Viana, 02 de agosto de 2021 – Fertilizantes Heringer (FHER3) – Em Recuperação Judicial – anuncia hoje os
resultados do segundo trimestre de 2021 – Conferência 03 de Agosto de 2021
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DESTAQUES:

EBITDA do 2T21 e 1S21, muito superior aos registrados nos mesmos períodos de 2020;
Melhores margens Bruta e EBITDA já atingida em um segundo trimestre e primeiro semestre;
Resultado líquido positivo no 2T21 e no 1S21.
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ENTREGAS TRIMESTRAIS – VOLUMES E CULTURAS
Importante aumento no volume entregue no 2T21 quando comparado ao 2T20, mantendo a diversidade de
vendas por culturas. Em ambos períodos, as maiores concentrações das entregas foram destinadas
principalmente às demais culturas (cerca de 50 culturas).

Volumes entregues no 1S21 superiores ao 1S20, confirmando o processo de retomada da Companhia. Em
ambos períodos, as maiores concentrações das entregas foram destinadas principalmente às demais
culturas, seguidas pelas culturas de café e milho.
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MIX DE PRODUTOS ENTREGUES

Em milhares de toneladas

Em milhares de toneladas

A importância das vendas de produtos especiais vem crescendo consistentemente, chegando a representar
49% em nosso mix de entregas acumuladas no ano até o momento (no 2T21 superou os convencionais, tendo
correspondido a 52% do total entregue no trimestre). Vale destacar que os produtos especiais da Heringer
são fertilizantes em grande parte exclusivos da Companhia que proporcionam vantagens agronômicas
superiores aos padrões de mercado. A Companhia possui um dos maiores portfólios de fertilizantes especiais
do mercado, possuindo produtos com potencial de uso em todas as culturas. O desenvolvimento desta linha
de produtos tem como objetivo o atendimento das necessidades nutricionais das culturas, objetivando
aumento de produtividade, melhorando a qualidade final dos produtos e proporcionando maiores retornos
financeiros aos produtores rurais e a Companhia.

VOLUME DE ENTREGAS / Nº CLIENTES
Importante recuperação nos volumes e no número de clientes a partir do processo de reestruturação da
Companhia.
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UNIDADES ATIVAS – OPERAÇÕES FABRIS
Atualmente a atividade da Companhia conta com dez unidades ativas, uma em processo de retomada no
3T21 e três unidades que ainda se encontram hibernadas, totalizando 14 unidades.
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DRE 2T21 (R$ MIL)












Receita Líquida: Forte crescimento de mais de 90%, impactada pelo aumento do volume entregue e
por melhores preços de venda devido ao aumento do valor de mercado dos insumos e com
recomposição de margens.
Lucro Bruto: Melhor margem bruta já registrada em um segundo trimestre. O expressivo aumento
em relação ao mesmo período do ano anterior deve-se ao repasse do aumento no custo dos insumos,
associado ao nosso foco em oportunidades de negócios de melhor rentabilidade.
Fretes e Comissões / VG&A: Tivemos um efetivo ganho de produtividade visto que as despesas
variáveis (fretes e comissões) decresceram em relação as vendas, e as despesas fixas (VG&A)
cresceram menos da metade do aumento no volume vendido.
Outras: Contempla substancialmente o resultado da operação de venda da Unidade de Uberaba-MG
(R$ 31 milhões)
EBITDA: Melhor EBITDA e melhor margem EBITDA já atingido pela Companhia em um segundo
trimestre, bastante superior quando comparado ao 2T20.
Resultado Financeiro Líquido: Positivo devido à apreciação do Real no período, gerando ganho
cambial não realizado, sobre o passivo inscrito da RJ.
Resultado Líquido: Positivo R$ 144,7 milhões, bastante superior quando comparado ao 2T20,
impactado pela ótima performance de lucratividade e pelo ganho cambial no trimestre.
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DRE 1S21 (R$ MIL)













Receita Líquida: Assim como no 2T21, o 1S21 também positivamente impactado pelo aumento do
volume entregue e por melhores preços de venda devido ao aumento do valor de mercado dos
insumos e com recomposição de margens.
Lucro Bruto: Melhor margem bruta já registrada em um primeiro semestre. Expressivo aumento em
relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente em consequência do aumento da receita
líquida das vendas no período.
Fretes e Comissões / VG&A: Tivemos um efetivo ganho de produtividade visto que as despesas
variáveis (fretes e comissões) decresceram em relação as vendas, e as despesas fixas (VG&A)
cresceram menos da metade do aumento no volume vendido apesar do incremento de despesas
pontuais com a reabertura de duas unidades que estavam hibernadas.
Outras: No período foi efetivada a operação de venda da unidade de Uberaba resultando em uma
receita de cerca de R$ 31 milhões.
EBITDA: Melhor margem EBITDA já atingida pela Companhia em um primeiro semestre, muito
superior quando comparado ao 1S20.
Resultado Financeiro Líquido: Baixo nível de endividamento financeiro de curto prazo com
consequente diminuição de juros no período, e baixa variação cambial verificada no fechamento do
semestre em relação a 31/12/2020.
Resultado Líquido: Expressiva melhoria de performance nas atividades da Companhia como um
todo, gerando importante lucro líquido superior a 10% da receita líquida, com importante reversão
em relação ao 1S20.
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RESULTADOS OPERACIONAIS *

* % sobre a Receita Líquida

Neste período registrou-se as melhores margens Bruta e EBITDA já verificadas para um segundo trimestre e
para um primeiro semestre. EBITDA ajustado no 2T e 1S do ano de 2021, exclui o ganho com a operação de
venda da unidade de Uberaba-MG (cerca de R$ 31 milhões).
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* % sobre a Receita Líquida
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RESULTADOS FINANCEIROS

Expurgando o impacto da variação cambial não realizada, percebe-se uma queda expressiva no resultado
financeiro, como consequência do menor endividamento financeiro no ano até o momento.

* Resultado dos últimos 12 meses: é a somatória do 2º semestre de 2020 acrescido do 1º semestre de 2021
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Os resultados compilados dos últimos 12 meses quando comparados ao ano de 2020 demonstraram os
melhores resultados já alcançados em EBITDA e Resultado Líquido da história da Companhia.
BALANÇO PATRIMONIAL – (R$ Mil)

Destaca-se que o caixa da Companhia se mantém devidamente adequado com as operações, visando honrar
as obrigações de curto prazo. Incremento dos estoques no 2T21 com consequente aumento de empréstimos
e financiamentos para essa aquisição levando em conta as projeções de aumento das estregas no 3T21.
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CAPITAL DE GIRO
A necessidade de Capital de Giro da Companhia, tem aumentado refletindo o crescimento das vendas e do
custo dos insumos nos últimos trimestres. A lucratividade crescente da Companhia, entretanto, tem
contribuído para minimizar essa necessidade de capital de giro. A geração de caixa verificada nos últimos
períodos pela Companhia se mostram suficientes para a formação de capital de giro próprio bem como os
pagamentos futuros aprovados na RJ.

* Contas a pagar de 2019, 2020 e 1S21 conforme dados do balanço, deduzidos de Alienações Fiduciárias junto a dois fornecedores

FLUXO DE CAIXA
No final do 2T21, a Heringer encerrou com disponibilidades no valor de R$ 27,8 milhões. Abaixo os principais
itens que compõem a variação em relação ao período anterior:
 Resultado positivo antes do IR e CSLL de R$ 188,0 milhões;
 Receitas que não afetam o caixa, no valor de R$ 129,8 milhões, principalmente compostas pelos juros e
variação cambial não realizada;
 Aumento nas contas do ativo, no valor de R$ 234,6 milhões, basicamente concentrado nos estoques;
 Aumento nas contas do passivo, no valor de R$ 49,0 milhões; principalmente composto por
fornecedores;
 Investimento líquido no valor de R$ 30,3 milhões;
 Fluxo de caixa líquido positivo das atividades de financiamento, no valor de R$ 132,5 milhões.
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No 2T21, equilibramos a alavancagem na formação de estoques com geração de caixa operacional e captação
de recursos no mercado financeiro, visando atender a maior demanda projetado para o 2S21.

EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MATÉRIAS PRIMAS IMPORTADAS

Fonte: Siacesp/ FOB Brasil

Contínuo 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.
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PRODUÇÃO DE GRÃOS E ÁREA PLANTADA
Para a atual safra, 2020/21, estima-se um volume de 260,8 milhões de toneladas. O atraso no plantio das
culturas de primeira safra, aliado ao comportamento climático irregular, impactaram negativamente o
potencial produtivo das culturas de segunda safra, sobretudo do milho, resultando em alterações
significativas na produtividade. O dado final da produção de grãos ainda depende da colheita das culturas de
segunda safra e do algodão que estão em andamento, e das culturas de terceira safra (casos de feijão e
milho), além das culturas de inverno, com os plantios em fase final de semeadura. Apesar dessa diminuição
da expectativa de produção os agricultores estão sendo compensados pelos ótimos níveis de preços dos
grãos.

Grãos: Milho, Soja, Arroz, Feijão, Sorgo, Mamona, Algodão, Girassol, Cevada, Centeio, Canola, Aveia, Amendoim, Trigo e Triticale
Total Brasil (Todas as culturas) Fonte: CONAB 10º levantamento safra 20/21 – julho de 2021

13

ANEXO I – BALANÇO PATRIMONIAL
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ANEXO II – DRE 2T21
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ANEXO III – DRE 1S21
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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.
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