Viana, 14 de maio de 2021 – Fertilizantes Heringer (FHER3) – Em Recuperação Judicial – anuncia hoje os
resultados do primeiro trimestre de 2021 – Teleconferência 17 de Maio de 2021
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DESTAQUES:

EBITDA do 1T21 muito superior ao registrado no 1T20;
Melhores margens Bruta e EBITDA já registrada em um primeiro trimestre;
Relevante aumento no volume entregue no 1T21.
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ENTREGAS TRIMESTRAIS – VOLUMES E CULTURAS
Importante aumento verificado no volume entregue no 1T21 quando comparado ao 1T20, mantendo a
diversidade de vendas por culturas.

MIX DE PRODUTOS ENTREGUES

Em milhares de toneladas

Com cerca de 39% de crescimento no volume total entregue no período, os produtos especiais cresceram
57% representando 48% do volume total, enquanto os produtos convencionais cresceram 25%
representando 52% do volume total entregue no 1T21.
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MERCADO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES (kTons)

Fonte: ANDA

Em 2020, as entregas de fertilizantes no mercado brasileiro apresentaram um crescimento de cerca de 12%
quando comparado a 2019.
Após processo de recuperação judicial já foram retomadas as operações fabris e comerciais de duas unidades
de misturas nos anos de 2019/2020 e serão retomadas no 3T21 a operação de mais duas unidades.
A Heringer nos mesmos períodos comparativos apresentou números muitos superiores, consolidando uma
forte recuperação no mercado, confirmando os acertos nas decisões adotadas dentro processo de
recuperação judicial.
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UNIDADES ATIVAS – OPERAÇÕES FABRIS

Atualmente, a Companhia opera com uma
capacidade instalada de 3.515k t/a, e uma
capacidade de armazenagem de 538k t/a.
Com a reativação das fábricas de Rosário do
Catete (SE) e de Rio Verde (GO) no terceiro
trimestre de 2021, passará a operar com uma
capacidade instalada de 4.225k t/a e uma
capacidade de armazenagem de 638k t/a.

RESULTADOS OPERACIONAIS

* % sobre a Receita Líquida

4

As melhores margens Bruta e EBITDA já registrada em um primeiro trimestre. Importantíssima evolução,
demonstrando o processo de retomada da Companhia.

* Resultado dos últimos 12 meses: é a somatória do 2º, 3º e 4º trimestre de 2020 acrescidos do 1º trimestre de 2021

Os resultados compilados dos últimos 12 meses quando comparados ao ano de 2020 demonstraram
importantes incrementos na Receita Líquida, Lucro Bruto e EBITDA.

DRE 1T21 (R$ MIL)

Receita Líquida: Forte crescimento de mais de 90%, impactada pelo aumento do volume entregue e por
melhores preços de venda.
Lucro Bruto: Melhor margem bruta já realizada em um primeiro trimestre. O expressivo aumento em relação
ao mesmo período do ano anterior, deve-se ao aumento do volume de vendas, com foco nas oportunidades
de negócios de melhor rentabilidade.
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VG&A: O valor das despesas de VG&A no 1T21 aumentou em relação ao mesmo período do ano anterior,
mas comparativamente às respectivas vendas do período reduziu seu peso, contribuindo assim também com
a maior lucratividade deste primeiro trimestre em relação ao 1T20.
EBITDA: Melhor EBITDA e melhor margem EBITDA já atingido pela Companhia em um primeiro trimestre,
muito superior quando comparado ao 1T20.
Resultado Financeiro Líquido: Queda nas despesas financeiras no 1T21 em cerca de 80%, referente a uma
menor variação cambial no período. Vale destacar que tanto do 1T20 quanto no 1T21 essa despesa financeira
de variação cambial não teve nenhum efeito caixa.
Resultado Líquido: Ficou negativo em R$ 7,5 milhões, por conta das despesas financeiras por variação
cambial no 1T21, mesmo com uma forte geração de EBITDA no período.

BALANÇO PATRIMONIAL – (R$ Mil)

No final do ano de 2020, houve uma necessidade de formar estoques para atendimento de uma maior
demanda projetada nas entregas para o 1T21, sendo que esse saldo dos estoques foi realizado no decorrer
do período, face ao aumento de quase 40% no volume entregue quando comparado ao 1T20.
No 1T21, a redução dos “empréstimos e financiamentos” do curto prazo, deve-se a antecipação de
pagamentos relacionados à linha de crédito de capital de giro.
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FLUXO DE CAIXA
No final do 1T21, a Heringer encerrou com disponibilidades no valor de R$ 53,0 milhões. Abaixo os principais
itens que compõem a variação em relação ao período anterior:
 Resultado negativo antes do IR e CSLL de R$ 9,6 milhões;
 Despesas que não afetam o caixa, no valor de R$ 118,9 milhões, principalmente compostas pelos juros e
variação cambial passiva;
 Redução nas contas do ativo, no valor de R$ 125,1 milhões, basicamente concentrado nos estoques;
 Aumento nas contas do passivo, no valor de R$ 7,3 milhões; principalmente composto por fornecedores;
 Investimento líquido no valor de R$ 10,1 milhões;
 Fluxo de caixa líquido negativo das atividades de financiamento, no valor de R$ 218,6 milhões.

7

A geração de caixa no período advém da boa lucratividade do trimestre (que desconsidera a variação cambial
não realizada, ou seja, sem efeito caixa, por se tratar de dívidas a Longo Prazo – RJ), e da utilização dos
estoques construídos no último trimestre do ano anterior. Tal geração de caixa foi utilizada no 1T21 para
quitação de empréstimos de capital de giro de curto prazo, diminuindo assim os custos financeiros da
companhia.
EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MATÉRIAS PRIMAS IMPORTADAS

Fonte: Siacesp/ FOB Brasil

Importante aumento nos preços das matérias primas da cadeia NPK, devido principalmente à demanda
verificada nos principais mercados produtores agrícolas, suportada por bom nível de preços das principais
commodities agrícolas.
PRODUÇÃO NACIONAL DE GRÃOS: ÁREA PLANTADA x CONSUMO DE FERTILIZANTES

Fonte: CONAB
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A produtividade foi a grande estrela no crescimento da produção brasileira. A produção de grãos do Brasil
cresceu mais de 270% entre 1995 e 2020, enquanto a área plantada avançou cerca de 85% apenas. Para que
isso fosse possível, a produtividade mais que dobrou nesse período, o que demonstra o crescimento
sustentável do agronegócio brasileiro. De lá para cá, o país deixou de ser importador de alimentos e se tornou
um dos principais exportadores.
A Tecnologia e o uso do fertilizante se mostram as ferramentas mais importantes para a preservação
ambiental, se produzíssemos com a mesma tecnologia/produtividade dos anos 90, seria necessário que
dobrássemos a área produtiva para produzir a mesma quantidade de grãos produzida nos dias de hoje.

PRODUÇÃO DE GRÃOS E ÁREA PLANTADA
Nesta sexta estimativa para a safra de grãos 2020/21, mostra um crescimento significativo na produção, com
um volume de 273,8 milhões de toneladas, 6,6% ou 16,9 milhões de toneladas superior ao obtido em
2019/20.
Comparativamente à estimativa do mês anterior, observa-se um ganho de 1,5 milhão de toneladas,
sustentado, especialmente, pelo crescimento de 1,1% na área de plantio do milho segunda safra e pelo ganho
de produtividade na soja.
A área de plantio apresenta crescimento de 3,9% sobre a área utilizada na safra anterior, estimada em 68,5
milhões de hectares. Após a colheita, principalmente da soja e do milho primeira safra, em cerca de 30% da
área colhida, são cultivadas as lavouras de segunda e terceira safras e as de inverno, que totalizam cerca 20
milhões de hectares, portanto, para a obtenção de 273,8 milhões de toneladas no país, são cultivados 48,5
milhões de hectares.

Grãos: Milho, Soja, Arroz, Feijão, Sorgo, Mamona, Algodão, Girassol, Cevada, Centeio, Canola, Aveia, Amendoim, Trigo e Triticale
Total Brasil (Todas as culturas) Fonte: CONAB 7º levantamento safra 20/21 – abril de 2021
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ANEXO I – BALANÇO PATRIMONIAL
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ANEXO II – DRE 1T21
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EBITDA (LAJIDA – lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização) é apresentado como
informação adicional porque acreditamos tratar-se de um indicador importante de nosso desempenho operacional,
além de ser útil para a comparação de nosso desempenho com outras empresas do setor. No entanto, nenhum número
deverá ser considerado isoladamente como um substituto para o lucro líquido apurado de acordo a Legislação Societária
(BR GAAP) ou ainda, como uma medida da lucratividade da Heringer. Além disso, nossos cálculos podem não ser
comparáveis a outras medidas similares adotadas por outras empresas do setor.
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base
crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Heringer atualmente tem acesso. Declarações sobre
eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos
membros do Conselho de Administração e Diretores da Heringer.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados
operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
"acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e
suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não.
Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos
ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
estão além da capacidade de controle ou previsão da Heringer.

12

