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Resultados 

Demonstrações de resultados (valores em milhares de Reais) 

  2020 2019 

Receita operacional bruta   301.005 274.297 

Deduções das receitas  (35.067) (31.536) 

Receita operacional líquida  265.938 242.761 

Despesas operacionais  (220.629) (223.719) 

Resultado financeiro líquido  5.202 10.378 

Outras receitas (despesas) operacionais  18.541 8.443 

    

Superávit do exercício  69.051 37.863 

 

Em 2020, a receita operacional bruta da ANBIMA alcançou R$ 301,0 milhões, um crescimento de 

9,7% em relação aos R$ 274,3 milhões registrados em 2019. A receita operacional líquida alcançou 

R$ 265,9 milhões, um crescimento de 9,55% em relação aos R$ 242,8 milhões registrados em 2019. 

As despesas operacionais, que incluem, principalmente, despesas com pessoal, administrativas, 

consultorias, tributárias, depreciação e amortização no período, foram de R$ 220,6 milhões, 

representando redução de 1,4% em comparação aos R$ 223,7 milhões registrados no ano anterior. 

 

O resultado financeiro líquido atingiu R$ 5,2 milhões, uma queda de 49,9% em relação aos R$ 10,4 

milhões registrados em 2019, reflexo da queda na taxa básica de juros ao longo do exercício de 

2020.  

 

O superávit do exercício foi de R$ 69,1 milhões, resultado 82,4% superior ao do ano anterior, que 

registramos R$ 37,9 milhões. O resultado superior em 2020 ocorre, preponderantemente, devido 

ao aumento das nossas receitas, com destitute para aquelas oriundas nosso convênio com o BACEN, 

resultado das demandas do Banco Central na operacionalização do SELIC, e pela Taxa ANBIMA FI 

(Divulgação), impulsionado pelo aumento no patrimônio e quantidade dos fundos de investimento. 

Em relação as despesas, houve cortes e reduções propriamente ditas, tendo em vista, incertezas 

geradas pela pandemia do COVID-19. 
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Patrimônio 

Balanços patrimoniais (valores em milhares de Reais) 

  2020 2019 

Ativo circulante  411.672 336.022 

Ativo não circulante  179.093 160.430 

Permanente  193.479 162.098 

    

Total do Ativo  784.245 658.550 

    

Passivo circulante  192.231 157.211 

Passivo não circulante  219.639 198.017 

    

Total do Passivo  411.870 355.228 

    

 

Patrimônio social (valores em milhares de Reais) 

  2020 2019 

    

Patrimônio social  1.278 1.278 

Cotas em tesouraria / integralizar  (23) (23) 

Superávit acumulado  371.119 302.067 

    

Total do patrimônio social  372.374 303.322 
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