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Individual Consolidado
Ativo 2017 2016 2016
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa 66.962 47.764 56.522
Contas a receber de clientes e outros créditos 4.940 8.368 12.421
Estoques 6.447 5.712 5.614
Impostos a recuperar 6.805 2.673 2.733
Despesas antecipadas 715  1.125  1.125
Total dos ativos circulantes  85.869  65.642  78.415
NÃO CIRCULANTES
Depósitos judiciais 279 - -
Outros investimentos - 4.722 4.722
Partes relacionadas - 13.907 13.907
Investimentos - 7.085 -
Imobilizado 32.461 31.305 31.588
Intangível  108.609  87.681  93.625
Total dos ativos não circulantes 141.349 144.700 143.842

TOTAL DO ATIVO  227.218  210.342  222.257

Individual Consolidado
Passivo 2017 2016 2016
CIRCULANTES
Fornecedores e outras contas a pagar 6.841 1.212 3.845
Empréstimos e financiamentos (CP) 25.554 25.978 32.217
Obrigações sociais 3.916 3.384 3.536
Obrigações tributárias 2.968 31.820 34.524
Distribuição de lucros a pagar 3.910 1.986 1.986
Total dos passivos circulantes  43.189  64.380 76.108
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos (LP) 31.572 35.931 35.950
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17.483 13.353 12.785
Provisão para perda de investimentos - - 688
Provisão para riscos  -  91  91
Total dos ativos não circulantes  49.055 49.375  49.514
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 29.914 29.842 29.842
Reserva legal 5.983 3.606 3.606
Reserva de capital 686 686 686
Reserva de retenção de lucros  98.391 62.453  62.453
Total do patrimônio líquido atribuível aos controladores 134.974 96.587 96.587
Participação de não controladores  -  -  48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  227.218  210.342  222.257

Individual Consolidado
2017 2016 2016

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 177.648 148.076 158.954
CUSTO DAS VENDAS (25.963) (21.095) (23.871)
LUCRO BRUTO 151.685 126.981 135.083
Despesas comerciais (22.718) (18.149) (20.479)
Despesas gerais e administrativas (19.164) (16.658) (16.899)
Resultado com equivalência patrimonial 2.273 3.209 91
Outros resultados operacionais 377 291 290
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS 
LÍQUIDAS E IMPOSTOS 112.453 95.674 98.086
Receitas financeiras 2.702 5.115 5.320
Despesas financeiras (6.165) (5.681) (6.966)
Variação cambial líquida (1.659) 6.731 7.257
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS (5.122) 6.165 5.611
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 107.331 101.839 103.697
Imposto de renda e contribuição social correntes (25.245) (23.847) (26.256)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.143) (5.866) (5.297)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO     77.943     72.126 72.144
RESULTADO ATRIBUÍDO AOS
Acionistas controladores 72.126
Acionistas não controladores 18

Individual Consolidado
2017 2016 2016

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 77.943 72.126 72.144
Outros resultados abrangentes - - -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL  77.943 72.126 72.144
RESULTADO ATRIBUÍDO AOS
Acionistas controladores 72.126
Acionistas não controladores 18

Atribuível aos acionistas controladores
Capital 
social

Reserva de 
capital

Reserva 
legal

Reserva de retenção 
de lucros

Reserva de avaliação 
patrimonial reflexa

Lucros 
acumulados Total Participação de 

não controladores
Total de patrimônio 

líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 29.842 686 - 51.989 288 - 82.805 30 82.835
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa - - - - (288) 288 - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 72.126 72.126 18 72.144
Destinação: - - - - - - - - -
Reserva legal - - 3.606 - - (3.606) - - -
Juros sobre capital próprio - - - - - (2.337) (2.337) - (2.337)
Distribuição de lucros - - - - - (56.007) (56.007) - (56.007)
Constituição de reserva de retenção de lucros - - - 10.464 (10.464) - - -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 29.842 686 3.606 62.453 - - 96.587 48 96.635
Aumento capital social pela incorporação 72 - - - - - 72 - 72
Transações com não controladores - - - - - - - (48) (48)
Lucro líquido do exercício - - - - - 77.943 77.943 - 77.943
Destinação: - - - - - - - - -
Reserva legal - - 2.377 - - (2.377) - - -
Juros sobre capital próprio - - - - - (4.600) (4.600) - (4.600)
Distribuição de lucros - - - - - (35.028) (35.028) - (35.028)
Constituição de reserva de retenção de lucros - - - 35.938 - (35.938) - - -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 29.914 686 5.983 98.391 - - 134.974 - 134.974

Individual Consolidado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2017 2016 2016
Lucro líquido do exercício 77.943 72.126 72.144
Resultado de equivalência patrimonial (2.273) (3.209) (91)
Constituição provisão para créditos de liquid. duvidosa 998 108 108
Juros provisionados 5.310 4.693 5.008
Depreciação 3.761 3.483 3.484
Amortização 10.048 6.721 7.994
Perda(ganho) imobilizado/investimento alienado 501 378 461
Variação cambial 3.172 (9.764) (10.291)
Provisão para contingências (91) 91 91
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.143 5.866 5.297
Variações em:
Contas a receber de clientes e outros créditos 4.139 2.374 (2.219)
Estoques 193 (1.402) (174)
Impostos a recuperar (4.070) (606) (640)
Despesas antecipadas 410 290 293
Outros investimentos 4.722 (615) (615)
Fornecedores e outras contas a pagar 4.087 (765) 655
Obrigações sociais 532 786 701
Obrigações tributárias  (3.660)    24.881 28.932

Caixa gerado pelas ativid. oper., antes de juros e impostos 109.865 105.436 111.138
Juros pagos (5.005) (5.694) (5.719)
Impostos pagos sobre o lucro  (25.245)  (20.289)  (22.526)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 79.615    79.453  82.893
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de caixa pela incorporação 5.278 - -
Aquisição ativo imobilizado (4.775) (4.399) (4.586)
Integralização de capital em investida (850) - -
Aquisição ativo intangível  (28.852)  (25.958)  (27.986)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (29.199)  (30.357)  (32.572)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVID DE FINANCIAMENTO
Recursos provenientes de novos emprést. e financiamentos 28.782 12.971 19.460
Pagamento de empréstimos e financiamentos (36.594) (40.681) (42.296)
Partes relacionadas 14.298 39.998 37.415
Distribuição de lucros pagos  (37.704)  (59.000)  (59.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (31.218) (46.712) (44.421)
AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 19.198 2.384 5.900
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 47.764 45.380 50.622
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO  66.962 47.764 56.522

Aos Acionistas e Administradores da GDM Genética do Brasil S.A.
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da GDM Genética do Brasil S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 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 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da GDM Genética do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa 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”. Somos independentes em relação à Companhia, 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 – CFC, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da 
Administração pelas demonstrações financeira - A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 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, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando e 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 ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 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 económicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

acordo com as normas brasileiras e internacionais 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, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respostas a tais riscos, bem 
como obtemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas internacionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • 
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 evidencias de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar duvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. Curitiba, 5 de abril de 2018.
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