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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ Nº 11.536.561/0001-26

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2011 2010
Ativo circulante 170.552 96.772
Disponível 885 4

Aplicações (Nota 6) 106.401 96.736

Créditos das operações com resseguros (Nota 8) 36.974 -

Ativos de resseguro - provisões técnicas 23.839 -

Títulos e créditos a receber 1.154 32

Custos de aquisição diferidos (Nota 10) 1.299 -

Ativo não circulante 5.383 1.603
Realizável à longo prazo 2.872 -
Créditos das operações com resseguros (Nota 8) 61 -

Ativos de resseguro - provisões técnicas 2.432 -

Títulos e créditos a receber 217 -

Custos de aquisição diferidos (Nota 10) 162 -

Investimentos 21 -

Imobilizado (Nota 11) 1.583 966

Intangível (Nota 12) 907 637

Total do ativo 175.935 98.375

2011 2010
Passivo circulante 70.072 236
Contas a pagar 3.214 236

Débitos das operações com seguros e resseguros 24.238 -

Provisões técnicas - resseguradoras (Nota 13) 42.620 -

Passivo não circulante 4.229 -
Provisões técnicas - resseguradoras (Nota 13) 4.229 -

Patrimônio líquido (Nota 15) 101.634 98.139

Total do passivo e patrimônio líquido 175.935 98.375
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

(Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) líquido por ação)
2011 2010

Prêmios ganhos 10.343 -

Resultado antes dos impostos e participações 7.199 (1.861)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 4.826 (1.861)
Quantidade de ações

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Reservas de lucros
 Capital 
 social 

 Reserva 
 legal 

Reserva de retenção
 de  lucros 

 Lucro (Prejuízo) 
 acumulado Total

Saldo em 01 de janeiro de 2009  1  -  -  -  1 

Saldos 31 de dezembro de 2010  100.000  -  -  (1.861)  98.139

Saldos 31 de dezembro de 2011  100.000  148  1.486  -  101.634 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

(Em milhares de reais)
2011 2010

Atividades operacionais

Caixa gerado (consumido) pelas operações 3.704 (1.808)

Vendas e resgates
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
operacionais 2.165 (98.339)

Investimento

Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (1.261) (1.657)

- 100.000

30.884
Conciliação entre lucro líquido e caixa líquido gerado nas atividades operacionais

Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilizadas geradas

Disponibilidades líquidas geradas (consumidas) 
pelas atividades operacionais 2.165 (98.339)

BALANÇOS PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de reais)

2. Base de 

International Accounting Standards Board - IASB

3. Resumo das 

paraimpairment

resseguro

expertise

sinistros e despesas

Instalações

softwares

software

software
software

software

software;

software e, 

softwares

impairment

Imposto de renda 



66 Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ Nº 11.536.561/0001-26

resultado

4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 

rating
Dez/2011

Rating por emissor Aaa.br(1)/ BR-1(2)

5.008 
(1)

Retrocessionário por categoria Rating Agência Exposição (2)

Total 4.277
(2)

Ativos e passivos
Sem

Vencimento
Até 

1 ano
De 1 a 2 

anos
+ de

2 anos Total

Total de ativos 2.683 48.807 36.680 55.266 143.436

Total de passivos - 42.958 1.857 - 44.815
a)

Dez/2011 Dez/2010

Sem 
Vencimento

Até 12
 meses

De 13
a 60

 meses

Acima 
de 60

 meses
Valor de 
Contábil

Valor de 
Mercado

Valor
Contábil

Total geral 2.683 11.833 91.785 100 106.401 106.401 96.736

Dez/11 Dez/10
Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total

106.401 - 106.401 91.728 5.008 96.736

Total geral 106.401 - 106.401 91.728 5.008 96.736

Dez/2011

Total das provisões técnicas 46.849

Total das exclusões (26.272)
Total para garantir as provisões técnicas 20.577

19.972

Composição dos créditos das operações com resseguros Dez/2011

Total circulante e não circulante 37.035
Aging de prêmios a receber
Prêmios a vencer

Total 36.501
Prêmios vencidos

Total 534
37.035

Créditos das operações com outras resseguradoras Dez/2011

Total do circulante e não circulante 26.271
10. Custos de aquisição diferidos

Dez/2010 Constituição Amortização Dez/2011

Transportes

Total - 1.832 (371)

11. Ativo imobilizado

Taxa 
anual de 

depreciação 31/12/2010 Aquisições Depreciações 31/12/2011

Total 966 807 (190) 1.583
Taxa

anual de
 depreciação 31/12/2009 Aquisições Depreciações 31/12/2010

Total - 990 (24) 966
12. Ativo intangível

Taxa 
anual de

depreciação 31/12/2010 Aquisições Amortização 31/12/2011

Total 637 458 (188) 907
Taxa

 anual de
depreciação 31/12/2009 Aquisições Amortização 31/12/2010

Total - 666 (29) 637
13. Passivos de contratos de resseguros

Dezembro de 2011
Provisão bruta Parcela de Resseguro (-) retrocessão=
de resseguro retrocessão Provisão líquida

Transportes

Provisão de prêmio não ganho 37.663 (20.767) 16.896

Transportes

Provisão de sinistro a liquidar 3.288 (2.240) 1.048

Transportes

Sinistro ocorrido e não avisado 5.898 (3.265) 2.633
Total 46.849 (26.272) 20.577

15. 
a)

Dez/2011 Dez/2010

100.000.000 100.000.000

Dez/2011

Patrimônio líquido ajustado - PLA 100.510

Margem de solvência (a) 2.133

Capital Total (b) - CB + CA 65.187
Capital mínimo requerido - CMR maior entre (a) ou (b) 65.187

35.323

16. Imposto de 
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Inadimplência sobe 
para 5,6% em janeiro 

CRÉDITO

RENATA VERÍSSIMO E 
EDUARDO CUCOLO/AE

A i n a d i m p l ê n c i a
média nas opera-
ções de crédito

com recursos do crédito livre
(sem destinação específica)
subiu no mês de janeiro para
5,6%, ante 5,5% de dezembro,
segundo dados divulgados on-
tem pelo Banco Central. O au-
mento do nível de inadimplên-
cia no mês passado se deu ex-
clusivamente nas operações
para pessoas físicas, cuja taxa
subiu para 7,6% em janeiro,
ante 7,4% de dezembro de
2011. 

Nas operações para pes-
soas jurídicas, a inadimplên-
cia recuou de 3,9% para 3,7%
no mesmo período acima. Pe-
lo conceito do Banco Central,
são considerados inadimplen-
tes os consumidores que atra-
sam pagamentos de dívidas
em mais de 90 dias.

O Banco Central também
informou que o recuo de 0,2%
no estoque de crédito entre
dezembro e janeiro foi sazo-
nal, com o arrefecimento da
demanda por parte do setor
produtivo. O recuo reflete,
também, a queda de 7,3% do
dólar no mês, que reduziu os
valores das dívidas em moeda
estrangeira. 

"Uma moderação que é
normal nessa época. Esse ano,
um pouco mais significativa, e
que deve ser atribuída, além
da sazonalidade, a uma varia-
ção cambial maior, que impac-

ta os ativos financeiros refe-
renciados em moeda estran-
geira. Quando o dólar caiu
houve uma redução nesse es-
toque de ativos. Foi um com-
portamento pontual", disse o
chefe do Departamento Eco-
nômico do Banco Central, Tu-
lio Maciel. Ele afirmou, ainda,
que a última queda do esto-
que de crédito foi registrada

em 2009.
Segundo O BC, os emprés-

timos às famílias tiveram cres-
cimento moderado, concen-
trado no crédito pessoal, che-
que especial e cartão de crédi-
to. A média diária de conces-
são caiu 11,7% em janeiro ante
dezembro, para R$ 8,237 bi-
lhões. Na comparação com ja-
neiro de 2011, houve cresci-

mento de 7,7%.
Para pessoa física, houve

queda de 0,7% na comparação
mensal e alta de 13,9% em re-
lação ao mesmo período de
2011, para R$ 3,553 bilhões.
Para pessoa jurídica, houve
queda de 18,6% na compara-
ção mensal e alta de 3,5% em
relação ao mesmo período de
2011, para R$ 4,684 bilhões. 

Hidrelétrica de 
Simplício já tem 
licença operacional

ENERGIA

ALESSANDRA SARAIVA/AE

Foi concedida ontem licen-
ça operacional para o comple-
xo hidrelétrico de Simplício,
que está sendo construído
por Furnas no Rio Paraíba do
Sul, na divisa dos estados do
Rio e Minas Gerais. A informa-
ção é do presidente de Furnas,
Flavio Decat, em discurso du-
rante a comemoração dos 55
anos da empresa, ontem em
sua sede no Rio.

Em sua fala,
o executivo in-
formou que a
concessão de li-
cença operacio-
nal permite que
a primeira uni-
dade geradora
da usina entre
em operação a
partir de abril.
O complexo de
Simplício é com-
posto por duas
usinas (Anta e
Simplício) com uma barragem
de concreto, duas casas de
força, um vertedouro e uma
série de canais, túneis, diques
e reservatórios.

O empreendimento se dis-
tribui ao longo de cerca de 30
km, com previsão de 333,7
megawatts de potência, cinco
turbinas,e investimentos de
R$ 2,2 bilhões. A previsão é
que a usina, quando plena-
mente operacional, permitirá
um acréscimo de 28% na ca-
pacidade de oferta de energia
hídrica no estado do Rio de
Janeiro.

O executivo, em seu dis-
curso, reiterou ainda a inten-
ção de elevar a margem Ebitda
(geração de caixa) de Furnas
dos atuais 23% para 65% em
três anos. Ele voltou a citar
também acordo de coopera-
ção com a multinacional
Three Gorges Corporation
(CTGPC), para construções,
na China, de dois parques eóli-
cos onshore de 50 megawatts
cada, e um offshore, de 200

megawatts.

China
O presidente

de Furnas, Fla-
vio Decat, infor-
mou que o pro-
jeto em coope-
ração com a
multinacional
Three Gorges
C o r p o r a t i o n
(CTGPC) para
construções, na
China, de dois
parques eólicos

onshore, de 50 megawatts ca-
da, e um offshore, de 200 me-
gawatts, vai demandar investi-
mento de R$ 1 bilhão até 2015.

Decat citou os projetos em
cerimônia de aniversário de
55 anos de Furnas, hoje no
Rio. O executivo informou ain-
da que a empresa não descar-
ta elaborar projetos de par-
ques eólicos aqui no Brasil,
próximo a suas hidrelétricas.

O executivo informou ainda
que os investimentos da em-
presa previstos para 2012 de-
vem somar R$ 1,5 bilhão, ante
R$ 1 bilhão no ano passado.

Túlio Maciel disse que a última queda do estoque de crédito foi registrada em 2009

GERVÁSIO BAPTISTA/ABR

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ Nº 11.536.561/0001-26

Dez/2011 Dez/2010
Imposto 
de renda

Contribuição 
social

Imposto 
de renda

Contribuição 
social

Imposto de renda e contribuição social 623 400 (465) (279)
Créditos tributários. 

Dez/2011

217

Ativo Passivo Receitas /(Despesas)
Partes relacionadas Dez/2011 Dez/2010 Dez/2011 Dez/2010 Dez/2011 Dez/2010

Total 4.436 - (3.557) - 150 (208)

Dezembro de 2011
Prêmios
ganhos

Índice de 
sinistralidade (a)  

Índice de despesa de  
comercialização (b) 

Transportes
Total prêmios ganhos 10.343
(a)

Dez/2011

Total (9.473

Total (371)

Total (402)
Dez/2011 Dez/2010

Total (5.545) (2.029)

Total (1.024) (30)

14.233 198

(482)
Total 13.751 198

Conselheiros

Diretor Presidente

Diretoria

Gerente de Contabilidade

Atuário  Responsável  Técnico Diretor  Responsável Técnico 

PARECER ATUARIAL

Austral Seguradora S.A. - 
Responsabilidade da administração 

Responsabilidade dos auditores independentes. 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O empreendimento
se distribui ao longo
de cerca de 30 km,

com previsão de 
333,7 megawatts de
potência, 5 turbinas,
e investimentos de 

R$ 2,2 bilhões.
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