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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE REVISÃO ESPECIAL

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ALL – América Latina Logística S.A.

1. Efetuamos uma revisão especial das Informações Trimestrais (ITR) da ALL - América Latina
Logística S.A., referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2004, compreendendo o
balanço patrimonial, a demonstração do resultado, o relatório de desempenho e as informações
relevantes, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As informações
contábeis da controlada indireta Boswells S.A., relativas ao trimestre findo em 30 de junho de
2004, foram revisadas por outros auditores independentes, os quais emitiram Relatório de
Revisão Especial, datado de 22 de julho de 2004, sem ressalvas. Nosso Relatório de Revisão
Especial, no que diz respeito aos valores dos investimentos e dos resultados decorrentes desta
controlada, está baseado no Relatório de Revisão de outros auditores independentes.
2. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo IBRACON
- Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, e consistiu, principalmente, de: (a) indagação e discussão com os
administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da Companhia,
quanto aos principais critérios adotados na elaboração das Informações Trimestrais; e (b)
revisão das informações e dos eventos subseqüentes que tenham ou possam vir a ter efeitos
relevantes sobre a situação financeira e as operações da Companhia.
3. Baseados em nossa revisão especial, e na revisão de outros auditores independentes, não temos
conhecimento de nenhuma modificação relevante que deva ser feita nas Informações
Trimestrais referidas no primeiro parágrafo, para que as mesmas estejam de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicadas de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, especificamente aplicáveis à elaboração das
Informações Trimestrais.
4. A controlada Logispar Logística e Participações S.A. detém investimento relevante na empresa
Argentina ALL – América Latina Logística Argentina S.A. Conforme mencionado na Nota 4, a
Companhia foi afetada pelas medidas econômicas tomadas pelo Governo Federal face à crise
econômica na Argentina, tal como a renegociação do contrato de concessão descrita na Nota 5
(a). A evolução futura da crise econômica pode requerer que o Governo Federal modifique
medidas anteriormente tomadas ou adote medidas adicionais. O impacto gerado pelas medidas
adotadas pelo Governo Federal sobre as demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia em 30 de junho de 2004, foi reconhecido com base nas estimativas e avaliações da
administração na data da emissão dessas Informações Trimestrais, às quais devem ser
analisadas à luz dessas circunstâncias e não incluem ajustes ou reclassificações que poderão
surgir em decorrência da renegociação dos contratos de concessão ou outras medidas
governamentais.
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5. Conforme mencionado na Nota 5 (c), América Latina Logística Central S.A. requereu à
Comisión Nacional de Regulación Del Transporte (CNRT) suspender ou reduzir os
pagamentos da concessão referentes ao período trianual de 1o de julho de 1998 até 31 de maio
de 2001 e de 1o de junho de 2001 até 31 de maio de 2004. Conseqüentemente, aquela
Companhia não contabilizou obrigações relacionadas à concessão estimadas em R$26.164 em
30 de junho de 2004, estando essa medida pendente de aprovação pelo Ministério da
Economia. Caso o pedido daquela Companhia venha a ser rejeitado, os montantes
eventualmente devidos poderão ser compensados com montante que a América Latina
Logística Central S.A. tem a receber da Unidad Ejecutora del Programa Ferroviário Provincial
(“UEPFP”), desde que tal compensação seja previamente aprovada pelo Governo Federal
Argentino. Essas Informações Trimestrais não incluem quaisquer possíveis ajustes ou
reclassificações que possam surgir como conseqüência da resolução desse assunto.
6. As Informações Trimestrais – ITR contém, também, informações contábeis relativas ao
trimestre findo em 31 de março de 2004, às quais foram revisadas por outros auditores
independentes, que emitiram Relatório de Revisão Especial, sem ressalvas, datado de 28 de
abril de 2004 o qual incluiu, além de ênfases relacionadas aos assuntos descritos nos parágrafos
4 e 5 acima, ênfase referente à pendência existente naquela data com relação à aprovação por
parte do Governo Argentino, dos termos do contrato firmado pela ALL – América Latina
Logística Argentina S.A. na aquisição das participações de 73,55% na ALL – América Latina
Logística Central S.A. e de 70,56% na ALL – América Latina Mesopotámica S.A. Tendo em
vista a aprovação do Governo Argentino dos termos da referida operação em 26 de abril de
2004, tal parágrafo de ênfase não mais se faz necessário.

Curitiba, 11 de agosto de 2004.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2-SP 15199/O-6 “S” PR

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