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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

Prezados senhores,

Apresentamos o Relatório de Desempenho do Grupo Agiplan referente 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012.
   

Atividade Operacional

O Grupo Agiplan (“Agiplan”) é um grupo financeiro que atua, 
desde o ano de 1999, na originação, emissão e distribuição 
de produtos de crédito, seguros e investimentos e está presente 
em todo o território nacional com mais de 100 pontos 
de atendimento e mais de 850 colaboradores.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

Desempenho nos Negócios 

No ano de 2013, a Agiplan obteve um resultado de R$ 45.960 mil (R$ 38.857 mil 
em 2012), representando um crescimento de 18% e uma rentabilidade 
de 50% (64% em 2012) sobre o patrimônio líquido.

No decorrer de 2013, a administração implantou um plano de participações 
nos resultados, resultando no pagamento de 1,6 salários aos colaboradores, 
totalizando R$ 1.836 mil. Essa iniciativa tem como objetivo a valorização 
e o reconhecimento de todos os colaboradores da Agiplan.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

O EBIT (resultado antes de juros e impostos) totalizou R$ 69.832 
mil (R$ 62.447 mil em 2012), representando 30% (24% em 2012) 
da receita líquida.

A eficiência operacional, índice que mede a forma como um negócio gera 
os seus recursos e os utiliza para produzir lucros, totalizou 68% (74% em 2012). 
A melhora no índice de eficiência foi decorrente de investimentos realizados 
em TI para automatização de processos e na administração mais otimizada 
dos recursos.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

O patrimônio líquido atingiu R$ 91.356 mil (R$ 60.991 mil em 2012), 
com crescimento de 50% sobre o ano anterior.

Os ativos totalizaram R$ 227.835 mil (R$ 154.255 mil em 2012) e cresceram 48% 
em relação ao ano de 2012, em decorrência, principalmente, da expansão 
da carteira de crédito da Agiplan Financeira S.A.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

A carteira de operações de crédito totalizou R$ 139.530 mil (R$ 116.885 mil 
em 2012). O crescimento da carteira é resultado da expansão de nossos pontos 
de atendimento, alinhado a ações de marketing focadas no fortalecimento 
dos produtos e na marca Agiplan.

A provisão para crédito de liquidação duvidosa representou 18,8% sobre 
a carteira de operações de crédito ante 26,6% obtido em 2012. A queda 
no índice de provisionamento foi resultado de melhorias no processo de análise 
e concessão do crédito, combinado com ações de cobrança mais efetivas.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

A carteira de captação totalizou R$ 88.745 mil (R$ 38.597 mil em 2012). 
No ano de 2012, a Agiplan estruturou uma área de investimentos que tem como 
objetivo agregar novos investidores através de captações de letras de câmbio.

Perspectivas

Para o exercício de 2014, o Grupo Agiplan continuará a expandir suas operações, 
mediante a abertura de novos pontos de distribuição e desenvolvimento de novos 
produtos.

Ainda, a Agiplan contratou a Falconi Consultores para reestruturação 
do planejamento estratégico, com os seguintes objetivos: implantar um estratégia 
de integração eficiente; acompanhamento de projetos e de indicadores 
de desempenho; desenvolver métrica e metodologia para acompanhar 
e garantir o perfeito aproveitamento das oportunidades, visando melhorar 
sua eficiência operacional.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

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, responsável 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.

Agradecimento

A Agiplan agradece aos acionistas, clientes, colaboradores, correspondentes, 
prestadores de serviços e parceiros pelo apoio, empenho, confiança e dedicação 
que permitiram obter resultados satisfatórios.

Porto Alegre, 15 de maio de 2014.

A Diretoria
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Balanços Patrimoniais Combinados
ATIVO 2013                                                 2012                                                

Circulante 220.392 146.013
Caixa e equivalentes de caixa 3.667 492
Aplicações interfinanceiras de liquidez 40.640 –
Títulos e valores mobiliários 45.207 48.456
Operações de crédito 139.408 115.932
Provisão para crédito liquid. duvidosa (26.197) (31.076)
Contas a receber 9.821 6.154
Impostos a recuperar 5.071 4.962
Despesas antecipadas 1.020 544
Outras contas a receber 1.755 549

Não Circulante 7.443 8.242
Operações de crédito 122 953
Depósitos e cauções 884 372
Investimentos 11 11
Imobilizado 5.258 5. 547
Intangível 1.168 1.359

TOTAL ATIVO               227.835          154.255  

PASSIVO 2013                                                 2012                                                

Circulante 64.563 56.716
Depósitos a prazo 17.929 6.696
Recursos de aceites cambiais 3.048 880
Contas a pagar 5.962 9.054
Obrigações fiscais e tributárias 17.207 23.705
Obrigações e encargos trabalhistas 4.926 3.248
Obrigações sociais e estatuárias 12.257 9.747
Empréstimos de curto prazo 3.149 3.386
Outras contas a pagar 85 –

Não Circulante 71.916 36.548
Depósitos a prazo 59.201 26.575
Recursos de aceites cambiais 8.567 4.446
Empréstimos de curto prazo – 2.487
Passivos contingentes 4.148 3.040

Patrimônio líquido 91.356 60.991
Capital social 47.961 47.961
Reservas 43.468 15.199
Prejuízo acumulado (73) (2.169)

TOTAL PASSIVO             227.835 154.255

As demonstrações financeiras completas encontram-se na sede da empresa.

Grupo Agiplan
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Demonstrações de Resultado

2013                                                 2012                                                

Receita Bruta de Crédito e Serviço                                                  262.754 286.004

(-) Impostos incidentes sobre serviços (26.433) (26.630)

Receita líquida de crédito e serviços 236.321 259.374

(-) Custo sobre serviços prestados (84.547) (124.739)

Lucro bruto 151.774 134.635

Despesas operacionais (81.942) (72.188)

Despesas com pessoal (40.899) (30.656)

Despesas administrativas (39.784) (33.469)

Despesas comerciais (3.006) (4.137)

Outras despesas (receitas) operacionais 1.747 (3.926)

Resultado antes da receita e despesa financeira 69.832 62.447

Receitas (despesas) financeiras 2.771 2.644

Resultado antes da tributação 72.603 65.091

Imposto de renda e contribuição social correntes (26.334) (30.279)

Imposto de renda e contribuição social diferidos (309) 4.045

Lucro líquido 45.960 38.857

As demonstrações financeiras completas encontram-se na sede da empresa.

Grupo Agiplan


