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Aos Acionistas e Administradores da GDM GENÉTICA DO BRA-
SIL S.A. - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras 
da GDM Genética do Brasil S.A. (“Companhia”),  que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as res-
pectivas 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 contá-
beis. 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 2019, 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 “Responsabilida-
des 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. Responsabilida-
des da Administração pelas demonstrações financeiras: 
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. Respon-
sabilidades 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 realizada de acordo com as 
normas brasileiras e 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 referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de 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 resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência 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 intencionais.

• 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 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. 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 evidências 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 identifica-
mos durante nossos trabalhos.

Cambé - Paraná
GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

CNPJ: 07.007.165/0001-34

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Valores expressos em milhares de reais-R$) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 (Valores expressos em 

milhares de reais-R$)ATIVOS 2019 2018
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa 177.107 85.219
Contas a receber de clientes e outros créditos 7.034 11.522
Partes relacionadas 871 55.875
Estoques 8.780 5.446
Impostos a recuperar 5.332 5.415
Despesas antecipadas 2.593 207
Total dos ativos circulantes 201.717 163.684
NÃO CIRCULANTES
Depósito judiciais 279 279
Partes relacionadas 60.893 -
Imobilizado 53.408 41.147
Intangível 153.980 130.226
Total dos ativos não circulantes 268.560 171.652

TOTAL DOS ATIVOS 470.277 335.336

PASSIVOS 2019 2018
CIRCULANTES
Fornecedores e outras contas a pagar 4.225 3.306
Empréstimos e financiamentos (CP) 40.495 18.330
Arrendamentos Financeiros (CP) 786 -
Obrigações sociais 5.385 4.307
Obrigações tributárias 76.048 58.947
Distribuição de lucros a pagar 6.816 4.400
Total dos passivos circulantes 133.755 89.290
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos (LP) 72.658 65.114
Arrendamentos Financeiros (LP) 4.845 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 32.732 24.396
Total dos passivos não circulantes 110.235 89.510
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 29.914 29.914
Reserva legal 5.983 5.983
Reserva de capital 686 686
Reserva de retenção de lucros 189.704 119.953
Total do patrimônio líquido 226.287 156.536
TOTAL DOS PASSIVOS E DO 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 470.277 335.336

2019 2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 355.521 269.567
CUSTO DAS VENDAS (46.800) (35.033)
LUCRO BRUTO 308.721 234.534 
Despesas comerciais (39.450) (32.190)
Despesas gerais e administrativas (18.876) (15.751)
Despesas pesquisa (2.579) (676)
Outros resultados operacionais 126 703 
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS
FINANCEIRAS LIQUIDAS E IMPOSTOS 247.942 186.620 
Receitas financeiras 6.338 7.682 
Despesas financeiras (12.317) (7.085)
Variação cambial líquida 2.404 (8.812)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS (3.575) (8.215)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 244.367 178.405 
Imposto de renda e contribuição social correntes (63.263) (44.652)
Imposto de renda e contribuição social 
 diferidos (Rdo) (8.335) (6.914)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 172.769 126.839 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA 

O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019  
(Valores expressos em milhares de reais-R$)

2019 2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 172.769 126.839
Outros resultados abrangentes – –
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL 172.769 126.839

Capital social
Reserva 

 de capital
Reserva 

 legal
Reserva de  

retenção de lucros
Lucros  

acumulados Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 29.914 686 5.983 98.391 – 134.974
Lucro líquido do exercício – – – – 126.839 126.839
Destinação:
Juros sobre capital próprio – – – – (5.177) (5.177)
Distribuição de lucros – – – – (100.100) (100.100)
Constituição de reserva de retenção de lucros – – – 21.562 (21.562) –
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 29.914 686 5.983 119.953 – 156.536
Lucro líquido do exercício – – – – 172.769 172.769
Destinação:
Juros sobre capital próprio – – – – (8.018) (8.018)
Distribuição de lucros – – – – (95.000) (95.000)
Constituição de reserva de retenção de lucros – – – 69.751 (69.751) –
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 29.914 686 5.983 189.704 – 226.287

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 (Valores expressos em milhares de reais-R$)

2019 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
 OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício 172.769 126.839
Constituição da provisão para créditos 
 de liquidação duvidosa 150 1.259
Juros provisionados 8.869 5.684
Depreciação 6.249 4.188
Amortização 22.568 15.911
Ganho na alienação de bens do ativo 
 imobilizado (330) (541)
Variação cambial (2.956) 9.777
Imposto de renda e contribuição social 
 diferidos 8.336 6.914
Variações em:
 Contas a receber de clientes e outros créditos 4.338 (7.841)
 Estoques (3.334) 1.001
 Impostos a recuperar 83 1.390
 Despesas antecipadas (3.067) 508
 Fornecedores e outras contas a pagar 919 (3.535)
 Obrigações sociais 1.078 391
 Obrigações tributárias 29.830 55.979
Caixa gerado pelas atividades operacionais, 
 antes de juros e impostos 245.502 217.924
 Juros pagos (11.768) (6.055)
 Impostos pagos sobre o lucro (12.729) –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 221.005 211.869
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES 
 DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativo imobilizado (12.829) (13.645)
Recebimento na alienação de ativo imobilizado 1.042 1.312
Aquisição de ativo intangível (46.322) (37.528)
Caixa aplicado nas atividades de investimento (58.109) (49.861)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES 
 DE FINANCIAMENTO
Recursos provenientes de novos empréstimos 
 e financiamentos 130.000 71.093
Pagamento de empréstimos e financiamentos (99.240) (54.182)
Pagamento de obrigações assumidas por meio 
 de arrendamento financeiro (1.116) –
Partes relacionadas (50) (55.875)
Distribuição de lucros (100.602) (104.787)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (71.008) (143.751)
AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA 91.888 18.257
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO 
 INÍCIO DO EXERCÍCIO 85.219 66.962
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO 
 FIM DO EXERCÍCIO 177.107 85.219

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 

MÉTODO INDIRETO (Em milhares de reais-R$)

CONTADOR
Gutierres Alexandre dos Santos 

CRC nº 045380/0 - O - PR

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Curitiba, 30 de março de 2020
DELOITTE BRASIL Auditores Independentes Ltda.

Bernardo Calabria Etcheverry 
Contador - CRC nº 1 RS 070250/O-8 “T” PR

 31047/2020 

ÁLCOOL DO PARANÁ TERMINAL PORTUÁRIO S.A. CNPJ nº 
04.087.783/0001-43 - NIRE 41.300.069.832 - Edital de Cancelamento e de 
Nova Convocação de Assembleia Geral Ordinária - Ficam as acionistas Ál-
cool do Paraná Terminal Portuário S.A. informadas que, em virtude do atual ce-
nário de pandemia mundial em decorrência do COVID-19 (novo coronavírus) 
e de acordo com as orientações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e do Ministério da Saúde, bem como em observância às disposições do 
Decreto nº 4.230, de 16/03/2020, conforme alterado, e Decreto nº 4.319, de 
23/03/2020, do Governo do Estado do Paraná, e da Medida Provisória nº 931, 
de 30/03/2020, está cancelada a realização da AGO no dia 17/04/2020, às 10h, 
conforme edital de convocação e aviso aos acionistas publicado no DOEPR 
e no jornal “Bem Paraná”, ambos nas edições dos dias 17, 18 e 19/03/2020. 
Ficam, ainda, as acionistas, desde já, convocadas a se reunirem em AGO, a rea-
lizar-se no dia 19/06/2020, às 10h, na sede social da Cia., situada no Município 
de Paranaguá/PR, na Av. Bento Rocha, 1.342, Dom Pedro II, CEP 83221-565, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Cia., relativos 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; e (ii) deliberação sobre a desti-
nação do resultado do exercício. Paranaguá, 13/04/2020. Paulo Meneguetti 
- Diretor Presidente

 30996/2020 

CPA TRADING S.A. - CNPJ nº 05.203.519/0001-90 - NIRE 41.300.020.311 - 
Edital de Cancelamento e de Nova Convocação de Assembleia Geral Ordi-
nária - Ficam as acionistas da CPA Trading S.A. informadas que, em virtude do 
atual cenário de pandemia mundial em decorrência do COVID-19 (novo coro-
navírus) e de acordo com as orientações divulgadas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, bem como em observância às dis-
posições do Decreto nº 4.230, de 16/03/2020, conforme alterado, e Decreto nº 
4.319, de 23/03/2020, do Governo do Estado do Paraná, e da Medida Provisória 
nº 931, de 30/03/2020, está cancelada a realização da AGO no dia 17/04/2020, 
às 10h30, conforme edital de convocação e aviso aos acionistas publicado no 
DOEPR e no jornal “Jornal do Povo”, ambos nas edições dos dias 17, 18 e 
19/03/2020. Ficam, ainda, as acionistas, desde já, convocadas a se reunirem em 
AGO, a realizar-se no dia 19/06/2020, às 10h30, na sede social da Cia., situada 
no Município de Sarandi/PR, na Av. Castelo Branco, 800, sala 01, lote 199-A, 
Gleba Ribeirão Aquidabam, CEP 87111-760, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) exame, discussão e votação do Relatório da Administração 
e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019; (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do 
exercício; e (iii) eleição dos membros da Diretoria e fixação da respectiva remu-
neração. Sarandi, 13/04/2020. Ayrton Carlos Berg Junior - Diretor

 31006/2020 
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