Viana, 28 de Agosto de 2020 – Fertilizantes Heringer (FHER3) – Em Recuperação Judicial – anuncia hoje os
resultados do segundo trimestre de 2020 – Teleconferência 31 de Agosto de 2020.
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Teleconferência em Português
11h00 BR (10:00 a.m. U.S. ET)
Tel: +55 (11) 3181-8565 / 4210-1803
Código: Heringer
Replay por uma semana:
+55 (11) 3193 1012
Senha: : 8621025#

Teleconferência em Inglês
(TRADUÇÃO SIMULTÂNEA)

11h00 BR (10:00 a.m. U.S. ET)
Tel: +1 (412) 717-9627 / (844) 204-8942
Código: Heringer
Replay por uma semana:
+55 (11) 3193 1012
Senha: 4239245#

DESTAQUES:

 Recuperação de margem bruta no 2T20 e 1S20;
 EBITDA positivo no 2T20 e 1S20, aumento significativo em comparação aos mesmos períodos de 2019;
 Expressivo aumento no volume entregue no 2T20 e 1S20;
 Recebimento de R$ 57,9 milhões em créditos de impostos no 1S20.
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VOLUMES ENTREGUES E PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL POR CULTURA
Volumes entregues no 2T20 superiores ao 2T19 em consequência do processo de retomada da Companhia.
Em ambos períodos, as maiores concentrações das entregas foram destinadas principalmente às culturas de
café, cana e milho, seguido pelas demais culturas.

Volumes entregues no 1S20 superiores ao 1S19 devido ao adequado nível de estoque e do processo de
retomada da Companhia após o pedido da RJ. Da mesma forma que no 2T, em ambos períodos, as maiores
concentrações das entregas foram destinadas principalmente às culturas de café, cana e milho, seguido pelas
demais culturas.
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ENTREGAS DE FERTILIZANTES

* Fonte: ANDA

MERCADO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES:
Produção Local: No 1T20 foi de 1,68 milhões de toneladas, representando uma redução de 8,2% em relação
ao 1T19 que foi de 1,83 milhões de toneladas. Tal redução ocorreu principalmente na produção de MAP e
Ureia, sendo esta última em função da paralisação de atividades em unidades da Petrobrás.
Importações: Importante incremento de 10,8% no 1T20, atingindo 5,6 milhões de toneladas ante os 5,0
milhões de toneladas do 1T19, visando compensar a redução da produção nacional, atendendo assim ao
aumento de demanda de entregas.

UNIDADES ATIVAS – OPERAÇÕES FABRIS
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Em fevereiro de 2019, com a aprovação do pedido de Recuperação Judicial, a Companhia passou a operar
com 7 unidades de mistura, adequando a sua capacidade à nova estrutura de negócios, tendo já em outubro
do mesmo ano retornado às atividades operacionais com a unidade de Três Corações - MG, encerrando o
ano de 2019 com 8 unidades de mistura ativas.
Em junho de 2020, com a retomada de Operação da unidade de Dourados – MS, a Companhia passou a
operar com 9 unidades ativas de mistura, atingindo a capacidade instalada de 3,5 milhões de toneladas/ano.

PERFORMANCE FINANCEIRA
DRE 2T20 (R$ MIL)

* EBITDA ajustado por evento não recorrente - Deságio venda ICMS R$ 4.389

Receita Líquida: Importante crescimento de 54%, principalmente impactado pelo aumento de volume em
53% adicionado de discreto aumento nos preços praticados em relação aos custos.
Lucro Bruto: Expressivo aumento de 10 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior,
demonstrando assertividade na estratégia de vendas adotada buscando melhoria de margens com
incremento no volume de vendas.
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EBITDA: Positivo de R$ 17 milhões no 2T20, demonstrando importante reversão de R$ 43 milhões em
comparação ao 2T19 em decorrência do expressivo aumento da Receita Líquida e do Lucro Bruto adicionado
da redução nas despesas VG&A pela reestruturação da Companhia.
Resultado Líquido: Impactado principalmente pela despesa financeira de variação cambial das dívidas a
longo prazo da Recuperação judicial, sem efeito no caixa da Companhia.

DRE 1S20 (R$ MIL)

* EBITDA ajustado por evento não recorrente - Deságio venda ICMS R$ 10.401

Receita Líquida: Importantíssimo crescimento de 109% em relação ao mesmo período de 2019,
principalmente em consequência da assertividade na estratégia de vendas adotada, buscando melhoria de
margens com incremento no volume de vendas.
Lucro Bruto: Expressivo aumento de 15 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano
anterior, revertendo em aproximadamente 90 milhões a Margem bruta, atingindo 11% sobre a Receita
líquida, principalmente em consequência do aumento da receita líquida das vendas no período.
VG&A: Expressiva queda de 30% mesmo considerando o crescimento de 124% no volume entregue,
demonstrando os relevantes impactos positivos das decisões relacionadas ao processo de reestruturação da
Companhia.
EBITDA: R$ 20 milhões, demonstrando importante reversão positiva de R$ 97,7 milhões com relação ao
mesmo período anterior, decorrente dos impactos dos itens anteriormente mencionados.
Resultado Líquido: Fortemente impactado pela despesa financeira de variação cambial de dívidas com prazos
extendidos em até 25 anos , em moeda estrangeira, sem nenhum efeito imediato de caixa.
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BALANÇO PATRIMONIAL – 2T20 X 2T19

Níveis de estoques de 2020 e 2019 encontravam adequados à nova realidade de distribuição e volumes da
Companhia, distribuídos em 8 unidades.
Prazos médios de vendas e Contas a Receber, a exemplo dos anos anteriores, se mantiveram baixos e nos
mesmos patamares de liquidez, com altos níveis de pontualidade e baixíssima inadimplência, mesmo diante
da pandemia
A aprovação do Plano da Recuperação Judicial proporcionou uma reestruturação completa da dívida,
anteriormente classificada como curto prazo, para um novo fluxo de pagamentos, a longo prazo, adequando
os novos vencimentos à geração de caixa da Companhia.
Recebido R$ 58 milhões da Receita Federal em Abril/2020, referente recuperação de impostos Federais.
Imposto de Renda Diferido calculado com base na previsão de resultados futuros constantes nas projeções
do Plano de RJ aprovado.
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CAPITAL DE GIRO
CONTA

2017

2018

2019

1T20

2T20

Estoques

770.025

293.422

344.761

306.038

422.610

Contas a receber

437.688

157.669

172.293

185.589

153.954

9.353
482.274

Contas a pagar

1.212.270

1.228.879

9.874*

Capital de Giro

-4.557

-777.788

507.180

*

13.521*
563.043

* Contas a pagar de 2019, 1T20 e 2T20 conforme dados do balanço, deduzidos de Alienações Fiduciárias junto a dois fornecedores

O Capital de Giro da Companhia, em 2019, teve uma expressiva melhoria quando comparado ao ano de 2018,
principalmente em decorrência da transferência do contas a pagar a curto prazo para o longo prazo,
mediante aprovação do plano de Recuperação Judicial em 03/12/2019 pelos credores, homologado em
14/02/2020 e publicado em 19/02/2020, adicionado pelas positivas melhorias nos níveis de estoques e
contas a receber. O atual capital de giro encontrava-se altamente negativo em 2018 e se manteve crescente
no ano de 2020, estando em patamares bem mais adequados às necessidades financeiras/operacionais da
Companhia.

FLUXO DE CAIXA
No final do 2T20, a Heringer encerrou com disponibilidades no valor de R$ 36,9 milhões. Abaixo os principais
itens que compõem a variação em relação ao período anterior:
a) Resultado negativo antes do IR e CSLL de R$ 33,8 milhões;
b) Despesas que não afetam o caixa, no valor de R$ 37,2 milhões, principalmente compostas pelos juros
e variação cambial passiva;
c) Aumento nas contas do ativo, no valor de R$ 25,0 milhões, basicamente concentrado nos estoques;
d) Aumento nas contas do passivo, no valor de R$ 52,2 milhões, provenientes do aumento de
fornecedores e adiantamento de clientes;
e) Investimento líquido no valor de R$ 7,9 milhões;
f) Fluxo de caixa líquido negativo das atividades de financiamento, no valor de R$ 10,0 milhões.
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2T20

1S20

(33.796)

(269.837)

Despesas (receitas) que não afetam o caixa

37.185

275.969

Redução/(Aumento) nas contas de ativos

(25.038)

Resultado antes do IR e CS

6.730

(Redução)/Aumento nas contas de passivos

52.230

39.498

Fluxo de caixa das atividades operacionais

30.581

52.360

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

(7.955)

(12.076)

Fluxo de Caixa Livre

22.626

40.284

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

(9.964)

(23.404)

12.662

16.880

Caixa no início do período

24.252

20.034

Caixa no final do período

36.914

36.914

Variação do caixa no período

12.662

16.880

Demonstração do Caixa




Resultado líquido no 2T20 e 1S20 fortemente afetados pela variação cambial (Despesa Financeira),
sem efeito no caixa por se tratar de dívidas a Longo Prazo – RJ.
Recebido montante de R$ 57,9 milhões da Receita Federal em início de Abril/2020 referente
recuperação de impostos Federais.

ÓTIMAS NOTÍCIAS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MATÉRIAS PRIMAS IMPORTADAS
* CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
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Fonte: Siacesp/ FOB Brasil

O 2T20 apresentou estabilidade nos preços das principais matérias primas em dólar no mercado
internacional.

RELAÇÃO DE TROCA – PRODUTOS AGRÍCOLAS x TONELADA DE FERTILIZANTES
Relação de troca em níveis favoráveis das principais culturas do Brasil em relação aos patamares históricos.

Fonte: CONAB

PRODUÇÃO DE GRÃOS E ÁREA PLANTADA
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A expectativa na produção de grãos segundo a CONAB, para a safra 2019/20, é de 253,7 milhões de
toneladas. O crescimento deverá ser ao redor de 4,8% ou 11,7 milhões de toneladas acima da safra anterior.
A área plantada está prevista em cerca de 65,9 milhões de hectares, o crescimento calculado é de 4,2%,
comparando-se com a safra 2018/19.

Grãos: Milho, Soja, Arroz, Feijão, Sorgo, Mamona, Algodão, Girassol, Cevada, Centeio, Canola, Aveia, Amendoim, Trigo e Triticale
Total Brasil (Todas as culturas) Fonte: CONAB 11º levantamento safra 19/20 – Agosto 2020
* Expectativa Heringer
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ANEXO I – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Demais contas a receber

Não Circulante
Tributos a recuperar
Outros Créditos
Realizável a Longo Prazo

jun/20

dez/19

36.914
153.954
422.610
161.311
33.661
808.450

20.034
172.293
344.761
192.127
33.118
762.333

314.552
40.259
354.811

337.204
36.301
373.505

PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO
Circulante
Fornecedores
Fornecedores RJ
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos RJ
Encargos sociais
Encargos sociais RJ
Tributos a recolher
Adiantamentos de clientes
Demais contas a pagar
Não Circulante
Fornecedores
Fornecedores RJ
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos RJ
Encargos sociais RJ
Tributos a recolher
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências
Total PASSIVO

Imobilizado e Intangível

439.776

794.587
Total ATIVO

1.603.037

444.095

Patrimônio líquido e Passivo a Descoberto
Capital Social
Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos Acumulados

817.600
1.579.933

Total PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
(PASSIVO A DESCOBERTO)

jun/20

dez/19

356.424
751
127.548
0
11.568
20.871
3.874
22.300
50.497
593.833

230.067
3.025
162.601
39
8.357
23.507
7.999
7.234
62.601
505.430

13.611
419.446
35.739
492.412
0
0
234.755
33.951
1.229.914
1.823.747

13.206
321.888
37
415.929
4.713
194
252.497
34.654
1.043.118
1.548.548

585.518
38.693
-844.921
-220.710

585.518
38.993
-593.126
31.385

1.603.037

1.579.933
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ANEXO II – DRE 2T20

* EBITDA ajustado por evento não recorrente - Deságio venda ICMS R$ 4.389
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ANEXO III – DRE 1S20

* EBITDA ajustado por evento não recorrente - Deságio venda ICMS R$ 10.401
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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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