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Neogen relata aumento de 24% na receita líquida
LANSING, Michigan, 21 de março de 2017 — A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunciou hoje que a
receita líquida para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2017, que terminou em 28 de fevereiro, aumentou 24%
para US$10.287.000, quando comparado a US$8.311.000 no ano anterior. Os ganhos por ação no trimestre foram de
US$0,27, comparado a US$0,22 há um ano atrás. A receita líquida de 1 de junho de 2016 até a data atual aumentou
17% sobre o ano anterior a um valor de US$31.320.000 ou US$0,82 por ação, comparado a US$26.707.000 ou
US$0,71 por ação, para o mesmo período do ano anterior.
As receitas para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2017 aumentaram 15% para US$88.385.000, em comparação
ao terceiro trimestre do ano anterior que foi de US$76.725.000. Os resultados da receita trimestral e receita líquida
representam um recorde do terceiro trimestre para os 34 anos da companhia. De 1 de junho de 2016 até a data atual
do ano fiscal de 2017, o aumento das receitas foi de 14% para US$262.747.000 comparado a US$231.196.000 no ano
fiscal de 2016.
“Nós temos o prazer de relatar mais um recorde para o terceiro trimestre da nossa companhia de 34 anos,” disse James
Herbert, diretor executivo e presidente do conselho administrativo da Neogen. “Isto é especialmente notável, uma vez
que as conversões cambiais reduziram as receitas e a receita líquida. No entanto, nós continuamos a crescer em nossos
países de missão crítica, independentemente da atual situação ao nível cambial, já que estes países serão ainda mais
importantes para o plano estratégico da Neogen nos próximos anos.”
O terceiro trimestre foi o 100° dos 105 trimestres passados que a Neogen relatou um aumento na receita comparado ao
ano anterior — incluindo todos os trimestres consecutivos nos últimos 11 anos.
“O nosso terceiro trimestre foi mais um exemplo de que a Neogen está presente para atender a demanda crescente dos
nossos clientes,” disse Richard Calk, presidente e diretor de operações da Neogen. “No trimestre nós continuamos a ver
um aumento nas vendas dos nossos testes diagnósticos à medida que respondíamos a um surto da micotoxina DON nas
safras de milho e trigo e um aumento na demanda de testes para a detecção de alergênicos devido à contínua retirada
de alimentos do mercado referente à detecção de alergênicos alimentares não rotulados. Com respeito à nossa divisão
de Animal Safety, nós expandimos a nossa oferta de detergentes e desinfetantes e registramos um forte aumento nas
vendas de produtos da área genômica desenvolvidos recentemente para a indústria de laticínios.”
As margens brutas foram de 46,3% no terceiro trimestre, comparado a 45,9% para o terceiro trimestre do ano fiscal de
2016. Os fatores contribuintes incluíram uma mudança favorável na combinação de produtos de margens de vendas
diferentes e conversões cambiais desfavoráveis. O resultado operacional foi de US$14,4 milhões ou 16,2% de vendas,
no trimestre atual, comparado a US$11,3 milhões ou 14,7% no terceiro trimestre da companhia no ano fiscal de 2016.
“Nós continuamos a solidificar o nosso balanço através do nosso forte desempenho operacional,” disse Steve Quinlan,
diretor de finanças da Neogen. “Nós estamos utilizando o caixa gerado internamente para perseguir as nossas várias
estratégias de crescimento que incluem aquisições e desenvolvimento interno de novos produtos e serviços.”
Em geral, o crescimento orgânico da companhia foi de 5% para o trimestre.
No terceiro trimestre do ano corrente, as receitas da divisão de Food Safety da companhia aumentaram 24% em relação
ao ano anterior, auxiliadas pela valorização em um número de linhas de produtos e em parte pelas aquisições.
Em geral, o crescimento orgânico para a divisão de Food Safety foi de 12% para o trimestre. O desempenho de vendas
da Food Safety para o atual terceiro trimestre foi conduzido por um aumento de 29% nas vendas dos testes rápidos
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da Neogen para a detecção de toxinas naturais. O aumento de testes para as toxinas continua a ser impulsionado pela
safra de milho abundante em 2016 nos Estados Unidos, Canadá e Europa, o que necessitou o armazenamento do milho
colhido em condições temporárias não protegidas, propícias ao crescimento de bolores que produzem as toxinas.
As vendas dos kits de testes para a detecção de alergênicos alimentares da Neogen, como glúten, leite e amendoim,
aumentaram 14% no terceiro trimestre atual. Este aumento foi auxiliado pelo aumento de regulamentações na área de
alergia alimentar ao nível global e as fortes vendas do produto da Neogen para detectar simultaneamente seis tipos de
castanhas em um único teste. As vendas do equipamento automatizado e frascos para a detecção de micro-organismos
deteriorantes (ex., levedura e bolor) da companhia aumentaram 12% no trimestre atual, comparado ao ano anterior.
Estes sistemas utilizam frascos exclusivos descartáveis para detectar micro-organismos de particular importância para
as indústrias alimentícia e nutracêutica em uma fração de tempo de métodos microbiológicos tradicionais.
As receitas para a divisão de Animal Safety da companhia aumentaram 8% durante o terceiro trimestre, comparado ao
ano anterior, aumento auxiliado pela aquisição da Preserve em maio de 2016. As vendas dos testes rápidos da companhia
para a detecção de resíduos de drogas em amostras forenses aumentaram 39%, comparado ao trimestre do ano anterior,
devido ao aumento significativo das vendas desses testes para laboratórios comerciais. As vendas de suplementos para
animais de pequeno porte diminuíram substancialmente no trimestre atual, devido à retirada de um produto para cães.
As vendas de raticidas da Neogen também diminuíram no trimestre com o fim do surto de roedores no noroeste dos
EUA no ano anterior.
As receitas do negócio mundial de genômica animal da Neogen aumentaram 20% no terceiro trimestre do ano fiscal de
2017, em comparação com o ano anterior. Este crescimento foi principalmente o resultado do aumento da capacidade
de testes adquirida através da expansão das instalações laboratoriais na Escócia, desenvolvimento de novos produtos
de teste genômico populares e da aquisição da Deoxi com sede no Brasil em abril de 2016. Os novos produtos incluem
testes genômicos que oferecem aos produtores comerciais de gado leiteiro, informações essenciais sobre o potencial
genético de novilhas de reposição.
As receitas da subsidiária da Neogen na Escócia aumentaram 31% em libras esterlinas para o terceiro trimestre do ano
fiscal de 2017 e diminuíram para 12% quando feita a conversão para o dólar. Este crescimento foi devido a um aumento
substancial comparado ao ano anterior, das receitas na área genômica e altas vendas de testes para micotoxinas. As
receitas da Neogen do Brasil aumentaram 81% no trimestre atual, principalmente devido ao aumento significativo das
vendas dos kits de testes forenses e diagnósticos e a recuperação do real em relação ao dólar; a subsidiária da Neogen na
China registrou um aumento de vendas de 68% em relação ao trimestre anterior; e as vendas provenientes das operações
da companhia na Índia e Canadá aumentaram significativamente em comparação ao trimestre do ano anterior — embora
a partir de uma base pequena. As receitas da subsidiária mexicana da Neogen diminuíram 2% em dólar americano para o
trimestre em comparação ao ano anterior, uma vez que o peso continuou a desvalorizar em relação ao dólar. No entanto,
as receitas aumentaram 15% em pesos.
A Neogen desenvolve e comercializa produtos dedicados à segurança de alimentos e animais. A divisão de Food
Safety da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para testes diagnósticos de bactérias causadoras de
doenças de origem alimentar, toxinas naturais, alimentos alergênicos, resíduos de drogas, doenças em plantas e controle
de sanitização. A divisão de Animal Safety é líder no desenvolvimento de genoma animal junto com a fabricação
e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, produtos farmacêuticos,
instrumentos veterinários, cuidados com a pele e desinfetantes.
As informações que não fazem parte do histórico financeiro são consideradas previsões. Essas previsões estão sujeitas a
certos riscos e incertezas. Os reais resultados futuros e tendências podem variar materialmente dos resultados históricos
ou previstos devido a vários fatores listados na Gestão de Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados
de Operações arquivados no formulário 10-K da Companhia (Management’s Discussion and Analysis of Financial
Condition and Results of Operations in the Company’s most recently filed Form 10-K).

Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.
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SUMÁRIO DOS DADOS DE OPERAÇÕES CONSOLIDADAS DA CORPORAÇÃO NEOGEN (NÃO
AUDITADOS) (Números estão representados em milhares de dólares,exceto ações e percentagens)
Término do trimestre
Feb. 28/29

2017
Receita
Food Safety
Animal Safety
Total de receitas
Custo de vendas
Margem bruta
Despesas operacionais
Vendas e marketing
Administrativo
Pesquisa e desenvolvimento
Total de despesas operacionais
Resultado operacional
Outras receitas (despesas)
Renda antes de impostos
Imposto de renda
Receita líquida
Perda líquida (renda) atribuída a juros não
controlados
Receita líquida atribuída à Neogen Corp
Receita líquida atribuída à Neogen Corp
por ação diluída
Outras informações:
Ações para calcular por ação
Depreciação & amortização
Rendimento de juros
Margem bruta (% de vendas)
Resultado operacional (% de vendas)
Aumento da receita vs. FY 2016
Receita líquida vs. FY 2016

$

2016

2017

2016

42.949
45.436
88.385
47.505
40.880

$

34.710
42.015
76.725
41.529
35.196

$ 123.067
139.680
262.747
137.797
124.950

$ 106.706
124.490
231.196
119.985
111.211

$

15.340
8.548
2.641
26.529
14.351
1.376
15.727
5.350
10.377

13.953
7.538
2.451
23.942
11.254
385
11.639
3.350
$ 8.289

45.824
25.094
8.087
79.005
45.945
1.788
47.733
16.250
$ 31.483

41.727
21.081
7.642
70.450
40.761
(492)
40.269
13.550
$ 26.719

$
$

(90)
10.287

$
$

22
8.311

$
(163)
$ 31.320

$
(12)
$ 26.707

$

0,27

$

0,22

$

$

38.534
3.653
271
46,3%
16,2%
15,2%
23,8%

$

$

37.958
3.149
120
45,9%
14,7%

SUMÁRIO DE DADOS DE BALANÇO CONSOLIDADO DA
CORPORAÇÃO NEOGEN
(Em milhares de dólares)

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e investimentos
Contas a receber
Inventário
Outros ativos circulantes
Total de ativos circulantes
Propriedade e equipamento, rede
Goodwill e outros ativos
Total de ativos
Passivos e Capital
Passivo circulante
Outros passivos a longo prazo
Capital: ações em circulação
38.119 em Fev. e 37.568 em Maio
Total de passivos e capital

Término de nove meses
Feb. 28/29

Fev. 28
2017

Maio 31
2016

(Não auditado)

(Auditado)

$ 124.582
67.367
75.396
9.425
276.770
60.975
169.553
$ 507.298

$ 107.796
67.652
64.371
10.182
250.001
54.683
147.031
$ 451.715

$

$

34.723
20.919

451.656
$ 507.298

28.598
18.956

404.161
$ 451.715

###

0,82

38.371
$ 10.691
690
47,6%
17,5%
13,6%
17,3%

$

0,71
37.858
8.829
238
48,1%
17,6%

