
Ativo 2008 2007
Circulante 99.989 90.844
Disponível 3.300 932
Realizável 96.689 89.912
Aplicações 89.280 82.908
Créditos deOperações comPlanosdeAssistência à Saúde 3.397 2.826
Prêmio a Receber 3.171 2.097
Outros Créditos deOperações comPlanos
deAssistência à Saúde 226 729

Despesas deComercializaçãoDiferidas 690 716
Títulos eCréditos a Receber 3.185 3.347
Outros Valores e Bens 137 115

Realizável a LongoPrazo 37.954 18.463
Aplicações 20.047 11.775
Títulos eCréditos a Receber 7.220 2.015
Valores e Bens 10.687 4.673
Permanente 8.703 3.199
Investimentos 3.632 615
Participações Societárias - Investimentos no País 3.632 615
Imobilizado 615 802
BensMóveis - NãoHospitalares/NãoOdontológicos 615 802
Diferido 4.456 1.782
Total doAtivo 146.646 112.506
Compensação - Ativo 3.156 2.693

Ganhos e Perdas
nãoRealizados
comTítulos e Total do

Capital Social Reservas de Lucros Valores Lucros Patrimônio
Descrição Integralizado EmAprovação Legal Estatutária Mobiliários Acumulados Llíquido
Saldos em31deDezembrode2006 12.536 12.964 762 14.048 (20) – 40.290
Aumento deCapital por Subscrição
Realizada Registrada em12deMarço de 2007 na JUCESP -
NIRE 35.300.187.024 12.964 (12.964) – – – – –

GanhosNão Realizados comTítulos e ValoresMobiliários – – – – 26 – 26
Lucro Líquido do Semestre – – – – – 7.428 7.428
Saldos em30de Junhode2007 25.500 – 762 14.048 6 7.428 47.744
Saldos em31deDezembrode2007 25.500 – 1.526 24.920 (7) – 51.939
Aumento deCapital por SubscriçãoAGEde 30 de Junho de 2008 – 3.600 – – – – 3.600
Perdas Não Realizadas comTítulos e ValoresMobiliários – – – – (16) – (16)
Lucro Líquido do Semestre – – – – – 6.982 6.982
Saldos em30de Junhode2008 25.500 3.600 1.526 24.920 (23) 6.982 62.505

Passivo 2008 2007
Circulante 65.279 55.090
Provisões Técnicas deOperações deAssistência à Saúde 46.142 40.121
Provisão de Prêmios NãoGanhos 2.295 2.383
Provisão de Benefícios Concedidos 949 941
Provisão de Sinistros a Liquidar 16.398 11.290
Provisão de SinistrosOcorridos eNãoAvisados 26.500 25.507
Débitos deOperações deAssistência à Saúde 431 454
Comercialização sobreOperações 431 454

Obrigações comPessoal 425 732
Tributos eContribuições a Recolher 1.052 1.155
Fornecedores 6.984 1.727
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 89 53
Provisões 6.299 5.416
Débitos Diversos 3.857 5.432
Exigível a LongoPrazo 18.862 9.672
Tributos eContribuições a Recolher – 3
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 19 147
Provisões 18.843 9.522
Patrimônio Líquido 62.505 47.744
Capital Social 25.500 25.500
Capital Social emAprovação 3.600 –
Reservas de Lucros 26.446 14.810
Ganhos e Perdas Não Realizados com
Títulos e ValoresMobiliários (23) 6
Lucros Acumulados 6.982 7.428
Total do Passivo 146.646 112.506
Compensação - Passivo 3.156 2.693

1. Contextooperacional

ACompanhia é uma sociedade de capital fechado que tempor objeto a exploração das atividades de seguro
de assistência à saúde, tendo sido constituída nos termos da Lei nº 10.185 de 12 de fevereiro de 2001. Suas
operações são conduzidas com sua Controladora, com a qual compartilha uma estrutura administrativa e
operacional comum.

2. Elaboraçãoeapresentaçãodas demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base na Lei das Sociedades por Ações e legislação
complementar, consubstanciadas nas diretrizes e normas baixadas pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). A ResoluçãoNormativa nº 136/2007 e regulamentação posterior introduziram alterações nas
normas contábeis, nos modelos de classificação e para a apresentação das demonstrações financeiras, com
vigência a partir de 1º de janeiro de 2007. As demonstrações financeiras relativas ao semestre findo em 30
de junho de 2007 foram ajustadas para refletir os novos critérios de classificação e apresentação, visando a
assegurarmelhores condições de comparabilidade. Para asmatérias que não tenham sido disciplinadas pela
ANS e pelo Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU), aplica-se no que couber o disposto nas nor-
mas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
publicadas até 21 de dezembro de 2000. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que
altera, revoga e introduz novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, que entrou em vigor a partir do
exercício que se inicia em1º de janeiro de 2008 produzindo efeitos nas demonstrações financeiras do exercí-
cio de 2008. As principais alterações por ela introduzidas dependem de normatização a ser emitida pela
ANS e seus efeitos serão refletidos nas demonstrações financeiras anuais. A Administração da Companhia
está emprocesso de avaliação dos efeitos dasmodificações introduzidasmas, nestemomento, entende não
ser possível determinar os eventuais impactos, se houver, no resultado do semestre e no patrimônio líquido
em30de junho de 2008.

3. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia para o registro das transações são as seguintes:
a) Resultado do período:O resultado é apurado pelo regime de competência e considera: • A contabiliza-
ção dos prêmios de seguros na data de emissão das apólices ou faturas e seu diferimento e apropriação ao
resultado no prazo de cobertura do risco, através da provisão de prêmios não ganhos. Os prêmios de segu-
ros que têm emissão antecipada ao período de cobertura de risco sãomantidos em conta patrimonial espe-
cífica e são reconhecidos no resultado a partir do início do período de cobertura do risco; • O diferimento
das comissões de corretagem com base no prazo de vigência dos contratos de seguros. As comissões de
agenciamento são apropriadas ao resultado, de forma linear, pelo prazo de 12meses, período estimado pa-
ra sua recuperação; • O reconhecimento da participação dos funcionários no lucro por estimativa baseada
na convenção coletiva firmada como sindicato da categoria ou no programa de participação nos lucros e re-
sultados aquele que resultar maior, sendo ajustado quando do efetivo pagamento. • O provisionamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro do período ajustado nos termos previstos na legisla-
ção fiscal. O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% acrescida de adicional de 10% sobre a parcela
do lucro tributável anual excedente a R$ 240, e a contribuição social, às alíquotas de 9% até 30 de abril de
2008 e de 15% a partir de 1º de maio de 2008, de acordo com a Lei 11.727 de 23 de junho de 2008.
b) Balanço patrimonial: Os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após o período de 12 meses são
classificados no ativo realizável e passivo exigível a longo prazo, respectivamente; e • Os ativos e passivos su-
jeitos a juros e atualização monetária são ajustados com base nos índices definidos legalmente ou em con-
trato. Aplicações financeiras: Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção

da Administração emmantê-los até o seu vencimento ou negociá-los antes dessa data; Os títulos classifica-
dos nas categorias “para negociação” e “disponíveis para venda” são registrados pelo valor investido acres-
cidos dos rendimentos incorridos e ajustados, na data do balanço, ao seu valor demercado. Os ajustes a va-
lor de mercado dos títulos classificados como “para negociação” são contabilizados em contrapartida ao
resultado do período. Para os títulos classificados como “disponíveis para venda” os ajustes a valor de mer-
cado são contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tri-
butários, sendo transferidos para o resultado quando da efetiva realização pela venda dos respectivos títu-
los. O valor de mercado dos títulos é apurado da seguinte forma: (I) Títulos públicos, com base nos preços
demercado secundário divulgados pela Associação Nacional das Instituições doMercado Financeiro (ANDI-
MA); (II)Certificados deDepósitos Bancários, combase nas cotações nomercado futuro deDepósitos Inter-
financeiros (DI) divulgadas pela Bolsa deMercadorias e Futuros (BM&F). Provisão para riscos sobre crédi-
tos:Constituída pelo valor dos prêmios a receber vencidos hámais de 90 dias, julgada suficiente para fazer
face a eventuais perdas na realização dos prêmios a receber. Permanente: Demonstrado ao custo de aqui-
sição. A depreciação do imobilizado e a amortização do diferido são calculadas pelométodo linear, com ba-
se na vida útil estimada dos bens e no período estimado de recuperação dos direitos, conforme detalhado
naNota Explicativa nº 7(b). Provisões técnicas: São constituídas de acordo comas determinações doCNSP
e da ANS, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA). A
Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pelo valor dos prêmios de seguro retidos correspon-
dente ao período restante de cobertura do risco, calculada linearmente pelométodo “pro rata” dia. A Provi-
são de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída por estimativa de pagamentos prováveis, determinada com
base nos avisos de sinistros recebidos e ainda não pagos na data do balanço. A Provisão de Sinistros Ocorri-
dos mas Não Avisados é constituída com base em estudos atuariais que consideram a experiência histórica
do período transcorrido entre a data do evento coberto e do aviso de sua ocorrência, utilizando-se triângu-
los de “run-off” para o período de 24meses. A Provisão de Benefícios Concedidos é constituída para garan-
tia das obrigações decorrentes das cláusulas contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias refe-
rentes à cobertura de assistência à saúde e foi calculada atuarialmente com base em NTA devidamente
aprovada pela ANS, de acordo com as determinações das Resoluções Normativas nº 75 de 10 de maio de
2004 e nº 104 de 20 de junho de 2005. Contingências: A Companhia utiliza os critérios e procedimentos
estabelecidos na Norma e Procedimento de Contabilidade (NPC) nº 22, instituída pelo IBRACON - Instituto
Brasileiro dos Auditores Independentes. Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera ju-
dicial, são registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal”. As contingências de
natureza cível e trabalhista são provisionadas a partir de uma análise individualizada de cada processo judi-
cial e das perspectivas de um resultado desfavorável, implicando um eventual desembolso futuro. As provi-
sões para contingências estão apresentadas na rubrica “Provisões”, no passivo exigível a longo prazo. Os
depósitos judiciais realizados em garantia das ações judiciais em curso estão contabilizados na rubrica “Va-
lores e Bens” no ativo realizável a longo prazo e são atualizados monetariamente, pela taxa do Sistema Es-
pecial de Liquidação eCustódia (SELIC).
c) Uso de estimativas: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração registre determinados valores com base em estimativa. O
uso de estimativas envolve a determinação de premissas, cenários e o uso de julgamento por parte daAdmi-
nistração. Ativos e passivos significativos cujos valores são determinados com base em estimativas incluem,
entre outros, o ajuste demercado dos títulos e valores mobiliários, o valor de realização ou recuperação dos
ativos, as provisões técnicas e as provisões para passivos contingentes. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A Administração revisa essas estimativas, e as premissas utiliza-
das na sua determinação, nomínimo semestralmente.

b. Vencimentos das aplicações financeiras
2008

Vencíveis Vencíveis Vencíveis
em de acima

até 1 ano 1a2anos de 2anos Total
Certificados de depósitos bancários 85.013 232 – 85.245
Títulos públicos federais (LFT) 4.035 16.263 3.784 24.082

89.048 16.495 3.784 109.327
2007

Vencíveis Vencíveis Vencíveis
em de acimade

até 1 ano 1a2anos 2 anos Total
Certificados de depósitos bancários 79.010 237 – 79.247
Títulos públicos federais (LFT) 3.445 3.628 8.147 15.220
Quotas de fundos de investimentos abertos 216 – – 216

82.671 3.865 8.147 94.683
c. Decomposiçãoda carteira deCDBpor escala de ratingdas instituições financeiras emissoras

2008 2007
Valor de Valor de

Mercado/ Mercado/
Escala deRating (*) Contábil Concentração Contábil Concentração
AAA 23.514 28% 40.834 51%
AA 35.737 42% 32.473 41%
A 21.395 25% 4.494 6%
BBB 4.599 5% 1.446 2%

85.245 100% 79.247 100%
(*) A escala de rating adotada para classificação é o conceito utilizado pela agência Fitchratings e contempla
ainda avaliações das agências Austin e Moodys, cuja codificação foi ajustada para a escala da Fitch, por
similaridade.

5. Créditos deoperações complanosde assistência à saúde

2008 2007
Prêmios a receber 4.362 3.337
Outros créditos 226 729
Provisão para perdas sobre créditos (1.191) (1.240)

3.397 2.826

6. Títulos e créditos a receber

2008 2007
Curto Prazo
Créditos tributários - antecipação de IRPJ eCSLL 2.274 2.818
Créditos a receber da controladora 473 76
Adiantamentos a funcionários 267 382
Outros créditos tributários 82 69
Adiantamentos administrativos 2 2
Outros créditos a receber 87 –

3.185 3.347
LongoPrazo
Créditos tributários sobre ajustes temporários de
imposto de renda e contribuição social 6.457 2.015
Tributos diferidos - PIS eCOFINS 763 –

7.220 2.015
A majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 9% para 15% instituída

pela Medida Provisória nº 413, convertida na Lei nº 11.727 de 23 de junho de 2008, produziu um aumento
dos créditos tributários sobre diferenças temporárias de R$ 890 reconhecido em contrapartida ao resultado
do semestre.

7. Permanente

a. Investimentos
Corresponde ao custo de aquisição de ações do IRB - Brasil Resseguros S.A.
b. Imobilizadoediferido

Taxade
Depreciação 2008 2007

Imobilizado
Equipamentos 20% 712 702
Móveis,máquinas e utensílios 10% 372 367
Veículos 20% 114 179
Depreciação acumulada – (583) (446)

615 802
Taxade

Amortização 2008 2007
Diferido
Instalação 10% 315 295
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*) 10 10
Sistemas de computação 20% 4.658 1.755
Amortização acumulada – (527) (278)

4.456 1.782
(*) A amortização de benfeitorias em imóveis de terceiros é realizada com base no prazo de vigência do con-
trato de locação.

8. Provisões técnicas egarantias deprovisões técnicas deoperações de assistência à saúde

2008 2007
Modalidade Modalidade
deSeguro deSeguro

Provisões Técnicas Coletivo Individual Total Coletivo Individual Total
Provisão de prêmios não ganhos – 2.295 2.295 – 2.383 2.383
Provisão de benefícios concedidos 677 272 949 657 284 941
Provisão de sinistros a liquidar 13.777 2.621 16.398 9.708 1.582 11.290
Provisão de sinistros
Ocorridosmas não avisados 20.874 5.626 26.500 19.138 6.369 25.507

35.328 10.814 46.142 29.503 10.618 40.121
Ativos emGarantia das Provisões Técnicas
Certificados de depósitos bancários 85.245 79.247
Títulos de renda fixa - Públicos 24.082 15.220
Quotas de fundos de investimento – 216

109.327 94.683

9. Provisões - Passivo circulante

As provisões incluem os tributos a recolher de imposto de renda e contribuição social nos valores de
R$ 4.898 em 2008 e R$ 4.109 em 2007 e provisões trabalhistas nos montantes de R$ 1.401 em 2008 e
R$ 1.307 em2007.

10.Débitos diversos

Corresponde a depósitos de terceiros recebidos e não identificados.

Demonstrações deResultados
Semestres Findos em30de Junhode2008 e 2007

(Emmilhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)

2008 2007
PrêmiosGanhosdeOperações comPlanodeAssistência à Saúde 150.107 134.683

Prêmios Retidos Líquidos 151.204 136.086
Variação das Provisões Técnicas 1.049 881
Tributos Diretos deOperações comPlanos deAssistência à Saúde (2.146) (2.284)

Sinistros Indenizáveis Líquidos (111.831) (101.411)
Sinistros Retidos (112.752) (97.924)
Recuperação de Sinistros Indenizáveis 2.586 37
Variação SinistrosOcorridos eNãoAvisados (1.665) (3.524)

ResultadodasOperações comPlanosdeAssistência à Saúde 38.276 33.272
Despesas deComercialização (10.643) (8.966)
Despesas Administrativas (21.736) (20.013)
Outras ReceitasOperacionais 12 3.726
OutrasDespesasOperacionais (1.268) (453)
Provisão para Perdas sobreCréditos 112 (23)
Provisão paraContingências - Operacional (766) –
Outras (614) (435)
(–) Recuperação deOutras DespesasOperacionais – 5

ResultadoOperacional 4.641 7.566
Resultado Financeiro Líquido 5.548 4.564

Receitas Financeiras 6.213 5.552
Despesas Financeiras (665) (988)

ResultadonãoOperacional (4) (1)
Resultadoantes dos Impostos e Participações 10.185 12.129

Imposto de Renda (2.477) (2.794)
Contribuição Social (307) (1.276)
Participações no Resultado (419) (631)

Resultado Líquido 6.982 7.428
Quantidadedeações 1.480.246 1.392.942
Lucro LíquidodoSemestre por LotedeMilAções 4.717 5.333

Demonstrações dasOrigens eAplicações deRecursos
Semestres Findos em30de Junhode2008 e 2007

(Emmilhares de Reais)
Origens dos recursos 2008 2007
DasOperações

Resultado Líquido do Semestre 6.982 7.428
Ajustes aoResultado
Depreciações eAmortizações 252 157
Resultado naAlienação deAtivo Imobilizado 4 1

DosAcionistas
Integralização deCapital 3.600 –

DeTerceiros
Aumento do Exigível a Longo Prazo 2.731 1.545
Alienação e Baixa de Imobilizado 1 –
Ajustes comTítulos e ValoresMobiliários – 26

Total dasOrigens 13.570 9.157
Aplicações deRecursos

Aquisição aoCusto deDireitos do Imobilizado 20 94
Adições aoCusto noAtivoDiferido 1.467 968
Aumentos emRealizável a Longo Prazo 11.590 10.710
Ajustes comTítulos e ValoresMobiliários 16 –

Total dasAplicações 13.093 11.772
Aumento/ReduçãodoCapital Circulante Líquido 477 (2.615)

VariaçãodoCapital Circulante Líquido 2008 2007
AtivoCirculante
No Final do Semestre 99.989 90.844
No Início do Semestre 102.283 96.389

(2.294) (5.545)
PassivoCirculante
No Final do Semestre 65.279 55.090
No Início do Semestre 68.050 58.020

(2.771) (2.930)
Aumento/ReduçãodoCapital Circulante Líquido 477 (2.615)

4. Aplicações

a. Composiçãodas aplicações financeiras
2008 2007

Valor do Valor de Valor do Valor de
Investimento Perdas não Mercado/ Investimento Ganhos Mercado
Atualizado Realizadas (Contábil) Atualizado nãoRealizados (Contábil)

ParaNegociação
Certificados de depósitos bancários 85.316 (71) 85.245 79.167 80 79.247
Quotas de fundos de investimentos abertos – – – 216 – 216
Total paraNegociação 85.316 (71) 85.245 79.383 80 79.463

Disponível paraVenda
Títulos públicos federais (LFT) 24.121 (39) 24.082 15.210 10 15.220
TotalDisponível paraVenda 24.121 (39) 24.082 15.210 10 15.220

Total 109.437 (110) 109.327 94.593 90 94.683

11. Partes relacionadas

• A Companhia utiliza-se de certos componentes da estrutura administrativa e operacional da Controlado-
ra. O critério para o rateio das despesas administrativas compartilhadas foi definido combase emmedidores
de atividades e critérios estabelecidos em contrato entre as partes. Os montantes pagos pela Companhia à
Controladora somaramR$ 9.146 no primeiro semestre de 2008 (2007: R$ 8.395). •Os funcionários daCon-
troladora contam com seguro saúde contratado junto à Companhia cujos custos são assumidos pela Con-
troladora. Os prêmios pagos pela Controladora à Companhia somaram R$ 1.684 no primeiro semestre de
2008 (2007: R$ 1.311) • Alguns médicos credenciados ou proprietários de clínicas credenciadas pela Com-
panhia são ligados aos sócios controladores da Controladora. Os valores pagos pelos serviços prestados aos
segurados da Companhia são determinados em bases eqüitativas com os valores praticados com terceiros
não ligados e não atingemmontantes significativos.

12. Provisões-Exigível a longoprazo

a. Composiçãodas ações judiciais:
2008 2007

Quantidade Estimativa Provisão Quantidade Estimativa Provisão
I - Perda Provável
Provisões cíveis 67 591 591 – – –
Provisões trabalhistas 4 83 83 5 45 45
Outras contingências 56 2.228 2.228 – – –

127 2.902 2.902 5 45 45
II - Perda Possível
Provisões fiscais 4 9.509 9.509 3 5.987 5.987
Provisões cíveis 142 8.323 2.432 3 3.311 3.311
Provisões trabalhistas 6 123 – 3 58 –
Outras contingências 127 5.981 3.078 – – –

279 23.936 15.019 9 9.356 9.298
III - PerdaRemota
Provisões fiscais 2 83.133 922 2 71.933 179
Provisões cíveis 121 17.591 – – – –
Provisões trabalhistas 2 10 – – – –
Outras contingências 39 1.943 – – – –

164 102.677 922 2 71.933 179
IV - Total
Provisões fiscais 6 92.642 10.431 5 77.920 6.166
Provisões cíveis (*) 330 26.505 3.023 3 3.311 3.311
Provisões trabalhistas 12 216 83 8 103 45
Outras contingências (*) 222 10.152 5.306 – – –

570 129.515 18.843 16 81.334 9.522
(*) Em2008, as quantidades demonstradas referem-se ao número de pedidos por ação judicial.
b.Movimentaçãodasprovisões

2008
Saldoem Encargos Saldoem Depósitos

Natureza 31/12/2007 Principal Moratórios Baixas 30/06/2008 judiciais (*)
Fiscal 9.135 892 404 – 10.431 5.685
Trabalhista 55 – 35 (7) 83 28
Cível 2.444 496 84 (1) 3.023 2.431
Outras contingências 4.443 1.330 120 (587) 5.306 2.539

16.077 2.718 643 (595) 18.843 10.683
2007

Saldo em Encargos Saldoem Depósitos
Natureza 31/12/2006 Principal Moratórios 30/06/2007 Judiciais (*)
Fiscal 5.388 530 248 6.166 129
Trabalhista 6 37 2 45 21
Cível 2.591 603 117 3.311 4.502

7.985 1.170 367 9.522 4.652

(*) Classificado no balanço patrimonial na rubrica Valores e Bens.
Contingências fiscais
ACompanhia está envolvida emdiversas discussões de natureza fiscal, sendo asmais relevantes:
a. A Companhia discute judicialmente a exigibilidade da contribuição ao PIS no moldes da Lei nº 9.701/98,
Medida Provisória MP 2158-33/2001 e reedições, bem como pela Lei nº 9.718/98. A sentença de 1ª instân-
cia foi parcialmente favorável. A probabilidade de perda é estimada como “possível” e a provisão constituí-
damonta R$ 4.326 em2008 e R$ 3.547 em2007.
b.ACompanhia pleiteia judicialmente o direito de deduzir a despesa relativa à contribuição social sobre o lu-
cro (CSLL) para a formação da base de cálculo do imposto sobre a renda (IRPJ) do ano-calendário de 2001 e
períodos-base subseqüentes, questionando a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.316/96. Em 1ª e 2ª instâncias
foram proferidas decisões desfavoráveis. A probabilidade de perda é estimada como “possível” tendo sido
constituída provisão no montante de R$ 3.042 em 2008 (R$ 2.311 em 2007) e depósitos judiciais no mon-
tante de R$ 2.847 em2008.
c. Em 2006 foi lavrado pela Prefeitura doMunicípio de São Paulo (PMSP), auto de infração contra a Compa-
nhia, objetivando a cobrança do ISS sobre as operações de seguro saúde realizadas no período de agosto de
2001 amarço de 2004. ACompanhia ingressou comação anulatória obtendo decisões favoráveis em1ª e 2ª
instâncias, encontrando-se atualmente os autos aguardando julgamento dos embargos de declaração
opostos pela PMSP junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O valor da execução fiscal atualizado até a data
do balanço é de R$ 82.211, não havendo provisão uma vez que a probabilidade de perda é considerada co-
mo “remota”. Contingências cíveis: A Companhia move ação judicial contra o Sistema Único de Saúde
(SUS), no qual pede a anulação de débitos relativos a ressarcimento de custos pleiteados por esse órgão nos
períodos de 2007 e 2008. Os valores envolvidos foram provisionados e depositados judicialmente montan-
do R$ 2.431 em 2008 e R$ 2.245 em 2007. Responde também a ações judiciais de natureza cível, relaciona-
dos a pedidos de restituição de reajustes por faixa etária dos planos de saúde individual. Para fazer face a
eventuais perdas que possam resultar da resolução final dessas ações, foi constituída provisão com base na
avaliação do risco individual de cada processo. Contingências trabalhistas: A Companhia é parte em
ações de natureza trabalhista em diversas fases de tramitação. Os pedidos mais freqüentes referem-se a ho-
ras extras e seus reflexos e equiparação salarial.Outras contingências:ACompanhia responde a ações ju-
diciais relacionadas a valores reclamados por prestadores de serviçosmédico-hospitalares e processos envol-
vendo pedidos de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e danos morais, por recusa de atendi-
mento ou de autorização para execução de procedimentos, em função do entendimento da Administração
de que as coberturas pleiteadas não estão previstas nos contratos de seguro. Foi constituída provisão com
base na avaliação individual de cada ação, realizada pelos advogados daCompanhia.

13. Patrimônio líquido

a. Capital social
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2008, em processo de arquivamento na
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, para posterior homologação pela ANS, foi deliberado um
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Senhores acionistas:
Submetemos à apreciação de V.Sas., o Relatório da Administração e as correspondentes demonstrações
financeiras, com o parecer dos auditores independentes, referente aos semestres findos em 30 de junho de
2008 e 2007.

Mensagemdaadministração

A Marítima Saúde Seguros S.A., subsidiária integral da Marítima Seguros S.A., registrou no primeiro
semestre de 2008 um excelente resultado para um período marcado pela estabilidade de preços, a
manutenção gradativa de uma política econômica de queda de juros e controle inflacionário, aumento da
massa salarial e do crescimento formal do emprego, bem comopela expansão do crédito na economia.

Desempenhoeconômico financeiro

Prêmios ganhos

Aumentaram 11,2%, passando de R$ 137,0 milhões em 2007 para R$ 152,3 milhões em 2008, um
acréscimo de R$ 15,3 milhões, justificado pelo (i) aumento de 15,5% no número médio de vidas seguradas
para a carteira corporativa, que passou de 146,0 mil vidas em 2007 para 168,7 mil vidas em 2008; (ii)
compensado pela queda de 11,6% no número médio de vidas seguradas para a carteira individual, que
passou de 12,1 mil vidas em 2007 para 10,7 mil vidas em 2008, em linha com a estratégia de redução da
participação nesse último segmento.

Sinistros retidos

Aumentaram 10,3%, passando de R$ 101,4 milhões em 2007 para R$ 111,8 milhões em 2008, um
acréscimo de R$ 10,4milhões, emdecorrência, principalmente do aumento de 13,5%nonúmeromédio de

vidas seguradas no período.
O aumento de R$ 10,4milhões nos sinistros retidos combinado comumaumento proporcionalmentemaior
nos prêmios ganhos, da ordem de R$ 15,3 milhões, resultou numa melhora do índice de sinistralidade,
passando de 74,0%em2007para 73,5%em2008.
Em 30 de junho de 2008, a Marítima Saúde Seguros S.A. contava com uma rede referenciada que incluía
573 hospitais, 467 laboratórios, 777 centros de diagnósticos, 242 fornecedores de materiais, 24
associações demédicos e 8.765 prestadores distribuídos para os demais serviços.

Despesas administrativas

Apresentam um aumento de 8,6%, passando de R$ 20,0milhões em 2007 para R$ 21,7milhões em 2008,
um acréscimo de R$ 1,7 milhão, justificado principalmente pelo aumento de (i) R$ 0,8 milhão em despesas
com pessoal próprio em razão do dissídio coletivo de 5,5%, firmado em janeiro de 2008 e (ii) R$ 0,9 milhão
com serviços de terceiros.

Lucro líquido

Diante deste cenário, a Marítima Saúde Seguros S.A apresentou uma queda de 5,4% no lucro líquido de
2008 quando comparado comomesmoperíodo de 2007, umdecréscimode R$ 0,4milhão.

Índice combinado

Percentual obtido pelo total de gastos com sinistros retidos, despesas de comercialização, despesas
administrativas e despesas com tributos sobre os prêmios ganhos, apresentou em 2008 uma melhora de
0,74 pontos percentuais, passando de 96,87%em2007para 96,13%em2008.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento de 31,0%, passando de R$ 47,7 milhões em 2007 para R$
62,5 milhões em 2008, um acréscimo de R$ 14,8 milhões. O retorno sobre o patrimônio líquido, calculado
utilizando-se o lucro líquido do período dividido pelo patrimônio líquido médio, apresentou uma queda de
4,7 pontos percentuais, passando de 16,9% em 2007 para 12,2% em 2008. Tal resultado foi obtido
mediante uma política de subscrição conservadora para gerenciamento dos riscos, controle rígido das
despesas administrativas, garantindo a qualidade dos produtos e serviços ofertados aos segurados da
Marítima Saúde Seguros S.A., foco no segmento empresarial e uma estratégia comercial centrada no
Corretor de Seguros.

Agradecimentos

A Marítima Saúde Seguros S.A. agradece a cooperação de seus Funcionários, Corretores, Acionistas,
Hospitais, Prestadores da área Médica, bem como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e
demais autoridades pelos resultados alcançados neste ano.
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aumento do capital social, integralizado em espécie, no valor total de R$ 3.600, com alteração na
quantidade de ações passando de 1.392.942 para 1.480.246 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
b. Reserva legal: Constituída no final do exercício na forma prevista na legislação societária brasileira, po-
dendo ser utilizada para compensação de prejuízos ou para aumento de capital social.
c. Reserva estatutária: A reserva estatutária, denominada reserva especial no estatuto da Companhia é
constituída após deduções legais, ao final de cada exercício social, sendo destinada à amortização de even-

b.Despesas administrativas
2008 2007

Pessoal próprio 10.890 10.045
Localização e funcionamento 6.199 6.191
Serviços de terceiros 3.211 2.313
Contingências trabalhistas e cíveis 571 641
Publicidade e propaganda 359 485
Despesa com tributos 298 229
Outras despesas administrativas 208 109

21.736 20.013
c. Receitas financeiras

2008 2007
Títulos de renda fixa privados 4.200 4.045
Títulos de renda fixa públicos 1.228 1.280
Receitas comdepósitos judiciais 431 156
Receitas com créditos tributários 21 1
Outras receitas financeiras 333 70

6.213 5.552
d.Despesas financeiras

2008 2007
Despesas financeiras sobre contingências 613 367
Impostos e contribuições sobre transações financeiras - CPMF 42 595
Outras despesas financeiras 10 26

665 988

14.Detalhamentodas contas do resultado

a. Prêmios ganhos, sinistros líquidos edespesas de comercializaçãodeoperações complanodeassistência à saúde
PrêmiosGanhos Sinistros Líquidos Despesas deComercialização

Ramos 2008 2007 2008 2007 2008 2007
%(*) % (*) % (*) % (*)

Individual 31.627 33.211 23.096 73,0 24.165 72,8 1.317 4,2 1.368 4,1
Coletivo 120.626 103.756 88.735 73,6 77.246 74,5 9.326 7,7 7.598 7,3

152.253 136.967 111.831 73,5 101.411 74,0 10.643 7,0 8.966 6,6
(*) Refere-se ao total de sinistros líquidos e/ou despesas de comercialização, dividido pelo total de prêmios ganhos de operações complano de assistência à saúde antes dos tributos.
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tuais prejuízos em exercícios futuros, aumento de capital social ou distribuição de bonificações aos acionis-
tas, por deliberação daAssembléiaGeral ou doConselho daAdministração, observada as prescrições legais.
d. Dividendos:Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido ajustado
de acordo coma Lei das Sociedades por Ações. EmAssembléia Geral Ordinária realizada em26 demarço de
2008, foi deliberado pelos acionistas pagamento de dividendos no valor de R$ 3.625 sobre o lucro apurado
no exercício social findo em31de dezembro de 2007.

16.Outras informações

a. Seguros:ACompanhiamantém apólices de seguro emmontante julgado suficiente pela Administração

para cobrir eventuais perdas em seus ativos. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fa-

zem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, conseqüentemente não foram exa-

minadas pelos nossos auditores independentes. A cobertura dos seguros contratados em 30 de junho de

2008 era de R$ 2.420 para os riscos de incêndio empresarial e lucros cessantes.

b. Instrumentos financeiros derivativos: Em 30 de junho de 2008 e 2007, a Companhia não possuía

operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

c. Demonstraçãodo cálculo dopatrimônio líquido ajustadoemargemde solvência:

MargemdeSolvência

2008 2007

Patrimônio LíquidoContábil 62.505 47.744

Despesas antecipadas (140) (136)

Patrimônio LíquidoAjustado 62.365 47.608

a) 20%dos prêmios retidos anuais (últimos 36meses) 53.617 49.232

b) 33%dos sinistros retidos anuais (média dos últimos 60meses) 60.478 55.658

c)Margemde solvência (valor deAou B, omaior) 60.478 55.658

Suficiência 1.887 (8.050)

Em razão do não-atendimento à margem de solvência requerida, em 30 de dezembro de 2004 a Compa-

nhia protocolou Plano de Recuperação Financeira naANS.

As medidas propostas no Plano de Recuperação foram integralmente cumpridas e, ao final do primeiro se-

mestre de 2008 o patrimônio líquido ajustado é superior em R$ 1.887 o valor da margem de solvência re-

querida.

15. Reconciliaçãode ImpostodeRendaPessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobreo
Lucro Líquido (CSLL)

2008 2007
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultadoantes dos Impostos e Participações 10.185 10.185 12.129 12.129
Ajustes Temporários 2.051 2.051 1.087 1.087
Provisões para contingências judiciais 2.234 2.234 1.017 1.017
Provisões para devedores duvidosos (112) (112) 23 23
Ajuste ao valor demercado de TVM 21 21 – –
Outros ajustes temporários (92) (92) 47 47

Ajustes Permanentes 13 13 11 11
BasedeCálculodo ImpostodeRendaeContribuição Social 12.249 12.249 13.227 13.227
Imposto de renda e contribuição social (*) 3.051 1.453 3.295 1.190
Incentivo Fiscal (74) – (79) –
Créditos tributários damajoração daCSLL de 9%para 15% – (890) – –
Tributos diferidos sobre ajuste ao valor demercado de TVM (5) (3) – –
Créditos tributários sobre diferenças temporárias do período (507) (253) (422) 86
Outros 12 – – –
Total de ImpostodeRendaeContribuição Social 2.477 307 2.794 1.276
(*) Calculado combase nas alíquotas vigentes, vide nota 3a.

Parecer dosAuditores Independentes

Aos
Acionistas eDiretores da
MarítimaSaúdeSeguros S.A.
São Paulo - SP
Examinamos os balanços patrimoniais da Marítima Saúde Seguros S.A. levantados em 30 de junho de
2008 e 2007 e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e das
origens e aplicações de recursos, correspondentes aos semestres findos naquelas datas, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de
transações e os sistemas contábil e de controles internos da Seguradora; (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 Seguradora, bem comoda apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Emnossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira daMarítima Saúde Seguros S.A. em 30 de junho
de 2008 e 2007, os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e
aplicações de seus recursos, correspondentes aos semestres findos naquelas datas, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil anteriormente à promulgação da Lei n° 11.638/07.
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 2, em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei n°
11.638 que alterou, revogou e introduziu novos dispositivos à Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações)
incluindo mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil as quais aplicar-se-ão às demonstrações
financeiras de encerramento do exercício social iniciado a partir de 1º de janeiro de 2008. Algumas dessas
mudanças dependerão, para sua integral implementação, de normatização a ser emitida pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil anteriormente à promulgação da

Lei n° 11.638/07 e em consonância com as normas contábeis em vigor instituídas pela ANS aplicáveis às
seguradoras especializadas em saúde.
Nosso parecer sobre as demonstrações financeiras correspondentes ao semestre findo em 30 de junho de
2007, datado de 24 de agosto de 2007, incluiu um parágrafo de ênfase sobre a insuficiência de patrimônio
liquido ajustado em relação à margem de solvência requerida. Conforme demonstrado na Nota Explicativa
n° 16(c), ao longo do semestre findo em 30 de junho de 2008 o patrimônio liquido ajustado superou a
margem de solvência requerida, estando a Seguradora enquadrada nos limites mínimos estabelecidos pela
RNnº 14/2002.

22 de agosto de 2008

KPMGAuditores Independentes José RubensAlonso
CRC2SP014428/O-6 Contador CRC1SP104350/O-3
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