 0,1% 222,0%

CCR 2,6 0,3% 3,5 0,4% 36,6%

Consolidado 742,4 100,0% 931,7 100,0% 25,5%

2000 2001

Desempenho Operacional
Ano 2001

a) Receita Operacional Bruta

1999 2000 2001

AutoBAn 56.321.166 57.570.696 69.188.522

NovaDutra 71.710.845 72.145.967 84.363.465

Rodonorte 40.098.523 37.432.875 39.647.657

Ponte 25.926.189 25.401.633 25.518.566

Via Lagos 4.876.273 4.509.941 4.653.568

Total 198.932.995 197.061.112 223.371.778

Veículos equivalentes por Concessionária
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o número de eixos do veículo, conforme estabelecido nos termos de cada
contrato de concessão.

O tráfego medido em termos de veículos-equivalentes aumentou em todas
as 5 concessionárias, com especial destaque para a AutoBAn e a NovaDutra.
No caso da AutoBAn, o expressivo aumento de 20,2% foi resultado do
início da cobrança de pedágio bidirecional, em março de 2001, para veículos
comerciais (caminhões e ônibus) nas quatro primeiras praças.  As demais
praças iniciaram a cobrança bidirecional em 4 de fevereiro de 2002.

A tabela acima especifica os meses e percentuais de reajuste dos
diversos contratos.

b) Impostos e Contribuições

Os impostos e contribuições incidentes sobre a receita operacional bruta
registraram um crescimento de 39,9% ou R$ 17,5 milhões.  Os tributos
totais sobre a receita bruta passaram de 5,9% da receita operacional bruta
em 2000 para 6,6% em 2001.

Esse aumento é conseqüência, principalmente, do início da cobrança de
ISS por algumas prefeituras que até então não estavam amparadas pela
legislação pertinente que as permitisse implementar tal cobrança.  Assim,
foram observados aumentos de tributação sobre a receita bruta na
NovaDutra, Rodonorte e Ponte.

a.1) Reajuste de Tarifas

Reajuste anual Índice de reajuste Reajuste 2001 (%)

AutoBAn Julho IGP-M 11,1

NovaDutra Agosto Setoriais FGV 7,8

Rodonorte Dezembro Setoriais FGV 8,1

Ponte Agosto Setoriais FGV 5,9

Via Lagos Agosto Setoriais FGV 6,7

R$MM % da receita % da receita variação
bruta R$MM bruta %

AutoBAn 10,5 3,7% 14,0 3,6% 34,0%

NovaDutra 21,1 7,3% 27,4 8,4% 30,1%

Rodonorte 6,4 6,4% 11,8 8,4% 84,2%

Via Lagos 1,9 8,6% 2,3 8,6% 17,9%

Ponte 3,0 6,4% 4,1 8,4% 37,3%

Parques 0,0 3,6% 0,0 4,7% 318,4%

CCR 1,0 40,5% 1,8 51,0% 72,0%

Consolidado 43,9 5,91% 61,4 6,6% 39,9%

2000 2001
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(1) Reajuste contratual: variação de 2000 para 2001.

1
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Os custos dos serviços prestados aumentaram R$ 58,8 milhões, ou 14,0%.
Esse crescimento, da mesma maneira que nos anos anteriores, foi inferior
ao crescimento da receita, o que proporcionou melhoria nas margens
operacionais da Companhia.  Em todas as concessionárias, com exceção
da Rodonorte, a razão entre os custos dos serviços prestados e a receita
bruta diminuiu, de tal maneira que no consolidado esse percentual passou
de 56,4% para 51,2%.  Com o restabelecimento das tarifas da Rodonorte
em março de 2001, a concessionária passou a operar com níveis de serviço
bastante superiores aos que vinha operando até então, como pode ser
observado no aumento de 49,0% no custo dos serviços prestados.

Os principais componentes custo dos serviços prestados estão discutidos
a seguir.

c.1) Depreciação e Amortização

Depreciação e amortização continuaram a representar grande parte dos

custos dos serviços prestados, passando de 53,7% do total dos custos em
2000 para 52,1% em 2001.  O destaque nesse item foi o crescimento dos
custos com depreciação na AutoBAn, que com o início da operação do
primeiro trecho do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes em junho

c) Custo dos Serviços Prestados

R$MM % da receita % da receita variação
bruta R$MM bruta %

AutoBAn 194,7 69,4% 228,8 59,2% 17,5%

NovaDutra 155,6 53,6% 163,1 50,0% 4,8%

Rodonorte 44,6 44,6% 66,5 47,7% 49,0%

Via Lagos 10,1 44,9% 10,4 39,2% 2,9%

Ponte 22,0 47,4% 21,1 43,3% -4,1%

Parques 0,0 3,0% 0,0 0,0% -100,0%

CCR -8,6 nd -12,7 nd 47,7%

Consolidado 418,4 56,4% 477,2 51,2% 14,0%

2000 2001

R$MM % R$MM % variação %

AutoBAn 134,8 69,3% 153,7 67,2% 14,0%

NovaDutra 59,0 37,9% 57,4 35,2% -2,7%

Rodonorte 14,7 32,9% 23,0 34,6% 56,9%

Via Lagos 6,9 68,6% 7,1 68,7% 3,1%

Ponte 9,4 42,6% 7,5 35,4% -20,3%

Consolidado 224,8 53,7% 248,7 52,1% 10,6%

2000 2001
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de 2001, aumentou substancialmente o seu ativo permanente “depreciável”.
O segundo trecho do prolongamento entrou em operação em dezembro
de 2001, aumentando o imobilizado “depreciável” no último trimestre.
Todavia os efeitos na depreciação só serão refletidos a partir do exercício
de 2002.

c.2) Serviços de Terceiros

Da mesma maneira que a depreciação e amortização, a rubrica serviços

de terceiros representou um item importante dentro da estrutura de custos
da CCR.  Em 2001, tais serviços apresentaram crescimento de R$ 41,4
milhões ou 36,7%, comparativamente a 2000.  A principal variação
observada nesse item refere-se à Rodonorte, conseqüência do início das
operações do Coparques em agosto de 2001.

c.3) Conservação de Rotina

O item conservação de rotina diminuiu sensivelmente no período,
principalmente em função da entrada em operação do Coparques em
agosto de 2001.  Os custos que eram lançados nessa conta passaram a
compor o item serviços de terceiros, conforme já comentado anteriormente.

R$MM % R$MM % variação %

AutoBAn 10,7 5,5% 9,9 4,3% -7,4%

NovaDutra 92,9 59,7% 102,0 62,6% 9,9%

Rodonorte 11,8 26,4% 38,0 57,2% 222,5%

Via Lagos 3,2 31,4% 3,3 31,3% 2,6%

Ponte 12,6 57,2% 13,6 64,4% 7,9%

CCR -8,6 nd -12,7 nd 47,8%

Consolidado 122,6 29,3% 154,2 32,3% 25,8%

2000 2001

R$MM % R$MM % variação %

AutoBAn 11,9 6,1% 17,1 7,5% 43,8%

NovaDutra - - - - nd

Rodonorte 13,6 30,4% - - -99,9%

Via Lagos - -  - - -

Ponte  - -  - - -

Consolidado 25,5 6,1% 17,2 52,1% -32,6%

2000 2001



Os demais itens que compõem os custos dos serviços prestados tiveram
aumento de R$ 13,5 milhões ou 31,1%, passando de R$ 43,6 milhões em
2000 para R$ 57,1 milhões em 2001.

O pagamento da outorga variável pela AutoBAn ao Governo do Estado
de São Paulo corresponde a 3% da receita da concessionária e passou de
R$ 8,4 milhões em 2000 para R$ 11,6 milhões em 2001, um aumento de
37,8% equivalente ao aumento de receita na AutoBAn.

d) Despesas Administrativas

As despesas administrativas sofreram pequeno aumento de 8,3% passando
de R$ 93,1 milhões em 2000 para R$ 100,9 milhões em 2001. A NovaDutra
registrou aumento significativo em decorrência de despesas com advogados
no processo de implantação da Praça de Jacareí.

e) Variação Monetária das Obrigações com o Poder Concedente
A variação monetária das obrigações com o poder concedente sofreu
pequeno aumento de R$ 13,8 milhões, ou 8,3%, passando de R$ 166,1
milhões em 2000 para R$ 180,0 milhões em 2001.  A razão do aumento
nesse item foi a inflação ligeiramente superior de 2001 em relação a 2000.

f) Variação Cambial
A variação cambial teve aumento significativo de R$ 70,0 milhões ou
168%. A razão desse aumento foi a substancial desvalorização do Real
frente ao Dólar norte-americano de 18,7% em 2001, comparativamente
a 9,3% em 2000.  Adicionalmente, houve aumento do endividamento
denominado em Dólar no período, que passou de R$ 542,4 milhões em
31/12/2000 para R$ 583,0 milhões em 31/12/2001.

g) Juros e Outras Despesas Financeiras
Juros e outras despesas financeiras contabilizaram R$ 191,2 milhões em
2001, um aumento de 25,7% (ou R$ 39,2 milhões) em relação aos
R$ 152,1 milhões do período anterior.  Tal aumento foi decorrente de um
maior  nível de endividamento consolidado da Companhia, principalmente
em virtude da AutoBAn.

R$MM % total R$MM % total variação %

AutoBAn 12,7 13,6% 14,3 14,2% 12,9%

NovaDutra 25,5 27,4% 32,8 32,5% 28,6%

Rodonorte 20,2 21,6% 18,8 18,6% -6,7%

Via Lagos 5,6 6,0% 5,6 5,5% 0,1%

Ponte 14,4 15,4% 14,4 14,3% 0,2%

Parques 0,2 0,2% 0,5 0,5% 164,2%

CCR 14,6 15,7% 14,4 14,3% -1,4%

Consolidado 93,1 100,0% 100,9 100,0% 8,3%

2000 2001
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h) Receitas Financeiras
As receitas financeiras aumentaram R$ 3,1 milhões ou 19,7%, crescendo de
R$ 15,6 milhões em 2000 para R$ 18,7 milhões em 2001. A variação nessa conta
se dá em virtude dos resultados positivos de operações de “swap” de dólar da
Rodonorte, além de aplicações de caixa das concessionárias.

i) Imposto de Renda e Contribuição Social
Créditos de imposto de renda nos montantes de R$ 55,7 milhões e R$ 35,3
milhões foram contabilizados em 2000 e 2001, respectivamente. Um decréscimo
de R$ 20,4 milhões ou 36,6%. Os créditos de contribuição social reduziram-se
em R$ 6,0 milhões ou 31,5%, passando de R$ 19,0 milhões em 2000 para
R$ 13,0 milhões em 2001.

Em 2000 a Rodonorte constituiu imposto de renda e contribuição social diferidos
referentes aos anos de 1999 e 2000, equivalentes a R$ 26,5 milhões, pois no ano
de 1999 a concessionária cobrava “meia tarifa” e não havia perspectivas de lucro.

j) Participação dos Minoritários
O efeito da participação dos minoritários, relacionada principalmente com a
Rodonorte, foi aumentar as perdas da CCR no valor de R$ 695 mil em 2001 e
R$ 6,3 milhões em 2000.  Isso decorreu do fato da Rodonorte ter auferido lucro
líquido de R$ 24,3 milhões em 2000 e R$ 2,6 milhões em 2001.

Resultados Obtidos

a) Lucro Bruto
O lucro bruto registrou R$ 393,1 milhões em 2001, um crescimento de 40,4%
comparativamente aos R$ 280,1 milhões no período anterior.  A margem
operacional também apresentou sensível crescimento e evoluiu de 40,1% em
2000 para 45,2% em 2001.

b) EBITDA
O EBITDA totalizou R$ 545,0 milhões em 2001, um sensível aumento de 30,4%
(ou R$ 127,1 milhões) sobre os R$ 417,9 milhões registrados em 2000.  Em vista
do maior crescimento proporcional das receitas líquidas da Companhia,
comparativamente à evolução das despesas operacionais monetárias, a margem
EBITDA registrou um recorde de 62,6% em 2001, comparativamente a 59,8%
em 2000.
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c) Resultado Operacional
Como resultado dos fatores acima descritos e, principalmente a variação
cambial, os prejuízos operacionais da CCR passaram de R$ 157,4 milhões
em 2000 para R$ 171,9 milhões em 2001, um aumento de 9,3% ou
R$ 14,6 milhões.

d) Resultado Líquido
Como resultado dos fatores acima analisados, o prejuízo líquido da CCR
aumentou em R$ 40,8 milhões ou 48,2%, passando de R$ 84,6 milhões
em 2000 para R$ 125,4 milhões em 2001.

Análise Financeira

a) Endividamento
O endividamento da Companhia passou de R$ 1.129,8 milhões ao final de
2000 para R$ 1.405,5 milhões em dezembro de 2001. Desse total em 2001,
58,5% estava denominado em Reais e 82,1% com vencimento no longo prazo.

Todas as cinco concessionárias da CCR têm Project Finance contratado,
não tendo, portanto, risco de contratação de financiamento para os
projetos.  As receitas de pedágio servem de garantia para os financiadores,
permitindo financiamento a longo prazo e com baixo custo.

Parcela Parcela Parcela Parcela
em R$ em US$ em R$ em US$ Total Maturidade

AutoBAn BID, IFC e BNDES  TJLP + 5,0% Libor + 4,25% a 4,625% 224.470 314.516 538.986 2008 a 2012

NovaDutra IFC e BNDES TJLP + 5,5% Libor + 3,50% a 3,75% 130.356 177.238 307.594  2005 a 2008

Rodonorte Debêntures e BNDES IGP-M + 12% e TJLP +5,0% 178.096 178.096 2010 a 2011

Ponte BNDES TJLP + 5,5% 34.856 34.856 2006

Via Lagos BID e BNDES TJLP + 5,0% Libor + 4,25% a 4,50% 25.345 57.641 82.986 2007 a 2011

Total 593.123 549.395 1.142.518

Saldo em 31/12/2001 (R$mm)

Além dos financiamentos na modalidade de Project Finance, a CCR e
concessionárias ainda têm contratados empréstimos complementares.

(em milhões de reais) 1999 2000 2001

Curto Prazo 380,3 315,4 251,7
% Total 47,0% 27,9% 17,9%

Longo Prazo 429,1 814,3 1.153,7
% Total 53,0% 72,1% 82,1%

Total de Endividamento 809,4 1.129,8 1.405,5

Em Reais 429,3 587,4 822,4
% Total 53,0% 52,0% 58,5%

Em Moeda Estrangeira 380,2 542,4 583,0
% Total 47,0% 48,0% 41,5%
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Parcela Parcela Parcela Parcela
em R$ em US$ em R$ em US$ Total Maturidade

CCR Debêntures  CDI + 1%  64.702 - 64.702 2003

CCR Mútuo com acionistas CDI + 1%  100.307 - 100.307  Fevereiro/2002

AutoBAn Divida Subordinada* IGP-M + 12% 82.376 82.376 Indeterminado

AutoBAn Fornecedor Libor + 0,75%  4.176 4.176 Maio/2003

NovaDutra Fornecedor Libor + 1,00%  21.468 21.468 Março/2005

Ponte R63 com swap 110,8% CDI 22.835 22.835 Agosto/2003

Via Lagos Dívida subordinada* IGP-M + 12,0%  2.833  2.833 Indeterminado

Total 273.053 25.644 298.697

Utilizando parte dos recursos da emissão pública de ações, realizada em 31 de
janeiro de 2002, a Companhia reduziu seu endividamento consolidado líquido
em R$ 150,0 milhões, eliminando os mútuos que a CCR tinha com os acionistas
e comprando um crédito da AutoBAn.

b) Exposição a Riscos de Mercado
Câmbio: a CCR está sujeita a riscos cambiais em decorrência do volume de
financiamentos indexado ao dólar americano.  O endividamento da Companhia
em 31/12/2001 era de R$ 1.405,5 milhões, sendo 41,5% denominado em dólar.
A CCR não possui ativos denominados em dólar e nem realiza operações relevantes
com derivativos para proteção contra desvalorizações cambiais.

Taxa de Juros: a exposição da Companhia a taxas de juros flutuantes está
principalmente relacionada a variações: (i) da Libor, relativa a empréstimos
denominados em dólar; (ii) da TJLP, relativa a empréstimos locais de médio e
longo prazos; e (iii) do CDI, relativo a outros empréstimos locais.  Em 31/12/2001,
a taxa média de juros da dívida em reais era TJLP + 5% para os empréstimos
com o BNDES e de CDI + 1% para as demais estruturas.  A dívida denominada
em dólar tinha uma taxa média de Libor + 4%.

c) Liquidez e Necessidades de Capital
Até dezembro de 2001 e por um período de seis anos, foram investidos mais de
R$ 2,0 bilhões nas concessionárias sendo que os acionistas controladores já
aportaram mais de R$ 450 milhões no sistema.  A estrutura de capital target
para financiar os investimentos nas concessionárias é 60% dívida, 20% geração
interna de caixa e 20% capital do acionista.

Cerca de 80% dos investimentos planejados para um horizonte de 10 anos,
quando da conquista das concessionárias, já foi realizado.  Estão previstos
investimentos de R$ 559 milhões até o final de 2005, com destaque para a
Rodonorte que deverá investir cerca de R$ 130 milhões em 2002.  Esse investimento
será financiado com geração interna de caixa e com recursos já contratados junto
ao BNDES de aproximadamente R$ 90 milhões.
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Balanço Social e
Ambiental



Melhoria e Segurança

Um dos compromissos mais
relevantes da CCR e de suas
concessionárias é o de imprimir
melhorias contínuas em sua rede de
rodovias, garantindo mais conforto
e segurança aos usuários. Os índices
de redução de acidentes e o
crescente número de vidas salvas
são motivos de orgulho e estímulo
para a incessante busca por
melhores resultados.  Como
reconhecimento da redução no
número de acidentes fatais, a
Companhia recebeu vários prêmios.

No ano de 2001, o número total de
acidentados nas rodovias da CCR
foi de 17.249, uma redução de
9,2% (1.756) comparativamente a
1999.  O número de feridos foi de
8.048 evidenciando uma sensível
redução (771 ou 9,1%) em relação
ao ano de 1999.  O número de
acidentes fatais nas rodovias da
Companhia reduziu-se 24,8% no
período 1999 a 2001.

A nossa estratégia para a prevenção
de acidentes prioriza a construção
e aquisição de novos equipamentos
de segurança, tais como travessias
de pedestres, barreiras de concreto,
controle de limites de velocidade,
melhor sinalização, alargamento das
rodovias, maior disponibilidade de
médicos, ambulâncias e telefones
de emergência e remoção de
animais das rodovias.

Responsabilidade Social

Consciente de suas responsabilidades
como prestadora de serviço público,
a CCR estimula que suas
concessionárias desenvolvam projetos
sociais dirigidos aos usuários, como
os de saúde dos caminhoneiros, e
à população das comunidades
circunvizinhas às suas rodovias, como
por exemplo o programa de
assistência à maternidade.  Isso além
das atividades de preservação e
educação ambiental.  Dentre as
inúmeras iniciativas destacam-se:

1999 2000 2001
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• VidaBAn – Programa de 
Saúde para caminhoneiros.
O objetivo é conscientizar os 
caminhoneiros na busca por 
melhor qualidade de vida. As 
atividades incluem avaliação 
psicológica, cardíaca e de 
acuidade visual, pressão 
arterial, peso e altura e 
distúrbios do sono. Também 
são realizados exames de 
glicemia e avaliação 
odontológica básica e 
oferecidos serviços gratuitos 
de barbearia.

• Programa Vida Na Dutra
é Saúde. Voltado 
especificamente para a saúde
e o bem-estar do motorista de
caminhão que trafega pela Via
Dutra, esse programa foi 
iniciado em setembro de 2001
e visa a oferecer informações 
sobre cuidados pessoais e 
exames gratuitos aos usuários
na rodovia.  Realizado em 
parceria com diversas empresas

e instituições, o programa 
propicia serviços de medição 
de pressão arterial, exames 
oftalmológicos e de glicemia,
além de verificação de massa 
corporal (peso e altura), dentre
outros.

• RodoPac. Programa de grande
alcance social que apóia a 
segurança do caminhoneiro em
uma área essencial: a saúde.  
Em 2001, mais de 4,5 mil 
motoristas de caminhão 
receberam orientações e uma 
série de serviços médicos 
gratuitos: consultas clínicas, 
exames (diabetes, colesterol, 
triglicerídeos, eletrocardiograma),
acuidade visual, verificação da 
pressão arterial, medição da 
massa corporal, Oficinas do Sexo
Seguro, com palestras sobre 
doenças sexualmente 
transmissíveis e distribuição
de preservativos, além de 
tratamento odontológico 
preventivo.
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• Campanha Dutra Kids.  
Desenvolvido com alunos das
escolas da rede municipal das
cidades lindeiras e em parceria
com a Polícia Rodoviária Federal
(PRF). O objetivo é ensinar as 
leis de trânsito às crianças em
um esforço que vai colaborar 
para formar os motoristas do 
futuro. O programa busca 
envolver as crianças na prática
do respeito à rodovia, através
de dois tipos de ação: em um
primeiro momento, os alunos
assistem a palestras sobre 
Segurança no Trânsito, 
preparadas com uma 
linguagem voltada ao dia-a-dia
da criança. Em um segundo 
momento, parte dos alunos 
participa de uma ação na 
rodovia, em um posto da PRF,
repassando o que aprenderam
aos motoristas de veículos
de passeio.

• AutoBAn Educando para o
Trânsito. Projeto desenvolvido
em parceria com as prefeituras
dos 17 municípios situados na
área de influência das duas 
rodovias e com a Editora 
Kalimera, a AutoBAn dá mais
um importante passo em 
direção à meta de reduzir os 
atuais índices de acidentes na
AutoBAn, completando-se o 
trinômio engenharia, 
fiscalização e educação, 
essencial para se vencer o 
grande desafio de preservar 
vidas. Cerca de 50 mil alunos 

de educação infantil e ensino
fundamental da rede pública 
municipal serão beneficiados 
diretamente pelo projeto.

• Projeto Grafiteiros da Dutra.
Dentro do programa de 
comemorações dos 50 Anos 
da Via Dutra, a NovaDutra criou
o Projeto Grafiteiros da Dutra,
objetivando revitalizar as 
paisagens da rodovia em 
especial nos trechos urbanos.
Para sua realização, conta com
o Projeto “Rua Colorida”, de 
Guarulhos, comandado pelo 
artista plástico Haroldo J. 
Santos, que converte 
pichadores em grafiteiros.

Aspectos Ambientais

No intuito de manter e operar
rodovias no Brasil, as concessionárias
devem seguir procedimentos
administrativos relativos à concessão
de licenças ambientais.  A
construção, preparação, operação
e ampliação de estabelecimentos
e/ou atividades que poluam ou que
possam vir a poluir, bem como
aquelas que, de qualquer forma,
possam causar degradação
ambiental, dependem de prévio
licenciamento do órgão estadual
competente.  As licenças
estabelecem as condições, restrições
e medidas de fiscalização aplicáveis
ao empreendimento.
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A CCR obteve as licenças ambientais
relevantes, ou já está com os
processos em curso para a obtenção
dessas licenças.

Premiações

A responsabilidade e a dedicação das
concessionárias são reconhecidas pela
opinião pública e, principalmente,
pelos usuários das rodovias. Pesquisas
de opinião realizadas anualmente
revelam a satisfação dos usuários
quanto aos serviços prestados e obras
realizadas ao longo dos anos de
administração da CCR.  Dentre os
vários prêmios recebidos
recentemente, destacam-se:

• Prêmio Inovação em Rodovias
Pedagiadas de 2001 – IBTTA.
Com o “Sou 10 no Trânsito”, a
Rodonorte também ficou com
o Prêmio Inovação em Rodovias
Pedagiadas, de 2001. É a 
segunda vez que a 
Concessionária recebe a 
premiação da IBTTA, entidade
que congrega administradoras
de rodovias do mundo inteiro.

• A NovaDutra recebeu em 2001
o prêmio ABRH, da Associação
Brasileira de Recursos Humanos
na categoria Empresarial;

• A Edição “As Maiores do 
Transporte” da Revista 
Transporte Moderno classificou
a NovaDutra em primeiro lugar
no setor de Concessionárias de
Rodovias em ranking definido
pela primeira vez em 2001;

• Pelo segundo ano consecutivo,
a AutoBAn recebeu o Prêmio 
Top de Qualidade, conferido 
pelo IQ - Instituto de Estudos 
e Pesquisa da Qualidade, em 
parceria com a Camplux Editora
e Publicações

• A Revista AutoBAn Notícias 
recebeu prêmio conferido pela
Aberje - Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial,
como melhor publicação de 
São Paulo em 2001 na 
categoria publicação 
empresarial externa.
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Agradecimentos

A CCR deseja registrar seus agradecimentos a quatro grupos representativos, sem os
quais a Companhia não estaria comemorando os resultados conquistados em 2001:

• Aos poderes concedentes, que souberam identificar na iniciativa privada o 
caminho certo para aperfeiçoar e desenvolver o sistema de rodovias no Brasil, 
com eficiência e responsabilidade social;

• Aos agentes financiadores, em especial, aqueles que estruturaram operações 
de project finance com sucesso, assegurando apoio e viabilizando o crescimento 
da CCR no negócio de concessões de rodovias;

• Aos novos acionistas que em 31 de janeiro de 2002 passaram a integrar a 
estrutura societária da Companhia, que de forma pioneira estreou no Novo 
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo;

• A todos os colaboradores da CCR, que souberam honrar a responsabilidade 
a eles conferida pelos acionistas no gerenciamento dos seus recursos 
financeiros.

A retomada do crescimento econômico brasileiro em 2002 e as expectativas quanto
ao processo de licitação de sete novas concessões de rodovias (segunda etapa do
Programa Federal de Concessões de Rodovias, envolvendo 2,5 mil quilômetros), com
previsão de conclusão no quarto trimestre de 2002, reforçam a convicção quanto à
obtenção de resultados crescentes da Companhia.



Demonstrações
Financeiras
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Aos
Acionistas e Administradores da
Companhia de Concessões Rodoviárias
São Paulo - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia de Concessões Rodoviárias
(Companhia e Consolidado), levantados em 31 de dezembro de 2001 e de 
2000, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do passivo
descoberto 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 Companhia; (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 Companhia, 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 da Companhia de Concessões Rodoviárias (Companhia
e Consolidado) em 31 de dezembro de 2001 e de 2000, o resultado de suas 
operações, as mutações de seu passivo a descoberto e as origens e aplicações
de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,  de 
acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

4. Adicionalmente, examinamos as demonstrações consolidadas dos fluxos de 
caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2001 e de 2000 incluídas
na nota explicativa nº. 16 às demonstrações financeiras, as quais estão 
apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais, não sendo 
requeridas como parte das demonstrações financeiras básicas. Essas 
demonstrações foram por nós examinadas de acordo com os procedimentos 
de auditoria mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão 
adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2002

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU José Roberto P. Carneiro
Auditores Independentes Contador
CRC nº. 2 SP 011609/O-8 CRC nº. 1 SP 109447/O-6

Parecer dos
Auditores
Independentes
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Controladora Consolidado
2001 2000 2001 2000

ATIVO R$ R$ R$ R$

CIRCULANTE

Caixa e bancos 726 2.213 35.215 28.194

Aplicações financeiras 8.632 2.004 32.302 43.347

Outras contas a receber 3.489 1.904 21.260 19.734

Imposto de renda a recuperar 5.548 1.696 11.969 4.467

Despesas antecipadas 1.067 923 4.844 4.521

Total do circulante 19.462 8.740 105.590 100.263

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Conta reserva - - 11.697 41.181

Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 252.717 200.414

Partes relacionadas 59.621 12.623 - -

Outros 855 1.397 25.382 7.945

Total do realizável a longo prazo 60.476 14.020 289.796 249.540

 

PERMANENTE

Investimentos 191.680 163.066 - -

Imobilizado liquido:

Transferidos do poder concedente - - 1.329.437 1.452.477

 Adquiridos e implantados 838 666 1.633.913 1.248.077

 838 666 2.963.350 2.700.554

Diferido líquido 2.009 - 14.823 21.740

Total do permanente 194.527 163.732 2.978.173 2.722.294

TOTAL 274.465 186.492 3.373.559 3.072.097

Balanços
Patrimoniais

Levantados em
31 de dezembro de 2001 e de 2000

(expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Controladora Consolidado
 2001 2000 2001 2000
PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO R$ R$ R$ R$

CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos 34.702 32.073 150.885 288.994

Mútuos com partes relacionadas 100.838 26.453 100.838 26.453

Obrigações com o poder concedente - - 114.139 104.589

Contas a pagar a fornecedores - partes relacionadas - - 46.430 60.021

Contas a pagar a fornecedores 23 72 14.109 21.326

Outras contas a pagar - - 35.179 18.896

Obrigações sociais e trabalhistas 599 861 12.385 11.554

Impostos e contribuições a recolher 880 425 11.172 7.511

Total do circulante 137.042 59.884 485.137 539.344

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Obrigações com o poder concedente - - 1.840.594 1.772.896

Empréstimos e financiamentos de longo prazo 30.000 64.146 1.105.963 811.624

Provisão para perda de investimentos 235.075 131.729 - -

Mútuos com partes relacionadas 2.814 2.814 47.776 2.719

Contas a pagar a fornecedores - partes relacionadas - - 4.047 4.066

Outras contas a pagar - - 14.097 16.312

Total do exigível a longo prazo 267.889 198.689 3.012.477 2.607.617

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS - - 6.411 (2.783)

PASSIVO A DESCOBERTO

Capital social 111.416 44.412 111.416 44.412

Prejuízos acumulados (241.882) (116.493) (241.882) (116.493)

Total do passivo a descoberto (130.466) (72.081) (130.466) (72.081)

TOTAL 274.465 186.492 3.373.559 3.072.097
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Controladora Consolidado
2001 2000 2001 2000

R$ R$ R$ R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 38.486 16.078 931.664 742.361

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (1.804) (1.049) (61.369) (43.863)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 36.682 15.029 870.295 698.498

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Depreciação e amortização - - (248.704) (224.795)
Serviços (18.656) (6.682) (154.224) (112.792)
Outros - - (74.264) (80.845)

LUCRO BRUTO 18.026 8.347 393.103 280.066

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas (18.088) (12.974) (100.850) (93.126)

Despesas financeiras:
Variação monetária das obrigações com o poder concedente - - (179.998) (166.173)
Variação cambial (1) - (111.597) (41.621)
Juros e outras despesas financeiras (29.578) (10.189) (191.238) (152.087)

Receitas financeiras 8.058 57 18.658 15.594
Resultado de equivalência patrimonial (103.806) (69.870) - -

PREJUÍZO OPERACIONAL (125.389) (84.629) (171.922) (157.347)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL - - (1.135) 4.868

PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÕES
DOS FUNCIONÁRIOS E DOS MINORITÁRIOS (125.389) (84.629) (173.057) (152.479)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CORRENTES - - (3.942) (5.252)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIFERIDOS - - 52.303 80.022

PREJUÍZO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS 
E DOS MINORITÁRIOS (125.389) (84.629) (124.696) (77.709)

PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - - - (661)

PREJUÍZO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS (125.389) (84.629) (124.696) (78.370)

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS - - (693) (6.259)

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (125.389) (84.629) (125.389) (84.629)

PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$ (1,85) (11,84)

Demonstração do
Resultado

Para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2001 e de 2000

(expressos em milhares de reais - R$,
exceto o prejuízo líquido por ação)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Capital Prejuízos
social acumulados Total

R$ R$ R$

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 44.412 (31.864) 12.548

Prejuízo líquido do exercício - (84.629) (84.629)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 44.412 (116.493) (72.081)

Aumento de capital 67.004 - 67.004

Prejuízo líquido do exercício - (125.389) (125.389)

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

Demonstrações das
Mutações do Passivo
a descoberto
Para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2001 e de 2000
(expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Controladora Consolidado
2001 2000 2001 2000

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

Prejuízo líquido do exercício (125.389) (84.629) (125.389) (84.629)
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido:

Depreciação e amortização 144 113 254.922 231.613
Variação monetária das obrigações com o poder concedente - - 179.998 166.763
Variação cambial de empréstimos a longo prazo - - 80.288 26.474
Juros de longo prazo (4.971) 126 15.351 12.546
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - (52.303) (80.022)
Baixas do ativo imobilizado - - 3.129 3.199
Resultado de equivalência patrimonial 103.806 69.870 - -
Participação dos minoritários - - 693 6.259

Total das operações (26.410) (14.520) 356.689 282.203
Recursos de acionistas:

Aumento de capital 67.004 - 67.004 -
Aumento de capital dos minoritários - - 8.501 -
Mútuo com partes relacionadas - - 39.281 -

Recursos de outras fontes:
Empréstimos de longo prazo - 65.066 317.708 425.575
Diminuição no realizável a longo prazo 3.722 - 12.047 -
Outras contas de longo prazo - - - 3.129

Total das origens de recursos 44.316 50.546 801.230 710.907

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Permanente:

Aumento de investimentos 41.673 98.108 - -
Aquisição de ativo imobilizado 316 76 511.921 464.886
Aumento do diferido 2.009 - 2.009 -

Aumento no realizável a longo prazo 32.608 4.000 - 5.971
Transferência de empréstimos e financiamentos a

longo prazo para o passivo circulante 34.146 - 113.232 80.053
Transferência de obrigações com o poder concedente

do longo prazo para o passivo circulante - - 112.300 105.218
Redução em outros exigíveis a longo prazo - - 2.234 2.153
Total das aplicações de recursos 110.752 102.184 741.696 658.281

DIMINUIÇÃO (AUMENTO) NA DEFICIÊNCIA DE CAPITAL CIRCULANTE (66.436) (51.638) 59.534 52.626

REPRESENTADO POR:
Ativo circulante

No final do exercício 19.462 8.740 105.590 100.263
No início do exercício 8.740 1.209 100.263 92.419

Aumento do ativo circulante 10.722 7.531 5.327 7.844

Passivo circulante
No final do exercício 137.042 59.884 485.137 539.344
No início do exercício 59.884 715 539.344 584.126

Aumento (diminuição) do passivo circulante 77.158 59.169 (54.207) (44.782)

DIMINUIÇÃO (AUMENTO) NA DEFICIÊNCIA DE CAPITAL CIRCULANTE (66.436) (51.638) 59.534 52.626

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações da
Origem e Aplicações

de Recursos
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(expressos em milhares de reais - R$)
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1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Concessões Rodoviárias (Companhia) foi constituída em 23 de setembro
de 1998 com o objetivo social de participar em empresas que possuam concessão de
exploração de rodovias estaduais e federais.

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.

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;

• 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;

• 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.

A concessão consiste na exploração de rodovias/pontes mediante arrecadação de pedágio
e, em extensão limitada, outras receitas provenientes do aluguel dos terrenos ao redor da
rodovia. A concessionária é responsável por reparar, ampliar, conservar, manter e operar as
rodovias/pontes, 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/pontes.

Ao final do período de concessão, as melhorias efetuadas são revertidas ao poder concedente.
O contrato de concessão não inclui cláusulas de renovação ou extensão.

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 também especificados nos contratos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas
da legislação societária brasileira e disposições complementares da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.

Notas Explicativas
às Demonstrações
Financeiras
Para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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As demonstrações financeiras consolidadas incluem as seguintes companhias:

Companhias % de  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

(*) A partir de junho de 2000.

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 no patrimônio líquido (passivo a descoberto) e no resultado
foram destacadas e registradas na rubrica participação dos minoritários.

3. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Utilização de estimativas

As demonstrações financeiras elaboradas em consonância com as práticas contábeis requerem
que a administração faça estimativas que podem afetar o valor de ativos e passivos reportados
e 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, passivos contingentes, provisão para perdas em imposto de renda,
outras provisões e o valor de mercado dos instrumentos financeiros. Podem ocorrer diferenças
entre os resultados atuais e os estimados.

Aplicações financeiras e conta reserva

Aplicações financeiras e conta reserva consistem em aplicações financeiras e investimentos
de alta liquidez e são demonstradas pelo valor original acrescido do rendimento auferido
até a data do balanço.

Investimentos

Os investimentos em controladas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial,
sendo constituída provisão para perdas nos investimentos, registrada no passivo exigível a
longo prazo, para as controladas que se encontram com o passivo a descoberto.

Imobilizado

O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção corrigido monetariamente
até 31 de dezembro de 1995, deduzido das depreciações e amortizações acumuladas. As
principais melhorias são capitalizadas e os gastos com manutenção e reparos são debitados
em despesa, quando incorridos. Os bens alocados a projetos específicos são contabilizados

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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como obras em andamento. A depreciação e a amortização são computadas pelo método
linear às taxas consideradas compatíveis com a vida útil e/ou prazo de concessão dos bens.
As principais taxas de depreciação estão demonstradas na nota 6.

Provisão para férias

A Companhia provisiona os valores a pagar a funcionários relativos ao período de férias
adquirido durante o ano.

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.

Empréstimos e financiamentos de longo prazo

Os empréstimos e financiamentos de longo prazo incluem juros e atualização monetária e
cambial incorridos até a data do balanço.

Obrigações com o poder concedente

As obrigações com o poder concedente estão registradas pelo valor original acrescido da
atualização monetária incorrida até a data do balanço, deduzidas dos pagamentos efetuados.

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.

Prejuízo por ação

O prejuízo por ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação existentes
na data do balanço.

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 contabilizadas, 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 incorridas.

Receita operacional bruta

As receitas operacionais são reconhecidas quando da utilização das rodovias e ponte.

Informações por segmento

A Companhia opera em apenas um segmento de negócio que é a exploração de rodovias
e pontes. Todas as receitas são geradas pela cobrança de pedágio e exploração da faixa de
domínio ao redor das rodovias.

4. CONTA RESERVA - CONSOLIDADO

A conta reserva é exigida como garantia dos empréstimos obtidos do IFC, do BID e do BNDES.
O valor depositado é investido em aplicações financeiras de curto prazo e se torna disponível,
para uso da Companhia, quando o empréstimo é pago ou outra garantia é prestada (vide
nota explicativa n°. 9).
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5. INVESTIMENTOS - CONTROLADORA

Data-base das demonstrações financeiras Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro

Ações integralizadas possuídas em 2000:

Ordinárias 41.256.765 175.000.000 17.583.995 5.754.996 329.854.265 10.000

Preferenciais 82.513.531 - 17.584.000 5.755.000 659.708.532 -

Ações/quotas integralizadas possuídas em 2001:

Ordinárias 41.256.765 175.000.000 17.583.995 8.665.000 408.220.091 10.000

Preferenciais 82.513.531 - 17.584.000 8.665.000 816.443.059 -

Participação no capital total 100% 100% 100% 100% 74,24% 74,24%

Capital social em 2000 R$ 129.975 158.990 35.168 12.327 49.478 10

Capital social em 2001 R$ 137.385 171.162 35.168 17.327 82.480 10

Patrimônio líquido (passivo a descoberto):

2000 R$ 162.583 (123.698) 148 318 (10.818) 23

2001 R$ 167.542 (219.684) (15.391) 5.658 24.739 153

Lucro (prejuízo) do exercício de 2000 R$ 22.461 (103.759) (5.905) (702) 24.281 12

Lucro (prejuízo) do exercício de 2001 R$ 17.558 (108.158) (15.539) 340 2.554 130

            R$       R$                R$                R$                R$           R$ R$
Movimentação:

Investimento em 31 de dezembro de 1999 150.269 - 6.053 1.020 - - 157.342

Provisão para perda em
31 de dezembro de 1999 - (118.039) - - (26.057) - (144.096)

Adições - 98.100 - - - 8 98.108

Juros sobre capital próprio (10.147) - - - - - (10.147)

Equivalência patrimonial   22.461 (103.759)  (5.905)   (702) 18.026   9  (69.870)

Investimento em 31 de dezembro de 2000 162.583 - 148     318 - 17 163.066

Provisão para perda em
31 de dezembro de 2000 (123.698)  (8.031) (131.729)

Adições - 12.172 -    5.000 24.501 - 41.673

Juros sobre capital próprio (12.599) - -    - -    - (12.599)

Equivalência patrimonial   17.558 (108.158) (15.539)    340 1.896   97 (103.806)

Investimento em 31 de dezembro de 2001 167.542    5.658 18.366 114 191.680

Provisão para perda em
31 de dezembro de 2001 (219.684) (15.391)  (235.075)

Concessionária
da Rodovia
Presidente
Dutra S.A.

Concessionária
do Sistema

Anhangüera-
Bandeirantes S.A.

Concessionária
da Rodovia

dos Lagos S.A.

Rodonorte
Concessionária

de Rodovias
Integradas S.A.

Parques
Serviços

Ltda. Total

Concessionária
da Ponte Rio-

Niterói S.A.

Data-base das demonstrações financeiras Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro

Ações integralizadas possuídas em 2000:
Ordinárias 41.256.765 175.000.000 17.583.995 5.754.996 329.854.265 10.000
Preferenciais 82.513.531 - 17.584.000 5.755.000 659.708.532 -

Ações/quotas integralizadas
possuídas em 2001:

Ordinárias 41.256.765 175.000.000 17.583.995 8.665.000 408.220.091 10.000
Preferenciais 82.513.531 - 17.584.000 8.665.000 816.443.059 -

Participação no capital total 100% 100% 100% 100% 74,24% 74,24%

Capital social em 2000 R$ 129.975 158.990 35.168 12.327 49.478 10

Capital social em 2001 R$ 137.385 171.162 35.168 17.327 82.480 10

Patrimônio líquido
(passivo a descoberto):

2000 R$ 162.583 (123.698) 148 318 (10.818) 23
2001 R$ 167.542 (219.684) (15.391) 5.658 24.739 153

Lucro (prejuízo) do exercício de 2000 R$ 22.461 (103.759) (5.905) (702) 24.281 12

Lucro (prejuízo) do exercício de 2001 R$ 17.558 (108.158) (15.539) 340 2.554 130

            R$       R$                R$                 R$                R$           R$ R$
Movimentação:

Investimento em 31 de
dezembro de 1999 150.269 - 6.053 1.020 - - 157.342
Provisão para perda em
31 de dezembro de 1999 - (118.039) - - (26.057) - (144.096)
Adições - 98.100 - - - 8 98.108
Juros sobre capital próprio (10.147) - - - - - (10.147)
Equivalência patrimonial   22.461 (103.759)  (5.905)   (702) 18.026   9  (69.870)
Investimento em 31 de
dezembro de 2000 162.583 - 148     318 - 17 163.066
Provisão para perda em
31 de dezembro de 2000 (123.698)  (8.031) (131.729)

Adições - 12.172 -    5.000 24.501 - 41.673
Juros sobre capital próprio (12.599) - -    - -    - (12.599)
Equivalência patrimonial   17.558 (108.158) (15.539)    340 1.896   97 (103.806)
Investimento em 31 de
dezembro de 2001 167.542    5.658 18.366 114 191.680
Provisão para perda em
31 de dezembro de 2001 (219.684) (15.391)  (235.075)

5. INVESTIMENTOS - CONTROLADORA

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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As ações da Concessionária da Rodovia dos Lagos foram recebidas como integralização de capital com cláusula resolutiva de aprovação da
transação de transferência das ações pelos poderes concedentes e por agentes financiadores. Em 31 de dezembro de 2001, essa autorização
encontra-se pendente de aprovação dos agentes financiadores (BID e BNDES). Os ativos e receitas líquidas dessa controlada representam 4,8%
e 2,8%, respectivamente, dos valores consolidados.

 6. IMOBILIZADO - CONSOLIDADO

Em operação:

Transferidos do poder cedente:

Serviços iniciais 5,0 22.069 4.046 18.023 19.126

Terraplanagem 5,6 130.233 26.550 103.683 110.924

Pavimentação 14,3 197.770 103.625 94.145 122.407

Obras de arte especiais e correntes 8,3 295.860 90.268 205.592 229.602

Sinalização e segurança 25,0 15.328 14.051 1.277 5.109

Obras complementares 6,3 7.228 1.656 5.572 6.023

Recomposição ambiental e outros 10,0 8.673 3.180 5.493 6.360

Equipamentos de arrecadação e pesagem 25,0        9.500     8.708           792        3.167

686.661 252.084 434.577 502.718

Delegação dos serviços públicos – Intangível 5,0 1.096.341 201.481    894.860    949.759

1.783.002 453.565 1.329.437 1.452.477

Adquirido e implantado:

Obras de arte e barreiras de concreto 5,0 352.146 70.252 281.894 96.210

Edificações, terraplanagem e drenagens 4 a 5 495.314 49.798 445.516 296.625

Pavimento e recapeamentos 12,5 512.297 122.693 389.604 170.302

Projetos e levantamentos topográficos 5,0 68.222 10.413 57.809 24.331

Serviços preliminares 5,0 35.268 6.388 28.880 11.068

Sinalização horizontal, vertical e aérea 10 a 67 163.663 67.326 96.337 85.893

Veículos e equipamentos operacionais 40,0 14.007 7.833 6.174 5.420

Outros equipamentos operacionais 10 a 20 31.674 8.093 23.581 19.010

Sistemas e subsistemas 5 a 20 161.093 38.397 122.696 106.347

Móveis, utensílios e instalações 10,0 8.712 3.252 5.460 4.602

Terrenos e outros 5,0      61.270   10.283      50.987      18.599

1.903.666 394.728 1.508.938    838.407

Em andamento:

Obras e construções 123.862 - 123.862 409.380

Adiantamentos      1.113             -        1.113           290

  2.028.641 394.728 1.633.913 1.248.077

Total 3.811.643 848.293 2.963.350 2.700.554

Taxas
Anuais de

Depreciação
%

Custo
R$

Líquido
R$

Líquido
R$

Depreciação e
Amortização
Acumuladas

R$

2001 2002
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A Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A. reconheceu, no ativo imobilizado,
o Direito de Outorga da Concessão. Com base em Laudo de Avaliação emitido por empresa
independente e especializada, segregou, do valor global (R$ 1.721.802) entre os bens
tangíveis transferidos da concessão (R$ 686.661) e delegação dos serviços públicos - ativo
intangível (R$ 1.035.141), tendo como contrapartida obrigações com o poder concedente
no passivo. A Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. reconheceu no ativo imobilizado,
o valor total do Direito de Outorga da Concessão na rubrica delegação de serviços público
- ativo intangível (R$ 61.200), tendo como contrapartida obrigações com o poder concedente
no passivo.

 7. OBRIGAÇÃO COM O PODER CONCEDENTE - CONSOLIDADO

Os valores devidos, em 31 de dezembro, estão assim compostos:

             2001 2000
Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo

R$ R$ R$ R$
Departamento de Estradas de Rodagem de
São Paulo-Sistema Anhangüera-Bandeirantes

Valor fixo pago mensalmente
durante o período de concessão,
corrigido monetariamente pela variação
do IGP-M (Índice Geral de Preços de
Mercado) em julho de cada ano, até
abril de 2018 110.449 1.749.561 101.414 1.688.405

Valor variável correspondente a 3% da
receita do mês anterior 1.353 - 838 -

Outros valores vinculados à concessão
pagos em parcelas mensais e iguais até
outubro de 2000, corrigidos
monetariamente pela variação do IGP-M
em julho de cada ano 2.196 - 2.196 -

Total 113.998 1.749.561 104.448 1.688.405

Governo do Estado do
Rio de Janeiro - Rodovia dos Lagos

Valor pago em parcelas anuais em fevereiro
de cada ano, corrigido monetariamente
pela variação de índices de preços
apurados pela Fundação Getúlio Vargas,
até fevereiro de 2022        141      91.033        141      84.491

Total 114.139 1.840.594 104.589 1.772.896

De acordo com os termos do contrato de concessão relativo ao sistema Anhangüera-
Bandeirantes, a Companhia deverá pagar mensalmente o valor correspondente a 3% da
receita bruta do mês anterior. Os valores registrados no resultado em 2001 e em 2000 foram
de R$ 11.596 e de R$ 8.411, respectivamente.

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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Com a aquisição da concessão do sistema Anhangüera-Bandeirantes, a Companhia assumiu
certas obrigações com terceiros pela prestação de serviços, os quais foram substancialmente
pagos, exceto pelo saldo remanescente em 31 de dezembro de 2001. Esse saldo permanece
em aberto em função da discussão entre as partes sobre o critério de atualização monetária
utilizado.

Em 31 de dezembro de 2001, os pagamentos de longo prazo, sujeitos a atualização monetária
conforme discutido acima, estão assim distribuídos:

R$
2003 114.243
2004 114.243
2005 114.243
2006 114.243
2007 114.243
Após 2007 1.269.379
Total 1.840.594

8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO - CONSOLIDADO

A Companhia captou empréstimos e financiamentos de curto prazo com vários bancos
comerciais para financiar suas operações. Em 31 de dezembro de 2000, os saldos de
empréstimos e financiamentos de curto prazo eram de R$ 158.351, e aproximadamente R$
56.754 dos contratos eram denominados em dólares americanos. Os empréstimos e
financiamentos denominados em reais estavam sujeitos a taxas de juros variáveis, e os em
dólares a taxas de juros fixas. Para os contratos em reais, as taxas variavam de 1% a 7,5%
acima do CDI. Para os contratos em dólares, as taxas de juros fixas variavam de 12,9% a
17,5% ao ano.

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDADO

Os valores devidos, em 31 de dezembro, estão assim compostos:

Instituições financeiras Taxa de juros Pagamentos até 2001 2000
Curto prazo Longo prazo Curto prazo Longo prazo

R$ R$ R$ R$
Em reais
BNDES (2), (3) TJLP + 5% a 5,5% a.a. Fevereiro de 2012 44.673 442.378 33.540 324.875
Finame TJLP + 4% a 4,3% a.a. Julho de 2003 606 270 816 845
Banco Volkswagen S.A. TJLP + 12% a.a. Agosto de 2004 14 21 7 35
Debêntures CDI + 1% a.a. a IGPM + 11% a.a. Maio de 2010    36.077    126.930    32.073   64.146
Total    81.370    569.599    66.436 389.901

Em dólares
IFC (2), (3) LIBOR + 3,5% a 4,625% a.a. Fevereiro de 2012 50.377 255.793 45.667 230.724
BID (3) LIBOR + 4,25% a 4,625% a.a. Fevereiro de 2012 8.205 235.019 7.349 169.411
Credit Lyonnais (1) LIBOR + 1% a.a. Março de 2005 8.946 12.521 7.724 18.002
COFACE LIBOR + 0,75% a.a. Maio de 2004 1.681 2.495 1.434 3.586
BNDES 5,5% a.a. Janeiro de 2011 67 7.700 - -
NEC do Brasil LIBOR + 2,5% a.a. Fevereiro de 2001 - - 1.703 -
Amtech Corporation 11% a.a. Março de 2002 239 - 330 -
BCN 9,8% a.a. Agosto de 2003                   22.836              
Total 69.515 536.364 64.207 421.723

Total 150.885 1.105.963 130.643 811.624
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Na hipótese de a TJLP exceder 6% ao ano, o diferencial é adicionado ao valor do principal
em aberto. Em 31 de dezembro de 2001, a TJLP era de 10% ao ano.

Em 31 de dezembro de 2001, a taxa do CDI era de 19,02% ao ano.

LIBOR em 31 de dezembro de 2001 era de 2,37% ao ano.

Em 31 de dezembro de 2001, os pagamentos dos empréstimos e financiamentos de longo
prazo estavam assim distribuídos:

R$
2003 214.459
2004 185.839
2005 150.355
2006 134.886
2007 112.151
Após 2007    308.273
Total 1.105.963

Em razão do grande porte de seus projetos, as controladas vêm estruturando parte significativa
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 conceito de regresso limitado só é aplicado no caso de
encampação da concessão por parte do poder concedente por inadimplência no cumprimento
das obrigações contratuais. Nesse caso, os patrocinadores do projeto (acionistas da CCR)
estão obrigados a suportar eventual diferença entre a indenização recebida do poder
concedente e o saldo do financiamento.

(1) Os empréstimos são garantidos pelos acionistas e pelo Banco BCN S.A.

(2) Os empréstimos à Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (NovaDutra) do IFC
no valor de R$ 177.238 e do BNDES no valor de R$ 130.355 são garantidos por 49,95%
do total das ações ordinárias (41.256.773 ações) e 100% das ações preferenciais 
(82.513.531) da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

(3) As concessionárias mutuárias estão sujeitas às seguintes exigências de garantia e cláusulas
restritivas dos contratos de financiamento com o IFC, BNDES e BID, tais como:

AutoBAn e NovaDutra

• Caução em 1º grau sobre as receitas futuras;

• Constituir hipoteca para todos os bens móveis adquiridos na concessão;

• Fazer seguro de todos os seus ativos;

• Não obter novos empréstimos de terceiros, sem a anuência do financiador;

• 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; e

• Índice de cobertura do serviço da dívida maior ou igual a 1,3

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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NovaDutra

 (lucro líquido + depreciação + amortização + despesas e receitas não monetárias + 
juros + fees e outros débitos relacionados a dívida) ÷ serviço da dívida do referente 
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 para 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

• Efetuar depósito trimestral equivalente a US$ 2.000.000 (NovaDutra) e US$ 3.520.000
(AutoBAn) na conta reserva até o limite de US$ 36.000.000 (NovaDutra) e
US$ 35.200.000 (AutoBAn), ou prestar outra forma de garantia no mesmo montante.

AutoBAn

• Não distribuir lucros, exceto quando determinado por lei ou acordos sindicais;

• Não vender qualquer imobilizado, receita ou outro ativo, exceto em circunstâncias 
previstas no contrato;

• Não incorrer em despesas acima de US$ 2.000.000 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; e

• 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 abaixo, durante o período
de doze meses anterior tenha sido maior que 3;

Fluxo de caixa livre ÷ serviço da dívida
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 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 abaixo, seja menor
que 65%;

 Dívida ÷ patrimônio líquido

 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;

• 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; e

• 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 financiamento do BID seja subordinado a qualquer outra dívida;

• Não é permitido qualquer 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;

• Não pagar antecipadamente ou resgatar qualquer 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.

10. 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:

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Camargo Corrêa S.A. - 17.843 - 11.858 - - - - -

Construções e Comércio
Camargo Corrêa S.A. - - 1.152 - 720 - - 2.625 -

Construtora Andrade Gutierrez S.A. - 20.204 2.656 11.858 777 - 18.553 2.963 -

Serveng-Civilsan S.A.-
Empresas Associadas de Engenharia - 14.455 169 8.605 476 - 11.765 2.084 -

Construtora Castilho de
Porto Alegre S.A. - - 115 - - - - 9 -

Construtora Norberto Odebrecht S.A. - - 1.182 - - - 1.872 85 -

Brisa Participações e
Empreendimentos Ltda. - 20.257 - - - - - 296 -

COPER-Consórcio Operador da
Rodovia Presidente Dutra - - 8.160 - - 97.125 - - -

Camargo Corrêa Transportes S.A. - 2.085 - - - - 3.629 337 -

Cesbe S.A. -
Engenharia e Empreendimentos - - 97 - - - - 7 -

Odebrecht Serviços
de Infra-estrutura S.A. - 19.899 - 11.858 714 - - 2.878 -

SVE Participações S.A. 500 167 - - - - - 17 -

J. Malucelli Construtora
de Obras Ltda. - - 97 - - - - 428 -

Trapézio Engenharia S.A. - 30 - - - - - 4 -

Consórcio Construban 73 - 14.634 - - - 324.470 - -

Consórcio Construtor Parques 686 - 14.426 - - - 95.443 - -

Servix Engenharia S.A. - 3.478 - 2.115 109 - - 495 -
 
Via Engenharia - 2.420 - 1.482 76 - - 349 -
 
Consórcio Operador Parques 1.342 - 3.742 - - - - - -

Total 2001 2.601 100.838 46.430 47.776 2.872 97.125 455.732 12.577 -

Total 2000 19 26.453 60.021 2.719 4.066 93.076 419.480 2.904 2.900

Ativo
circulante

Passivo circulante

Mútuo Fornecedores

Exigível a longo prazo

Mútuo Fornecedores

Custo dos
serviços

prestados Imobilizado

Outras
despesas

operacionais

Outras
receitas

operacionais

Saldos Transações

Consolidado

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. Os mútuos são remunerados pela variação do
IGP-M mais juros de 12% ao ano.
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11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CONSOLIDADO

Exposição a riscos cambiais

A Companhia utiliza empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos para financiar
suas operações, incluindo o fluxo de caixa e o financiamento dos projetos de melhorias.
Parte dos empréstimos de curto e longo prazos é vinculada ao dólar americano equivalente,
em 31 de dezembro de 2001, a R$ 605.879  (nota 9). Desse valor, R$ 583.043 estão expostos
a variações desfavoráveis nas taxas de câmbio. A Companhia não tem feito operações de
"hegde" para financiamentos de prazo superior a três anos, por considerar o custo elevado
em relação aos possíveis benefícios.

Exposição a riscos de taxas de juros

A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes, principalmente relacionada às variações
(1) da LIBOR relativa a empréstimos denominados em dólares norte-americano, (2) da TJLP
e do CDI relativo a empréstimos em reais. A taxa de juros nas aplicações financeiras são na
sua maioria vinculadas a variação do CDI.

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, conta
reserva e outras contas a receber.

A Companhia mantém contas correntes bancárias, aplicações financeiras e conta reserva
com instituições financeiras de grande porte.

Valor de mercado de instrumentos financeiros - consolidado

Os valores contábeis e de mercado dos instrumentos financeiros da Companhia em 31 de
dezembro estão demonstrados a seguir:

2001 2000
Valor Valor de Valor Valor de

Contábil mercado contábil mercado
R$ R$ R$ R$

Caixa e bancos 35.215 35.215 28.194 28.194

Aplicações financeiras 32.302 32.302 43.347 43.347

Conta reserva 11.697 11.697 41.181 41.181

Obrigações com o poder cedente
(incluindo parcela de curto prazo) 1.954.733 - 1.877.485 -

Empréstimos e financiamentos
(incluindo os de curto prazo) 1.256.848 1.256.848 1.100.618 1.100.618

Mútuo com partes relacionadas 148.614 148.614 29.172 29.172

Os valores de mercado informados em 31 de dezembro de 2001 e de 2000 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:

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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• Caixa e bancos, aplicações financeiras e conta reserva - os valores contábeis informados
no balanço patrimonial aproximam-se do valor de mercado em função do curto prazo
de vencimento desses instrumentos.

• Empréstimos e financiamentos e mútuos com partes relacionadas – 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 e o valor de mercado 
se aproxima do valor contábil reportado no balanço.

• Obrigações com o poder concedente - conforme descrito na nota explicativa 7, são 
ajustadas pela inflação com base na variação do IGP-M. Uma vez que essas transações
não são negociadas no mercado, não é praticável estimar seu valor de mercado.

12. 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 social é representado por 67.854.402 ações ordinárias e sem valor nominal.
    (Em dezembro de 2000, 7.148.386 ações, sendo 3.574.193 ações ordinárias e 3.574.193

ações preferenciais).

Em 28 de junho de 2001, a Companhia aumentou seu capital em R$ 67.004, mediante
emissão de 195.496 ações preferenciais e 195.796 ações ordinárias.  O aumento de 
capital foi integralizado pelos acionistas já existentes.

Em 20 de novembro de 2001, a Companhia converteu a totalidade das ações preferenciais
em ações ordinárias, e desdobrou as ações existentes, passando cada ação existente a 
ser representada por 9 (nove) ações ordinárias.

b) Dividendos

O estatuto da Companhia prevê a distribuição de um dividendo mínimo anual obrigatório
de 25% sobre o lucro líquido, conforme definido pela Lei das Sociedades por Ações.

13. COMPROMISSOS E 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 abaixo:

2001 2000
R$ R$

PIS 5.697 3.077
Cofins 18.362 9.684
ISS 493 1.766
Outros   1.255      928

25.807 15.455
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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.

Compromissos relativos às concessões

Além dos pagamentos aos poderes concedentes, as controladas da Companhia têm obrigação
de melhorar e expandir as rodovias. Em 31 de dezembro de 2001, essas obrigações estavam
estimadas em R$ 2.314.738, e os planos de investimentos para os próximos três anos, em:

R$
(não auditado)

2002 229.798
2003 141.692
2004 114.971
Total 486.461

14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONSOLIDADO

Alíquotas

As alíquotas vigentes para os exercícios são as seguintes:

2001 2000
Período Alíquota Período Alíquota

Imposto de renda Jan. a dez. 25% Jan. a dez. 25%
Contribuição social Jan. a dez. 9% Janeiro 12%

Fev. a dez. 9%
Taxa combinada Jan. a dez. 34% Jan. a dez. 34,25%

Reconciliação dos impostos

A despesa de imposto de renda e contribuição social está reconciliada com a alíquota de
imposto, conforme demonstrado abaixo:

2001 2000
R$ R$

Prejuízo líquido antes do imposto de renda e
contribuição social e participações de
funcionários e dos minoritários (173.057) (152.479)

Taxa estatutária de imposto de renda      34% 34,25%

Benefício de imposto de renda conforme a alíquota vigente 58.839 52.224

Ajustes para a alíquota efetiva:

Participação dos funcionários 218

Constituição (reversão) de provisão para perda (6.593) 24.591

Efeito de taxas diferenciadas utilizadas
para registrar o imposto de renda diferido ativo (a) (1.730) (1.906)

Outros  (2.155)     (357)

Benefício de imposto de renda 48.361 74.770

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)



CCR Companhia de Concessões Rodoviárias  |  79

(a) O cálculo do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais foi efetuado utilizando-se
da alíquota de 33% com base em mudanças na alíquota previstas em lei para exercícios
futuros, quando a administração espera realizar tais benefícios fiscais.

Os principais itens das contas de imposto de renda diferido são:

2001 2000
R$ R$

Imposto de renda diferido – Ativo
Prejuízos fiscais 261.741 202.845
Provisão para perda (9.024) (2.431)

Imposto de renda diferido ativo, líquido da
 provisão para perda, longo prazo 252.717 200.414

O valor consolidado do ativo fiscal diferido origina-se substancialmente de prejuízos fiscais
e bases negativas de contribuição social, os quais não possuem prazo de prescrição e podem
ser compensados em até 30% do lucro tributável da Companhia que o gerou. O imposto
de renda diferido ativo consolidado é representado por:

2001 2000
R$ R$

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. 190.683 140.024
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. 7.351 7.966
Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. 20.964 18.623
Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. 4.764 4.846
Rodonorte Concessionária de Rodovias Integradas S.A.   28.955   28.955
Total 252.717 200.414

O ativo fiscal diferido tem sido reconhecido pela administração das controladas, com base
nas projeções de seus resultados, na origem dos prejuízos e na análise da situação das
respectivas concessões no momento dos encerramentos de balanços.

Em outubro de 2001, a administração da Companhia revisou as projeções de lucro de cada
uma das cinco concessionárias, considerando os resultados reais até setembro de 2001 essas
projeções foram efetuadas para um período de cinco anos. Com base nessas projeções e na
expectativa de amadurecimento dos investimentos das controladas com a redução de seu
endividamento, a administração acredita que as operações gerarão lucro tributável suficiente
para consumir seu ativo fiscal diferido nos próximos 10 anos. Essa estimativa de realização
contempla o uso do ativo fiscal diferido limitado a 30% do lucro tributável, conforme
determina a legislação vigente.

Como parte da análise, a administração revisou as premissas macro-econômicas consideradas
nas projeções, o crescimento das receitas em função da evolução de trafego de cada uma
das concessionárias e dos reajustes anuais das tarifas de pedágio previstos nos contratos de
concessão.

Levou-se também em conta que os prejuízos fiscais que geraram o ativo fiscal diferido têm
causas claramente identificadas e não são recorrentes. Tais prejuízos são decorrentes de:

• perda cambial nos empréstimos em moeda estrangeira ocorrida em virtude da
maxidesvalorização do real ocorrida em 1999; e

• no caso específico da Rodonorte, redução em 50% das tarifas decidida pelo governo
do Estado.
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 A Rodonorte registrou no segundo trimestre de 2000 um acréscimo de R$ 28.233 ao ativo
fiscal diferido relativo substancialmente ao prejuízo fiscal de períodos anteriores. Tal ativo
não havia sido reconhecido anteriormente, pois não havia então expectativa de lucro tributável
futuro, em face do litígio judicial decorrente do ato unilateral do governo do Estado do
Paraná de redução das tarifas de pedágio desde julho de 1998. Entretanto, um aditivo
contratual firmado em 22 de março de 2000 restabeleceu a tarifa e reequilibrou o contrato
de concessão. Foi efetuada então uma atualização das projeções de rentabilidade futura que
permitiu concluir sobre a capacidade de absorção dos prejuízos fiscais anteriores, e houve
o conseqüente registro do ativo fiscal diferido.

15. REDUÇÃO UNILATERAL DE TARIFA DE PEDÁGIO - CONSOLIDADO

Em 20 de julho de 1998, em ato unilateral, a tarifa cobrada a título de pedágio pela 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 de rodovias do Estado do Paraná, ajuizou ação ordinária (com pedido de
antecipação de tutela), requerendo a anulação das mudanças realizadas no contrato de
concessão das rodovias, pois estas tiveram impacto negativo no equilíbrio econômico-
financeiro no qual a concessão é baseada.

Em 28 de agosto de 1998, foi concedida injunção do Tribunal Federal que suspende a
obrigação da Rodonorte de fazer os investimentos determinados no acordo de concessão.
Em 17 de dezembro de 1999, a Rodonorte e demais concessionárias obtiveram tutela
antecipatória concedendo o direito do retorno das tarifas aos valores anteriores ao ato
unilateral do governo do Estado do Paraná, além da atualização monetária estabelecida no
edital de concessão. O governo do Estado do Paraná apelou, porém não obteve sucesso. Em
22 de março de 2000, a Companhia e o governo do Estado 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 pesados com mais de dois eixos continuam com
18% de desconto. Como compensação para essa redução e a anterior redução de tarifas
em geral, a Rodonorte poderá reduzir seus investimentos na rodovia.

Em 24 de março de 2000, o Primeiro Tribunal Federal do Estado do Paraná aprovou a ação.
Entretanto, a Procuradoria do Estado do Paraná apresentou apelação em 18 de maio de
2000, buscando: (a) a anulação da ação, com base na reclamação de que a Procuradoria
não teve a oportunidade de participar da ação, conforme requerido por lei; ou (b) a redução
da tarifa em 50%, conforme anteriormente determinado. Até a apelação ser julgada, os
termos da ação não estarão em vigor. As tarifas de pedágio estão sendo cobradas com base
no acordo com o Estado do Paraná de 3 de maio de 2000.

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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16. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E DE 2000

2001 2000
R$ R$

Fluxo de caixa de atividades operacionais:
Prejuízo líquido (125.389) (84.629)
Ajustes para conciliar o prejuízo líquido 

ao caixa oriundo das atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (52.303) (80.022)
Depreciação e amortização 254.922 231.613
Variação monetária das obrigações com o poder concedente e outras 179.998 166.173
Variação cambial 111.529 41.621
Baixas do ativo imobilizado - 3.199
Participação dos minoritários 693 6.259

Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber (1.526) (11.174)
Impostos a recuperar (7.502) 997
Despesas antecipadas e outras (323) (1.884)
Outros ativos realizáveis a longo prazo 12.047 (5.971)
Contas a pagar a fornecedores (7.217) 9.271
Dívidas com pessoas ligadas 4.131 1.377
Obrigações sociais e trabalhistas 831 4.615
Impostos e contribuições a recolher 3.661 (614)
Outras contas a pagar - Circulante e exigível a longo prazo 14.068 7.188
Juros sobre empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos 22.231 25.653

Caixa oriundo de atividades operacionais 409.851 313.672

Fluxo de caixa de operações de investimentos:
Aquisição de ativo imobilizado (526.532) (441.812)
Aumento do diferido (2.009) -
Caixa usado em atividades de investimentos (528.541) (441.812)

Fluxo de caixa de atividades financeiras:
   Empréstimos e financiamentos de curto prazo, líquidos (151.818) (109.856)
   Empréstimos e financiamentos de longo prazo:
      Pagamentos (127.759) (89.099)
      Captações 317.708 425.575
   Mútuos com pessoas ligadas 103.781 29.334
   Pagamentos ao poder concedente (102.750) (132.031)

Aumento de capital de:
Acionistas majoritários 67.004 -
Acionistas minoritários 8.501 -

Caixa oriundo de atividades financeiras 114.667 123.923

Redução de caixa e bancos e aplicações financeiras (4.023) (4.217)

Caixa e bancos e aplicações financeiras - No início do exercício 71.541 75.758

Caixa e bancos e aplicações financeiras - No final do exercício 67.517 71.541

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

Juros 140.410 110.840
Imposto de renda e contribuição social 3.305 1.038
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17. MUDANÇAS DE PRÁTICAS CONTÁBEIS

Encontram-se em audiência pública minutas de duas Deliberações da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, as quais, se aprovadas virão a alterar práticas contábeis relacionadas com
o registro do direito de outorga e registro de ativo fiscal diferido.

A administração está aguardando a edição final desses documentos quando só então poderá
avaliar os possíveis reflexos sobre sua situação financeira e patrimonial, os quais poderão
ser relevantes.

18. EVENTOS SUBSEQUENTES

No dia 1º de fevereiro de 2002, a Companhia concluiu o processo de oferta pública de ações,
tornando-se a primeira empresa listada no Novo Mercado da Bovespa.

A referida emissão foi de 16.963.601 ações ordinárias, representando 20% do capital social
da companhia, a um valor de R$ 18,00 por ação, totalizando um aumento de capital de
R$ 305.345 mil.

Notas Explicativas
às Demonstrações

Financeiras
Para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2001 e de 2000
(valores expressos em milhares de reais - R$)
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Nota: As afirmações contidas neste relatório anual relacionadas às perspectivas sobre os negócios,
projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de
crescimento da CCR são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas

expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem,
substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, do desempenho da economia brasileira,

do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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www.novadutra.com.br

www.rodonorte.com.br

www.ponte.com.br
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Demonstrações
Financeiras
US GAAP
Para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2001,de 2000 e de 1999
(valores expressos em milhares de reais - R$)



Aos
Acionistas e Administradores da
Companhia de Concessões Rodoviárias
São Paulo - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais consolidados da Companhia de Concessões Rodoviárias e 
controladas, levantados em 31 de dezembro de 2001 e de 2000, e as respectivas demonstrações
consolidadas do resultado, das mutações do passivo a descoberto e das origens e aplicações de 
recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, e as demonstrações combinadas 
do resultado, das mutações do passivo a descoberto e das origens e aplicações de recursos 
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999, expressos em reais, 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 de auditoria geralmente aceitas no 
Brasil, que não diferem significativamente das normas de auditoria geralmente aceitas nos Estados
Unidos da América. Essas normas requerem o planejamento e a realização da auditoria para obter
segurança razoável da inexistência de erros materiais nas demonstrações financeiras. Um exame 
compreende a constatação, com base em testes, das evidências que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgadas nas demonstrações financeiras. Um exame também 
compreende avaliações das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.  Acreditamos que nossos exames constituem uma base razoável para que possamos
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia
de Concessões Rodoviárias e controladas em 31 de dezembro de 2001 e de 2000, os resultados 
de suas operações e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2001, 2000 e de 1999, de acordo com as práticas contábeis emanadas da
legislação societária brasileira.

4. As práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira variam, em certos aspectos, 
significativamente dos princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América. 
A aplicação desses princípios teria afetado a determinação do prejuízo líquido para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2001, de 2000 e de 1999 e a determinação do passivo a descoberto
e da posição patrimonial em 31 de dezembro de 2001 e de 2000 na extensão resumida na nota 15.

5. Nossos exames foram conduzidos com o propósito de emitir uma opinião sobre as demonstrações
financeiras básicas tomadas em conjunto. A demonstração consolidada dos fluxos de caixa para 
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2001 e de 2000 e a demonstração combinada dos 
fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 1999 são apresentadas com o 
propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das demonstrações 
financeiras básicas conforme as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira. 
Essas informações foram por nós examinadas de acordo com os procedimentos de auditoria 
aplicados nas demonstrações financeiras básicas e, em nossa opinião, estão adequadamente 
apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras básicas
tomadas em conjunto.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2002

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU José Roberto P. Carneiro
Auditores Independentes Contador
CRC nº. 2 SP 011609/O-8 CRC nº. 1 SP 109447/O-6

Parecer dos
Auditores
Independentes



      Consolidado Combinado
2001 2000 1999

 R$ R$ R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 931.664 742.361 612.908

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (61.369) (43.863) (22.146)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 870.295 698.498 590.762

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Depreciação e amortização (248.704) (224.795) (204.199)
Serviços (154.224) (112.792) (103.661)
Outros (74.264) (80.845) (71.371)

LUCRO BRUTO 393.103 280.066 211.531

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas (100.850) (93.126) (66.317)
Despesas financeiras:

Variação monetária das obrigações
com o poder concedente (179.998) (166.173) (303.312)
Variação cambial (111.597) (41.621) (139.450)
Juros e outras despesas financeiras (191.238) (152.087) (147.528)

Receitas financeiras 18.658 15.594 23.501

PREJUÍZO OPERACIONAL (171.922) (157.347) (421.575)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (1.135) 4.868 1.444

PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÕES
DOS FUNCIONÁRIOS E DOS MINORITÁRIOS (173.057) (152.479) (420.131)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL - CORRENTE (3.942) (5.252) 71

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL - DIFERIDO 52.303 80.022 111.691

PREJUÍZO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
DOS FUNCIONÁRIOS E DOS MINORITÁRIOS  (124.696) (77.709) (308.369)

PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS  - (661) (703)

PREJUÍZO ANTES DA PARTICIPAÇÃO
DOS MINORITÁRIOS (124.696) (78.370) (309.072)

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS (693) (6.259) 20.384

PREJUÍZO LÍQUIDO (125.389) (84.629) (288.688)

PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$ (1,85) (11,84)

 R$  R$  R$ R$
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 1998 203.480 -  - 203.480

 Aumento de capital 97.236 -  - 97.236
 Prejuízo líquido (256.824) - - (256.824)

SALDOS EM 28 DE
DEZEMBRO DE 1999 43.892  -  - 43.892

Capitalização de
investimentos (nota 1) (43.892) 43.892 -  -
Aumento de capital  - 520 - 520
Prejuízo líquido  - -  (31.864) (31.864)

SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 1999  - 44.412 (31.864) 12.548

Prejuízo líquido  - - (84.629) (84629)

SALDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2000  - 44.412 (116.493) (72.081)

Aumento de capital  -  67.004  - 67.004
Prejuízo líquido  -  - (125.389) (125.389)

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

2001 2000
ATIVO R$ R$

CIRCULANTE
Caixa e bancos 35.215 28.194
Aplicações financeiras 32.302 43.347
Outras contas a receber 21.260 19.734
Imposto de renda a recuperar 11.969 4.467
Despesas antecipadas 4.844 4.521
Total do circulante 105.590 100.263

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Conta reserva 11.697 41.181
Imposto de renda e contribuição social diferidos 252.717 200.414
Outros 25.382 7.945
Total do realizável a longo prazo 289.796 249.540

PERMANENTE
"Imobilizado, liquido"
   Transferidos do poder concedente  1.329.437  1.452.477
Adquiridos e implantados 1.633.913 1.248.077

2.963.350 2.700.554
"Diferido, líquido" 14.823 21.740
Total do permanente 2.978.173 2.722.294

TOTAL 3.373.559 3.072.097

2001 2000
PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO R$  R$

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 150.885 288.994
Mútuos com partes relacionadas 100.838 26.453
Obrigações com o poder concedente 114.139 104.589
Contas a pagar a fornecedores - partes relacionadas 46.430 60.021
Contas a pagar a fornecedores 14.109 21.326
Outras contas a pagar 35.179 18.896
Obrigações sociais e trabalhistas 12.385 11.554
Impostos e contribuições a recolher 11.172 7.511
Total do circulante 485.137 539.344

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Obrigações com o poder concedente 1.840.594 1.772.896
Empréstimos e financiamentos de longo prazo 1.105.963 811.624
Mútuos com partes relacionadas 47.776 2.719
Contas a pagar a fornecedores - partes relacionadas 4.047 4.066
Outras contas a pagar 14.097 16.312
Total do exígivel a longo prazo 3.012.477 2.607.617

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS 6.411 (2.783)

PASSIVO A DESCOBERTO
Capital social

Ações preferenciais, sem valor nominal;
representadas por 3.574.193 em 2000,
ações autorizadas e em circulação 22.206

Ações ordinárias, sem valor nominal;
representadas por 67.854.402
(3.574.193 em 2000) ações autorizadas
e em circulação 111.416 22.206

111.416 44.412
Prejuízos acumulados (241.882) (116.493)

Total do passivo a descoberto (130.466) (72.081)

TOTAL 3.373.559 3.072.097

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS
LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 e 2000
(expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO
A DESCOBERTO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2001, DE 2000 e DE 1999
(expressos em milhares de reais - R$)

(expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 2000 e 1999

Patrimônio
líquido

combinado
Capital

social
Prejuízos

acumulados Total
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Consolidado Combinado
2001 2000 1999

 R$ R$ R$
ORIGENS DE RECURSOS

Das operações:
Prejuízo líquido  (125.389) 84.629 (288.688)

Despesas (receitas) que não afetam o
capital circulante líquido:

Depreciação e amortização 254.922 231.613  209.897
Variação monetária das obrigações
com o poder concedente  179.998 166.763 316.299
Variação cambial de empréstimos a
longo prazo 80.288 26.474  68.508
Juros de longo prazo 15.351 12.546 8.671
Imposto de renda e contribuição
social diferidos (52.303) (80.022) (111.691)
Baixas do ativo imobilizado 3.129  3.199 -
Outros - -      317
Participação dos minoritários 693 6.259 (20.384)

Total das operações  356.689 282.203 182.929
Recursos de acionistas

Aumento de capital  67.004 - 97.756
Aumento de capital dos minoritários 8.501 - 10.046
Mútuo com partes relacionadas 39.281 - -

Recursos de outras fontes
Empréstimos de longo prazo 317.708 425.575 145.307
Diminuição no realizável a longo prazo 12.047  - 3.049
Outras contas de longo prazo 3.129 3.359

Total das origens de recursos 801.230 710.907 442.446

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Permanente:

Aquisição de ativo imobilizado 511.921 464.886 292.659
Aumento do diferido  2.009

Aumento no realizável a longo prazo  - 5.971 24.688
Transferência de empréstimos e

financiamentos a longo prazo
    para o passivo circulante 113.232 80.053 78.639
Transferência de obrigações com o

poder concedente do longo prazo
    para o passivo circulante  112.300 105.218  132.949
Redução em outros exigíveis a longo prazo 2.234 2.153  11.749
Total das aplicações de recursos 741.696 658.281 540.684

DIMINUIÇÃO (AUMENTO) NA DEFICIÊNCIA
DE CAPITAL CIRCULANTE 59.534 52.626 (98.238)

Variações no capital circulante líquido
Ativo circulante

No final do exercício 105.590 100.263  92.419
No início do exercício  100.263  92.419 59.656

   Aumento do ativo circulante 5.327  7.844 32.763

Passivo circulante
No final do exercício 485.137 539.344 584.126
No início do exercício 539.344 584.126  453.125

   Aumento (diminuição) do passivo circulante  (54.207) (44.782)  131.001

DIMINUIÇÃO (AUMENTO) NA DEFICIÊNCIA
DE CAPITAL CIRCULANTE  59.534 52.626  (98.238)

Consolidado Combinado
2001 2000 1999

R$ R$ R$
Fluxo de caixa de atividades operacionais:
Prejuízo líquido (125.389) (84.629) (288.688)
Ajustes para conciliar o prejuízo líquido 

ao caixa oriundo das atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (52.303) (80.022) (111.691)
Depreciação e amortização 254.922 231.613 209.897
Variação monetária das obrigações
com o poder concedente 179.998 166.173 303.312
Variação cambial 111.529 41.621 139.450
Baixas do ativo imobilizado 3.129 3.199 -
Participação dos minoritários 693 6.259 (20.384)

Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber (1.526) (11.174) (4.298)
Impostos a recuperar (7.502) 997 (1.787)
Despesas antecipadas (323) (1.884) 2.905
Outros ativos realizáveis a longo prazo 12.047 (5.971) (21.639)
Contas a pagar a fornecedores (7.217) 9.271 (5.876)
Dívidas com pessoas ligadas 4.131 1.377 179

 Obrigações sociais e trabalhistas 831 4.615 1.085
Impostos e contribuições a recolher 3.661 (614) 3.519
Outras contas a pagar - circulante
e exigível a longo prazo 14.068 7.188 3.553
Juros sobre empréstimos e financiamentos
de curto e longo prazo 22.231 25.653 53.178

Caixa oriundo de atividades operacionais 412.980 313.672 262.715

Fluxo de caixa de operações de investimentos:
Aquisição de ativo imobilizado (529.662) (441.812) (296.861)
Aumento do diferido (2.009) -     -

Caixa usado em atividades de investimentos (531.671) (441.812) (296.861)

Fluxo de caixa de atividades financeiras:
Empréstimos e financiamentos
de curto prazo, líquido (166.345) (109.856) (62.536)

   Empréstimos e financiamentos
de longo prazo:

      Pagamentos (113.232) (89.099) (50)
      Captações 317.708 425.575 145.307
   Mútuos com pessoas ligadas 103.781 29.334 2.638
   Pagamentos ao poder concedente (102.750) (132.031) (129.432)

Aumento de capital de:
Acionistas majoritários 67.004 -     97.756
Acionistas minoritários 8.501 -     10.046

Caixa oriundo de atividades financeiras 114.667 123.923 63.729

Aumento (redução) de caixa e
bancos e aplicações financeiras (4.024) (4.217) 29.583

Caixa e bancos e aplicações
financeiras - no início do exercício 71.541 75.758 46.175

Caixa e bancos e aplicações
financeiras - no final do exercício 67.517 71.541 75.758

Divulgação suplementar de
informações de fluxo de caixa:

Caixa pago durante o ano referente a:
Juros 140.410 110.840 93.336
Imposto de renda e contribuição social 3.305 1.038 -

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Concessões Rodoviárias ("Companhia") foi constituída em 23 de setembro de 1998 com objetivo social de participar em empresas que possuam concessão de exploração de
rodovias estaduais e federais. Os acionistas da Companhia, Construtora Andrade Gutierrez S.A., Camargo Corrêa Transportes S.A., Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.A., Serveng-Civilsan
S.A. Empresas Associadas de Engenharia e SVE Participações S.A. eram acionistas de diversas empresas de concessão de exploração de rodovias, adquiridas pela Companhia através de uma
troca de ações ocorrida em dezembro de 1999. Naquela data, a Companhia recebeu ações dessas empresas para integralização de seu capital.  A troca de ações garantiu à Companhia 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.

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;

• 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 -
SãoPedro da Aldeia; e 4 km da RJ 106 do km 105 ao km 109, totalizando 60,0 km;

• 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.

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES
DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2001, DE 2000 e DE 1999
(expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE
CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2001, DE 2000 e DE 1999
(expressos em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E COMBINADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2001, DE 2000 e DE 1999
(Valores expressos em milhares de reais - R$, com exceção do prejuízo por ação na nota explicativa nº 16 e valor unitário da ação na nota explicativa nº 18)
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A concessão consiste na exploração de rodovias/pontes mediante arrecadação de pedágio e, em extensão limitada, outras receitas provenientes do aluguel dos terrenos ao redor da rodovia.
A concessionária é responsável por reparar, ampliar, conservar, manter e operar as rodovias/pontes, 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/pontes.

Ao final do período de concessão, as melhorias efetuadas são revertidas ao poder concedente. O contrato de concessão não inclui cláusulas de renovação ou extensão.

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 também especificados nos contratos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e com as disposições complementares da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM. Para fins de apresentação, as demonstrações financeiras, incluem:

• As posições patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2001 e de 2000 e os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos e
os fluxos de caixa consolidados correspondentes aos exercícios findos naquelas datas; e

• Os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos combinados correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999.

As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas a incluem as seguintes companhias:

Companhias % de 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

Parque Serviços Ltda. (*) 74,24

(*) A partir de junho de 2000

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 no patrimônio líquido (passivo a descoberto) e no resultado foram destacadas e registradas na rubrica "Participação dos minoritários".

3. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Utilização de estimativas

As demonstrações financeiras elaboradas em consonância com as práticas contábeis requerem que a administração faça estimativas que podem afetar o valor de ativos e passivos reportados
e 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, passivos contingentes, provisão para perdas em imposto de renda, outras provisões e o valor de mercado dos instrumentos financeiros. Podem ocorrer diferenças entre os resultados
atuais e os estimados.

Aplicações financeiras e conta reserva

Aplicações financeiras e conta reserva consistem de aplicações financeiras e investimentos de alta liquidez e são demonstradas pelo valor original acrescido do rendimento auferido até a data
do balanço.

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 em despesa, quando incorridos. Os bens alocados a projetos específicos são contabilizados como obras em andamento. A depreciação e a amortização são computadas
pelo método linear às taxas consideradas compatíveis com a vida útil e/ou prazo de concessão dos bens. As principais taxas de depreciação estão demonstradas na nota 5.

Provisão para férias

A Companhia provisiona os valores a pagar a funcionários relativos ao período de férias adquirido durante o ano.

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.

Empréstimos e financiamentos de longo prazo

Os empréstimos e financiamentos de longo prazo incluem juros e atualização monetária e cambial incorridos até a data do balanço.

Obrigações com o poder concedente

As obrigações com o poder concedente estão registradas pelo valor original acrescido da atualização monetária incorrida até a data do balanço, deduzidas dos pagamentos efetuados.

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.

Prejuízo por ação

O prejuízo por ação em 31 de dezembro de 2001 e de 2000 foi calculado com base na quantidade de ações em circulação existentes na data do balanço. Não foi calculado o valor de 1999,
uma vez que a atual estrutura corporativa da Companhia não estava em vigor nesse exercício.

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 contabilizadas, 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 incorridas.

Receita operacional bruta

As receitas operacionais são reconhecidas quando da utilização das rodovias e ponte.

Informações por segmento

A Companhia opera em apenas um segmento de negócios que é a exploração de rodovias e pontes. Todas as receitas são geradas pela cobrança de pedágio e exploração da faixa de domínio
ao redor das rodovias.

4. CONTA RESERVA

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 prazo e se torna disponível
para uso da Companhia quando o empréstimo é pago, ou outra garantia é prestada. (Vide nota explicativa Nº. 8)
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A Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A. reconheceu, no ativo imobilizado, o Direito de Outorga da Concessão. Com base em Laudo de Avaliação emitido por empresa
independente e especializada, segregou, do valor global (R$ 1.721.802) entre os bens tangíveis transferidos da concessão (R$ 686.661) e delegação dos serviços públicos - ativo intangível
(R$ 1.035.141), tendo como contrapartida obrigações com o poder concedente no passivo. A Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. reconheceu no ativo imobilizado, o valor total do
Direito de Outorga da Concessão na rubrica delegação de serviços público - ativo intangível (R$ 61.200), tendo como contrapartida obrigações com o poder concedente no passivo.

6. OBRIGAÇÃO COM O PODER CONCEDENTE

Os valores devidos, em 31 de dezembro, estão assim compostos:

             2001 2000
Curto Longo Curto Longo
prazo  prazo  prazo  prazo

Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo-Sistema Anhangüera-Bandeirantes R$ R$ R$ R$

Valor fixo pago mensalmente durante o período de concessão, corrigido monetariamente pela

variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) em julho de cada ano, até abril de 2018 110.449 1.749.561 101.414 1.688.405

Valor variável correspondente a 3% da receita do mês anterior 1.353 - 838 -

Outros valores vinculados à concessão pagos em parcelas mensais e iguais até outubro de 2000,

corrigidos monetariamente pela variação do IGP-M em julho de cada ano 2.196 - 2.196 -

Total 113.998 1.749.561 104.448 1.688.405

Governo do Estado do Rio de Janeiro - Rodovia dos Lagos

Valor pago em parcelas anuais em fevereiro de cada ano, corrigido monetariamente pela

variação de índices de preços apurados pela Fundação Getúlio Vargas, até fevereiro de 2022        141      91.033        141      84.491

Total 114.139 1.840.594 104.589 1.772.896

De acordo com os termos do contrato de concessão relativo ao sistema Anhangüera - Bandeirantes, a Companhia deverá pagar mensalmente o valor correspondente a 3% da receita bruta
do mês anterior. Os valores registrados no resultado em 2001, 2000 e em 1999 foram de R$ 11.596, R$ 8.411 e em R$ 7.351, respectivamente.

 Com a aquisição da concessão do sistema Anhangüera - Bandeirantes, a Companhia assumiu certas obrigações com terceiros pela prestação de serviços, as quais foram substancialmente
pagos, exceto pelo saldo remanescente em 31 de dezembro de 2001. Esse saldo permanece em aberto em função da discussão entre as partes sobre o critério de atualização monetária
utilizado.

5. IMOBILIZADO

2001 2000
Taxas Depreciação e

anuais de amortização
depreciação Custo acumuladas Líquido Líquido

R$ R$ R$ R$ R$
Em operação:

Transferidos do poder cedente:

Serviços iniciais 5,0 22.069 4.046 18.023 19.126

Terraplanagem 5,6 130.233 26.550 103.683 110.924

Pavimentação 14,3 197.770 103.625 94.145 122.407

Obras de arte especiais e correntes 8,3 295.860 90.268 205.592 229.602

Sinalização e segurança 25,0 15.328 14.051 1.277 5.109

Obras complementares 6,3 7.228 1.656 5.572 6.023

Recomposição ambiental e outros 10,0 8.673 3.180 5.493 6.360

Equipamentos de arrecadação e pesagem 25,0       9.500     8.708          792 3.167

686.661 252.084 434.577 502.718

Delegação dos serviços públicos -Intangível 5,0 1.096.341 201.481    894.860    949.759

1.783.002 453.565 1.329.437 1.452.477

Adquiridos e implantados:

Obras de arte e barreiras de concreto 5,0 352.146 70.252 281.894 96.210

Edificações, terraplanagem e drenagens 4 a 5 495.314 49.798 445.516 296.625

Pavimento e recapeamentos 12,5 512.297 122.693 389.604 170.302

Projetos e levantamentos topográficos 5,0 68.222 10.413 57.809 24.331

Serviços preliminares 5,0 35.268 6.388 28.880 11.068

Sinalização horizontal, vertical e aérea 10 a 67 163.663 67.326 96.337 85.893

Veículos e equipamentos operacionais 40,0 14.007 7.833 6.174 5.420

Outros equipamentos operacionais 10 a 20 31.674 8.093 23.581 19.010

Sistemas e subsistemas 5 a 20 161.093 38.397 122.696 106.347

Móveis, utensílios e instalações 10,0 8.712 3.252 5.460 4.602

Terrenos e outros 5,0      61.270   10.283      50.987      18.599

1.903.666 394.728 1.508.938    838.407

Em andamento:

Obras e construções 123.862 - 123.862 409.380

Adiantamentos

1.113             -        1.113          290

2.028.641 394.728 1.633.913 1.248.077

Total 3.811.643 848.293 2.963.350 2.700.554
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Em 31 de dezembro de 2001, os pagamentos de longo prazo, sujeitos a atualização monetária conforme discutido acima, estão assim distribuídos:

R$

2003 114.243

2004 114.243

2005 114.243

2006 114.243

2007 114.243

Após 2007 1.269.379

Total 1.840.594

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO

A Companhia captou empréstimos e financiamentos de curto prazo com vários bancos comerciais para financiar suas operações. Em 31 de dezembro de 2000, os saldos de empréstimos e
financiamentos de curto prazo eram de R$ 158.351, e aproximadamente

R$ 56.754 dos contratos eram denominados em dólares americanos. Os empréstimos e financiamentos denominados em reais estavam sujeitos a taxas de juros variáveis, e os em dólar, taxas
de juros fixas. Para os contratos em reais, as taxas variavam de 1% a 7,5% acima do CDI. Para os contratos em dólares, as taxas de juros fixas variavam de 12,9% a 17,5% ao ano.

8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO

Os valores devidos, em 31 de dezembro, estão assim compostos:

Instituições financeiras Taxa de juros Pagamentos até            2001            2000
Curto Longo Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo
R$ R$ R$ R$ R$ R$

Em reais

BNDES (2), (3) TJLP + 5% a 5,5% a.a. Fevereiro de 2012 44.673 442.378 33.540 324.875

Finame TJLP + 4% a 4,3% a.a. Julho de 2003 606 270 816 845

Banco Volkswagen S.A. TJLP + 12% a.a. Agosto de 2004 14 21 7 35

Debêntures CDI + 1% a.a. e IGPM + 11% a.a. Maio de 2010 36.077 126.930  32.073   64.146

Total 81.370 569.599 66.436 389.901

Em dólares

IFC (2), (3) LIBOR + 3,5% a 4,625% a.a. Fevereiro de 2012 50.377 255.793 45.667 230.724

BID (3) LIBOR + 4,25% a 4,625% a.a. Fevereiro de 2012 8.205 235.019 7.349 169.411

Credit Lyonnais (1) LIBOR + 1% a.a. Março de 2005 8.946 12.521 7.724 18.002

COFACE LIBOR + 0,75% a.a. Maio de 2004 1.681 2.495 1.434 3.586

BNDES 5,5% a.a. Janeiro de 2011 67 7.700 - -

NEC do Brasil LIBOR + 2,5% a.a. Fevereiro de 2001 - - 1.703 -

Amtech Corporation 11% a.a. Março de 2002 239 -      330

BCN 9,8% a.a. Agosto de 2003  22.836

Total 69.515 536.364 64.207 421.723

Total 150.885 1.105.963 130.643 811.624

TJLP (“Taxa de Juros de Longo Prazo”) é a taxa de juros de longo prazo aplicada no Brasil, determinada trimestralmente pelo Banco Central do Brasil. Na hipótese de a TJLP exceder a 6% ao
ano, o diferencial é adicionado ao valor do principal em aberto. Em 31 de dezembro de 2001, a TJLP era de 10% ao ano.

CDI (“Certificados de Depósitos Interbancários”) é a taxa cobrada pelos bancos em operações interbancárias. Em 31 de dezembro de 2001, a taxa do CDI era de 19,02% ao ano.

LIBOR (“London Interbank Offered Rate”) em 31 de dezembro de 2001 era de 2,37% ao ano.

Em 31 de dezembro de 2001, os pagamentos dos empréstimos e financiamentos de longo prazo estavam assim distribuídos:

R$

2003 214.459

2004 185.839

2005 150.355

2006 134.886

2007 112.151

Após 2007    308.273

Total 1.105.963

Em razão do grande porte de seus projetos, as controladas vêm estruturando parte significativa 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 conceito de regresso limitado só é aplicado no caso de
encampação da concessão por parte do poder concedente por inadimplência no cumprimento das obrigações contratuais. Neste caso os patrocinadores do projeto (acionistas da CCR) estão
obrigados a suportar eventual diferença entre a indenização recebida do poder concedente e o saldo do financiamento.

(1) Os empréstimos são garantidos pelos acionistas e pelo Banco BCN S.A;

(2) Os empréstimos a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. ("Dutra") da IFC no valor de R$ 177.238 e do BNDES no valor de R$ 130.355 são garantidos por 49,95% do total das
ações ordinárias (41.256.773 ações) e 100% das ações preferenciais (82.513.531) da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

 (3) As concessionárias mutuárias estão sujeitas às seguintes exigências de garantia e cláusulas restritivas dos contratos de financiamento com a IFC, o BNDES e o BID, tais como:

AutoBAn e NovaDutra
• Caução em 1º. grau sobre as receitas futuras;
• Constituir hipoteca para todos os bens móveis adquiridos na concessão;
• Fazer seguro de todos os seus ativos;
• Não obter novos empréstimos de terceiros, sem a anuência do financiador;
• 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 índices financeiros exigidos no Contrato sobre Termos Comuns; e
• 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 a dívida) ÷ serviço da dívida do referente 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 divida

Coeficiente de endividamento de longo prazo (dívida de longo prazo ÷ patrimônio líquido)
NovaDutra menor ou igual a 1,5
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AutoBAn menor ou igual a 2,0 para atingir “financial complition” e, após, menor ou igual a 1,5

Coeficiente de liquidez (ativo circulante ÷ passivo circulante) Dutra - maior do que 0,8
AutoBAn maior do que 0,9

• Efetuar depósito trimestral equivalente a US$ 2.000.000 (Dutra) e US$ 3.520.000 (AutoBAn) na conta reserva até o limite de US$ 36.000.000 (Dutra) e US$ 35.200.000 (AutoBAn), ou 
prestar outra forma de garantia no mesmo montante.

AutoBAn

• Não distribuir lucros, exceto quando determinado por lei ou acordos sindicais;
• Não vender qualquer imobilizado, receita ou outro ativo, exceto em circunstâncias previstas no contrato;
• Não incorrer em despesas acima de US$ 2.000.000 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; e
• 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:

• Coeficiente de serviço da dívida da concessionária durante o período anterior de doze meses determinado, conforme abaixo, tenha sido maior que 3;

Fluxo de caixa livre ÷ serviço da dívida

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

• Coeficiente de endividamento da concessionária, determinado conforme abaixo, seja menor que 65%;

 Dívida ÷ patrimônio líquido

 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;

• 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; e
• 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 financiamento do BID seja subordinado a qualquer outra dívida;

• Não é permitido qualquer ônus sobre quaisquer ativos e receitas, no presente ou no futuro, exceto especificações no contrato de financiamento;

• Não vender, transferir ou alienar ativos superiores a US$ 100.000;
• Não pagar antecipadamente ou resgatar qualquer 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.

Consolidado
Saldos Transações

Custo dos Outras Outras
Ativo Passivo circulante           Exigível a longo prazo serviços despesas  receitas

circulante Mútuo (1) Fornecedores Mútuo (2) Fornecedores prestados Imobilizado operacionais operacionais

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Camargo Corrêa S.A. 17.843 11.858

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 1.152 720 2.625

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 20.204 2.656 11.858 777 18.553 2.963

Serveng-Civilsan S.A.- Empresas Associadas de Engenharia 14.455 169 8.605 476 11.765 2.084

Construtora Castilho de Porto Alegre S.A. 115 9

Construtora Norberto Odebrecht S.A. 1.182 1.872 85

Brisa Participações e Empreendimentos Ltda. 20.257 296

COPER-Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra 8.160 97.125

Camargo Corrêa Transportes S.A. 2.085 3.629 337 

Cesbe S.A. - Engenharia e Empreendimentos 97 7

Odebrecht Serviços de Infra-estrutura S.A. 19.899 11.858 714 2.878 

SVE Participações S.A. 500 167 17

J. Malucelli Construtora de Obras Ltda. 97 428 

Trapézio Engenharia S.A. 30 4

Consórcio Construban 73 14.634 324.470

Consórcio Construtor Parques 686 14.426 95.443

Servix Engenharia S.A.  3.478 2.115 109 495 

Via Engenharia  2.420 1.482 76 349 

Consórcio Constrtutor Via Lagos 1.175

Consórcio Operador Parques  1.342  3.742

Total 2001 2.601 100.838 46.430 47.776 4.047 97.125 455.732 12.577  -

Total 2000 19 26.453 60.021 2.719 4.066 93.076 419.480 2.904 2.900

Total 1999 80.039 196.968 6.767

9. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

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:
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Os valores e a remuneração dos serviços prestados as concessionárias por partes relacionadas foram estabelecidos, principalmente, com base nos valores orçados. quando da preparação do
plano para exploração das concessões.

(1( Remunerados pela variação do CDI mais juros de 1% ao ano.

(2) Remunerados pela variação do IGP-M mais juros de 12% ao ano.

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Exposição a riscos cambiais

A Companhia utiliza empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos para financiar suas operações, incluindo o fluxo de caixa e financiamento dos projetos de melhorias. Parte dos
empréstimos de curto e longo prazo é vinculada ao dólar americano equivalente, em 31 de dezembro de 2001, a R$ 605.879  (nota explicativa nº. 8). Deste valor, R$ 583.043 estão expostos
a variações desfavoráveis nas taxas de câmbio. A Companhia não tem feito operações de “hedge” para financimantos de prazo superior a três anos, por considerar o custo muito elevado em
relação aos possíveis benefícios.

Exposição a riscos de taxas de juros

A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes, principalmente relacionada às variações (1) da LIBOR relativa a empréstimos denominados em dólares norte-americano, (2) da TJLP e
do CDI relativo a empréstimos em reais. A taxa de juros nas aplicações financeiras são na sua maioria vinculadas a variação do CDI.

Concentração de risco de crédito

Instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia a concentrações de risco de crédito consistem primariamente de caixa e equivalentes a caixa, aplicações financeiras, conta
reserva e outras contas a receber.

A Companhia mantém o caixa e equivalentes a caixa, aplicações financeiras e conta reserva com instituições financeiras de grande porte.

Valor de mercado de instrumentos financeiros

Os valores contábeis e de mercado dos instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro estão demonstrados a seguir:

            2001             2000
             Valor Valor de Valor Valor de

contábil mercado contábil mercado
R$ R$ R$ R$

Caixa e bancos 35.215 35.215 28.194 28.194

Aplicações financeiras 32.302 32.302 43.347 43.347

Conta reserva 11.697 11.697 41.181 41.181

Obrigações com o poder cedente (incluindo parcela de curto prazo) 1.954.733 - 1.877.485 -

Empréstimos e financiamentos (incluindo os de curto prazo) 1.256.848 1.256.848 1.100.618 1.100.618

Mútuos com partes relacionadas (incluindo os de curto prazo) 148.614 148.614 29.172 29.172

Os valores de mercado informados em 31 de dezembro de 2001 e de 2000 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 função do curto prazo de 
vencimento desses instrumentos.

• Empréstimos e financiamentos e mútuos com partes relacionadas - 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 e o valor de mercado se aproxima do valor contábil reportado no balanço.

• Obrigações com o poder concedente - conforme descrito na nota explicativa nº. 6, são ajustadas pela inflação com base na variação do IGP-M. Uma vez que essas transações não são 
negociadas no mercado, não é praticável estimar seu valor de mercado.

11. PASSIVO A DESCOBERTO

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 social é representado por 67.854.402 ações ordinárias e sem valor nominal, (em 2000, 7.148.386 ações, sendo 3.574.193 ações ordinárias e 3.574.193 ações preferenciais).

Em 28 de junho de 2001, a Companhia aumentou seu capital em R$ 67.004, através da emissão de 195.496 ações preferenciais e 195.796 ações ordinárias. O aumento de capital foi
integralizado pelos acionistas já existentes.

Em 20 de novembro de 2001, a Companhia converteu a totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias. E, desdobrou as ações existentes, passando cada ação existente a ser representada
por 9 (nove) ações ordinárias.

b) Dividendos

O estatuto da Companhia prevê a distribuição de um dividendo mínimo anual obrigatório de 25% sobre o lucro líquido, conforme definido pela Lei das Sociedades por Ações.

12. COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS

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 abaixo:

2001 2000

R$ R$

PIS 5.697 3.077

COFINS 18.362 9.684

ISS 493 1.766

Outros   1.255      928

25.807 15.455

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.

Compromissos relativos às concessões

Além dos pagamentos aos poderes concedentes, as controladas da Companhia têm obrigação de melhorar e expandir as rodovias. Em 31 de dezembro de 2001, essas obrigações estavam
estimadas em R$ 2.314.738, e os planos de investimentos para os próximos três anos, em:
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R$

(não auditado)

2002 229.798

2003 141.692

2004 114.971

Total 486.461

13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Alíquotas

As alíquotas vigentes para os exercícios são as seguintes:

              2001 2000 1999
Período Alíquota Período Alíquota Período Alíquota

Imposto de renda Jan. a dez. 25% Jan. a dez. 25% Jan. a dez 25%

Contribuição social Jan. a dez. 9% Janeiro 12% Jan. a abr. 8%

Fev. a dez. 9% Mai. a dez 12%

Taxa "combinada" Jan. a dez. 34% Jan. a dez. 34,25% Jan. a dez 35,7%

Reconciliação dos impostos

A despesa de imposto de renda e contribuição social está reconciliada com a alíquota de imposto, conforme demonstrado abaixo:

2001 2000 1999

R$ R$ R$

Prejuízo líquido antes do imposto de renda e
participações de funcionários e dos minoritários (173.057) (152.479) (420.131)

Taxa estatutária de imposto de renda      34%  34,25%   35,7%

Benefício de imposto de renda conforme a alíquota vigente 58.839 52.224 149.986

Ajustes para a alíquota efetiva:

Participação dos funcionários 218 232

Constituição (reversão) de provisão para perda (6.593) 24.591 (26.532)

Efeito de taxas diferenciadas utilizadas para registrar o
imposto de renda diferido ativo (a) (1.730) (1.906) (11.343)

Outros  (2.155)     (357)       (581)

Benefício (despesa) de imposto de renda 48.361 74.770 111.762

(a) O cálculo do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais foi efetuado utilizando-se da alíquota de 33% com base em mudanças na alíquota previstas em lei para exercícios futuros,
quando a administração espera realizar tais benefícios fiscais.

Os principais itens das contas de imposto de renda diferido são:

2001 2000
Imposto de renda diferido - ativo R$ R$

Prejuízos fiscais 261.741 202.845

Provisão para perda   (9.024)    (2.431)

Imposto de renda diferido ativo, líquido da provisão para perda,

longo prazo 252.717 200.414

O valor consolidado do ativo fiscal diferido origina-se substancialmente de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, os quais não possuem prazo de prescrição e podem ser
compensados em até 30% do lucro tributável da Companhia que o gerou. O imposto de renda diferido ativo consolidado é representado por:

2001 2000
R$ R$

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. 190.683 140.024

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. 7.351 7.966

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. 20.964 18.623

Concessionária da Ponte Rio - Niterói S.A. 4.764 4.846

Rodonorte Concessionária de Rodovias Integradas S.A.   28.955   28.955

Total 252.717 200.414

O ativo fiscal diferido tem sido reconhecido pela administração das controladas, com base nas projeções de seus resultados, na origem dos prejuízos e na análise da situação das respectivas
concessões no momento dos encerramentos de balanços.

Em outubro de 2001, a administração da Companhia revisou as projeções de lucro de cada uma da cinco concessionárias, considerando os resultados reais até setembro de 2001 essas projeções
foram efetuadas para um período de cinco anos. Com base nessas projeções e na expectativa de amadurecimento dos investimentos das controladas com a redução de seu endividamento, a
administração acredita que as operações gerarão lucro tributável suficiente para consumir seu ativo fiscal diferido nos próximos 10 anos. Essa estimativa de realização contempla o uso do
ativo fiscal diferido limitado a 30% do lucro tributável, conforme determina a legislação vigente.

Como parte da análise, a administração revisou as premissas macro-econômicas consideradas nas projeções, o crescimento das receitas em função da evolução de trafego de cada uma das
concessionárias e dos reajustes anuais das tarifas de pedágio previstos nos contratos de concessão.

Levou-se também em conta que os prejuízos fiscais que geraram o ativo fiscal diferido têm causas claramente identificadas e não são recorrentes. Tais prejuízos são decorrentes de:

• perda cambial nos empréstimos em moeda estrangeira ocorrida em virtude da maxi-desvalorização do real ocorrida em 1999; e

• no caso específico da Rodonorte, redução em 50% das tarifas decidida pelo governo do Estado.

A Rodonorte registrou no segundo trimestre de 2000 um acréscimo de R$ 28.233 ao ativo fiscal diferido relativo substancialmente ao prejuízo fiscal de períodos anteriores. Tal ativo não havia
sido reconhecido anteriormente, pois não havia então expectativa de lucro tributável futuro, em face do litígio judicial decorrente do ato unilateral do governo do Estado do Paraná de redução
das tarifas de pedágio desde julho de 1998. Entretanto, um aditivo contratual firmado em 22 de março de 2000 restabeleceu a tarifa e reequilibrou o contrato de concessão. Foi efetuada
então uma atualização das projeções de rentabilidade futura que permitiu concluir sobre a capacidade de absorção dos prejuízos fiscais anteriores, e houve o conseqüente registro do ativo
fiscal diferido.
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14. REDUÇÃO UNILATERAL DE TARIFA DE PEDÁGIO

Em 20 de julho de 1998, em ato unilateral, a tarifa cobrada a título de pedágio pela 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 de rodovias do Estado do Paraná, ajuizou ação ordinária (com pedido de antecipação
de tutela), requerendo a anulação das mudanças realizadas no contrato de concessão das rodovias, pois estas tiveram impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro no qual a concessão
é baseada.

Em 28 de agosto de 1998, foi concedida injunção do Tribunal Federal que suspende a obrigação da Rodonorte de fazer os investimentos determinados no acordo de concessão. Em 17 de
dezembro de 1999, a Rodonorte e demais concessionárias obtiveram tutela antecipatória concedendo o direito do retorno das tarifas aos valores anteriores ao ato unilateral do Governo do
Estado do Paraná, além da atualização monetária estabelecidas no edital de concessão. O governo do Estado do Paraná apelou, porém não obteve sucesso. Em 22 de março de 2000, a
Companhia e o Governo do Estado 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 pesados com mais de dois eixos continuam com 18% de desconto. Como compensação para essa redução e a anterior redução de tarifas em geral, a Rodonorte poderá reduzir
seus investimentos na rodovia.

Em 24 de março de 2000, a Primeiro Tribunal Federal do Estado do Paraná aprovou a ação. Entretanto, o Procuradoria do Estado do Paraná apresentou apelação em 18 de maio de 2000,
buscando (a) a anulação da ação, com base na reclamação de que a Procuradoria não teve a oportunidade de participar da ação, conforme requerido por lei; ou (b) a redução da tarifa em
50%, conforme anteriormente determinado. Até a apelação ser julgada, os termos da ação não estarão em vigor. As tarifas de pedágio estão sendo cobradas com base no acordo com o
Estado do Paraná de 3 de maio de 2000.

15. SUMÁRIO DAS DIFERENÇAS ENTRE A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA E O U.S. GAAP

As práticas contábeis adotadas pela Companhia estão em conformidade com os práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira ("Legislação Societária").  As práticas contábeis
que diferem significativamente dos princípios contábeis aceitos nos Estados Unidos da América (U.S. GAAP) estão descritas abaixo:

Critérios diferentes de capitalização e amortização de juros

Pela Legislação Societária, a Companhia não capitaliza os juros incorridos durante o período de construção de suas obras em andamento.

Para U.S. GAAP, de acordo com o pronunciamento (SFAS) No. 34 - Capitalization of Interest Costs, os juros incorridos com empréstimos devem ser capitalizados desde que tais empréstimos
não ultrapassem o valor das obras em andamento. Nos exercícios cujo total de empréstimos excede o total de obras em andamento, os juros capitalizados são reduzidos proporcionalmente.
O crédito reflete-se como uma redução das despesas financeiras. De acordo com os princípios contábeis americanos, o montante de juros a ser capitalizado deve excluir ganhos monetários
associados aos empréstimos e ganhos e/ou perdas de variação cambial em empréstimos em moeda estrangeira.

 Os efeitos, no final de cada exercício, dessas diferenças de critérios  de capitalização e amortização dos juros são apresentados a seguir:

2001 2000 1999
R$ R$ R$

Diferença de juros capitalizados:
Juros capitalizados conforme o U.S. GAAP
Juros que seriam capitalizados e creditados ao resultado do U.S. GAAP 53.161 36.282 22.671

Juros capitalizados conforme Legislação Societária          -           -          -
Diferença de U.S. GAAP 53.161 36.282 22.671

Diferença da amortização dos juros capitalizados no exercício:
Legislação Societária (5.442) (2.804) (1.101)
U.S. GAAP        -        -        -

Diferença de U.S. GAAP  (5.442)  (2.804) (1.101)

Diferença de critério na contabilização dos direitos de concessão e obrigações com o poder cedente

Conforme a Legislação Societária, a Companhia não reconheceu o direito de concessão adquirido da autoridade concedente e respectiva obrigação com esta autoridade ajustados a valor
presente.

No U.S. GAAP, conforme o APB 21 “Interest on receivables and payables”, o valor original das obrigações e dos direitos de concessão deveria ser ajustado a valor presente. Conforme o U.S.
GAAP, o valor registrado deveria ser R$ 605.060  a menor do que aquele registrado pela Legislação Societária. Em exercícios subsequentes, em virtude do valor original registrado ser diferente,
os valores relativos a atualização monetária dos direitos de concessão e das obrigações também seriam diferentes para o U.S. GAAP. Adicionalmente, ao final de cada exercício haveria ainda
a despesa de juros para reconhecer o valor presente das obrigações.

Os efeitos, no final de cada exercício, das diferenças de critério acima seriam:

2001 2000 1999
R$ R$ R$

Variação monetária registrada:

De acordo com a Legislação Societária (179.998) (166.173) (303.312)

De acordo com o U.S. GAAP (113.719) (102.730) (190.741)

Diferença de U.S. GAAP   66.279   63.443 112.571

Despesa de juros sobre as obrigações com poder concedente:

De acordo com a Legislação Societária - - -

De acordo com o U.S. GAAP (66.032) (61.951) (54.256)

Diferença de U.S. GAAP (66.032) (61.951) (54.256)

Amortização dos direitos de concessão:

De acordo com a Legislação Societária (123.040) (123.040) (123.040)

De acordo com o U.S. GAAP   (93.153)  (93.153)  (93.153)

Diferença de U.S. GAAP    29.887   29.887   29.887

Requisitos para divulgação

As exigências do U.S. GAAP quanto à divulgação diferem das exigidas pela Legislação Societária. Entretanto, nestas demonstrações financeiras consolidadas foram apresentadas informações
adicionais para atender às exigências do U.S. GAAP.

Caixa e equivalentes a caixa

De acordo com a legislação societária, as aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, são demonstradas como aplicações financeiras. De acordo com
o U.S. GAAP, estes valores são demonstrados juntamente com os valores disponíveis em caixa e bancos, na rubrica caixa e equivalentes a caixa. Em 31 de dezembro de 2001, os saldos de
caixa e equivalentes a caixa e aplicações financeiras de acordo com U.S. GAAP são, respectivamente, R$ 56.929 (2000, R$ 67.196) e R$ 10.588 (2000, R$ 4.345).

Receita (despesa) com juros

Conforme a Legislação Societária, as despesas/receitas com juros, incluindo as variações cambiais e monetárias, são tratadas como despesas operacionais. De acordo com o U.S. GAAP, tais
despesas/receitas devem ser demonstradas após as despesas operacionais.

Participação dos empregados no resultado

A Legislação Societária determina que a participação nos lucros seja demonstrada como uma apropriação do lucro líquido do exercício. De acordo com o U.S. GAAP, tal despesa seria incluída
como resultado operacional.

Ativo permanente

A Legislação Societária contempla um grupo de ativo denominado ativo permanente. Este grupo é constituído por todos os ativos que eram sujeitos a correção monetária até 1995, calculada
de acordo com as normas fiscais e societárias brasileiras.  De acordo com o U.S. GAAP, os ativos desse gênero deveriam ser classificados como ativos de longo prazo.
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Conforme a Legislação Societária, os ganhos e perdas na venda de ativos permanentes são classificados como resultado não operacional; porém pelo U.S. GAAP, esses ganhos ou perdas são
classificados no resultado operacional.

Prejuízo por ação

Os cálculos do prejuízo líquido por ação para a Legislação Societária foram determinados com base no número de ações em circulação no final do exercício, e não estabelece distinção entre
ações preferenciais e ordinárias. O prejuízo por ação não foi apresentado para o ano de 1999, visto que a estruturação atual do capital da Companhia não existia nesse período. De acordo
com o U.S. GAAP (SFAS n.º 128, “Earnings per  Share”), o cálculo deve ser efetuado utilizando-se da média ponderada das ações ordinárias em circulação durante o exercício. A Companhia
não possui nenhuma diluição potencial de títulos.

Impostos diferidos

Conforme a Legislação Societária, a Companhia registra imposto de renda diferido sobre as diferenças temporárias entre os livros contábeis e fiscais. O imposto de renda diferido é apresentado
líquido de provisão para perda, quando necessário. A provisão para perda é determinada quando a administração considera a realização do ativo como improvável. As práticas da Legislação
Societária estão significativamente em conformidade com o SFAS No. 109, “Accounting for Income Taxes”, conforme descrito abaixo. Adicionalmente, o imposto de renda diferido é demonstrado
por seu valor bruto.

Conforme o U.S. GAAP, o imposto de renda diferido é apresentado líquido e não por seu valor bruto. Adicionalmente, para o U.S. GAAP, o imposto de renda diferido ativo e passivo é classificado
entre circulante e longo prazo com base na classificação do ativo e passivo que geram a diferença temporária.

Valorização dos ativos de longa duração

Para fins de U.S. GAAP, a Companhia segue o SFAS No. 121 "Contabilização da Desvalorização dos Ativos de Longa Duração a Serem Alienados". De acordo com esse pronunciamento, a
Companhia periodicamente avalia os valores contábeis dos ativos de longa duração a serem mantidos ou usados, sempre que algum evento ou circunstância demande tal revisão. A provisão
para desvalorização dos ativos de longa duração deverá ser constituída sempre que o valor contábil de um ativo de longa duração for maior que o fluxo de caixa não descontado estimado
para esse ativo. A adoção desse pronunciamento não teve efeito material nos resultados e situação financeira da Companhia. A Legislação Societária não exige que sejam computados os
fluxos de caixa na determinação da necessidade de provisão.

Ativo diferido

Conforme a Legislação Societária, a Companhia capitaliza despesas relativas ao início de suas operações e as amortiza pelo método linear em um período de cinco anos.

Conforme o U.S. GAAP, essas despesas são lançadas no resultado quando incorridas, conforme o SOP No. 98-5, “Reporting on the Costs of Start-Up Activities”.

Participação dos minoritários

Conforme a Legislação Societária, a Companhia atribui aos minoritários sua parcela nos prejuízos, quando aplicável.

Conforme o U.S. GAAP, os minoritários recebem sua parcela de prejuízos até o limite de sua participação nos ativos líquidos. Nessa situação, quando o prejuízo acumulado de uma controlada
é maior do que a participação dos minoritários, o saldo remanescente do prejuízo é classificado como parte do prejuízo consolidado atribuído à controladora.

Reconciliação do prejuízo líquido apurado de acordo com o U.S. GAAP e o de acordo Legislação Societária:

2001 2000 1999
R$ R$ R$

Conforme estas demonstrações financeiras (125.389) (84.629) (288.688)

Mais (menos):

Diferença de critério de: 

Juros capitalizados 53.161 36.282 22.671

Amortização de juros capitalizados (5.442) (2.804) (1.101)

Constituição de despesas diferidas (2.009) - -

Reversão - amortização de despesas diferidas 8.926 11.662 11.694

Contabilização dos direitos de concessão e

obrigações com o poder concedente:

• Variação monetária sobre as obrigações 66.279 63.443 112.571

• Despesa com juros sobre as obrigações (66.032) (61.951) (54.256)

• Amortização dos direitos de concessão 29.887 29.887 29.887

Imposto de renda diferido sobre os ajustes acima (27.974) (25.251) (40.083)

Participação dos minoritários     1.946   6.259   (9.042)

Prejuízo pelo U.S. GAAP  (66.647) (27.102) 216.347

Cálculo do prejuízo por ação

Perda atribuível às ações ordinárias (66.647) (27.102) (216.347)

Prejuízo por ação (1,81) (0,84) (6,73)

Média ponderada da ações ordinárias em circulação 36.875.341 32.167.737 32.167.737

O cálculo do prejuízo por ação para 2000 e 1999 foi refeito, com relação ao montante reportado anteriormente para prover o efeito retroativo de 1 para 9, da divisão das ações ordinárias
que ocorreu em 28 de novembro de 2001 e para corrigir o montante da perda atribuída aos acionistas ordinários.

Reconciliação do patrimônio líquido (passivo a descoberto) apurado de acordo com o U.S. GAAP e o de acordo com a Legislação Societária:

2001 2000
R$ R$

Conforme estas demonstrações financeiras (130.466) (72.081)

Mais (menos):

Diferença de critério de: 

Juros capitalizados 132.816 79.655

Amortização de juros capitalizados (10.365) (4.923)

Reversão de ativo diferido (14.823) (21.740)

Contabilização dos direitos de concessão e obrigações com o poder concedente:

• Variação monetária sobre as obrigações 252.179 185.900

• Despesa com juros sobre as obrigações (217.997) (151.965)

• Redução da amortização dos direitos de concessão 110.831 80.944

Imposto de renda diferido sobre os ajustes acima (83.372) (55.398)

Participação dos minoritários       (837)      (2.783)

Patrimônio líquido pelo U.S. GAAP   37.966   37.609

Informação suplementar:

Total dos ativos pelo U.S. GAAP 2.903.606 2.545.573

Passivo circulante 485.137 539.344

Exigível a longo prazo 2.373.235 1.968.620

Permanente 2.591.572 2.251.169
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 Demonstração das mutações do patrimônio líquido conforme o U.S. GAAP para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e de 2001:

R$

Saldos em 31 de dezembro de 1999 64.711

Prejuízo líquido (27.102)

Saldos em 31 de dezembro de 2000 37.609

Aumento de capital 67.004

Prejuízo líquido (66.647)

Saldos em 31 de dezembro de 2001 37.966

16. NOVOS PRONUCIAMENTOS CONTÁBEIS

Em junho de 1998, o FASB emitiu a Exposição de Normas de Contabilidade Financeira No. 133 (“SFAS 133”), “Contabilização de Instrumentos de Derivativos e Atividades de Hedging”, que
estabelece normas sobre apresentação e contabilização de instrumentos derivativos e atividades de hedging, exigindo que todos os derivativos sejam registrados no ativo ou passivo do balanço
patrimonial a valores realizáveis.  O SFAS 133 exige que eventuais mudanças no valor de realização dos derivativos sejam reconhecidas no lucro, no tempo de sua ocorrência, a menos que se
adotem critérios específicos para contabilização de hedge.  Em junho de 2000, o FASB emitiu a Exposição de Normas de Contabilidade Financeira No. 138 (“SFAS 138”), alterando normas
estabelecidas no SFAS 133, aplicáveis a determinados instrumentos derivativos e determinadas atividades de hedging.  O SFAS 133, alterado pelo SFAS 138, deve ser aplicado a exercícios
fiscais subseqüentes a 15 de junho de 2000, sem efeito retroativo sobre demonstrações financeiras de exercícios anteriores.

A Companhia adotou o SFAS 133, alterado pelo SFAS 138, em 1º de janeiro de 2001.  A implementação do SFAS 133 não afetou os resultados das operações nem o patrimônio líquido
da Companhia.

Em junho de 2001, o FASB aprovou o Pronunciamento No. 141, “Fusões, Incorporações e Outras Formas de Combinações de Empresas”;   o Pronunciamento no. 142, “Ágio e Ativos Intangíveis”,
e o Pronunciamento no. 143, “Contabilização de Obrigações Relacionadas com Baixa de Ativos”.

O SFAS 141 trata de questões relacionadas com a emissão de relatórios financeiros aplicáveis a combinações de empresas.  Aplica-se a todas as combinações de empresas iniciadas após 30
de junho de 2001, e estabelece que todas as combinações de empresas posteriores a essa data sejam contabilizadas pelo método de compra.  O SFAS 141 não tem efeito sobre combinações
de empresas anteriores a essa data, contabilizadas pelo método de fusão de interesses.  O SFAS 141 não afetará os resultados das operações ou a posição patrimonial da Companhia, para
combinações de empresas efetuadas anteriores a 1º de julho de 2001.

O SFAS 142 direciona questões relacionadas com a contabilização e a apresentação de ágio adquirido e outros bens intangíveis.  Dispõe sobre a contabilização de intangíveis adquiridos
individualmente ou com um grupo de ativos  não adquiridos em uma fusão, incorporação ou outra forma de combinação de empresas.  O pronunciamento direciona ainda questões de natureza
contábil que surgem após o reconhecimento inicial nas demonstrações financeiras.  O ágio e outros ativos intangíveis com vida útil indefinida não serão amortizados;  no entanto, esses itens
serão testados no mínimo uma vez ao ano para que se avalie seu grau de deterioração. O ágio e outros ativos intangíveis com vida útil finita continuarão sendo amortizados ao longo de sua
vida útil;  no entanto, sem o período arbitrário de, no máximo, 40 anos.  O SFAS 142 deve ser aplicado a exercícios fiscais que se iniciem a partir de 15 de dezembro de 2001.  Os efeitos do
SFAS 142 nos resultados das operações e a posição patrimonial quanto aos bens intangíveis registrados nos livros contábeis da Companhia estão sendo avaliados.

O SFAS 143 direciona questões relativas à contabilização e à apresentação de obrigações relacionadas com a baixa contábil de ativos tangíveis de longa duração, e aos custos associados com
a baixa desses ativos.  Aplica-se a todas as entidades e exige que o valor justo de um passivo, relacionado com a baixa contábil de um ativo, seja reconhecido no período em que incorrer,
quando for possível estimar o valor justo.  Os custos relacionados com a baixa contábil de um ativo são capitalizados como parte do valor acumulado do respectivo ativo de longa duração.
O SFAS 143 deve ser aplicado a exercícios fiscais que se iniciem a partir de 15 de junho de 2002.  Na avaliação da Companhia, a adoção do SFAS 143 não terá impacto significativo em suas
demonstrações financeiras.

Em outubro de 2001, o FASB aprovou o Pronunciamento no. 144, “Contabilização da Deterioração ou Baixa de Ativos de Longa Duração”, que substitui o Pronunciamento no. 121, “Contabilização
de Ativos de Longa Duração e de Ativos de Longa Duração a Serem Alienados”.  O Pronunciamento tem por finalidade desenvolver um modelo contábil, com base no modelo estabelecido
no SFAS 121, para ativos de longa duração a serem baixados mediante venda, e atender questões significativas relacionadas com a implementação.  O SFAS 144 exige que os ativos de longa
duração a serem baixados mediante venda sejam avaliados ao valor contábil ou valor justo, líquido do custo da venda, dos dois o menor, quer sejam apresentados no cenário de operações
em andamento quer sejam apresentados em operações descontinuadas.  Operações descontinuadas não mais serão avaliadas ao valor líquido realizável nem devem incluir valores de prejuízos
operacionais que ainda não ocorreram.  O SFAS 144 deve ser aplicado a demonstrações financeiras emitidas para exercícios fiscais que se iniciam a partir de 15 de dezembro de 2001. Na
avaliação da Companhia, a adoção do SFAS 144 não terá impacto significativo em suas demonstrações financeiras.

17. MUDANÇAS DE PRATICAS CONTÁBEIS

Encontram-se em audiência pública minutas de duas Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, as quais, se aprovadas virão a alterar práticas contábeis relacionadas com o
registro do direito de outorga e registro de ativo fiscal diferido.

A administração está aguardando a edição final desses documentos quando só então poderá avaliar os possíveis reflexos sobre sua situação financeira e patrimonial, os quais poderão ser
relevantes.

18. EVENTOS SUBSEQUENTES

No dia 1º de fevereiro de 2002, a Companhia concluiu o processo de oferta pública de ações, tornando-se a primeira empresa listada no Novo Mercado da Bovespa.

A referida emissão foi de 16.963.601 ações ordinárias, representando 20% do capital social da companhia, a um valor de R$ 18,00 por ação, totalizando um aumento de capital de R$ 305.345.
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