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Prezados senhores, 
 
 
 
Apresentamos as demonstrações financeiras combinadas, acompanhadas das respectivas notas 
explicativas, referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014. 
 
 
Atividade operacional 
 
O Grupo Agiplan (“Agiplan”) é um grupo econômico, formado pelas empresas Questa Holding S/A 
(Questa, anteriormente Agiplan Holding S/A), Agipar Holding Financeira S/A (Agipar), Agiplan 
Financeira S/A CFI (Financeira), Agiplan Administradora de Consórcios S.A (Consórcio), Agiplan 
Promotora de Vendas Ltda. (Promotora), Agiplan Fomento Mercantil Ltda. (Fomento, encerrada 
em 2015), Agiplan Corretora de Seguros S/S Ltda. (Corretora), Agiplan Serviços de Cobrança Ltda. 
(Cobrança) e Agiplan Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (Cartões), Promil Promotora de 
Vendas Ltda. (Promil) e Telecontato Call Center e Telemarketing Ltda. (Telecontato) que atuam, 
principalmente, na originação, emissão e distribuição de produtos de crédito, seguros e 
investimentos e está presente em todo o território nacional com mais de 150 pontos de 
atendimento. 
 

 
 
Cenário econômico 
 
A economia brasileira apresenta um quadro de recessão e incertezas que, associado a um cenário 
político conturbado, levou a perda do grau de investimento atribuídos pelas agências de 
classificação de risco, redução do nível de confiança e por consequência a queda nos 
investimentos. 
 
Na demanda doméstica há sinais de desaquecimento, a renda disponível das famílias vem 
sofrendo com a correção de preços administrados e com a piora de mercado de trabalho.  
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Assim, a economia continuará apresentando um quadro de recessão, combinado com baixo 
índice de confiança do empresário e do consumidor, aumento no índice de desemprego, 
manutenção da taxa Selic alta e de elevação dos indicadores de inadimplência. 
 
 
Desempenho dos negócios 
 
Diante do cenário econômico, no exercício de 2015 a Agiplan atuou com perfil conservador na 
concessão de crédito e efetuou significativos investimentos em tecnologia buscando uma melhor 
eficiência em seus processos e principalmente na gestão do crédito e cobrança. Esses 
investimentos pressionaram as despesas administrativas que totalizaram R$ 163.982 mil 
(R$ ‘125.401 mil em 2014) e impactaram o resultado do exercício que finalizou em R$ 51.809 
(R$ 69.042mil em 2014), representando uma rentabilidade anualizada em 31% sobre o 
patrimônio líquido, bem como o EBIT (resultado antes de juros e impostos) que totalizou 
R$ 83.844 (R$ 114.167 em 2014), representando 24,91% da receita líquida (32,52% em 2014) 
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O patrimônio líquido atingiu R$ 165.227 mil (R$ 134.545 mil em 2014), com crescimento de 23% 
sobre o ano anterior.  
 

 
 
Os ativos totalizaram R$ 562.262 (R$ 380.708 mil em 2014) e cresceram 48% em relação ao ano 
de 2014, em decorrência, principalmente da carteira de crédito da Agiplan Financeira. 
 

    
 

A carteira de operações de crédito aumentou 40% totalizando R$ 310.071 mil (R$ 221.273 mil em 
2014), tendo como destaque as operações de cartão de crédito consignado iniciada no segundo 
semestre de 2015. O crescimento da carteira de operações de crédito impulsionou o crescimento 
da receita de operações de crédito em 12%, totalizando R$ 296.983 (R$ 265.129 em 2014). 
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A carteira passiva teve um crescimento de 88%, com total de R$ 289.741 mil (R$ 154.491 mil em 
2014), representada por Letras de Câmbio, DPGE- Depósito a Prazo com Garantia Especial e por 
RDB – Recibo de Depósito Bancário.  Este crescimento 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. 
 

 
 
Ainda com o acréscimo das despesas administrativas em investimentos em tecnologia e 
processos, a Agiplan conseguiu melhorar a eficiência operacional em 5% em relação a 2014, 
resultado da implantação de uma estratégia de integração eficiente; de indicadores de 
desempenho; redução de custos e metodologias para acompanhar e garantir o aproveitamento 
das oportunidades. 
 

 
 
Em 2015, a Agiplan doou R$ 1.066 mil do seu resultado em favor de instituições com projetos 
culturais, esportivos e sociais contribuindo para a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos 
brasileiros. 
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Perspectivas 
 
Para 2016, A Agiplan acredita em uma retomada gradual dos negócios e contará com a ampliação 
da rede de distribuição mediante seu principal correspondente, a Agiplan Promotora de Vendas 
Ltda.  
 
Com o propósito de diversificar os produtos oferecidos aos clientes, no ano de 2014, a Agiplan 
adquiriu a empresa de consórcios Via Certa Administradora de Consórcios S/A, que foi aprovada 
em 6 de maio de 2015 pelo Banco Central do Brasil. A expectativa é de intensificar a atuação nesse 
segmento, além dos que a Agiplan já tem atuado. 
 
 
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. 
 
O capital e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2015 da Agiplan Financeira estavam 
enquadrados nos limites mínimos estabelecidos pela legislação pertinente. O Índice da Basiléia 
era de 18,3%, acima do mínimo exigido de 11%. 
 
 
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, 3 de maio de 2016. 
 
 

A Diretoria 
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Balanços Patrimoniais Combinados referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 
 
(Em milhares de reais) 
 

 
 

 

ATIVO  Nota  2015  2014  PASSIVO  Nota  2015  2014 

Circulante    524.955  358.675  Circulante    224.775  148.053 

Caixa e equivalentes de caixa  4  1.722  499  Depósitos a prazo  17  13.634  59.996 
Aplicações interfinanceiras de liquidez  6  42.669  67.498  Recursos de aceites cambiais  18  116.341  9.513 
Títulos e valores mobiliários  7  175.016  96.543  Instrumentos financeiros derivativos    -  515 
Operações de crédito  8  308.413  221.162  Contas a pagar  19  32.954  9.438 
Provisão para crédito liquid. duvidosa  8  (63.881)  (55.054)  Obrigações fiscais e tributárias  20  24.861  38.838 
Contas a receber  9  41.145  10.907  Obrigações e encargos trabalhistas  21  10.230  7.041 
Impostos a recuperar  10  17.858  12.871  Obrigações por recursos de consorciados- grupos encerrados    1.449  - 

Despesas antecipadas  11  655  150  Obrigações sociais e estatutárias  22  23.134  16.487 
Outras contas a receber  12  1.358  4.099  Empréstimos de curto prazo  23  2.172  6.225 

               
Não Circulante    37.307  22.033  Não Circulante    172.260  98.110 

Disponibilidades em moeda estrangeira  5  10.393  7.037  Depósitos a prazo  17  50.058  11.797 
Títulos e valores mobiliários  7  -  3.613  Recursos de aceites cambiais  18  109.708  73.185 
Operações de crédito  8  1.658  111  Empréstimos de longo prazo  23  1.280  3.639 
Provisão para crédito liquid. duvidosa  8  (544)  (10)  Recursos pendentes de recebimento-Cobrança judicial  13  1.552  0 
Depósitos e cauções    3.214  1.794  Passivos contingentes  28  9.305  8.710 
Recursos a receber de grupos encerrados  13  1.552  -  Contas a pagar  19  357  779 
Investimentos  14  6.565  11         

Imobilizado  15  10.329  8.468  Patrimônio líquido  24  165.227  134.545 

Intangível  16  4.140  1.009  Capital social    102.421  39.857 
        Reservas    62.810  94.645 
        Prejuízos acumulados    (4)  43 
               

TOTAL ATIVO    562.262  380.708  TOTAL PASSIVO    562.262  380.708 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações de Resultados Combinadas 

 
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 
 
(Em milhares de reais) 
 

 
 

 

  Nota  2015  2014 

      (reclassificado) 

RECEITA BRUTA DE CRÉDITO E SERVIÇOS    368.250  382.351 

(-) Impostos incidentes sobre serviços    (31.643)  (31.334) 

RECEITA LÍQUIDA DE CRÉDITO E SERVIÇOS    336.607  351.017 

(-) Custo dos serviços prestados    (110.218)  (115.605) 

LUCRO BRUTO    226.389  235.412 

DESPESAS OPERACIONAIS    (167.212)  (130.087) 

Despesas com pessoal    (79.410)  (54.818) 

Despesas administrativas  25  (84.572)  (70.583) 

Despesas comerciais  26  (2.766)  (4.979) 

Outras despesas e receitas operacionais    (464)  293 

RESULTADO ANTES DA RECEITA E DESPESA FINANCEIRA    59.177  105.325 

Receitas e (despesas) financeiras    24.667  8.842 

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO    83.844  114.167 

Imposto de renda e contribuição social corrente  27  (36.004)  (51.951) 

Imposto de renda e contribuição social diferido  27  3.969  6.826 

LUCRO LÍQUIDO    51.809  69.042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Combinadas 
 
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 
 
(Em milhares de reais) 
 
   Reservas de Lucros     

  
Capital social 

 
Legal 

 
Estatutária 

 
Especial 

 
Prejuízos 

acumulados 
 

Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2014  47.961  3.713  39.392  363  (73)  91.356 
Redução de capital  (8.104)          (8.104) 
Lucro líquido do período          69.042  69.042 
Destinações             

Reservas    3.447  48.630    (52.077)           -    
Juros sobre capital próprio          (3.149)  (3.149) 
Distribuição de dividendos        (900)     (13.700)  (14.600) 

Saldo em 31 de dezembro de 2014  39.857  7.160  87.122  363  43  134.545 

             
Saldos em 1o. de janeiro de 2015  39.857  7.160  87.122  363  43  134.545 
Aumento de Capital – Capital. de reserva estatutária  62.714    (62.714)      - 
Redução de capital  (150)          (150) 
Lucro líquido do período          51.809  51.809 
Destinações             

Reservas    2.367  33.362    (35.729)           -    
Juros sobre capital próprio          (5.572)  (5.572) 
Distribuição de dividendos        (4.850)     (10.555)  (15.405) 

Saldo em 31 de dezembro de 2015  102.421  9.527  52.920  363  (4)  165.227 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa Combinadas – Método Indireto 
 

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 
 
(Em milhares de reais) 

  2015  2014 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     

Lucro ajustado antes da tributação  83.844  114.167 

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período como caixa gerado  73.963  77.436 

Constit. de prov. p/ oper. de créd. de liquidação duvidosa  72.104  71.349 
Constit. de prov. p/ perda outros créditos  81  - 

Provisão para contingência  595  4.562 
Variação cambial não realizada  (3.322)  (1.221) 
Baixa intangível  -  818 
Alienação imobilizado  717  198 
Juros apropriados de empréstimos  243  - 

Reversão de provisões para comissões  (776)  - 

Depreciação e Amortização  4.321  1.730 
(Aumento) ativos operacionais  (233.679)  (216.292) 

(Aumento) em disponibilidade em moeda estrangeira  (34)  (5.816) 
(Aumento) / redução em aplicações interfinanceiras de liquidez  24.829  (26.858) 
(Aumento) em títulos e valores mobiliários  (74.860)  (54.949) 
(Aumento) em operações de crédito  (151.541)  (123.933) 
(Aumento) no contas a receber  (30.238)  (1.378) 
(Aumento) em impostos a recuperar  (1.018)  (974) 
(Aumento) / redução em despesas antecipadas  (505)  870 
(Aumento) / redução em outras contas a receber  2.660  (2.344) 
(Aumento) em recursos a receber de grupos encerrados  (1.552)  - 

(Aumento) em depósitos e cauções  (1.420)  (910) 
Aumento nos passivos operacionais  116.561  41.965 

(Redução) em depósitos a prazo  (8.101)  (5.337) 
Aumento em recursos de aceites cambiais  143.351  71.083 
Aumento / (redução) em instrumentos financeiros derivativos  (515)  515 
Aumento no contas a pagar  24.292  3.476 
(Redução) em obrigações fiscais e tributárias  (49.981)  (30.319) 
Aumento em obrigações e encargos trabalhistas  3.189  2.115 
Aumento em recursos de consorciados- grupos encerrados  1.449  - 
Aumento / (redução) em obrigações sociais e estatutárias  1.747  (262) 
Aumento / (redução) em outras contas a pagar  (422)  694 
Aumento em recursos a receber de grupos encerrados  1.552  - 

Caixa líquido usado nas atividades operacionais  40.689  17.276 

Fluxo de Caixa das atividades de investimentos     

(Aumento) no ativo permanente  (16.584)  (5.797) 

(Aumento) em investimentos  (6.554)   

(Aumento) em imobilizado em uso  (5.296)  (5.138) 
(Aumento) em intangível  (4.734)  (659) 

Caixa líquido proveniente das atividades de investimento  (16.584)  (5.797) 

Fluxo de Caixa das atividades de financiamento     

(Redução) de capital  (150)  (8.105) 
(Redução) / aumento em empréstimo  (6.655)  6.715 
Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos  (16.077)  (13.257) 

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento  (22.882)  (14.647) 

Variação líquida de caixa e equivalente de caixa  1.223  (3.168) 

Caixa e equivalente de caixa     

No início do período  499  3.667 
No fim do período  1.722  499 

Aumento / (Redução) no caixa e equivalente de caixa  1.223  (3.168) 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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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 2008, foi constituída a Agiplan Fomento Mercantil Ltda. com o propósito de realizar operações de 
fomento mercantil, que encerrou suas atividades em 2015. 
 
Em 2009, foi constituída a Agiplan Administradora de Cartões de Crédito Ltda., para atuar como 
administradora de cartões de crédito. 
 
Em 2011, a Agiplan Financeira S/A – CFI foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e tem 
por objeto a realização de operações de crédito, financiamento e investimento na aquisição de bens e 
serviços. 
 
Em 2011, foi constituída a Agiplan Serviços de Cobrança Ltda. que presta serviços de cobrança para o 
Grupo Agiplan. 
 
Em 2015, o Banco Central do Brasil aprovou o processo de compra pela Agipar Holding Financeira S/A 
da Via Certa Administradora de Consórcios S.A, agora denominada Agiplan Administradora de 
Consórcios S/A. 
 
Em 2015, foi adquirida a Promil Promotora de Vendas Ltda. (antes Fenícia Televendas Ltda.) e 
constituída a Telecontato Call Center e Telemarketing Ltda. para as atividades de na distribuição de 
crédito pessoal e serviços de teleatendimento e telecobrança, respectivamente. A Telecontato iniciou 
suas operações somente em 2016, motivo pelo qual não fez parte do consolidado do ano de 2015. 
  
Com o processo de reestruturação societária, em 2011 e 2012 foram constituídas a Questa Holding S/A 
e a Agipar Holding Financeira S/A, respectivamente.  
 
A Questa Holding S/A controla as empresas Agiplan Promotora de Vendas Ltda., Agiplan Fomento 
Mercantil Ltda. (encerrou suas atividades em 2015), Agiplan Serviços de Cobrança Ltda., Agiplan 
Corretora de Seguros S/S Ltda., 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 e a Agiplan Administradora de 
Consórcios S/A. 
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As demonstrações financeiras combinadas foram aprovadas pela Administração em 3 de maio de 2016. 
 
 

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis combinadas 
 
As demonstrações contábeis combinadas do Grupo Agiplan não são requeridas pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil e estão sendo apresentadas exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio 
de uma única demonstração financeira, informações relativas à totalidade das atividades do Grupo 
Agiplan, independentemente da disposição de sua estrutura societária. Ainda, não representam as 
demonstrações financeiras individuais e não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de 
dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins societários ou análise de rentabilidade ou sobre 
performance. 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que incluem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as normas emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 
 
Adoção das práticas contábeis internacionais 

A fim de adequar-se às normas internacionais de contabilidade (IFRS), o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC emitiu algumas normas e suas respectivas interpretações, as quais serão aplicáveis às 
instituições financeiras e demais empresas regulamentadas pelo BACEN apenas quando aprovadas pelo 
órgão regulador. Até a presente data, os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo BACEN são: 

• Resolução CMN nº. 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01). 

• Resolução CMN nº. 3.604/88 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (CPC 03). 

• Resolução CMN nº. 3.750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05). 

• Resolução CMN nº. 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25). 

• Resolução CMN nº. 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24). 

• Resolução nº. 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10).  

• Resolução nº. 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 
23). 

• Resolução nº. 4.144/12 – Pronunciamento conceitual básico (R1) emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicável onde não conflitar com as normas emitidas pelo 
Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central do Brasil – BACEN. 

Novas práticas contábeis emitidas e ainda não adotadas 

• Resolução nº 4.424/15 – Benefícios a empregados (CPC 33 (R1)), aplicável a partir de 1º de 
janeiro de 2016. 
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Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 
 

(Em milhares de Reais) 
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Não é possível estimar quando os demais pronunciamentos contábeis do CPC serão aprovados pelo 
BACEN e eventuais impactos sobre as demonstrações 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 contingências, 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 
 
Reclassificamos para receita bruta de crédito e serviços e para receitas e despesas financeiras o valor 
da receita de recuperação de operações de crédito no total de R$ 8.298 e a receita de câmbio de 
R$ 1.220, respectivamente para melhor demonstração em 2014. Ambas estavam em outras receitas e 
despesas operacionais. 
 
 
Combinação 
 
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras de cada 
empresa 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: 
 

  2015  2014 

Controladas diretas  
Questa 

Holding S/A  
Agipar Holding 
Financeira S/A  

Questa 
Holding S/A  

Agipar Holding 
Financeira S/A 

Agiplan Financeira S/A – CFI    100,00%    100,00% 

Agiplan Administradora de Consórcio S/A    100,00%     
Agiplan Promotora de Vendas Ltda.  99,51%    99,51%   
Agiplan Fomento Mercantil Ltda.  0%    85,71%   
Agiplan Corretora de Seguros S/S Ltda.  99,00%    99,00%   
Agiplan Serviços de Cobrança Ltda.  99,00%    99,00%   
Agiplan Administradora de Cartões Ltda.  99,00%    99,00%   
Promil Promotora de Vendas Ltda.  99,50%       
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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 demonstrado abaixo: 
 
 

  2015 

                        

 

Agipar 
Holding 

Financei
ra S/A  

Questa 
Holding 

S/A  

Agiplan 
Financei
ra S/A - 

CFI  

Agiplan 
Adminis
tradora 

de 
Consórci

o S/A  

Agiplan 
Promo-
tora de 
Vendas 

Ltda.  

Promil 
Promo-
tora de 
Vendas 

Ltda. 

 
Agiplan 

Corre-
tora de 

Seguros 
S/S Ltda.  

Agiplan 
Serviços 

de 
Cobran-
ça Ltda.  

Agiplan 
Adminis-

tradora 
de 

Cartões 
Ltda.  

Total 
antes da 
elimina-

ção  
Elimina-

ções  

Total 
após a 

elimina-
ção 

            
 

           
Total ativos 174.305  19.514  513.425  6.037  32.227  10  10.762  2.953  373  759.606  197.344  562.262 
Patrimônio 
líquido 154.455  10.712  152.016  1.859  6.934  1 

 
1.200  1.013  347  328.537  163.310  165.227 

Lucro 
(Prejuízo) do 
período 47.313  4.468  49.911  (1.325)  17   

 

4.784  227  146  105.541  53.732  51.809 
   

 
2014 

                        

   

Agipar 
Holding 

Financei
ra S/A  

Questa 
Holding 

S/A  

Agiplan 
Financei
ra S/A - 

CFI  

Agiplan 
Promot

ora de 
Vendas 

Ltda.  

Agiplan 
Correto-

ra de 
Seguros 

S/S 
Ltda.  

Agiplan 
Fomento 
Mercan-
til Ltda.  

Agiplan 
Serviços 

de 
Cobran-
ça Ltda.  

Agiplan 
Adminis-

tradora 
de 

Cartões 
Ltda.  

Total 
antes da 
elimina-

ção  
Elimina-

ções  

Total 
após a 

elimina-
ção 

                        
Total ativos   135.607  15.823  353.060  33.708  6.692  1.208  2.118  378  548.594  (167.886)  380.708 
Patrimônio 
líquido   119.224  15.045  119.372  6.917  5.416  1.208  1.286  200  268.668  (134.123)  134.545 
Lucro 
(Prejuízo) do 
período   65.638  3.279  66.016  488  2.554  (21)  915  273  139.142  (70.100)  69.042 

                        

 
 

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 
insignificante de mudanças de valor justo e são utilizadas pela Agiplan para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo.  
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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 
 

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

 
i. Títulos para negociação - adquiridos com a intenção de serem ativa e frequentemente negociados, são 

ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período; 

ii Títulos disponíveis para a venda - que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos 
até o vencimento, são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada do 
patrimônio 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 avaliados pelo custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.  

 
Em 2014 e 2015, a Financeira utilizou instrumentos financeiros derivativos em NDF, classificados como 
Hedge de Risco de Mercado, para administração da exposição das Disponibilidades em moeda 
estrangeira. Os ativos e passivos financeiros, bem como os respectivos instrumentos financeiros 
relacionados, são contabilizados pelo valor de mercado com os ganhos e as perdas realizados e não 
realizados, reconhecidos diretamente na demonstração do resultado por ocasião dos balancetes 
mensais e balanços. As valorizações ou desvalorizações são registradas em contas de receitas ou 
despesas dos respectivos instrumentos. 
 
A metodologia de marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos foi estabelecida com 
base no valor futuro da operação descontado a valor presente, e em critérios consistentes e verificáveis 
que levam em consideração o preço médio de negociação no dia da apuração, ou na falta deste, por 
meio de modelos de precificação que traduzam o valor líquido provável de realização. 

 
Os valores nominais dos contratos são registrados em contas de compensação. 

 
 

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 crédito 

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 
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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. 
 
As rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de 
risco, somente são reconhecidas como receita, quando efetivamente recebidas. 
 
 

e. Operações de venda ou transferência de Ativos financeiros 
 

De acordo com a Resolução CMN nº 3.533/08 e alterações posteriores, o registro contábil da baixa do 
ativo financeiro está relacionado à retenção substancial dos riscos e benefícios na operação de venda 
ou transferência, de acordo com as seguintes categorias:  
  
i) operações com transferência substancial dos riscos e benefícios;  
ii) operações com retenção substancial dos riscos e benefícios;  
iii) operações sem transferência nem retenção substancial dos riscos e benefícios. 
  
As operações da venda ou da transferência de ativos financeiros com transferência substancial dos 
riscos e benefícios, o ativo financeiro objeto de venda ou de transferência deve ser baixado do título 
contábil utilizado para registro da operação original, 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, atualizado com base no indexador contratado, quando for 
o caso, acrescido dos rendimentos e encargos decorridos. 

 

 
g. Operações com cartão de crédito 

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

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

i. Imobilizado 
 
O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, com 
base em taxas anuais que contemplam a vida útil econômica à taxa de 10% a 25%. 
 
 

j. Intangível 
 
No ativo intangível, estão registrados os valores relativos a licenças e o registro da marca, 
demonstrados ao custo de aquisição, líquidos da amortização linear por taxas que contemplam a vida 
útil econômica. 
 
 

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. Quando 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 contábil 
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 
balanço, reconhecidos em base “pro-rata die”. 

 
 

m. Outros passivos circulantes e não circulantes 
 

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as 
variações monetárias e cambiais incorridos. 
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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, aprovado pela Resolução BACEN nº 3.823/09:  
 
Ativos contingentes – não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da 
existência 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 
divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem 

provisão 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. Financeira e Cartões 
 

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 agosto de 2015 e 20% a partir de setembro de 
2015. Os impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias foram constituídos, com 
base nas alíquotas de 25% para o imposto de renda e 20% para a contribuição social em conformidade 
com a Resolução 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 expectativa de geração de lucros tributáveis 
futuros. 

 
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre 
adições temporárias, são registrados no grupo “Impostos a recuperar”. 
 
ii. Corretora 
 
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a 
provisão para contribuição social é de 9% ambas sobre a base presumida. 
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iii. Demais empresas 

 

A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota 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 
contribuição social. 
 
 

p. Apuração de resultados 
 

i. Consórcio 
 
A taxa de Administração dos grupos de consórcio é reconhecida como receita por ocasião do seu 
recebimento conforme disposições da Circular Bacen nº 2.381/93 e as despesas de comissões 
decorrentes da comercialização de cotas é apropriada ao resultado 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 
despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, independente 
de recebimento ou pagamento.  
 
 

q. Receita bruta de crédito e serviços 
 
Compreende a receita de operações de crédito, comissões e de prestação de serviços das empresas do 
Grupo. 
 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa  
 

    
 2015  2014 
    

Caixa e equivalentes de caixa 1.722  499 

Total 1.722  499 
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5 Disponibilidades em moeda estrangeira  
    
 2015  2014 
    

Disponibilidades em moeda estrangeira 10.393  7.037 

Total 10.393  7.037 

 
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 transação e convertidos pela taxa vigente ao final do período. Por suas 
características, o montante foi classificado em ativo não circulante. 

 
 

6 Aplicações interfinanceiras de liquidez 
 
Está representado por operações compromissadas lastreadas por Letras do Tesouro Nacional com 
saldo de R$ 9.663 (R$ 37.500 em 2014) e por Notas do Tesouro Nacional no montante de R$ 33.006 
(R$ 29.998 em 2014), ambas com vencimento em janeiro de 2016. 
 

 
7 Títulos e valores mobiliários 

 2015  2014 

Títulos para negociação     
Títulos de capitalização 2.054  1.037 
Fundos de investimento 159.321  92.732 
Certificado de Depósito Bancário (CDB) 5.307  2.774 
Outras aplicações 214   

Títulos disponíveis para venda     
Fundo de Investimento -  2.436 

Títulos mantidos até o vencimento    
Certificado de Depósito Bancário (CDB) 1.540   
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) 6.580  1.177  

Total 175.016  100.156 
    

Circulante 175.016  96.543 
Não circulante -  3.613 

Total 175.016  100.156 

 
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.  

 
O Certificado de Depósito Interbancário, classificado como “mantido até o vencimento”, está vinculado 
à garantia de operações com vencimento em abril de 2016. 
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8 Operações de crédito 

 
As operações de crédito são compostas de empréstimos concedidos a pessoas físicas pela Financeira, 
decorrentes de operações de crédito pessoal, crédito consignado e cartão de crédito.  
 
a. Composição das operações de crédito 

 

 2015  2014 
    

Empréstimos crédito pessoal 211.064  204.948 
Empréstimos crédito consignado 518  95 
Empréstimos cartão de crédito  18.835  16.230 
Empréstimos cartão de crédito consignado 79.654  - 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (64.425)  (55.064) 

Total operações de crédito 245.646  166.209 
    

Operações com característica de concessão de crédito (a) 25.478  2.484 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (222)  - 

    
Total operações com característica de concessão de crédito 25.256  2.484 

    
Total operações de crédito e operações com característica de concessão de crédito 270.902  168.693 

    
Circulante 269.788  168.592 
Não circulante 1.114  101 
    

Total operações de crédito 270.902  168.693 

 
(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 compras e estão 
classificadas em “Contas a receber”. 

 

 
b. Composição da carteira por vencimento 

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

   2015  2014 
     

Vencidos  68.934  68.415 
A vencer até 3 meses  199.251  99.090 
A vencer de 3 até 12 meses  66.250  56.151 
A vencer de 1 a 3 anos  1.008  101 
A vencer de 3 a 5 anos  84  - 
A vencer de 5 a 15 anos  22  - 

     
Total  335.549  223.757 
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c. Composição da carteira de operações de crédito por níveis de risco e provisão para créditos de 
liquidação duvidosa 
 

  2015  2014 

  Operações de crédito  Provisão   Operações de crédito  Provisão  

Nível  
de risco  R$ mil  %  %  R$ mil  R$ mil  %  %  R$ mil 

AA          2.484  1,11%     
A  225.875  67,32%  0,50%  1.129  98.527  44,04%  0,50%  493 
B  10.157  3,03%  1%  101  25.562  11,42%  1%  256 
C  14.369  4,28%  3%  431  18.684  8,35%  3%  560 
D  9.708  2,89%  10%  971  10.920  4,88%  10%  1.092 
E  9.822  2,93%  30%  2.947  12.335  5,51%  30%  3.700 
F  8.379  2,50%  50%  4.190  8.082  3,61%  50%  4.041 
G  7.870  2,34%  70%  5.509  7.470  3,34%  70%  5.229 
H  49.369  14,71%  100%  49.369  39.693  17,74%  100%  39.693 

                 

Total  335.549  100%    (64.647)  223.757  100%    (55.064) 

 
 
d. Concentração dos maiores tomadores de crédito 
 

   2015    2014 

 Valor  Carteira  Valor  Carteira 

           

20 maiores 444  0,13%  359  0,16% 
50 maiores seguintes 855  0,25%  810  0,36% 
Demais 334.250  99,62%  222.588  99,48% 

         
Total 335.549  100,00%  223.757  100,00% 

 
 
e. Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

   2015  2014 

     
Saldo inicial  (55.064)  (26.197) 
     

(Constituição) de provisões sobre operações de crédito  (92.738)  (71.057) 
(Constituição) de provisões sobre operações com característica de crédito  (222)  - 
Reversão decorrente da cessão de crédito  20.856  - 
Baixa por perdas  62.521  42.190 
     

Saldo em 31 de dezembro  (64.647)  (55.064) 

 
No exercício de 2015, foram recuperados créditos da Financeira lançados anteriormente a prejuízo no 
montante de R$ 17.287 (R$ 9.519 em 2014).  
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A Financeira efetuou durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, 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. 

 
As operações de crédito renegociadas da Financeira no exercício totalizaram R$ 8.213 (em 2014 não 
ocorreram renegociações). Essas operações 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. 
 
 

9 Contas a receber 

  2015  2014 

     
Comissões a receber 5.406  6.281 
Arrecadação a receber – Financeira  8.445  2.289 
Títulos de crédito a receber (a)  25.478  2.488 
Empréstimo a grupo de consórcios  1.455  - 
(-) Provisão para perda  (451)  (151) 
Outras  812  - 

Total  41.145  10.907 

 
(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 compras. 

 
 

10 Impostos a recuperar 
 

 2015  2014 

Saldo Negativo de IRPJ e CSLL 2.140  2.204 
Pis e Cofins a recuperar 11  79 
Impostos e contribuições retidos 186  12 
Crédito tributário (nota 27) 14.531  10.562 
Outros impostos 990  14 

Total 17.858  12.871 
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11 Despesas antecipadas 
 
Refere-se a adiantamento de aluguel e seguro fiança, 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 
 

   2015  2014 
     

Valores a Receber – Cobrança Judicial    1.486  - 
Bens apreendidos de grupos encerrados   66  - 

Total   1.552  - 

 
Os recursos a receber de grupos encerrados e transferidos para a Administradora de Consórcio, quando 
recuperados, 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”. 
 

 
14. Investimentos 

 
Refere-se, basicamente, ao ágio originado da aquisição da Via Certa Administradora de Consórcio S.A. 
(Consórcio) em 23/07/2014 pela Agipar a ser amortizado quando da geração de resultado. 
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15 Ativo Imobilizado  
 

    Consolidado 

    

Móveis 

e 

Utensí-

lios   

Máqui-

nas e 

Equipa

mentos   

 Hardware 

e 

Equipame

ntos  

Facha-

da  

Clima-

tização  

Veícu-

los  

Instala-

ções, 

Benfeito-

rias (b)  Outros  Total 

Custo    3131   198   6467   771   630   142   1070   469   12.878 

Saldo em 31 de dezembro de 2013   2.104   198   3.324   642   452   102   1.165   371   8.358 

Adições   1.089   5   3.300   129   181   119   193   122   5.138 

Baixas   (62)   (5)   (157)   0   (3)   (79)   (288)   (24)   (618) 

Saldo em 31 de dezembro de 2014   3.131   198   6.467   771   630   142   1.070   469   12.878 

Reclassificação (a)   (28)   (11)   (1.805)   (846)   (1)   (23)   847   1.832   (35) 

Adições   636   6   2.826   75   345   0   164   374   4.426 

Nova Empresa   14   0   36   0   0   0   0   0   50 

Baixas   (211)   (160)   (233)   0   (84)   0   (5)   (159)   (852) 

Saldo em 31 de dezembro de 2015   3.542   33   7.291   0   890   119   2.076   2.516   16.467 

                                      

Depreciação   -774   -174   -2125   -191   -305   -48   -621   -172   -4410 

Saldo em 31 de dezembro de 2013   (542)   (141)   (1.435)   (122)   (205)   (34)   (499)   (122)   (3.100) 

Baixas   15   1   118       3   12   235   36   420 

Depreciação no período   (247)   (34)   (808)   (69)   (103)   (26)   (357)   (86)   (1.730) 

Saldo em 31 de dezembro de 2014   (774)   (174)   (2.125)   (191)   (305)   (48)   (621)   (172)   (4.410) 

Reclassificação (a)   27   7   81   245   0   34   (244)   (115)   35 

Nova empresa   (3)   0   (5)   0   0   0   0   0   (8) 

Baixas   110   159   218   0   59   0   1   100   647 

Depreciação no período   (325)   (10)   (1.117)   (54)   (116)   (24)   (280)   (476)   (2.402) 

Saldo em 31 de dezembro de 2015   (965)   (18)   (2.948)   0   (362)   (38)   (1.144)   (663)   (6.138) 

                                      

Valor contábil                        

Em 31 de dezembro de 2014  2.357  24  4.342  580  325  94  449  297  8.468 

Em 31 de dezembro de 2015  2.577  15  4.343  0  528  81  932  1.853  10.329 

 
(a) As reclassificações decorrem de ajustes originados da implantação de um sistema de controle do patrimônio, 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 Agiplan que 

varia entre 1 (um) a 5 (cinco) anos. 
 

 

16 Intangível 
 
Refere-se ao registro da marca e licenças de uso de software, bem como dos ativos intangíveis 
originados da aquisição da Via Certa Administradora de Consórcio S.A. (Consórcio) em 23/07/2014 pela 
Agipar. Os valores são testados anualmente e avaliados o seu valor e realização. 
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17 Depósitos a prazo  
 
O saldo é composto, principalmente, por Depósitos a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor 
de Crédito (DPGE) captados a taxas de mercado, que variam de 107,5% a 119% do Depósito 
Interfinanceiro (DI).  

 
a. Composição dos depósitos a prazo por distribuição de vencimento 
 
 2015  2014 

    
A vencer até 3 meses 7.697  13.283 
A vencer de 3 a 12 meses 5.937  46.713 
A vencer de 1 a 3 anos 50.053  11.797 
A vencer de 3 a 5 anos 5  - 

    

Circulante 13.634  59.996 
Não circulante 50.058  11.797 

    
Total 63.692  71.793 

 
 
b. Composição por segmento 
 2015  2014 
    

Certificado de Depósito Interbancário  -  1.543 
Depósitos a Prazo com Garantia Especial  63.638  70.250 
Recibos de Depósitos Bancários  54  - 

Total 63.692  71.793 

 

18 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 
vencimentos:   

 
a. Composição dos recursos de aceites cambiais por distribuição de vencimento 
 2015  2014 

    
A vencer até 3 meses 20.849  3.914 
A vencer de 3 a 12 meses 95.492  5.599 
A vencer de 1 a 3 anos 109.708  73.185 

Total 226.049  82.698 
    

Circulante 116.341  9.513 
Não circulante 109.708  73.185 

    
Total 226.049  82.698 
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b. Composição por segmento 

 2015  2014 

    

Instituição Financeira 717  - 

Pessoas Físicas – Ligadas 1.965  - 
Pessoas Físicas 12.549  10.098 
Pessoas Jurídicas 210.818  72.600 

Total 226.049  82.698 

 
 

19 Contas a pagar 

 2015  2014 

Telefonia 223  130 
Fornecedores de Marketing 213  671 
Fornecedores de TI 1.281  413 
Estabelecimento de cartão de crédito (b) 14.847  1.995 
Arrendamento Mercantil (a) 955  1.820 
Ressarcimento tarifas  -  163 
Comissões a pagar 1.216  1.841 
Aluguéis 674  827 
Fornecedores de Ativo fixo 1.336  10 
Fornecedores de RH 528  - 
Repasse arrecadação prêmio de seguro 1.545  - 
Valores saldo credor - cartão de crédito 695  - 
Obrigações com consorciados 198  - 
Viagens 220  204 
Postal 163  234 
Fundo Garantidor de Crédito - FGC 124  141 
Saldo a pagar ref a aquisição Via Certa Administradora de Consórcio 7.200  - 
Demais prestadores de serviços 1.893  1.768 

Total 33.311  10.217 

Circulante 32.954  9.438 
Não circulante 357  779 

Total 33.311  10.217 

 
(a) Refere-se ao valor das parcelas a pagar referente ao contrato de arrendamento mercantil de sistema de 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. 
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20 Obrigações fiscais e tributárias 
 
 2015  2014 

PIS a recolher 464  389 
COFINS a recolher 2.438  2.038 
ISSQN a recolher 1.085  1.337 
Contribuição social a pagar 9.182  14.416 
Imposto de renda a pagar 9.913  19.941 
Impostos retidos a recolher 1.610  619 
Outras obrigações à recolher -  52 
IOF a recolher 169  46 

Total 24.861  38.838 

 
 

21 Obrigações e encargos trabalhistas 
 
 2015  2014 

Salários e ordenados à pagar 1.376  1.076 
INSS a recolher 1.192  908 
FGTS a recolher 372  268 
IRRF a recolher 1.487  924 
Contribuição a pagar 21  - 
Provisão de férias e encargos 4.989  3.336 
Provisão para gratificação a pagar e encargos 790  515 
Outros valores à pagar 3  14 

Total 10.230  7.041 

 
 

22 Obrigações sociais e estatutárias 
 2015  2014 

    
Juros sobre o capital próprio líquido de impostos  4.736  2.677 
Participações nos lucros 2.993  110 
Dividendos a pagar 15.405  13.700 

    
Total 23.134  16.487 
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23 Empréstimos 
 
   2015  2014 

 Taxa de juros  
Curto 
prazo  

Longo 
prazo  

Curto 
prazo  

Longo 
prazo 

Caixa Econômica Federal S/A 1,35% ao mês 
 

1.194  444  1.177  1.369 
Banco Bradesco – conta 
devedora  

 
    3.477  - 

Banco do Brasil S/A 0,20% ao mês + 100% do CDI  978  836  1.571  2.270 

Total   2.172  1.280  6.225  3.639 

 
 

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 28 de fevereiro de 2014 foi aprovada a conversão de 938.597 (novecentos e trinta e oito mil, 
quinhentos e noventa e sete) ações ordinárias em ações preferenciais da Classe B, na proporção de 
uma ação ordinária para uma ação preferencial da Classe B, resultando em 938.597 (novecentos e trinta 
e oito mil, quinhentos e noventa e sete) ações preferenciais da Classe B na Agipar Holding. 
 
Em 28 de março de 2014, o capital social da Questa Holding de R$ 16.500 composto de 16.170.000 
(dezesseis milhões, cento e setenta mil) ações ordinárias e 330.000 (trezentas e trinta mil) ações 
preferenciais nominativas foi reduzido para R$ 8.400 (oito milhões e quatrocentos mil) composto de 
7.980.000 (sete milhões, novecentas e oitenta mil) ações ordinárias e 168.000 (cento e sessenta e oito 
mil) ações preferenciais Classe A nominativas e 252.000 (duzentos e cinquenta e duas mil) ações 

Ações 

Ordinárias

Ações 

Preferenciais Quotas

Ações 

Ordinárias

Ações 

Preferenciais Quotas

Questa Holding S/A 7.980.000      420.000        7.980.000   420.000        

Agipar Holding Financeira S/A 81.779.997    12.220.003   21.219.293 4.067.252     

Agiplan Financeira S/A - CFI 90.000.000    63.000.000 

Agiplan Administradora de Consórcio S/A

Agiplan Promotora de Vendas Ltda. 2.400.000 2.400.000  

Agipla Fomento Mecantil Ltda. -            7                

Agiplan Corretora de Seguros S/S Ltda. 100           100            

Agiplan Serviços de Cobrança Ltda. 100           100            

Adiplan Administradora de Cartões Ltda. 100           100            

Promil Promotora de Vendas Ltda. 100.000    

2015 2014
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preferenciais Classe B nominativas pertencentes inteiramente a acionistas domiciliados no país. 
 
Em 13 de abril de 2015, na Agipar, foi aprovada a conversão de 209.620 (duzentos e nove mil, seiscentos 
e vinte) ações preferenciais da Classe A em ações preferenciais da Classe B, na proporção de uma ação 
preferencial da Classe A para uma ação preferencial da Classe B, resultando em 209.620 (duzentos e 
nove mil, seiscentos 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 estatutária, com a emissão de 62.714 ações, sendo 54.560.704 (cinquenta e quatro milhões, 
quinhentos e sessenta mil, setecentos e quatro) ordinárias, 5.851.166 (cinco milhões, oitocentos e 
cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis) preferenciais nominativas classe A e 2.301.585 (dois 
milhões, trezentos e um mil, quinhentas e oitenta e cinco) preferenciais nominativas Classe B, 
distribuídas entre os acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social. 
 
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Financeira, realizada em 27 de abril de 2015, deliberou 
o aumento de capital mediante a capitalização das reservas de lucros – estatutária no montante de 
R$ 27.000, com a emissão de 27.000.000 (vinte e sete milhões) ações ordinárias. 
 
 
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. 
 
c. Destinação do resultado  

 
A administração definiu a distribuição de dividendos a ser ratificado em assembleia geral ordinária e 
extraordinária. 

 
d. Juros sobre o Capital Próprio  
 
Foram calculados com base nos critérios definidos pela legislação fiscal em vigor. 
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25 Despesas administrativas 
 

 2015  2014 

Despesas de aluguéis  10.622  6.030 
Despesas com condomínio 1.087  547 
Despesas de energia elétrica e água 1.346  590 
Despesas de comunicações 8.846  6.226 
Despesas de instalação, manutenção e conservação 3.334  3.335 
Despesas de material de expediente  1.542  757 
Despesas de publicações  149  88 
Despesas de serviços do sistema financeiro  8.584  8.596 
Despesas de serviços técnicos  1.513  2.172 
Despesas de depreciação e amortização 2.338  2.548 
Despesas com tecnologia da informação 12.240  8.540 
Despesas com marketing 4.804  7.985 
Despesas com transporte 1.700  1.085 
Despesas com viagens 3.586  3.879 
Doações 1.066  1.664 
Despesas postais 1.317  1.884 
Indenizações e provisões para contingência 3.748  4.826 
Serviços de cobrança 398  1.095 
Serviços de processamento de dados 2.152  886 
Despesas de confecção de cartão de crédito 756  81 
Serviços de consultoria 640  1.600 
Despesas com seguro 231  88 
IPTU 327  170 
Serviços de formalização 494  439 
Outras despesas administrativas 11.752  5.472 

Total 84.572  70.583 

 
 

26 Despesas Comerciais 
 
Refere-se a perdas decorrentes da intermediação das operações de consignado e despesas com 
eventos comerciais. 
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27 Imposto de renda e contribuição social 
 
a. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 
 

 2015  2014 

    

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 83.844  114.167 
Encargo total do imposto de renda e da contribuição social às alíquotas 
de 25% e 15%, respectivamente.  32.370  43.141 
Encargo total do imposto de renda e da contribuição social às alíquotas 
de 25% e 9%, respectivamente.  180  1.399 
Efeito do lucro de controlada tributada pelo lucro presumido 1.133  821 
Efeito sobre prejuízo (1.205)  (375) 

Acréscimo/Decréscimos aos encargos de Imposto de renda e 
Contribuição social decorrentes de:     
Juros sobre capital próprio  (2.263)  (1.185) 
Outras Adições   5.661  3.295 
Outras exclusões  (1.019)  - 
Dedução incentivos fiscais do IRPJ devido  (1.172)  (1.759) 
Efeito do IR sobre prejuízo fiscal e base de negativa do CSLL gerado no 
período 

 
807  6 

Efeito dos prejuízos contábeis de controladas  -  (101) 
Diferença do adicional de IRPJ  (64)  (96) 
Efeito do Imposto de Renda sobre Prejuízo Fiscal e Base Negativa CSLL 
compensado no período  (6)  (21) 
Complemento IRPJ e CSLL devido em períodos anteriores  (2.387)  - 

Total de Imposto de renda e Contribuição social correntes e diferidos  32.035  45.125 

 
 
b. Imposto de renda e contribuição social diferido 
 
As controladas Financeira e Promotora constituíram ativo fiscal diferido decorrente de diferenças 
temporárias que está registrado no grupo “Impostos a recuperar” e está assim representado: 

 

 

2015 

 

2014 

     
(=) Saldo no início do exercício  10.562  3.736 
Constituição/Reversão de crédito tributário, líquida  3.969  6.826 

(=) Saldo no fim do exercício 
 

14.531 
 

10.562 

 
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 recuperados ou liquidados. A Administração espera realizar o saldo do crédito tributário 
nos próximos 12 meses. 
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Os créditos tributários foram apurados com base nas alíquotas vigentes em 31 de dezembro de 2015, 
conforme 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. 
 
 

28 Passivos contingentes 
 

Em 31 de dezembro de 2015, a Agiplan é parte em processos judiciais de natureza cíveis e trabalhistas 
classificados como de perda provável cuja provisão reconhecida nas demonstrações contábeis totaliza 
o montante de R$ 8.805 (R$ 6.976 em 2014). 
 
O valor das causas com probabilidade de perdas possíveis não provisionados totalizam R$ 12.911 
(R$ 7.013 em 2014), correspondendo a aproximadamente 311 (331 em 2014) 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. 
 
A Agiplan tem provisionado em 31 de dezembro de 2015 o montante de R$ 500 (R$ 1.734 em 2014) 
referente a perdas com indenizações de contratos das operações de intermediação de crédito 
consignado. 
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29 Partes relacionadas 
 
Remuneração dos administradores 

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os benefícios proporcionados na forma de 
remuneração fixa, conforme as responsabilidades de seus Administradores estavam assim compostos: 

 
 2015  2014 

    
Remuneração 2.137  2.146 
Encargos sociais 467  472 

    
Total 2.604  2.618 

 
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. 

 
 

30 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 garantir 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 
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preços de ações e dos preços de mercadorias. O controle de risco de mercado é realizado pela 
aplicação dos procedimentos instituídos em políticas corporativas. O caixa da Financeira é 
investido em baixa exposição a Risco de Mercado. Em 2015, a Financeira encerrou a operação 
com instrumento financeiro derivativo contratada em 2014.  

 
(c) Risco de Liquidez: possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e 

passivos exigíveis - "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 estabelecidos 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 pessoas, processos e sistemas, ou quaisquer outras situações adversas de 
mercado. A avaliação dos riscos operacionais 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.agiplan.com.br/sobre/gestao-de-riscos). 

 
 

31 Limite operacional (acordo da Basiléia) 
 

Em março de 2013, o Conselho Monetário Nacional – CMN emitiu um conjunto de normas para 
implementação 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. 
 
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 
normativos complementares, em 31 de dezembro de 2015 a Financeira estava enquadrada nos limites 
de capital estabelecidos apurando um Índice de Basiléia, Índice de Nível I e Índice de Capital Principal 
de 18,26%. 
 
O Patrimônio de Referência (PR) mínimo exigido é de 11% até 31 de dezembro de 2015. O Patrimônio 
de Referência Nível I é de 5,5% de 1º. de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2014 e o Patrimônio 
de Referência Capital Principal é de 4,5% a partir de 1º. de outubro de 2013. 

http://www.agiplan.com.br/sobre/gestao-de-riscos


 
 

 

Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas 
 

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 
 

(Em milhares de Reais) 
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 2015  2014 
    

Patrimônio de Referência Nível I 152.016  119.324 
Capital Principal 152.016  119.324 
Patrimônio de Referência 152.016  119.324 
Patrimônio de Referência Exigido 91.585  48.076 
Parcela de risco de crédito 44.130  26.761 
Parcela de risco de mercado 6.236  1.690 
Parcela de risco operacional 41.219  19.625 
Índice de Basiléia 18,26%  27,28% 
Índice de Basiléia Nível I 18,26%  27,28% 
Índice de Basiléia Capital Principal 18,26%  27,28% 

 
 
 
 

* * * 
 

Marciano Testa Vitor Hruby Marines Bilhar  Eduardo E. de M. Amorin 
Diretor Presidente Diretor Diretora   Diretor 

 
 
 

 Lisiane Miguel Wilke 

 Superintendente de Controladoria 
CRC RS 57934/O-7 

 


