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Proinfusion S.A.
CNPJ nº 07.028.603/0001-40

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo 2021 2020
Circulante 90.979.580,81 58.731.939,88
Disponibilidades 26.128.013,61 20.781.595,39
Clientes 36.160.404,23 31.699.799,63
Créditos tributários 6.164.446,00 2.558,99
Outros créditos 22.526.716,97 6.247.985,87
Não circulante 15.179.430,41 4.305.436,29
Realizável a longo prazo 11.568.733,18 244.404,57
Imobilizado 3.610.697,23 4.051.724,38
Intangivel - 9.307,34

Total do Ativo 106.159.011,22 63.037.376,17

Passivo e Patrimônio Líquido 2.021 2.020
Circulante 51.831.050,84 40.961.150,35
Fornecedores 40.469.982,82 37.929.817,98
Obrigações tributárias 2.771.886,08 184.000,79
Salários, encargos e provisões 293.617,15 646.886,18
Outras contas a pagar 1.205.288,94 198.328,47
Provisões Fiscais 5.971.542,39 869.961,49
Provisões Trabalhistas 1.118.733,46 1.132.155,44
Não Circulante 5.684.396,56 -
Emprestimos 5.684.396,56
Patrimônio Líquido 48.643.563,82 22.076.225,82
Capital social 42.000,00 36.000,00
Reservas de Capital 39.988.000,00 19.994.000,00
Reserva Legal 8.400,00 7200
Reservas de Lucros 8.605.163,82 2.039.025,82
Total do Passivo e Patrimonial 
 Líquido 106.159.011,22 63.037.376,17

Demonstração do Resultado
Demonstração 
 do Resultado 2021 2020
Receita operacional líquida 257.616.726,86 218.265.158,39
(-) Custos das Mercadorias 
Vendidas (220.740.830,26) (174.923.245,08)
(=) Lucro bruto 36.875.896,60 43.341.913,31
(-) Despesas operacionais 
 e administrativas (21.794.827,98) (31.141.560,54)
(=) Lucro (Prejuízo) antes do
resultado financeiro 15.081.068,62 12.200.352,77
(-) Resultado financeiro 
 líquido (418.393,99) 2.192.529,50
(=) Lucro (Prejuízo) antes 
 do IR e CS 14.662.674,63 14.392.882,27
Outros Resultados 
 Operacionais 545.554,18 (83.268,36)
(-) Imposto de renda e CS (4.479.836,88) (5.486.868,83)
(=) Lucro (Prejuízo) 
 líquido do exercício 10.728.391,93 8.822.745,08

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido
Capital Reservas Reserva Reservas

Discriminação Social de Capital Legal de Lucros Total
Saldo em 31/12/2019 30.000,00 - - 9.384.923,74 9.414.923,74
Resultado do Exercicio 8.822.745,08 8.822.745,08
Aumento de Capital 6.000,00 6.000,00
Reserva Capital 19.994.000,00 19.994.000,00
Reserva Legal 7.200,00 (7.200,00)
Lucros Distribuidos (16.161.443,00) (16.161.443,00)
Saldo em 31/12/2020 36.000,00 19.994.000,00 7.200,00 2.039.025,82 22.076.225,82
Resultado do Exercício - 10.728.391,93 10.728.391,93
Aumento de Capital 6.000,00 6.000,00
Reserva Capital 19.994.000,00 19.994.000,00
Reserva Legal 1.200,00 (1.200,00) -
Lucros Distribuidos (4.161.053,93) (4.161.053,93)
Saldo em 31/12/2021 42.000,00 39.988.000,00 8.400,00 8.605.163,82 48.643.563,82

Demonstração do Fluxo de Caixa
2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro Liquido do Periodo 10.728.391,93 8.822.745,08
Ajustes por: - -
Depreciação 728.881,03 549.102,59
IR/CSLL Diferido (1.491.705,53) 549.102,59
Provisão para Contingências 2.585.419,00 549.102,59
Equivalência Patrimonial (392.698,81) 549.102,59
Resultado do 
 Exercicio Ajustado 12.158.287,62 9.371.847,67
Caixa líq. proveniente 
 atividades operacionais (12.296.741,00) (564.028,84)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento
Participações (9.375.595,85)
Imobilizado 89.093,79 (740.224,86)
Caixa líq usado atividades 
 de investimentos (9.286.502,06) (740.224,86)
Fluxo de caixa das ativid de financiamento
Emprestimos (1.066.372,41) (17.320,89)
Pagamentos Lucros (4.161.053,93) (16.161.443,00)
Aumento de Capital 6.000,00 6.000,00
Reserva Legal (1.200,00)
Reservas Capital 19.994.000,00 19.994.000,00
Caixa líq usado atividades 
 de financiamento 14.771.373,66 3.821.236,11
Aumento líq. de caixa
 e equiv. de caixa 5.346.418,22 11.888.830,08
Caixa e equivalentes de 
 caixa início período 20.781.595,39 8.892.765,31
Caixa e equivalentes de 
 caixa fim período 26.128.013,61 20.781.595,39

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021
1) Contexto Operacional:A Proinfusion S.A., iniciou suas ativida-
des para suprir a necessidade dos Hospitais nos serviços farma-
cêuticos de manipulação de Terapias Antineoplásicas (TA). Com o 
crescimento da demanda de tratamentos antineoplásicos, a 
Proinfusion S.A. ampliou o atendimento para as Operadoras de 
Saúde, consolidando-se como a principal empresa de Compoun-
ding Center para Terapia Antineoplásica.A matriz está localizada 
em São Paulo, capital do Estado de São Paulo, onde iniciou suas 
atividades em 2004. A Companhia possui ainda duas filiais que 
estão localizadas em Valinhos-SP, aberta em 2016 e, no Rio de 
Janeiro-RJ, aberta em 2020.Em 2017, para atender as novas ne-
cessidades de expansão, nasce em Valinhos/SP, uma filial com 
2.000m2. Contando com mais de 600m² de área limpa, uma das 
maiores áreas do país para manipulação de soluções estéreis.Em 
26 de agosto de 2020, o Vinci Impacto e Retorno IV - Fundo de In-
vestimento em Participações Multiestratégia ingressou como novo 
acionista da Companhia. Com a entrada do novo sócio, houve 
também a transformação da natureza jurídica, passando de limita-
da para Companhia anônima (S.A.) de capital fechado e o início da 
implantação de melhores práticas de gestão e governança.Em 
22/09/2020 a Companhia alterou sua natureza jurídica e razão 
social de Pro-Formula Quimioterápica Ltda. para Proinfusion 
S.A. Em 23/03/2021, a Sociedade assinou contrato de compra e 
venda de quotas, com a Solus Soluções Estéreis - Eireli, adqui-
rindo 30,00%. A sociedade tem por objeto social a atividade de 
comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação 
de fórmulas. Em 21 de julho de 2021, a Sociedade assinou contra-
to de compra e venda de quotas, com a Statum Participações 
Ltda. (e, consequentemente, Hosp-Pharma Manipulação E Su-
primentos Ltda.), adquirindo 100,00% das quotas. A sociedade 
tem por objeto social o comércio varejista de medicamentos, dro-

gas, correlatos, cosméticos; a manipulação de fórmulas alopáti-
cas; a prestação de serviços em assessoria farmacêutica hospita-
lar; comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso 
humano e veterinário.Em 05/10/2021, a Sociedade assinou con-
trato de compra e venda de quotas, com a Pré Formula Rs Far-
mácia de Manipulação Ltda., adquirindo 60,00%. A sociedade 
tem por objeto social a atividade de comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, com manipulação de fórmulas. Em 08/10/2021, a 
Sociedade assinou contrato de compra e venda de quotas, com a 
Ative Medicamentos Especiais Ltda., adquirindo 100,00% das 
quotas. A sociedade tem por objeto social a atuação no comércio 
varejista de produtos farmacêuticos, cosméticos, perfumaria e hi-
giene pessoal. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: 
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acor-
do com as praticas contabeis adotadas no Brasil, em observância 
às disposições contidas na Lei das Companhias por ações - 3) 
Principais Práticas Contábeis: 3.1- Aplicações Financeiras: estão 
registradas ao custo de aplicação; - 3.2- Direitos e Obrigações: 
estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das cor-
respondentes variações monetárias e encargos financeiros, ob-
servando o regime de competência; 3.3 - Estoques: Os estoques 
são avaliados ao custo médio de aquisição ; 3.4- Imobilizado: De-
monstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação 
acumulada calculada pelo método linear, obedecendo as taxas 
determinadas pela Receita Federal; 3.5- Passivo Circulante: De-
monstrado pelos valores das exigibilidades conhecidas e calculá-
veis, atualizadas até a data de encerramento do exercício; 4) Tribu-
tação do Resultado: O regime de tributação do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido adotado no exercí-
cio encerrado, foi o Lucro Real Anual ,com elaboração de balance-
tes mensais de redução ou suspensão dos impostos; 5) Capital 

Social: O capital social, totalmente integralizado está representa-
do por 36.000 ações nominativas sem valor nominal , das quais 
19.126 são ordinárias , 8.948  são preferenciais Classe A , 20 são 
preferenciais Classe B, e 7.906 são preferenciais Classe C, perfa-
zendo o total de R$ 36.000,00, Em 09/11/2021, o capital social da 
Companhia foi aumentado no valor de R$ 6.000,00 passando de 
R$ 36.000,00 para R$ 42.000,00, mediante a criação e emissão 
de 6.000 novas ações preferenciais classe A com direito a voto, 
nominativas e sem valor nominal, com subscrição de tais ações 
por acionistas atuais.
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