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A Neogen relata resultados do primeiro trimestre
LANSING, Michigan, 25 de setembro de 2018 - A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) anunciou hoje que o
lucro líquido do primeiro trimestre de 2019, que terminou em 31 de agosto, aumentou 28%, para US $15.237.000,
comparado com a receita do primeiro timestre do ano anterior, que foi de US $11.914.000. O lucro por ação no
trimestre atual foi de US $0,29, comparado a US $0,23, um ano após do desdobramento de 4 ações por 3 de
29 de dezembro de 2017. No trimestre atual, a Neogen obteve benefícios da reforma tributária corporativa dos
EUA promulgada em dezembro de 2017 e das vantagens fiscais das opções de ações para funcionários, que
contribuíram para uma alíquota efetiva de 11% no trimestre. No primeiro trimestre do ano anterior, a taxa de
imposto efetiva da Neogen foi de 31%.
As receitas do primeiro trimestre aumentaram 6%, para US $99.626.000, em comparação com as receitas do
primeiro trimestre do ano anterior de US $94.209.000. As receitas do ano anterior foram US $1,0 milhão inferiores
às originalmente, apresentadas como resultado das reclassificações de custos de mercadorias e despesas
operacionais, devido ao trabalho em torno do novo padrão de reconhecimento de receita, adotado em 1º de junho
de 2018. As receitas e o lucro líquido representam um recorde nos registros do primeiro trimestre nos 36 anos da
acompanhia.
“Embora o primeiro trimestre tenha apresentado desafios de preço e oferta no setor global de proteína animal,
incluindo os mercados de lácteos e suínos, ficamos satisfeitos com o que alcançamos no trimestre”, disse John
Adent, presidente e CEO da Neogen. “As vendas de produtos-chave de segurança alimentar, incluindo testes de
detecção de patógenos de origem alimentar e sanitização, aumentaram no trimestre, e nosso negócio mundial
de genômica animal continuou com seu crescimento de dois dígitos. As nossas recentes aquisições: empresa
de bioinformática genômica e empresa tecnológica de testes de água, ampliam o nosso portfólio de produtos,
fortalecendo a nossa base à medida que avançamos.”
O primeiro trimestre foi o 106º dos últimos 111 trimestres em que a Neogen tem reportado aumentos na receita em
relação ao com o ano anterior - incluindo todos os trimestres consecutivos nos últimos 13 anos.
“O primeiro trimestre validou ainda mais a nossa convicção de que, quase dois terços do potencial de crescimento
da Neogen existe fora dos Estados Unidos ”, disse James Herbert, presidente executivo da Neogen. “As vendas
para os nossos clientes internacionais aumentaram 17% no trimestre, apesar de algumas flutuações cambiais,
e aumentaram para quase 40% das vendas totais - em comparação com 36% do ano anterior. Nós relatamos
aumentos de vendas em todo o mundo, incluindo nossas operações na Europa, Brasil, México, China e Índia.”
A margem bruta da Neogen foi de 46,9% das vendas no primeiro trimestre do ano fiscal atual, em comparação com
os 47,7% registrados no mesmo período do ano anterior. O lucro operacional do trimestre foi de US $16.479.000,
ou 16,5% das vendas, em comparação com US $ 16.424.000, ou 17,4%, um ano atrás.
“Nosso primeiro trimestre mais uma vez demonstrou que temos uma estratégia e base sólidas, que deve continuar
a servir bem nossos negócios e acionistas ”, disse Steve Quinlan, diretor financeiro da Neogen. “Como mostra o
nosso balanço, temos caixa e investimentos adequados para continuar uma ampla variedade de estratégias para o
crescimento.”
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As receitas do segmento de Segurança Alimentar da empresa aumentaram 13% durante o primeiro trimestre
do ano fiscal de 2019, em comparação com o primeiro trimestre do ano anterior. As vendas de testes rápidos
da Neogen para patógenos de origem alimentar, como Listeria e Salmonella, aumentaram 43% no trimestre em
comparação com o ano anterior. Esse aumento incluiu as vendas do inovador sistema de teste Listeria Right Now
™ da Neogen, que detecta o patógeno em menos de uma hora, sem necessidade de incubação por 24 a 48 horas.
Em agosto, o sistema de teste de Listeria foi validado pelo AOAC, um grupo global de acreditação de terceiros.
As vendas dos produtos da Neogen Culture Media da empresa aumentaram 16% no trimestre atual, à medida
que a empresa continua a beneficiar-se da combinação global sinérgica de suas antigas marcas de meios de
cultura Acumedia® e Lab M®. Conforme anunciado em junho, a nova marca Neogen Culture Media é o culminar
de esforços desde a aquisição, em agosto de 2015, da empresa Lab M para fornecer uma única marca global
harmonizada para utilização em todo o mundo. As vendas dos sistemas de teste de sanitização da Neogen, que
incluem o Sistema AccuPoint® Advanced ATP de Monitoramento de Sanitização, aumentaram 17% no trimestre
atual em comparação com o ano anterior.
As receitas da Neogen do Brasil aumentaram 40% em dólares norte-americanos (US $) no trimestre atual e 71%
em moeda local, resultado de aumentos significativos nas vendas de kits de testes para micotoxinas e kits de testes
forenses. As vendas da Neogen Latinoamerica, sediadas no México, aumentaram 32% em dólares e 42% em
moeda local, devido às fortes vendas na América Central e a um aumento nas vendas de produtos para controle de
roedores. As receitas de nossas operações na Europa aumentaram 18% no trimestre, com aumentos significativos
nas vendas de testes para micotoxinas, meios de cultura da Neogen, agentes patogênicos transmitidos por
alimentos, genômica e linhas de limpadores e desinfetantes.
O segmento de Segurança Animal da Neogen registrou receita de US $47.443.000 no primeiro trimestre do ano
fiscal de 2019, em comparação com US $47.918.000 no primeiro trimestre do ano anterior. Os resultados foram
impactados negativamente pela fraqueza no canal de distribuição, resultante de condições comerciais difíceis
no setor de proteína animal, e incluíram declínios de vendas nos segmentos de cuidados com animais, ciências
biológicas e linhas de limpadores e desinfetantes. Os destaques do segmento no trimestre incluíram um aumento
de 21% nas vendas de produtos biológicos, incluindo a vacina Botulina® B e o estimulante imunoenzimático
EqStim®; um aumento de 23% nas vendas de agulhas D3 ™ detectáveis; e um aumento de 63% nas vendas de
desinfetantes para o tratamento de água.
As receitas dos negócios mundiais de genômica animal da Neogen aumentaram 15% no primeiro trimestre do
ano fiscal de 2019 em comparação com o ano anterior. Este crescimento foi principalmente o resultado da força
contínua nos negócios de bovinos da empresa, que inclui linhas comerciais de carne bovina e leite. O setor do
gado reprodutor de raça está se beneficiando da ampla adoção da genômica nas avaliações genéticas para
criadores e, em particular, da adoção global do Angus GS ™ da Neogen - um teste de DNA lançado em novembro
de 2017 em conjunto com a American Associação Angus. O aumento foi auxiliado em parte pela aquisição do
Laboratório de Genética Animal da Universidade de Queensland em 1º de setembro de 2017, o principal laboratório
de genômica animal da Austrália.

A Neogen Corporation desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de animais. A
divisão de Segurança Alimentar da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para testes
diagnósticos de bactérias transmitidas por alimentos, toxinas naturais, alergênicos, resíduos de drogas,
doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Segurança Animal da Neogen é líder em produtos
de biossegurança a nível mundial, desenvolvimento de genômica animal e na fabricação e distribuição de
uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, produtos farmacêuticos e instrumentos
veterinários.
As informações que não fazem parte do histórico financeiro são consideradas previsões. Essa previsões estão sujeitas
a certos riscos e incertezas. Os reais resultados 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.

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:
31 de agosto
2018
2017
Receita
Segurança Alimentar
Segurança Animal
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
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 (1)
Outras informações:
Ações para calcular por ação (1)
Depreciação & amortização
Rendimento de juros
Margem bruta(% de vendas)
Resultado operacional (% de vendas)
Aumento da receita vs. FY 2018
Receita líquida vs. FY 2018

$

52.183
47.443
99.626
52.897
46.729

$

46.291
47.918
94.209
49.285
44.924

$

17.233
10.198
2.819
30.250
16.479
658
17.137
1.900
15.237

$

16.077
9.325
3.098
28.500
16.424
812
17.236
5.300
11.936

$

0
15.237

$

(22)
11.914

$

0,29

$

0,23

$

52.780
4.272
927
46,9%
16,5%
5,7%
27,9%

$

51.568
3.993
369
47,7%
17,4%

(1) Reflete o efeito do desdobramento de 4 ações por 3 de dezembro de 2017

SUMÁRIO DE DADOS DE BALANÇO CONSOLIDADO DA
CORPORAÇÃO NEOGEN
(Números estão representados em milhares de dólares)

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e investimentos
Contas a receber
Inventário
Outros ativos circulantes
Total de ativos circulantes
Propriedade e equipamento, net
Goodwill & outros ativos
Total de ativos
Responsabilidades & Capital
Responsabilidades atuais
Outras responsabilidades a longo prazo
Capital: ações em circulação
51.995 em agosto & 51.736 em maio (1)
Responsabilidade total & capital

31 de agosto
2018

31de maio
2018

(Não auditado)

(Auditado)

$

$
$

$

226.414
78.076
78.771
12.856
396.117
72.886
171.923
640.926

$

39.218
20.082

$

581.626
640.926

$

$

210.810
79.086
76.005
9.888
375.789
73.069
169.151
618.009
38.688
19.146
560.175
618.009

(1) Reflete o efeito do desdobramento de 4 ações por 3 de dezembro de 2017
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