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Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., e do público em geral, as 
Demonstrações Financeiras bem como as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2002, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes.

                A Diretoria
           Curitiba, 07  de março de 2003

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVO
(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇOS PATRIMÔNIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001

                                                                 2002          2001
Circulante

Disponibilidades                          1.180         1.002
Clientes                            917             777
Imposto de renda e contribuição
social diferidos (nota 12)                         1.079                -
Despesas com seguros a 
apropriar                             788            377

Total do ativo circulante                            3.964        2.156

Realizável a longo prazo

Imposto de renda e contribuição 
social diferidos (nota12)                            964         2.101
Depósitos judiciais                             110              56

                                                   1.074        2.157
Permanente
Imobilizado (nota4)                              40.823       35.921
Diferido (nota 5)                             1.669        2.985

                          42.492      38.906

TOTAL DO ATIVO                            47.530      43.219
      

As notas explicativas são parte integrante das  
demonstrações financeiras.

                                               2002            2001
Circulante

 Empréstimos e 
 financiamentos (nota 6)                          4.026            6.361
 Fornecedores                     7.085            3.756
 Impostos, taxas e contribuições                428               552
 Provisões trabalhistas                        735               743
 Outras contas a pagar                               886               472
 Transações com partes 
relacionadas (nota 8)                             19.521            2.181
Total do passivo circulante                   32.681          14.065

Exigível a longo prazo

Empréstimos e financiamentos (nota 6)        -                 256
Provisão para  contingências (nota 9)        226                   -
Transações com partes 
relacionadas (nota 8)                            -           14.798
                                                                   226          15.054
Patrimônio líquido
Capital social (nota 10)                        15.600           15.600
Prejuízos acumulados                            (977)          (1.500)

                                                         14.623          14.100
TOTAL DO PASSIVO                   47.530          43.219

      
As notas explicativas são parte integrante das  
demonstrações financeiras.

                                                         2002      2001
Receita bruta operacional
Receita bruta de pedágio                                                                47.553             45.945
Receitas acessórias                                                                                            120                  314
                                                                                                                  47.673             46.259
Impostos sobre a receita bruta
ISS                                                                                                                                      (2.344)             (2.289)
Pis e Cofins                                                                                                       (1.780)             (1.689)

                                                                                        (4.124)             (3.978)
                                                                                                Receita operacional líquida 43.549 42.281

Despesas operacionais 
Despesas gerais e administrativas (6.731) (5.426)                                                                                  
Despesas de operações (8.049) (7.568)                                                                                               
Despesas de conservação (13.982)          (13.970)                                                                                 
Depreciações e amortizações (7.535) (5.640)                                                                                 
Despesas financeiras, líquidas (6.435) (4.868)                                                                                  

                                                                                                                                           (42.732)          (37.472) 
Lucro operacional                                                                                                   817               4.809
Resultado não operacional                                                                                        45                    79

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social                                                     862               4.888
Imposto de renda e contribuição social (nota 12)                                                           (339)            (1.656)
Lucro líquido do exercício                                                                                      523               3.232
Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 1,00                                                                    33,52             207,18

        
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2002 e 2001

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercícios findos em 31 de dezembro de 2002 e 2001
(Emm ilharesd ere ais)    

BALANÇOS PATRIMÔNIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001

                                       Capital     Prejuízos       Total
                                    Social Acumulados       

Saldos em 31 de dezembro de 2000                                             15.600     (4.732)             10.868
Lucro líquido do exercício              -                  3.232      3.232

Saldos em 31 de dezembro de 2001                                                        15.600              (1.500)             14.100
Lucro líquido do exercício                                                                      -          523                   523                 

Saldos em 31 de dezembro de 2002                                                        15.600                 (977)             14.623

        
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

             

                     2002                2001
ORIGENS DE RECURSOS
Das operações:
Lucro líquido do exercício                             523              3.232
Valores que não afetam o capital circulante
Líquido:
Depreciações e amortizações                                                   7.535               5.640
Variação monetária e juros de longo prazo                          1.315               2.395
Provisões para contingências                                                         226         -
Custo residual de ativos
permanentes baixados                                                 80               1.236

                        9.679            12.503
De terceiros:
Redução do realizável a longo prazo                                                         1.083                 467

                         1.083                  467
TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS                                               10.762             12.970
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Redução do exigível a longo prazo                                                                      256               2.429
Aumento do ativo imobilizado                                                                              11.201             10.673
Transferências de mútuos a pagar
para o passivo circulante                                                                              16.113                       -

TOTAL DAS APLICAÇÕES DE
RECURSOS                                                                                          27.570             13.102

REDUÇÃO DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO                                                                           (16.808)                (132)

Variação do capital circulante
Ativo circulante:
No fim do período                                                                               3.964               2.156
No início do período                                                                                            2.156               1.568

                                                                                                                  (1.808)                  588
Passivo circulante:
No fim do período                                                                              32.681            14.065
No início do período                                                                             14.065             13.345

                                                                                                                (18.616)                  720
REDUÇÃO DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO                                                                           (16.808)               (132)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2002 e 2001

(Em milhares de reais)



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. foi constituída em 21 de outubro de 1997 e tem como atividade 
principal a exploração, sob o regime de concessão do Lote 006 do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do 
Paraná, totalizando 136,7 km constituídos por: a) Rodovia BR-277, trecho entre a cidade de Curitiba e o Porto de 
Paranaguá, em uma extensão de 85,7 km; b) Rodovia PR-508, trecho entre a BR-277 e o município de Matinhos, em 
uma extensão de 32,0 km; c) Rodovia PR-407, trecho desde a BR-277 até Praia de Leste, em uma extensão de 19,0 
km. O objeto da concessão consiste na recuperação, melhoramento, manutenção, operação e exploração das 
rodovias, pelo período de 24 anos, mediante a cobrança de tarifas de pedágio e de fontes alternativas de receita que 
podem advir de atividades relativas a exploração da rodovia e de suas faixas marginais, acessos ou áreas de serviço 
e lazer, inclusive as decorrentes de publicidade e multas por excesso de peso.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as disposições previstas na Lei das Sociedades por 
Ações e consoante às práticas contábeis descritas na nota 3.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações financeiras são resumidas a seguir:
A)   Receitas e despesas
       As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência, sendo todos os ativos e 
passivos indexados, atualizados pró-rata “tempore”.
B)   Transações com partes relacionadas
         As transações com partes relacionadas são realizadas em condições usuais de mercado e estão demonstradas 
na nota 8.
C)   Imobilizado
        É registrado ao custo de aquisição ou construção deduzido da depreciação acumulada, a qual é calculada com 
base na vida útil-econômica estimada dos bens, limitada ao prazo remanescente para término do contrato de 
concessão com o Poder Concedente, conforme demonstrado na nota 4.
D)   Diferido
      Refere-se a gastos pré-operacionais relativos à organização e administração, despesas com o contrato de 
concessão, gastos com pesquisa e desenvolvimento e encargos financeiros líquidos, amortizados à taxa anual de 
20%, conforme demonstrado na nota 5.
E)   Empréstimos e financiamentos
       São registrados pelos valores de captação, acrescidos de atualização monetária e juros pactuados junto às 
instituições financeiras, até a data do balanço, conforme nota 6.
F)   Demais ativos e passivos circulantes
      São registrados pelos valores nominais conhecidos ou estimados, atualizados até a data do balanço, quando 
aplicável.
G)   Imposto de renda e contribuição social
       São registrados com base no lucro tributável, de acordo com a legislação e alíquotas vigentes, sendo para o 
Imposto de Renda 15% mais adicional de 10% aplicável sobre o lucro excedente ao limite estabelecido; e para 
Contribuição Social 9%.
        Os créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos, foram calculados com base na alíquota efetiva 
destes impostos e registrados no ativo circulante e realizável a longo prazo, em função das diferenças temporárias 
consideradas quando da apuração destes impostos, bem como sobre saldos de prejuízos fiscais e bases negativas 
de contribuição social compensáveis na apuração de imposto de renda e da contribuição social, respectivamente, 
conforme nota 12.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 de dezembro de 2002 e 2001
(Em milhares de reais)



4. IMOBILIZADO
                     Taxas                              31.12.2002                        31.12.2001

       Anuais de                         Depreciação     Valor             Valor
                                                                        Depreciação          Custo    acumulada      líquido          líquido

Construções e projetos                                    4,17% e 5%            15.986           (3.497)          12.489            9.545
Pavimentações                                                    16,67%                20.868           (5.614)          15.254          12.318  
Praça de pedágio e bases operacionais               4,17%                10.349           (2.160)            8.189            8.489
Sinalização e dispositivos de segurança        10% a 16,67%           5.208           (2.897)             2.311           1.644
Hardware, software e equipamentos
de pedágio                                                         10% e 20%             2.949           (1.355)            1.594            1.925
Máquinas e equipamentos                                     10%                    1.240              (483)               757               944
Móveis e utensílios                                                 10%                       344              (119)               225               108
Benfeitorias em imóveis de terceiros                      25%                      148              (144)                   4                 19
Imobilizado em andamento                                       -                              -                     -                     -               929
                                                                                  -                      57.092        (16.269)         40.823           5.921
 
5. DIFERIDO 

                         Taxas                                31.12.2002                         31.12.2001
                      anuais de                           Amortização        Valor         Valor
                    amortização        Custo       acumulada        líquido       líquido

Despesas de organização e administração           20%                     3.261          (2.446)               815            1.467
Despesas relativas ao contrato de concessão      20%                     1.040             (780)                260               468
Encargos financeiros líquidos                             20%                        637             (478)                159               287
Pesquisa e desenvolvimento                             20%                        767             (575)                192               345
Outros                             20%                        881             (638)                243               418

                       6.586           (4.917)       1.669            2.985

6.EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
                                 Encargos      Vencimento

Descrição                                                                            financeiros          final          31.12.2002   31.12.2001
Para capital de giro:
Banco BIC S.A.              CDI +1.0% a.m.   12.05.03             2.173            1.234
Banco Bradesco S.A.                3% a.m.            17.03.03                  13               463 
Banco Zogbi S.A. CDI + 0,6% a.m.     07.04.03              1.573            1.221
Banco Pine S.A.              CDI + 1,3% a.m.     20.03.02                   -                772
Banco Bradesco S.A.              34,49% a.a.          27.06.02                   -      2.155

                             3.759            5.845
Para ativo imobilizado
FINAME - Banco Bradesco S.A.                                         TJLP + 6% a.a.      16.06.03                267               772
Total                              4.026            6.617
(-) Parcelas de curto prazo                                                                                    (4.026)         (6.361)
Total vencível a longo prazo                                                                                            -                256

Os empréstimos referentes a capital de giro são garantidos por aval dos acionistas e o contrato FINAME por alienação 
fiduciária dos próprios equipamentos adquiridos.

7. COMPROMISSOS  VINCULADOS À CONCESSÃO

Além das obrigações com o Poder Concedente, a Concessionária possui diversos compromissos vinculados às obras 
de melhorias e de extensão das rodovias. Em 31 de dezembro de 2002, esses compromissos estão estimados em 
aproximadamente R$140 milhões, e serão investidos durante o prazo remanescente da concessão. Presentemente, a 
Companhia encontra-se em total atendimento à todos os requerimentos estabelecidos pelo contrato de concessão que 
lhe foi outorgada.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 de dezembro de 2002 e 2001
(Em milhares de reais)



8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
                                          Contas                Despesas financeiras

passivas dos exercícios findos em                                         
  Descrição                                           31.12.2002   31.12.2001   31.12.2002   31.12.2001
  Fornecedores

C.R Almeida S.A.                                                                                    2.337                  -                    -                   -
Primav Ecorodovias S.A. (Controladora)                                                  166                   -                    -                   -

                          2.503                   -                    -                   -
Contratos de mútuos
  Primav Construções e Comércio Ltda                                                           -             2.181          237               596
  Financiamentos de obras contratadas pela CR Almeida S.A.                2.702          14.798           4.307            2.331
  Cigla Construtora Impregilo e Associados S.A.                                      6.819                   -           416                   -                       

                                                                                                            19.521         16.979       4.960            2.927
                         22.024          16.979           4.960            2.927

Durante o exercício de 2002, os financiamentos das obras contratadas (mútuos com partes relacionadas  C.R. Almeida 
S.A.  Engenharia e Construções) foram remunerados conforme segue:
a) Até 30 de janeiro de 2002 pela variação de 103% do CDI  Certificado de Depósito Interbancário (mesma taxa de juros 

aplicada no exercício de 2001);
b) De 01 de fevereiro a 30 de setembro de 2002 pela taxa média efetiva correspondente à captação de recursos 

financeiros junto a terceiros, de 21,72% no período;
c) De 01 de outubro a 31 de dezembro de 2002 pela variação do CDI  Certificado de Depósito Interbancário acrescido 
de 6,5% a.a.

O mútuo a pagar à C.R Almeida S.A. tem prazo de vencimento indeterminado.
O mútuo a pagar à Cigla Construtora Impregilo e Associados S.A. também é remunerado pela variação do CDI  
Certificado de Depósito Interbancário acrescido de 6,5% a.a. e tem prazo de vencimento indeterminado.

9. PASSIVOS CONTINGENTES

A Companhia é parte em processos administrativos e judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. Na opinião dos 
consultores jurídicos da Companhia, para aqueles processos nos quais há probabilidade de não se obter êxito nas 
discussões, foram constituídas provisões para contingências, totalizando R$226 em 31 de dezembro de 2002. Parte 
desses processos estão garantidos por depósitos judiciais, no valor de R$110 (R$56 em 2001) registrados no ativo 
realizável a longo prazo.

10. CAPITAL  SOCIAL

 Em 31de dezembro de 2002, o capital social é composto por 15.600.000 ações ordinárias (5.200.001 ações ordinárias 
e 10.399.999 ações preferenciais em 31de dezembro de 2001), sem valor nominal.
Aos acionistas são assegurados dividendos de, no mínimo, 25% do lucro líquido, após a compensação dos prejuízos 
acumulados e as deduções previstas na legislação societária. Serão ainda destinados do lucro líquido, após as 
referidas compensações, 0,5% para constituição da reserva destinada à restituição de capital aos acionistas no caso de 
extinção da concessão, limitada a 10% do total do capital subscrito. Em 31 de dezembro de 2002 a Administração não 
está propondo a constituição de reserva legal ou de dividendos a pagar, tendo em vista a compensação de prejuízos 
acumulados pré-existentes.

11.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Ativos e passivos financeiros estão representados no balanço pelos valores de custo e respectivas apropriações de 
receitas e despesas, os quais se aproximam dos valores de mercado.
Em 31 de dezembro de 2002 a Companhia não possuía operações com derivativos.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 de dezembro de 2002 e 2001
(Em milhares de reais)



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedro Beltrão Fraletti Massimo Villa Marco Antonio Cassou

Conselheiro Conselheiro Conselheiro

Marco Aurélio Miranda Diogo Nelson Luiz Lorusso
Diretor Presidente Diretor Administrativo Financeiro

DIRETORIA

Áureo Mário de Andrade
Contador CRC.PR 038.988/0-1

CONTADOR

12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

13. SEGUROS

O imposto de renda e contribuição social correntes, são calculados com base no lucro contábil, ajustado de acordo com
a legislação fiscal. O imposto de renda e contribuição social diferidos, são calculados sobre o prejuízo fiscal acumulado
e base negativa de contribuição social. Em 31 de dezembro de 2002 o crédito tributário totaliza R$2.043, sendo R$1.079
classificados no ativo circulante e R$964 no realizável a longo prazo (R$2.101 mil no realizável a longo prazo em 31 de
dezembro de 2001). A efetiva realização deste ativo está condicionada à geração de lucros tributáveis futuros e sua
utilização está limitada a 30% do lucro tributável gerado anualmente, sem prazo de prescrição.ACompanhia, com base
em suas projeções de resultado, estima que será capaz de gerar tais lucros tributáveis nos próximos dois exercícios. A
Administração anualmente reavaliará a realização desse ativo, efetuando os devidos ajustes em função de mudança
significativa nas projeções de rentabilidade futura.
A demonstração da conciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social registradas no resultado é a
seguinte:

A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2002, cobertura de seguros considerada suficiente, em função dos riscos
existentes em sua operação, inclusive seguros obrigatórios em função do cumprimento de cláusulas específicas do
contrato de concessão, onde o beneficiário é o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem- Paraná).

(339) (1.656)

31.12.2002 31.12.2001
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

Descrição de Renda Social de Renda Social

Total da despesa de imposto de renda e contribuição social (241) (98) (1.203) (453)

Total de imposto de renda e contribuição social (339) (1.656)

Descrição 31.12.2002 31.12.2001

Totais

Lucro antes dos impostos 862 862 4.888 4.888
Imposto de renda e contribuição social alíquotas efetivas (216) (78) (1.222) (440)
Diferenças permanentes (62) (20) (44) (13)
Incentivos fiscais 13 - 39 -
Outros 24 - 24 -

A composição no resultado do exercício apresenta os seguintes valores:

Imposto de renda (198) (822)
Contribuição social (83) (319)
Realização do imposto de renda diferido (43) (381)
Realização da contribuição social diferida (15) (134)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 de dezembro de 2002 e 2001
(Em milhares de reais)

Balanço Patrimonial publicado em 08/04/2003 na Gazeta Mercantil - Paraná, página 03 e Diário Oficial do Paraná
publicado em 08/04/03, página 18.



Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHOS DO MAR S.A.

1. Examinamos o balanço patrimonial da CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S.A., levantado em 31    
     de dezembro de 2002, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das
     origens e aplicações de recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a
     responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
     demonstrações financeiras.
2.  Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: (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, dasevidências 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 primeiro parágrafo, representam adequadamente,
     em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial financeira da CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO
     MAR S.A. em 31 de dezembro de 2002, o resultado de suas operações, asmutações de seu patrimônio líquido e
     as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
    contábeis  adotadas no Brasil.
4. As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001, apresentadas para fins de
     comparabilidade, foram auditadas por  outros auditores independentes, os quais emitiram parecer sem ressalvas
    datado de 24 de janeiro de 2002. 

        Curitiba, 24 de janeiro de 2003
 

Auditores Independentes S.C.  CRC 2SP015199/O-6 “S” PR                                                                 

                                                                         Marcos Antônio Quintanilha Contador CRC-1-SP-132776/O-3-T-SC-S-PR

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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