
 

São Paulo, 31 de março de 2020. 

 
 
 
1 – Desempenho  
 
 
1.1 – Resultados  
 
Demonstrações do resultado    

(Valores em milhares de Reais)    

  2019 2018 

    

Receita operacional bruta   274.297 225.576 

Deduções das receitas  (31.536) (25.739) 

Receita operacional líquida  242.761 199.837 

Despesas operacionais  (223.719) (192.916) 

Resultado financeiro líquido  10.378 11.502 

Outras receitas (despesas) operacionais  8.443 26.226 

    

Superávit do exercício  37.863 44.649 

    

Em 2019, a receita operacional bruta da ANBIMA alcançou R$ 274,3 milhões, um crescimento de 21,6% 
em relação aos R$ 225,6 milhões registrados em 2018. A receita operacional liquida alcançou R$ 242,7 
milhões, um crescimento de 21,5% em relação aos R$ 199,8 milhões registrados em 2018 As despesas 
operacionais, que incluem despesas com pessoal, administrativas, consultorias, tributárias, depreciação 
e amortização no período, foram de R$ 223,7 milhões, o que representa alta de 16% em comparação aos 
R$ 192,9 milhões registrados no ano anterior. 
 
Em 2019 a ANBIMA aplicou o CPC 06(R2)/IFRS 16 de arrendamento, com isso os contratos de aluguel da 
unidade SP e RJ que tem vencimento de longo prazo, foram enquadrados como arrendamento, de 
acordo com a referida norma contábil. Desta forma, foi reconhecido um ativo de R$ 31 milhões, dos 
quais já foram apropriados R$ 3 milhões no resultado e o passivo apresenta um saldo de R$ 28,7 milhões 
referente a esse arrendamento. 
 
As receitas financeiras líquidas atingiram R$ 10,4 milhões, uma queda de 9,6% em relação aos R$ 11,5 
milhões registrados em 2018, resultado da queda na taxa básica de juros ao longo do exercício de 2019.  
 
 
O superávit do exercício foi de R$ 37,8 milhões, resultado 15,2% inferior ao do ano anterior, que havia 
registrado R$ 44,6 milhões. O resultado do ano anterior foi superior, preponderantemente, devido a 
venda dos imóveis da Associação no município do Rio de Janeiro (Avenida República do Chile, salas 1201 
e 1301) mas compensado em parte pela boa performance da operação. 
 
 



 

 
1.2 – Ativos e Passivos 

 
Balanço Patrimonial  

(Valores em milhares de reais) 

   

  2019 2018 

    

Ativo circulante  336.022 303.111 

Ativo não circulante  160.430 139.495 

Permanente  162.098 93.071 

    

Total do Ativo  658.550 535.677 

    

Passivo circulante  157.211 118.880 

Passivo não circulante  198.017 151.337 

    

Total do Passivo  355.228 270.217 

    

1.3 – Patrimônio social  
    

(Valores em milhares de reais)    

  2019 2018 

    

Patrimônio social  1.278 1.278 

Cotas em tesouraria / integralizar  (23) (23) 

Superávit acumulado  302.067 264.204 

    

Total do patrimônio social  303.322 265.459 
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