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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Saldo em 01/01/2019 80.049.672 3.465.848 83.515.520      
Incorporação do superávit  
 do exercício 3.465.848 (3.465.848) -
Superávit do exercício - 942.775 942.775      
Saldos em 31/12/2019 83.515.520 942.775 84.458.295      
Incorporação do superávit  
 do exercício 942.775 (942.775) -
Superávit do exercício - 5.830.079 5.830.079      
Saldos em 31/12/2020 84.458.295 5.830.079 90.288.374      

   Total do
 Patrimônio Superávit do Patrimônio
 Social Exercício Líquido      

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
 2020 2019    
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Superávit do exercício 5.830.079 942.775
Depreciações e amortizações 2.134.772 2.213.556
Provisão para contingências (22.291) (277.920)
Constituição de provisão para perdas de  
 crédito esperadas 2.044.242 2.805.788
Baixa de imobilizado e intangível 82.688 27.509    
 10.069.490 5.711.708
(Aumento) Redução nos ativos em
Contas a receber (1.901.480) 508.694
Estoques (292.096) 70.190
Adiantamentos (238.796) 546.137
Despesas antecipadas (11.011) (4.178)
Depósitos judiciais (83.841) 48.790
Valores a receber de terceiros (65.461) (2.404.408)
Aumento (Redução) nos passivos em
Fornecedores 602.875 (471.477)
Obrigações trabalhistas e tributárias (818.261) 367.627
Contingências pagas (280.753) (133.067)    
Fluxo de caixa proveniente das atividades  
 operacionais 6.980.666 4.240.016    
Fluxo de caixa das atividades de  
 investimento:
Aquisição de ativo imobilizado (588.934) (675.433)    

 2020 2019    
Fluxo de caixa líquido proveniente nas  
 atividades de investimento (588.934) (675.433)    
Aumento líquido em caixa e equivalentes  
 de caixa 6.391.732 3.564.583    
Demonstração do aumento do caixa e  
 equivalentes de caixa
No início do exercício 32.379.814 28.815.231
    
 6.391.732 3.564.583    
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 38.771.546 32.379.814
Contas a receber 10.397.576 10.540.338
Estoques 793.381 501.285
Adiantamentos 614.193 375.397
Despesas antecipadas 77.234 66.223    
Total do ativo circulante 50.653.930 43.863.057    
Não circulante
Depósitos judiciais 272.297 188.456
Valores a receber de terceiros 5.138.198 5.072.737    
Total do realizável a longo prazo 5.410.495 5.261.193    
Imobilizado líquido 44.892.595 46.493.900
Intangível líquido 52.172 79.392    
 44.944.767 46.573.292    
Total do ativo não circulante 50.355.262 51.834.485    
Total do ativo 101.009.192 95.697.542    

Demonstrações de Resultados dos Exercícios  
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

 2020 2019    
Receitas operacionais
Receitas de serviços prestados 69.773.579 66.401.570
Receitas trabalhos voluntários 3.957.610 3.957.610    
 73.731.189 70.359.180    
Custos de serviços prestados (46.868.340) (47.314.033)    
Resultado bruto 26.862.849 23.045.147

Despesas administrativas
Administrativas e gerais (44.481.786) (44.944.432)
Demais despesas operacionais (1.952.602) (2.635.962)
(-) Despesas corporativas 28.620.267 27.610.553
Trabalhos voluntários (3.957.610) (3.957.610)    
 (21.771.731) (23.927.451)    

 
    

    
 738.961 1.825.079    
Superávit do exercício 5.830.079 942.775    

Demonstrações Financeiras

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios  
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

 2020 2019    
Superávit do exercício 5.830.079 942.775
Resultados abrangentes - -    
Resultado abrangente total do exercício 5.830.079 942.775    

Circulante
Fornecedores 3.190.223 2.587.348
Obrigações trabalhistas e tributárias 6.851.597 7.642.719    
Total do passivo circulante 10.041.820 10.230.067    
Não circulante
Obrigações trabalhistas e tributárias 111.403 138.542
Provisão para contingências 567.595 870.638    
Total do passivo não circulante 678.998 1.009.180    
Total do passivo 10.720.818 11.239.247    
Patrimônio líquido
Patrimônio social 84.458.295 83.515.520
Superávit do exercício 5.830.079 942.775    
Total do patrimônio líquido 90.288.374 84.458.295    
Total do passivo e patrimônio líquido 101.009.192 95.697.542    

Passivo 2020 2019    
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Ativo 2020 2019    

Aos Acionistas e Administradores da Prosegur Serviços e Participações Societárias S.A. - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Prosegur Serviços e Parti-
cipações Societárias S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Prosegur 
Serviços e Participações Societárias S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado 
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas 
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

Consolidado Controladora
2020 2019 2020 2019

Despesas de juros (4.762) (3.775) (353) (902)
Variação cambial passiva (47.758) (15.471) (3.572) (1.154)
IOF (2.020) (4.173) (676) (4.173)
Despesas bancárias (3.807) (249) - -
Juros sobre operações 
 entre empresas do Grupo (608) (444) (2.579) (10.609)
Despesas de juros (17.111) (18.549) (6) -
Outras despesas financeiras (148) (1.609) - (2)

(109.715) (84.037) (7.186) (16.840)
Resultado financeiro líquido 68.236 (45.576) (6.418) (15.597)
25. Imposto de renda e contribuição social:
a) Conciliação da taxa efetiva:

Consolidado Controladora
2020 2019 2020 2019

Lucro contábil antes dos tributos 
sobre o lucro 376.534 163.318 259.707 111.081

Consolidado Controladora
2020 2019 2020 2019

Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social
 calculado às alíquotas nominais (128.021) (55.528) (88.300) (37.768)
Resultado de equivalência patrimonial               - - 85.390 40.854
Subvenção para Investimentos 8.811 - -
Adições/exclusões permanentes (3.947) 1.251 (570) (25)
Incentivos 6.338 83
Prejuízo Fiscal Não Ativado (1.833) - -
Outros 14.599 5.120 10 -
Imposto de renda e  
 contribuição social apurados (104.053) (49.157) (3.387) 3.061
Diferido 5.060 29.169 (136) 3.061
Corrente (109.113) (78.326) (3.251) -
Alíquota efetiva (29%) 30% (1%) 3%
b) Composição do imposto de renda e contribuição social: Ativos e passivos 
fiscais diferidos foram contabilizados sobre as seguintes bases:

Consolidado
 Ativos Passivos Líquido
 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Ágio - 5.455 - - - 5.455
CPC 48 649 508 - - 649 508
CPC 06 (R2) 17.201 12.049 - - 17.201 12.049
Diferenças 
 temporárias 211.146 153.352 - - 211.146 153.352
Prejuízo fiscal 
 e base negativa 2.382 3.811 - - 2.382 3.811
Variação cambial - - (40.427) (40.427) -
Alocação de 
 intangíveis - - (78.966) (90.939) (78.966) (90.939)
Reavaliação 
 imobilizado - 1.232 - - - 1.232
Impostos ativos 
 (passivos) 231.378 176.407 (119.393) (90.939) 111.985 85.468
26. Partes relacionadas: Remuneração de pessoal-chave da administra-

ção: O montante dos gastos incorridos com honorários e encargos sociais dos administradores em 2020 foi de R$6.932 (R$5.772 em 2019).
Mapa de transações com partes relacionadas: Consolidado - 2020

Controladoras Cliente
Reembolso 

de gastos
Contas 
a pagar

Reembolso 
de gastos

Provisão 
de Gastos

Dividendos 
a pagar

Re-
ceita Despesa

Resultado 
financeiro

Prosegur Global CIT S.L.                                       B C 90 - 9.815 37.063 - - - (65.518) (609)
Empresa Coligada: - - - - - - - - -
Segurpro Vigilancia Patrimonial S.A.                       A C 2.296 - 12.300 2.619 - - - (54.230) -
Segurpro Sistemas Ltda . C - - 15 2.124 - - - (25.312) -
Segurpro Tecnologia Sist de Seg e Ltda . - - 66 - - - - - -
Prosegur Gestão de Ativos Ltda. C 112 - 986 - - - 61 (10.666) 61
Prosegur S.A. - A81 - - - - - - - (968) -
Prosegur Gestion de Activos SLU - - 1.905 - - - - (4) -
Prosegur Global SIS S.L - - - - - - - - -
Prosegur Cash S.A.A B C 415.388 4.788 32.456 - - - 2.069 (14.688) 2.069
Prosegur International CIT 1 SL 10 - - - - - - - -

417.896 4.788 57.543 41.806 - - 2.130 (171.386) 1.521
Consolidado - 2019

Controladoras Clientes
Reembolso 

de gastos
Contas 
a pagar

Reembolso 
de gastos

Provisão 
de Gastos

Dividendos 
a pagar

Re-
ceita Despesa

Resultado 
financeiro

Juncadella Prosegur International - - - - - 10.777 - - -
Prosegur Global CIT S.L.                                         B C - - 7.362 20.782 - 16.327 - (46.314) (444)
Prosegur Holding SIS Ltda. - - 1 - - - - - -
Segurpro Vigilancia Patrimonial S.A.                       A C 1.344 - 4 4.154 8.908 - - (59.935) -
Prosegur Logística e Armazenamento Ltda - 5.090 - 174 - - 336 (367) 159
Segurpro Sistemas Ltda . C 88 - (4) 2.477 - - - (29.602) -
Segurpro Tecnologia Sist de Seg e Ltda. 117 - - - - - - - -
Prosegur Gestão de Ativos Ltda. C 1.339 - 889 - - - - (10.303) 27
Prosegur S.A. - A81 968 - - - - - - 968 -
Prosegur Gestion de Activos SLU - - 482 - 408 - - (78) -
Prosegur Global SIS S.L - 38 - - - - - - -
Prosegur Cash S.A.                                            A B C 293.447 5.914 402 - 8.097 - - 2.358 464
Prosegur International CIT 1 SL - - - - - - - - -

297.303 11.042 9.136 27.587 17.413 27.104 336 (143.273) 206
(a) Os direitos líquidos com a coligada Prosegur Cash S.A., a controladora Prosegur Global CIT, S.L e Segurpro Vigilância Patrimonial S.A, se referem 

a conta corrente e mútuos que são atualizados pela Euribor, Libor e varia-
ção da TJLP, respectivamente. (b) As obrigações líquidas com as coligadas 
Prosegur Cash S.A. e Prosegur Global CIT, S.L, se referem a operações de 
rateios, os quais são atualizados pela variação do Euro. (c) As operações 
que afetam o resultado incluem a parcela aplicável à Prosegur Serviços re-
ferente às despesas corporativas rateadas e mútuos pelas empresas liga-
das Prosegur Global CIT S.L., Prosegur Cash S.A., Segurpro Sistemas de 
Segurança Ltda e Segurpro Vigilância Patrimonial S.A.. Ademais, despesas 
de aluguel de imóveis com Prosegur Gestão de Ativos Ltda. 27. Cobertura 
de seguros: A Companhia mantém a política de contratar apólices de segu-
ros para gerenciamento de riscos e proteção de seus ativos ou responsabili-
dades. Os seguros contratados possuem cobertura sobre responsabilidade 
civil, riscos de transportes, danos morais e materiais de terceiros, incêndio 
das bases, entre outros. A cobertura em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
está apresentada abaixo: 2020 2019
Responsabilidade civil - seguro aeroportuário 529.550 529.550
Risco de transportes 950.000 600.000
Seguro empresarial incêndio das bases 160.186 88.468
Responsabilidade civil geral 68.651 66.563
Responsabilidade civil - administração e gerência 56.726 56.726
Seguro carro forte – terceiros 500 500
Seguro frotas carros locados 500 500

1.766.113 1.342.307
O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opi-
nião sobre a suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada 
pela Administração da Sociedade e que a considera suficiente para cobrir 
eventuais sinistros.

Diretoria Administrativa
Alessandro Abrahão Netto de Jesus
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Diretor Financeiro

Paula Andrea Huertas Parra
Responsável técnico

Marcela Roque Leite - Gerente de Contabilidade - CRC-MG 090101/O-7
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas re-
feridas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. • Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria 
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles inter-
nos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. • Belo Horizonte, 26 de abril de 2021.
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