Viana, 12 de novembro de 2021 – Fertilizantes Heringer (FHER3) – Em Recuperação Judicial – anuncia hoje
os resultados do terceiro trimestre de 2021 – Conferência 17 de Novembro de 2021
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DESTAQUES:

Melhor EBITDA e melhor margem EBITDA já atingida pela Companhia;
Melhor Lucro Bruto e melhor margem Bruta já registrados em um período acumulado de 9 meses;
Resultado líquido positivo no 3T21 e nos 9M21.
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ENTREGAS TRIMESTRAIS – VOLUMES E CULTURAS
Volume entregue no 3T21 em linha com o 3T20, mantendo a diversidade de vendas por culturas. Em ambos
períodos, a maior concentração das entregas foi destinada principalmente à cultura de café.

Importante aumento no volume entregue no 9M21 quando comparado ao 9M20, 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

O volume total entregue no 3T21 foi semelhante ao 3T20, porém, os produtos especiais cresceram 6% nesse
mesmo período comparativo, representando 49% do volume total. Com cerca de 18% de crescimento no
volume total entregue nos 9M21, os produtos especiais cresceram 25% representando 48% do volume total,
enquanto os produtos convencionais cresceram 11% representando 52% do volume total entregue nos
9M21.

UNIDADES ATIVAS – OPERAÇÕES FABRIS

Atualmente a atividade da Companhia conta com
onze unidades ativas e três unidades que ainda se
encontram hibernadas, totalizando 14 unidades.
Capacidades unidades ativas:
Instalada: 4.225 k/Tons
Armazenagem: 638 k/Tons
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Em milhares de toneladas

Em milhares de toneladas

ENTREGAS DE FERTILIZANTES

MERCADO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES:
Produção Local: No 1S21 foi de 3,12 milhões de toneladas, representando uma redução de 7,1% em relação
ao 1S20 que foi de 3,36 milhões de toneladas
Importações: Importante incremento de 18,6% no 1S21, atingindo 15,9 milhões de toneladas ante os 13,4
milhões de toneladas do 1S20, visando compensar a redução da produção nacional, atendendo assim ao
aumento de demanda de entregas.

DRE 3T21 (R$ MIL)

4











Receita Líquida: Apesar da estabilidade nos volumes físicos entregues, observou-se importante
crescimento na receita líquida por conta do aumento dos preços e da melhoria de margens de vendas
no trimestre.
Lucro Bruto: Importante Lucro Bruto, acima de R$ 300 milhões representando uma margem bruta
superior a 23% da receita líquida.
Fretes e Comissões / VG&A: As despesas variáveis (fretes e comissões) cresceram em valor nominal
quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, mas decresceram em relação as vendas. As
despesas fixas (VG&A) tiveram importante decréscimo, mostrando um efetivo ganho de
produtividade.
EBITDA: Melhor EBITDA já registrado pela Companhia em um trimestre, superior em cerca de 300%
quando comparado ao mesmo período de 2020.
Resultado Financeiro Líquido: A desvalorização do real perante ao dólar impactou negativamente o
resultado financeiro do período, registrando uma variação cambial líquida não realizada de cerca de
R$ 69 milhões.
Resultado Líquido: Positivo em mais de R$ 100 milhões, mesmo com o impacto negativo da variação
cambial líquida do período.

RESULTADOS FINANCEIROS (R$ MIL)






Melhor EBITDA já registrado em um trimestre pela Companhia
Despesas Financeiras por Variação Cambial referente às dívidas em moeda estrangeira (RJ) tiveram
grande impacto da desvalorização do Real. Vale destacar, que a dívida em moeda estrangeira
associada a RJ é de muito longo prazo, iniciando-se os pagamentos em dezembro de 2023
Expressivo resultado líquido, superior a R$ 100 milhões mesmo com impacto da variação cambial do
período
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DRE 9M21 (R$ MIL)











Receita Líquida: Impactada positivamente também pelo aumento do volume entregue, por melhores
preços de venda e melhores margens.
Lucro Bruto: Melhor margem bruta e melhor Lucro Bruto já registrados pela Companhia em um
período acumulado de 9 meses.
Fretes e Comissões / VG&A: As despesas variáveis (fretes e comissões) cresceram em valor nominal
quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, mas decresceram em relação as vendas, e
as despesas fixas (VG&A) cresceram menos que o aumento do volume entregue, apesar do
incremento de despesas pontuais com a reabertura de duas unidades que se encontravam
hibernadas.
Outras: No período foi efetivada a operação de venda da unidade de Uberaba resultando em um
ganho de cerca de R$ 31 milhões.
EBITDA: Melhor EBITDA e melhor margem EBITDA já atingida pela Companhia.
Resultado Financeiro Líquido: Nesse período tivemos uma variação cambial negativa de cerca de R$
48 milhões, juros incorridos da RJ de cerca de R$ 59 milhões e demais despesas financeiras de cerca
de R$ 24 milhões.
Resultado Líquido: Expressiva melhoria de performance nas atividades da Companhia como um
todo, gerando importante lucro líquido de cerca de 9% da receita líquida, com importante reversão
em relação aos 9M20.
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RESULTADOS FINANCEIROS / LTM x 2020
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.

* Resultado dos últimos 12 meses: é a somatória do 4º trimestre de 2020 acrescido dos 9M de 2021

RESULTADOS OPERACIONAIS *

* % sobre a Receita Líquida / ** Inclui resultado positivo R$ 31Mi pela alienação da unidade fabril de Uberaba-MG

Importante crescimento da Receita Líquida, Lucro Bruto e no EBITDA em todos os períodos.
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CAPITAL DE GIRO
A necessidade de Capital de Giro da Companhia foi impactada pelos preços mais altos na aquisição das
matérias primas e o aumento necessário para atender a demanda sazonal do período. A lucratividade
crescente da Companhia, entretanto, tem contribuído para minimizar essa demanda de capital de giro.
Sazonalmente o quarto trimestre da Companhia é o de maiores receitas, o que reduzirá fortemente os
estoques e o endividamento no decorrer do trimestre.

* Contas a pagar de 2019 e 2020 ajustadas por Alienação Fiduciária junto a fornecedores e 9M21 deduzido de Alienação Fiduciária junto a um fornecedor

FLUXO DE CAIXA
No final do 3T21, a Heringer encerrou com disponibilidades no valor de R$ 10,9 milhões. Abaixo os principais
itens que compõem a variação em relação ao período anterior:
 Resultado positivo antes do IR e CSLL de R$ 137,5 milhões;
 Despesas que não afetam o caixa, no valor de R$ 123,5 milhões, principalmente compostas pelos juros e
variação cambial não realizada;
 Aumento nas contas do ativo, no valor de R$ 486,9 milhões, basicamente concentrado nos estoques;
 Redução nas contas do passivo, no valor de R$ 81,2 milhões; principalmente composto por fornecedores;
 Investimento líquido no valor de R$ 27,0 milhões;
 Fluxo de caixa líquido positivo das atividades de financiamento, no valor de R$ 317,3 milhões.
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No 3T21, por conta da sazonalidade das entregas no segundo semestre e dos preços atuais das matérias
primas, houve um importante incremento nos estoques, que foram financiados nesse período com geração
de caixa operacional, associado à captação de recursos de curto prazo no mercado financeiro.

EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MATÉRIAS PRIMAS IMPORTADAS

Fonte: Siacesp/ FOB Brasil

Contínuo aumento nos preços das matérias primas da cadeia NPK, devido aos baixos estoques mundiais e
grande demanda verificada nos principais mercados produtores agrícolas, suportada por bom nível de preços
das principais commodities agrícolas.
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NOTÍCIAS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Exportações do agronegócio batem recorde para setembro, com US$ 10,1 bilhões: Governo Federal, por
meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informa que as exportações do
agronegócio foram de US$ 10,10 bilhões em setembro, atingindo o recorde da série histórica no mês. O valor
foi 21% superior exportado em setembro de 2020. O complexo soja e as carnes foram destaques nas
exportações do mês, registrando aumento de US$ 1,91 bilhão no valor exportado.
Chuva favorece culturas na safra 2021/22: O bom volume de chuva que caiu nas primeiras semanas do mês
de outubro na maior parte do país melhorou a condição da evolução das culturas agrícolas. A análise é do
último Boletim de Monitoramento Agrícola Cultivos de Inverno e Verão (safra 2021/2022), publicado pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). As precipitações ocorreram sobretudo nas regiões Norte,
Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto no Nordeste houve menor volume e de forma irregular. A análise é
que as chuvas têm contribuído para a recuperação do armazenamento de água no solo, dos cultivos da safra
de inverno em floração, além do enchimento de grãos e o avanço da semeadura de verão da safra 2021/2022.
No entanto, na região Sul e em parte do estado de São Paulo o excesso de chuvas pode interferir na qualidade
do grão a ser colhido de algumas lavouras.
Brasil bate recorde em importação de fertilizantes: Ao que tudo indica, o ano de 2021 deverá ser o que mais
importou fertilizantes pelo Brasil. Isto por que, com os produtores capitalizados, o volume de compras spot
é maior, tendo em vista as melhores condições comerciais para esta modalidade. Além disso, este fato pode
ser um indicativo de que os produtores devem aumentar a área plantada de soja, milho e algodão, que
demandam um alto volume de adubos. As informações foram divulgadas pelo Boletim Logístico, da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Contratação de crédito rural atinge recorde no primeiro mês da safra 21/22: No desempenho do primeiro
mês da safra 2021/2022, as contratações do crédito rural atingiram R$ 27 bilhões, aumento de 16% em
relação à safra passada. De acordo com o Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra 2021/2022, os
produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
apresentaram o melhor desempenho relativo, com 56% de aumento e R$ 6,6 bilhões contratados, dos quais
R$ 4,2 bilhões em custeio e R$ 1,8 bilhão em investimento, esse último com crescimento de 61%. Do
montante de recursos autorizados para o Pronaf, ainda restam a ser contratados 87% dos investimentos e
78% das demais finalidades.
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PRODUÇÃO DE GRÃOS E ÁREA PLANTADA
Conforme o 1º levantamento da CONAB referente a safra 2021/22, o Brasil deverá apresentar um
crescimento de mais de 14% quando comparado a safra 2020/21, o que levará a produção nacional de grãos
a uma safra recorde de cerca de 287 milhões de toneladas. As chuvas que estavam preocupando os
agricultores e postergando em algumas regiões o início do plantio, apareceu nas primeiras semanas do mês
de outubro na maior parte do país, contribuindo com a evolução das culturas agrícolas.

Grãos: Milho, Soja, Arroz, Feijão, Sorgo, Mamona, Algodão, Girassol, Cevada, Centeio, Canola, Aveia, Amendoim, Trigo e Triticale Total Brasil (Todas as culturas)
Fonte: CONAB 1º levantamento safra 21/22 - outubro 2021
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ANEXO I – BALANÇO PATRIMONIAL
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ANEXO II – DRE 3T21
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ANEXO III – DRE 9M21
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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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