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Atividade operacional

O Grupo Agiplan (Agiplan) é um grupo econômico, 
formado pelas empresas Agipar Holding Financeira 
S/A (Agipar), Questa Holding S/A (Questa), Banco 
Agiplan S/A (Banco), Agiplan Financeira S/A CFI (Fi-
nanceira), Agiplan Administradora de Consórcios S.A 
(Consórcio), Agiplan Promotora de Vendas Ltda. (Pro-
motora), Promil Promotora de Vendas Ltda. (Promil), 
Agiplan Corretora de Seguros S/S Ltda. (Corretora), 
Agiplan Serviços de Cobrança Ltda. (Cobrança), Tele-
contato Call Center e Telemarketing Ltda. (Telecon-
tato) e Agipag Soluções em Meios de Pagamento 
S/A (Agipag, anteriormente Agiplan Administradora 
de Cartões de Crédito Ltda.), que atuam com produ-
tos financeiros: conta corrente digital, meios de pa-
gamento, crédito, cartões, seguros, investimentos e 
consórcios e está presente em todo o território na-
cional com mais de 300 pontos de atendimento.

Em agosto de 2016, o Banco Agiplan passou a in-
tegrar o Grupo Agiplan. O Banco é uma instituição 
financeira privada originada da mudança do controle 
acionário dos antigos acionistas do Banco Gerador 
S/A para a Agipar Holding Financeira S/A, operação 
aprovada pelo Banco Central do Brasil em 26 de ju-
lho de 2016.

O Banco Agiplan surgiu com o propósito de ser um 
banco digital disruptivo, com processos simplifica-
dos e mais acessíveis aos clientes. 

Cenário econômico

Em 2016, a economia brasileira foi marcada pela tur-
bulência econômica e crise política que causou im-
pactos negativos, como recessão, aumento do de-
semprego e endividamento das famílias, empresas 
e governos.

Para 2017, há incertezas no rumo da política econô-
mica e fiscal. A expectativa é de lenta recuperação 
da economia, com sinais de desaceleração dos pre-
ços que influenciam a inflação, manutenção da taxa 
Selic em baixa, porém com previsão do aumento do 
desemprego no primeiro semestre que deverá ceder 
no segundo semestre.

Desempenho dos negócios

Em 2016, o Grupo Agiplan obteve um lucro líquido 
de R$ 106.835 mil, 106% maior que os R$ 51.809 
mil registrados em 2015.  Este resultado foi fruto do 
aumento do volume de negócios, impactando direta-
mente as receitas de crédito e serviços.
 
Em relação as receitas de crédito, estas apresen-
taram um aumento  de 74% sobre o ano anterior, 
enquanto que as despesas de pessoal e adminis-
trativas apresentaram um aumento menor de 51% e  
62% respectivamente.
 
Parte desse aumento decorreu do forte plano de 
expansão da Agiplan que no final 2016 já totaliza-
va 263 pontos de atendimento, representando um 
aumento de 112 pontos de atendimento a mais em 
relação a 2015.
 
No quadro de colaboradores 920 novos funcionários 
passaram a fazer parte do Grupo Agiplan, os quais 
foram alocados principalmente nos novos pontos 
de atendimento e nas estruturas operacionais , en-
cerrando o ano com  2.203 colaboradores(1.283 em 
2015).
 
As despesas administrativas foram impactadas pe-
los investimentos realizados na expansão da rede, 

Prezados senhores,
Apresentamos as demonstrações financeiras 
combinadas, acompanhadas das respectivas 
notas explicativas, referente aos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
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pelos diversos investimentos em tecnologia para 
estruturação do Banco Digital e na melhoria dos pro-
cessos operacionais.
 
A aquisição do Banco Gerador (agora Banco Agiplan) 
pela Agipar contribuiu no ano de 2016 em receitas 
não recorrentes no total de R$ 28 milhões.
 
O EBIT (resultado antes de juros e impostos) totali-
zou R$ 151.786 mil (R$ 83.844 mil em 2015), repre-
sentando 28% da receita líquida (24,9% em 2015) , e 
a eficiência operacional melhorou passando de 67% 
para 65%.

 O patrimônio líquido atingiu R$ 247.758 mil (R$ 
165.227 mil em 2015), com crescimento de 50% so-
bre o ano anterior. A rentabilidade sobre o patrimônio 
líquido totalizou 43%.

Os ativos totalizaram R$ 972.125 (R$ 562.262 mil 
em 2015) e cresceram 73% em relação ao ano de 
2015, em decorrência, principalmente da carteira de 
crédito.

A carteira de operações de crédito aumentou 77% 
totalizando R$ 547.912 mil (R$ 310.071 mil em 2015). 
O crescimento da carteira de operações de crédi-
to impulsionou o crescimento da receita de opera-
ções de crédito em 74%, totalizando R$ 516.765 (R$ 
296.983 em 2015).

A provisão para devedores duvidosos (PDD) recuou 
1,3% passando de 20,8% para 19,5%, resultado de 
melhorias implementadas no processo do crédito e 
cobrança.
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A carteira passiva teve um crescimento de 95%, 
com total de R$ 564.140 mil (R$ 289.741 mil em 
2015), representada por Certificado de Depósitos 
Bancário, Letras de Câmbio, DPGE- Depósito a Prazo 
com Garantia Especial e por RDB – Recibo de Depó-
sito Bancário e outras captações.  Este crescimen-
to significativo decorre da estratégia de fortalecer a 
captação de recursos através dessas linhas com o 
objetivo de mantermos uma posição confortável de 
liquidez e expansão dos negócios.

Em 2016, a Agiplan doou R$ 916 mil do seu resulta-
do em favor de instituições com projetos culturais, 
esportivos e sociais contribuindo para a melhoria na 

qualidade de vida dos cidadãos brasileiros.

Perspectivas

Para o ano de 2017, o Grupo Agiplan continuará com 
a estratégia de expansão de seus negócios, com a 
ampliação da rede de distribuição mediante seus 
principais correspondentes, a Agiplan Promotora de 
Vendas Ltda. e Promil Promotora de Vendas Ltda, e 
com forte investimento no Banco Digital para pro-
porcionar aos clientes simplicidade, agilidade, des-
burocratização e baixo custo. 

Governança Corporativa e Controles internos

O Grupo Agiplan tem utilizado as boas práticas de 
Governança Corporativa, investindo fortemente na 
excelência da gestão, buscando tornar o ambiente 
organizacional e institucional mais sólido, justo, res-
ponsável e transparente.

Como parte desse processo, faz a manutenção dos 
controles internos, mediante a análise, revisão e 
aderência dos processos e análise e monitoramento 
constante dos riscos.

O capital e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 
2016 da Agiplan estavam enquadrados nos limites 
mínimos estabelecidos pela legislação pertinente. O 
Índice da Basiléia era de 18,22%, acima do mínimo 
exigido de 11%.

Agradecimento

A Agiplan agradece aos acionistas, clientes, colabo-
radores, correspondentes, prestadores de serviços 
e parceiros pelo apoio, empenho, confiança e dedi-
cação que contribuíram no fechamento de mais um 
ano, com a entrega de resultados superiores. 

Porto Alegre, 24 de março de 2017.
A diretoria.



RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6

SUA
CONTA
DIGITAL

As notas explicativas são parte integrante as demonstrações financeiras.



RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 7

SUA
CONTA
DIGITAL

As notas explicativas são parte integrante as demonstrações financeiras.



RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 8

SUA
CONTA
DIGITAL

As notas explicativas são parte integrante as demonstrações financeiras.



RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 9

SUA
CONTA
DIGITAL

As notas explicativas são parte integrante as demonstrações financeiras.



RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 10

SUA
CONTA
DIGITAL

1 Contexto operacional

O Grupo Agiplan foi constituído no ano 1999 pelo 
sócio fundador e majoritário Marciano Testa, com a 
Agiplan Corretora de Seguros Sociedade Simples 
Ltda., tendo atuação voltada para intermediação de 
planos de seguro e previdência.

Em 2005, foi constituída a Agiplan Promotora de 
Vendas Ltda. para atuar na distribuição de crédito 
pessoal.

Em 2009, foi constituída a Agiplan Administradora 
de Cartões de Crédito Ltda., para atuar como admi-
nistradora de cartões de crédito. Em 2016, passou 
por um processo de transformação de sociedade 
limitada para sociedade por ações e passou a ser 
denominada de Agipag Soluções em Meios de Paga-
mento S/A. com atuação em soluções em meios de 
pagamento, desenvolvendo o aplicativo Agipag.

Em 2011, a Agiplan Financeira S/A – CFI foi autori-
zada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e tem 
por objeto a realização de operações de crédito, fi-
nanciamento e investimento na aquisição de bens 
e serviços.

Em 2011, foi constituída a Agiplan Serviços de Co-
brança Ltda. que presta serviços de cobrança para o 
Grupo Agiplan.

Em 2011 e 2012 foram constituídas holdings para 
melhor organização das atividades empresariais e 
reorganização societária: a Questa Holding S/A e a 
Agipar Holding Financeira S/A. 

Em 2015, o Banco Central do Brasil aprovou o pro-
cesso de compra pela Agipar Holding Financeira S/A 
da Via Certa Administradora de Consórcios S.A, ago-
ra denominada Agiplan Administradora de Consór-
cios S/A.

Em 2015, foi adquirida a Promil Promotora de Vendas 
Ltda. (antes Fenícia Televendas Ltda.) para as ativida-
des de distribuição de crédito pessoal e constituída 
a Telecontato Call Center e Telemarketing Ltda. para 
realizar serviços de teleatendimento e telecobrança. 

A Telecontato iniciou suas operações somente em 
2016, motivo pelo qual não fez parte do consolidado 
do ano de 2015.

Em agosto de 2016, foi adquirido o controle acio-
nário do Banco Agiplan dos antigos acionistas do 
Banco Gerador S/A, aprovado pelo Banco Central do 
Brasil em 26 de julho de 2016.
 
A Questa Holding S/A controla as empresas Agiplan 
Promotora de Vendas Ltda., Agiplan Serviços de Co-
brança Ltda., Agiplan Corretora de Seguros S/S Ltda., 
Agipag Soluções em Meios de Pagamento S.A. (an-
teriormente Agiplan Administradora de Cartões de 
Crédito Ltda.), Promil Promotora de Vendas Ltda. e 
Telecontato Call Center e Telemarketing Ltda. 

A Agipar Holding Financeira S/A controla a Agiplan 
Financeira S/A CFI, Agiplan Administradora de Con-
sórcios S/A e o Banco Agiplan S/A.

As demonstrações financeiras combinadas foram 
aprovadas pela Administração em 24 de março de 
2017.

2 Apresentação e elaboração das demonstra-
ções contábeis combinadas

As demonstrações contábeis combinadas do Grupo 
Agiplan não são requeridas pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil e estão sendo apresentadas ex-
clusivamente com o objetivo de fornecer, por meio 
de uma única demonstração financeira, informa-
ções relativas à totalidade das atividades do Grupo 
Agiplan, independentemente da disposição de sua 
estrutura societária. Ainda, não representam as de-
monstrações financeiras individuais e não devem 
ser tomadas como base para fins de cálculo de di-
videndos, impostos ou para quaisquer outros fins 
societários ou análise de rentabilidade ou sobre per-
formance.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, que incluem as diretrizes contábeis emanadas 
da Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76, 
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alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 
11.041/09 e normas estabelecidas pelo Banco Cen-
tral do Brasil – BACEN e estão sendo apresentadas 
em conformidade com o Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e com 
as alterações estabelecidas pela Carta-Circular nº 
3.624, de 26/12/2013 e os novos pronunciamen-
tos, orientações e as interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPCs 01, 
03, 05, 10, 23, 24, 25 e 33 - aprovados pelo BACEN.

Não é possível estimar quando os demais pronun-
ciamentos contábeis do CPC serão aprovados pelo 
BACEN e eventuais impactos sobre as demonstra-
ções financeiras.

Na elaboração das demonstrações financeiras foram 
utilizadas estimativas e premissas na determinação 
dos montantes de certos ativos, passivos, receitas 
e despesas de acordo com as práticas contábeis 
vigentes no Brasil. Essas estimativas e premissas 
foram consideradas na mensuração de provisões 
para perdas com operações de crédito e para con-
tingências, na determinação do valor de mercado 
de instrumentos financeiros e na seleção do prazo 

de vida útil de certos ativos. Os resultados efetivos 
podem ser diferentes das estimativas e premissas 
adotadas.

Reclassificação

Procedemos a reclassificação do saldo de R$ 6.494 
do ativo investimentos para o ativo intangível refe-
rente ao ágio constituído na Agipar pela aquisição da 
Agiplan Consórcio.

Apresentação das demonstrações financeiras

Em decorrência da preponderância do Banco no 
grupo Agiplan, as Demonstração Financeiras estão 
apresentadas no modelo instituído pelo Plano Con-
tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacio-
nal - COSIF.

Combinação

Os seguintes critérios foram adotados para a combi-
nação das demonstrações financeiras de cada em-
presa participante do consolidado:

a. Relação das empresas incluídas nas demonstrações financeiras combinadas

As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Agiplan incluem as seguintes empresas e respectivas 
participações:
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Com base no planejamento e nas estratégias esta-
belecidas pelo Grupo Agiplan, na busca da centra-
lização e otimização dos recursos e processos e 
ampliação das operações, o Banco Agiplan passou 
a centralizar as operações de crédito e captação a 
partir de setembro de 2016, que até então estavam 
concentradas na instituição ligada Agiplan Financei-
ra S/A. Esse processo de centralização ficou con-
solidado em 31 de dezembro de 2016 quando foi 
realizada a cisão parcial da Agiplan Financeira S/A e 
incorporação no Banco Agiplan S/A., com base nos 
saldos contábeis de 31 de outubro de 2016. O acervo 
líquido cindido e revertido da Agiplan Financeira para 
o Banco Agiplan foi de R$ 131.145 mil, acompanhado 
da carteira de operações de crédito (R$ 385.646 mil 
em 31/12/2016), provisão para devedores duvidosos 
(R$ 105.183 mil em 31/12/2016), carteira de capta-
ção (R$ 362.471 mil em 31/12/2016) e dos saldos 
de ativos e passivos relacionados a essas carteiras. 
A operação de cisão parcial da Financeira e incorpo-
ração no Banco foi aprovada pelo Banco Central do 
Brasil em 15 de março de 2017.

3 Descrição das principais práticas contábeis 

a. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
saldos em conta corrente e apresentam risco insig-
nificante de mudanças de valor justo e são utilizadas 
pela Agiplan para gerenciamento de seus compro-
missos de curto prazo. 

b. Aplicações interfinanceiras de liquidez

São registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos, reconhecidos 
em base “pro-rata die”.

c. Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos

As aplicações são classificadas de acordo com a 
intenção de negociação da Administração em três 
categorias específicas atendendo aos seguintes 
critérios de contabilização: 

b. Critérios de combinação

Foram incluídos os saldos das contas patrimoniais e de resultado das empresas participantes da combinação, 
bem como eliminados os saldos resultantes de operações realizadas entre as empresas, conforme demons-
trado abaixo:
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i. Títulos para negociação - adquiridos com a inten-
ção de serem ativa e frequentemente negociados, 
são ajustados pelo valor de mercado em contrapar-
tida ao resultado do período;
ii. Títulos disponíveis para a venda - que não se en-
quadrem como para negociação nem como manti-
dos até o vencimento, são ajustados pelo valor de 
mercado em contrapartida à conta destacada do pa-
trimônio líquido deduzidos dos efeitos tributários; e
iii. Títulos mantidos até o vencimento - adquiridos 
com a intenção e a capacidade financeira para sua 
manutenção em carteira até o vencimento, são ava-
liados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos auferidos em contrapartida ao resultado do 
período. 

A administração classificou os títulos e valores mo-
biliários nas categorias títulos disponíveis para ven-
da e para negociação.

Os instrumentos financeiros derivativos compos-
tos de operações de futuros e operações de “swap” 
são classificados como mantidos para negociação e 
contabilizados de acordo com os seguintes critérios:

i. Operações de futuros: o valor dos ajustes diários é 
contabilizado em conta de ativo ou passivo, e apro-
priado diariamente como receita ou despesa; e

ii. Operações de “swap”: o diferencial a receber ou a 
pagar é contabilizado em conta de ativo ou passivo, 
respectivamente, em contrapartida às adequadas 
contas de receita ou despesa.

As operações com instrumentos financeiros deriva-
tivos compostos de operações de futuros e swap’s 
são mensurados na data do balanço a valor de mer-
cado. A valorização ou desvalorização é contabiliza-
da em conta de receita ou despesa, no resultado do 
período.

d. Operações de crédito e provisão para créditos 
de liquidação duvidosa

A classificação do risco das operações de crédito e 
a constituição da provisão para operações de crédi-

to de liquidação duvidosa pertencentes a Financeira 
foram definidas para cobrir eventuais perdas e levam 
em consideração os riscos específicos e globais da 
carteira, bem como as diretrizes estabelecidas pela 
Resolução nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999, do 
CMN.
 
As baixas de operações de crédito contra prejuízo 
são efetuadas após decorridos seis meses de sua 
classificação no rating “H”, desde que apresentem 
atraso superior a 180 dias.
 A provisão foi constituída de acordo com os critérios 
de classificação das operações de crédito com base 
na Resolução nº 2.682, do CMN, e legislação com-
plementar. O montante constituído é considerado 
pela Administração suficiente para cobrir as prová-
veis perdas na realização dos créditos julgados de 
difícil liquidação.
 
As rendas de operações de crédito vencidas há mais 
de 60 dias, independentemente de seu nível de ris-
co, somente são reconhecidas como receita, quan-
do efetivamente recebidas.
 
e. Operações de venda ou transferência de 
Ativos financeiros
 
 De acordo com a Resolução CMN nº 3.533/08 e al-
terações posteriores, o registro contábil da baixa do 
ativo financeiro está relacionado à retenção subs-
tancial dos riscos e benefícios na operação de venda 
ou transferência, de acordo com as seguintes cate-
gorias: 

i. operações com transferência substancial dos ris-
cos e benefícios; 
ii. operações com retenção substancial dos riscos e 
benefícios; 
iii. operações sem transferência nem retenção subs-
tancial dos riscos e benefícios.
  
As operações da venda ou da transferência de ati-
vos financeiros com transferência substancial dos 
riscos e benefícios, o ativo financeiro objeto de ven-
da ou de transferência deve ser baixado do título 
contábil utilizado para registro da operação original, 
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devendo o resultado positivo ou negativo apurado 
na negociação apropriado ao resultado do período 
de forma segregada.
 
f. Outros Ativos circulante e não circulante
 
Estão demonstrados pelo valor do principal, atuali-
zado com base no indexador contratado, quando for 
o caso, acrescido dos rendimentos e encargos de-
corridos.

g. Operações com cartão de crédito

Os valores a receber dos usuários de cartão de cré-
dito pela utilização dos cartões para pagamento em 
estabelecimentos conveniados são contabilizados 
em Contas a receber (Títulos de Crédito a Rece-
ber), sem característica de crédito. As operações de 
compra parceladas e o saldo devedor das operações 
cujos pagamentos foram efetuados pelo valor mí-
nimo da fatura (Rotativo), são reclassificados para 
Operações de Crédito.

h. Investimentos

Os investimentos são avaliados pelo custo, líquido 
de provisão para perdas, quando aplicável.

i. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação 
do imobilizado de uso é computada pelo método li-
near, com base nas taxas anuais definidas pela le-
gislação fiscal, que levam em consideração a vida 
útil-econômica dos bens.

j. Intangível

Estão registrados os valores relativos a licenças e o 
registro da marca, demonstrados ao custo de aqui-
sição, líquidos da amortização linear por taxas que 
contemplam a vida útil econômica, bem como ágio 
na aquisição de empresas.

k. Redução ao valor recuperável

O imobilizado e outros ativos não circulantes são 
revistos anualmente para identificar evidências 
de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que 
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. Quan-
do este for o caso, o valor recuperável é calculado 
para verificar se há perda. Quando houver perda, ela 
é reconhecida pelo montante em que o valor contá-
bil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o 
maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso 
de um ativo.

l. Depósitos a prazo e recursos de aceites 
cambiais

São demonstrados pelos valores das exigibilidades e 
consideram os encargos exigíveis até a data do ba-
lanço, reconhecidos em base “pro-rata die”.

m. Outros passivos circulantes e não circulantes
 
São demonstrados por valores conhecidos ou cal-
culáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e 
as variações monetárias e cambiais incorridos.

n. Ativos e Passivos contingentes e obrigações 
legais

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das 
contingências ativas e passivas e obrigações legais 
são efetuados de acordo com as determinações 
estabelecidas no Pronunciamento Técnico nº 25 do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, apro-
vado pela Resolução BACEN nº 3.823/09: 

Ativos contingentes – não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, exceto quando da exis-
tência de evidências que propiciem a garantia de sua 
realização, sobre as quais não cabem mais recursos;

Passivos contingentes – classificados como perdas 
possíveis pelos assessores jurídicos são apenas di-
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vulgados em notas explicativas, enquanto aqueles 
classificados como perda remota não requerem pro-
visão e divulgação; e

Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 
- são reconhecidas nas demonstrações financeiras 
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos 
e da Administração, for considerado provável o risco 
de perda de uma ação judicial ou administrativa, com 
uma provável saída de recursos para a liquidação 
das obrigações e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança.  

o. Imposto de renda e contribuição social

i Banco, Financeira e Agipag

As provisões para imposto de renda e a contribuição 
social correntes são constituídas à alíquota de 15%, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda 
sobre o lucro líquido e ajustadas conforme legislação 
fiscal e de 15% para a contribuição social até agos-
to de 2015 e 20% a partir de setembro de 2015. Os 
impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças 
temporárias foram constituídos, com base nas alí-
quotas de 25% para o imposto de renda e 20% para 
a contribuição social em conformidade com a Reso-
lução CMN nº 3.059/2002 e alterações introduzidas 
pela Resolução CMN no. 3.355/2006, e levam em 
consideração o histórico de rentabilidade e a expec-
tativa de geração de lucros tributáveis futuros.

Os créditos tributários de imposto de renda e contri-
buição social sobre o lucro líquido, calculados sobre 
adições temporárias, prejuízo fiscal e base de cálcu-
lo negativa da contribuição social, são registrados no 
grupo “Impostos a recuperar”.

ii. Corretora

A provisão para imposto de renda é constituída à alí-

quota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a pro-
visão para contribuição social é de 9% ambas sobre 
a base presumida.

iii. Demais empresas

A provisão para imposto de renda é constituída à alí-
quota de 15%, acrescida do adicional de 10% para 
imposto de renda sobre o lucro líquido e ajustados 
conforme legislação fiscal e de 9% para a contribui-
ção social.

p. Apuração de resultados
 
i. Consórcio

A taxa de Administração dos grupos de consórcio é 
reconhecida como receita por ocasião do seu rece-
bimento conforme disposições da Circular Bacen nº 
2.381/93 e as despesas de comissões decorrentes 
da comercialização de cotas é apropriada ao resulta-
do quando da realização da venda, não devendo ser 
diferido, conforme disposições da Carta-circular nº 
2.598/95.

ii. Demais empresas

 O resultado é apurado de acordo com o regime de 
competência, que estabelece que as receitas e des-
pesas devem ser incluídas na apuração dos resulta-
dos dos períodos em que ocorrem, independente de 
recebimento ou pagamento. 
 
 
q. Receita bruta de crédito e serviços

Compreende a receita de operações de crédito, co-
missões e de prestação de serviços das empresas 
do Grupo.
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4 Caixa e equivalentes de caixa

5 Disponibilidades em moeda estrangeira

Os valores de disponibilidades em moeda estrangeira referem-se à garantia da operação com credenciadora 
de cartão de crédito da Financeira e são registrados de acordo com a taxa de câmbio vigente na data da tran-
sação e convertidos pela taxa vigente ao final do período. Por suas características, o montante foi classificado 
em ativo realizável a longo prazo.

6 Aplicações interfinanceiras de liquidez

7 Títulos e valores mobiliários
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Os Fundos de Investimento não têm vencimento e possuem como benchmark de remuneração a variação do 
DI, e estão registrados pelo valor de mercado, de acordo com o valor das quotas divulgados pelos respectivos 
administradores. 

(a) Do total das Letras Financeiras do Tesouro, R$ 23.154 foram dadas em garantia para operação com cre-
denciadora de cartão de crédito.
(b) Os contratos de swap proporcionam risco de crédito no caso da contraparte não ter a capacidade ou dis-
posição para cumprir suas obrigações contratuais. Sendo seu indexador US$xCDI

8 Operações de crédito

As operações de crédito são compostas de empréstimos concedidos a pessoas físicas, decorrentes de ope-
rações de crédito pessoal, crédito consignado, cartão de crédito e cartão de crédito consignado.

a) Composição das operações de crédito
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b) Composição da carteira por vencimento

As operações de crédito apresentam o seguinte perfil por faixa de vencimento das parcelas:

c) Composição da carteira de operações de crédito por níveis de risco e provisão para créditos de 
liquidação duvidosa

d) Concentração dos maiores tomadores de crédito
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e) Movimentação da provisão para créditos e outros créditos de liquidação duvidosa 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foram recuperados créditos lançados anteriormente a pre-
juízo no montante de R$ 24.585 (R$ 17.287 em 2015), lançados no resultado da intermediação financeira de 
operações de crédito. 

As operações de crédito renegociadas no exercício totalizaram R$ 4.987 (R$ 8.213 em 2015). Essas opera-
ções são decorrentes de operações da carteira ativa e foram registradas mantendo a mesma classificação 
de risco e provisão para perdas existente anteriormente à renegociação, havendo mudança na classificação 
somente após o pagamento significativo da dívida renegociada.

f) Cessões de crédito

Em 2015, a Financeira efetuou cessão de créditos já vencidos, sem coobrigação, ou seja, com transferência 
substancial dos riscos e benefícios, oriundos de suas operações de empréstimos, pelo montante de R$ 625, 
para a Agiplan Serviços de Cobrança Ltda., empresa ligada, cujos saldos contábeis totalizavam R$ 20.856, 
naquela data, gerando uma despesa de R$ 20.231 e uma reversão de provisão para devedores duvidosos de 
R$ 20.856, registrados no resultado do exercício.

9 Outros créditos

(a) Referem-se, principalmente, aos valores a receber dos usuários de cartão de crédito da Financeira até a 
data de vencimento das faturas pela utilização em estabelecimentos conveniados para pagamento de com-
pras.
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10 Impostos a recuperar

11 Despesas antecipadas

Refere-se, principalmente, a comissões diferida (R$ 264), adiantamento de aluguel (R$ 92) e seguro fiança 
(R$ 315), apropriado no resultado mensalmente de forma linear de acordo com o prazo do contrato.

12 Outras contas a receber

Refere-se, principalmente, a adiantamento de despesas de viagens, despesas em geral e a fornecedores.

13 Recursos a receber de grupos encerrados – consórcio

  

Os recursos a receber de grupos encerrados e transferidos para a Administradora de Consórcio, quando recu-
perados, serão rateados proporcionalmente entre os cotistas participantes dos respectivos grupos, estando 
a obrigação registrada em rubrica específica em outras obrigações, “recursos pendentes de recebimento – 
cobrança judicial”.
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14 Ativo Imobilizado 

(a) As reclassificações decorrem de ajustes originados da implantação de um sistema de controle do patrimô-
nio, que levou a reclassificação de alguns itens para melhor demonstração por natureza.
(b) As benfeitorias em imóveis de terceiros são depreciadas de acordo com o prazo do aluguel das lojas Agi-
plan que varia entre 1 (um) a 5 (cinco) anos.

15 Intangível

No ativo intangível consta o ágio gerado pela aquisição da Via Certa Administradora de Consórcio S.A. (Con-
sórcio) em 23/07/2014 pela Agipar no montante de R$ 6.494. O ágio corresponde ao excesso entre o custo 
de uma aquisição e o valor justo da participação do comprador nos ativos e passivos identificáveis da entida-
de adquirida na data de aquisição. O ágio não é amortizado, mas seu valor recuperável é avaliado anualmente, 
ou quando exista indicação de uma situação de perda por redução ao valor recuperável, com a utilização de 
uma abordagem que envolve a identificação das unidades geradoras de caixa e a estimativa de seu valor justo 
menos custo de venda e/ou de seu valor em uso.

No intangível também são registradas as licenças de uso de software amortizadas pelo prazo dos contratos 
que variam entre 1 (um) e 3 (três) anos.
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16 Depósitos a prazo 

O saldo é composto, principalmente, por Depósitos a Prazo com a emissão de certificado e Depósitos a Prazo 
com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito (DPGE), captados a taxas de mercado, que variam de 
90% a 117% do Depósito Interfinanceiro (DI). 

a. Composição dos depósitos a prazo por distribuição de vencimento

b. Composição por segmento

17 Recursos de aceites cambiais

Os recursos de aceites cambiais referem-se a letras de câmbio que foram captadas a taxas de mercado, que 
variam de 80% a 119% do DI (Depósitos Interfinanceiros) e que possuem a seguinte distribuição de venci-
mentos:  

a. Composição dos recursos de aceites cambiais por distribuição de vencimento
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b. Composição por segmento

18 Obrigações por repasses no exterior

Refere-se a captação no exterior (Euronotes) efetuada pelos antigos acionistas do Banco Gerador em 30 de 
maio de 2014 no montante US$ 1.920 mil com vencimento para 30 de maio de 2017. Os papéis são remu-
nerados pela variação cambial mais juros de 9% ao ano, pagos semestralmente e são garantidos por nota 
promissória com aval dos antigos diretores do Banco. Foram pagos US$ 163 mil referentes a juros, US$ 1.220 
mil referentes a principal antecipado do contrato em 24 de setembro de 2015, restando US$ 700 mil para 
pagamento no vencimento do contrato.

19 Obrigações fiscais e tributárias

20 Obrigações e encargos trabalhistas
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21 Obrigações sociais e estatutárias

22 Obrigações por empréstimos

23 Diversas

(a) Refere-se ao valor das parcelas a pagar referente ao contrato de arrendamento mercantil de sistema de 
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central telefônica, classificado como arrendamento mercantil financeiro, com taxa prefixada de 1,3% ao mês 
e término em novembro de 2016.
(b) Referem-se aos valores a pagar aos estabelecimentos credenciados em decorrência das operações de 
compra através de cartão de crédito pelos clientes da Financeira.

24 Patrimônio líquido

a. Capital social

O capital social das empresas do Grupo Agiplan pertence inteiramente a acionistas domiciliados no país e é 
composto por ações ou quotas, as quais estão apresentadas abaixo:

Em 13 de abril de 2015, na Agipar, foi aprovada a conversão de 209.620 (duzentas e nove mil, seiscentas e 
vinte) ações preferenciais da Classe A em ações preferenciais da Classe B, na proporção de uma ação pre-
ferencial da Classe A para uma ação preferencial da Classe B, resultando em 209.620 (duzentas e nove mil, 
seiscentas e vinte) ações preferenciais da Classe B.

Em 27 de abril de 2015, na Agipar, foi aprovado o aumento de capital social em R$ 62.714, passando o mesmo 
de R$ 31.286 para R$ 94.000, mediante a capitalização de R$ 62.714 da reserva de lucros – reserva estatu-
tária, com a emissão de 62.714 ações, sendo 54.560.704 (cinquenta e quatro milhões, quinhentas e sessenta 
mil, setecentas e quatro) ordinárias, 5.851.166 (cinco milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil, cento e ses-
senta e seis) preferenciais nominativas classe A e 2.301.585 (dois milhões, trezentas e uma mil, quinhentas 
e oitenta e cinco) preferenciais nominativas Classe B, distribuídas entre os acionistas na proporção de suas 
respectivas participações no capital social.

b. Reserva legal

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 
6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
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c. Destinação do resultado 

A administração definiu a distribuição de dividendos a ser ratificado em assembleia geral ordinária e extraor-
dinária.

d. Juros sobre o Capital Próprio 

Foram calculados com base nos critérios definidos pela legislação fiscal em vigor.

25 Despesas administrativas

26 Despesas tributárias

Refere-se, basicamente, aos impostos: Programa de Integração Social (PIS) (alíquotas de 0,65% e 1,65%); 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (alíquotas de 3%, 4% e 7,6%) e Imposto 
Sobre Serviços (ISS).

27 Outras despesas e receitas operacionais

Refere-se, principalmente, as receitas geradas pela compra do Banco Gerador (agora Banco Agiplan) pela Agi-
par, quais sejam: deságio de R$ 13.859 originado da mais valia entre o valor adquirido e o valor justo nos ativos 
e passivos identificáveis e da receita extraordinária de R$ 13.817 originada do descasamento entre ativos e 
passivos superior ao limite determinado no contrato de compra e venda firmado com os antigos acionistas; 
bem como provisão constituída referente a devoluções de valores a clientes no montante de R$ 5.356.
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28 Imposto de renda e contribuição social

a. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

b. Imposto de renda e contribuição social diferido

O Banco tem ativado o crédito tributário de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social e 
o Banco, Financeira e Promotora constituíram ativo fiscal diferido decorrente de diferenças temporárias está 
assim representado:

Os créditos tributários são registrados por seus valores nominais e serão revertidos conforme suas exclusões 
no cálculo do resultado tributável em períodos futuros, quando os valores contábeis dos ativos forem recu-
perados ou liquidados. A Administração espera realizar o saldo do crédito tributário de diferenças temporárias 
nos próximos 12 meses.

Quando aos créditos tributários dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, que totalizam R$ 59.356 
e são originados do Banco Gerador. A administração, baseada nas projeções financeiras elaboradas com base 
no planejamento estratégico para os próximos 5 (cinco) anos, tem a expectativa de realiza-lo até julho de 
2018.



RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 28

SUA
CONTA
DIGITAL

Os créditos tributários foram apurados com base nas alíquotas vigentes em 31 de dezembro de 2016, con-
forme nota explicativa 3.o.

Em atendimento ao requerido pelas Resoluções nº. 3.355, de 31 de março de 2006 e nº. 3.059, de 20 de 
dezembro de 2002, ambas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Circular 3.171, de 30 de dezembro de 
2002 do Banco Central do Brasil, eventual reversão, bem como a manutenção dos créditos tributários são 
avaliados periodicamente, tendo como parâmetro a apuração de lucro tributável para fins de imposto de renda 
e contribuição social em montante que justifique os valores registrados.

29 Passivos contingentes

Em 31 de dezembro de 2016, a Agiplan é parte em processos judiciais de natureza cíveis e trabalhistas classi-
ficados como de perda provável cuja provisão reconhecida nas demonstrações contábeis totaliza o montante 
de R$ 12.857 (R$ 8.805 em 2015).

O valor das causas com probabilidade de perdas possíveis não provisionados totalizam R$ 8.759 (R$ 12.911 
em 2015), correspondendo a aproximadamente 1.231 (311 em 2015) ações para os quais nenhuma provisão 
foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

Essas ações são controladas individualmente e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, 
considerando a opinião de assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos anteriores, 
complexidade e posicionamento dos tribunais, bem como quando houver expectativa de desembolso futuro 
de caixa. 

Não existem em curso processos administrativos significativos por descumprimento de normas do Sistema 
Financeiro Nacional ou de pagamento de multas que possam causar impactos representativos no resultado 
financeiro da Agiplan.

30 Partes relacionadas

Remuneração dos administradores

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os benefícios proporcionados na forma de remuneração fixa, 
conforme as responsabilidades de seus Administradores estavam assim compostos:

Outras informações

a. A Agiplan não proporciona benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração 
baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.

b. Conforme legislação em vigor, não foram concedidos financiamentos, empréstimos ou adiantamentos para 
Diretores e membros do conselho, e respectivos cônjuges e parentes até o 2° grau pela Financeira.
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31 Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros

O gerenciamento de riscos é considerado pela Agiplan um instrumento estratégico fundamental, realizado por 
unidade independente de Gestão de Riscos, baseado nas boas práticas de mercado, com o objetivo de garan-
tir que os riscos aos quais a Instituição está exposta sejam administrados de acordo com o apetite ao risco, 
as políticas e os procedimentos estabelecidos. O monitoramento é realizado por meio de relatórios diários e 
mensais apresentados para a Diretoria, Presidência e principais gestores com comentários de desempenho e 
demonstrativos de exposição em relação aos limites estabelecidos institucionalmente. 

(a) Risco de Crédito: refere-se a possibilidade de perdas decorrente do não cumprimento pelo tomador ou 
emissor ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. A estrutura de 
avaliação de risco está baseada em metodologias estatísticas de Credit Score e concessão de crédito com 
base em limites e definição de alçadas. O monitoramento da qualidade da carteira de crédito e realizada pela 
área de Compliance.

(b) Risco de Mercado: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado 
das posições detidas por uma instituição financeira, bem como das suas margens financeiras, incluindo os 
riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de 
mercadorias. O controle de risco de mercado é realizado pela aplicação dos procedimentos instituídos em 
políticas corporativas. 

(c) Risco de Liquidez: possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigí-
veis - “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento 
da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e 
obrigações. O monitoramento do risco de liquidez é realizado diariamente com base em indicadores estabele-
cidos em política, fluxo de caixa e desenho de cenários de estresse, e analisados mediante Comitê específico. 

(d) Risco Operacional: é a probabilidade de perdas financeiras decorrentes de falhas ou inadequação de pes-
soas, processos e sistemas, ou quaisquer outras situações adversas de mercado. A avaliação dos riscos ope-
racionais é realizada de forma a garantir a qualidade do ambiente de controle aderente às diretrizes internas e 
à regulamentação vigente. Os assuntos relacionados ao risco operacional são reportados mediante relatórios 
mensais a alta administração e relatórios específicos aos gestores das áreas. 

A íntegra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponível no site da Agiplan (http://
www.bancoagiplan.com.br/sobre/gestao-de-riscos).

32 Limite operacional (acordo da Basiléia)

Em março de 2013, o Conselho Monetário Nacional – CMN emitiu um conjunto de normas para implemen-
tação das diretrizes da Basiléia III, com vigência a partir de outubro de 2013. Dentre as novas alterações, foi 
introduzida uma nova composição de capital regulamentar.

As instituições financeiras são obrigadas a manter um Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e Capital 
Principal compatível com os riscos de suas atividades, superior ao requerimento mínimo de Patrimônio de 
Referência Exigido, representado pela soma das parcelas de risco de crédito, risco de mercado e operacional.
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De acordo com as Resoluções nº. 4.192/13, nº. 4.193/13, nº. 4.281/13 e nº. 4.278/13 do CMN e demais nor-
mativos complementares, em 31 de dezembro de 2016 a Agiplan estava enquadrada nos limites de capital 
estabelecidos apurando um Índice de Basiléia, Índice de Nível I e Índice de Capital Principal de 18,22%.

Porto Alegre, 24 de março de 2017.
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