Viana, 26 de março de 2021 – Fertilizantes Heringer (FHER3) – Em Recuperação Judicial – anuncia hoje os
resultados do quarto trimestre de 2020 – Teleconferência 30 de Março de 2021
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DESTAQUES:

Resultado Líquido positivo no 4T;
EBITDA positivo no 4T20 e 2020, aumento significativo em comparação aos mesmos períodos de 2019;
Em 2020, melhor margem EBITDA dos últimos 10 anos;
Importante aumento no volume entregue em 2020.
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Em milhares de toneladas

ENTREGAS TRIMESTRAIS

Processo contínuo de retomada nas entregas verificado em todos os trimestres de 2020 em relação aos
mesmos períodos de 2019. Importante crescimento de 76% no ano confirmando o processo de forte
retomada operacional da Companhia.

VOLUMES ENTREGUES E PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL POR CULTURA
Relevante aumento verificado no volume entregue no 4T20 quando comparado ao 4T19, mantendo a
diversidade de vendas por culturas.
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O processo operacional contou com a retomada de mais duas unidades de mistura que foram hibernadas
quando do pedido de recuperação judicial em fevereiro de 2019.
A Companhia mantém um perfil de distribuição dos seus produtos por culturas mais diversificado do que o
mercado, o que nos permite mitigar riscos associados a crédito e preços nos possibilitando buscar a melhor
operação em cada região.

MIX DE PRODUTOS ENTREGUES
Apesar do importante aumento no volume total, o crescimento das entregas das linhas dos produtos
especiais da Companhia acompanhou os percentuais verificados no ano de 2019.
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ENTREGAS DE FERTILIZANTES (kTons)

* Fonte: ANDA

MERCADO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES:
Produção Local: Nos 9M20 foi de 4,95 milhões de toneladas, representando uma redução de 4,1% em relação
aos 9M19 que foi de 5,16 milhões de toneladas.
Importações: Importante incremento de 8,6% nos 9M20, atingindo 23,17 milhões de toneladas ante os 21,34
milhões de toneladas dos 9M19, visando compensar a redução da produção nacional, atendendo assim ao
aumento de demanda de entregas.
Dado o incremento da demanda nos 9M20, a oferta não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo, fazendo
com que houvesse uma redução nos níveis de estoques em 1,3 milhões de toneladas.
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UNIDADES ATIVAS – OPERAÇÕES FABRIS

UNIDADES HIBERNADAS

Conforme Fato Relevante publicado em 19 de
fevereiro de 2021, a Companhia celebrou um
contrato de promessa de compra e venda
envolvendo a unidade de Uberada – MG, os valores
deste contrato serão pagos diretamente a um de
seus credores devidamente classificado como
extraconcursal, por conta de uma garantia de
alienação fiduciária da unidade supracitada.
Vale ressaltar, que tal operação será submetida à
apreciação do CADE (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) para aprovação prévia.
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PERFORMANCE FINANCEIRA
COMPARATIVO TRIMESTRAL – 2020
Rentabilidade crescente no decorrer dos trimestres de 2020 demonstraram a evolução no processo de
recuperação da Companhia.

RESULTADOS OPERACIONAIS *

* % sobre a Receita Líquida

Importante evolução nas margens Bruta e EBITDA em ambos os períodos, resultado da assertividade na
estratégia de vendas adotada, demonstrando o processo de retomada da Companhia. A margem EBITDA de
2020 foi a melhor margem dos últimos dez anos.

6

DRE 4T20 (R$ MIL)

* Evento não recorrente: Despesas com consultorias para processo de Recuperação Judicial R$ 58,5

Receita Líquida: Importante crescimento de 68%, impactada pelo aumento do volume entregue e
principalmente adicionado ao aumento nos preços de venda.
Lucro Bruto: Expressivo aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando melhoria
de margens aliado ao volume de vendas.
VG&A: Importante queda de 78,8% no 4T20 quando comparado ao 4T19, que havia sido impactado por
despesas não recorrentes do processo de RJ.
EBITDA: Superior no 4T20 quando comparado ao 4T19, atingindo importante patamar de 11,9%, em
decorrência do aumento da Receita Líquida e do Lucro Bruto.
Resultado Líquido: Positivo em R$ 45,8 milhões no 4T20, sendo que no 4T19, houve grande impacto positivo
no resultado financeiro líquido por conta do lançamento do Ajuste a Valor Justo da reestruturação do passivo
da Recuperação Judicial, aprovado na assembleia de credores em 28/11/2019.
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DRE 2020 (R$ MIL)

* Evento não recorrente: Despesas com consultorias para processo de Recuperação Judicial R$ 58,5 e Deságio venda ICMS R$ 10,4

Receita Líquida: Importante crescimento de 87,4% em relação ao mesmo período de 2019, em decorrência
do aumento do volume entregue adicionado ao aumento nos preços de venda.
Lucro Bruto: Expressivo aumento quando comparado ao mesmo período do ano anterior, elevando a
margem bruta a mais de 14%, principalmente em consequência do aumento da receita líquida.
VG&A: Importante redução em relação a receita líquida demonstrando adequado tamanho de operação da
Companhia, trazendo as despesas para patamares históricos.
EBITDA: Positivo de R$ 182,5 milhões em 2020, demonstrando importante reversão de mais de R$ 230
milhões em comparação a 2019, em decorrência do importante aumento da Receita Líquida e do Lucro Bruto,
adicionado da redução nas despesas VG&A.
Despesa Financeira/Resultado Líquido: No 2020 a influência da despesa com variação cambial (R$ 254,7
milhões) sobre a dívida em dólares na RJ sem efeito caixa foi o grande fator responsável pelo resultado líquido
negativo de R$ 199,2 milhões.
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RESULTADO FINANCEIRO (R$ MIL)

* EBITDA ajustado por evento não recorrente

Juros sobre passivo da RJ: No ano de 2020 o valor (R$ 73,1 milhões de despesa) contempla a totalidade dos
encargos financeiros sobre a dívida conforme plano de recuperação judicial homologado. No ano de 2019 o
valor (R$ 1,2 bilhões de receita) foi constituído e registrado como Ajuste a Valor Justo (AVJ) sobre a dívida
homologada, conforme CPC 48 – Instrumentos financeiros.
Outras despesas financeiras líquidas: Importante redução dos juros e variações monetárias advindas das
operações de financiamento de curto prazo da Companhia.
Variação Cambial Líquida (Não realizada): importante incremento de variação cambial líquida no ano de
2020 com desvalorização de cerca de 29% quando comparado com o ano de 2019 de aproximadamente 4%,
porém em ambos os períodos sem efeito no caixa por se tratar de dívida alongada no processo de
recuperação judicial.
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BALANÇO PATRIMONIAL – 2020 x 2019





O saldo de estoque está ajustado
para atendimento do programa de
vendas projetado para o início do ano
de 2021;
Redução de cerca de R$ 50 milhões
nos tributos a recuperar devido a
recebimentos em espécie no período
comparativo;
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DIAS DE CONTAS A RECEBER E DE ESTOQUES

FLUXO DE CAIXA
No final do 4T20, a Heringer encerrou com disponibilidades no valor de R$ 40,0 milhões. Abaixo os principais
itens que compõem a variação em relação ao período anterior:
 Resultado positivo antes do IR e CSLL de R$ 74,0 milhões;
 Receitas que não afetam o caixa, no valor de R$ 200,5 milhões, principalmente compostas pelos juros e
variação cambial ativa;
 Redução nas contas do ativo, no valor de R$ 64,7 milhões, basicamente concentrado nos estoques e
contas a receber de clientes;
 Aumento nas contas do passivo, no valor de R$ 75,2 milhões; principalmente composto por
fornecedores;
 Investimento líquido no valor de R$ 4,3 milhões;
 Fluxo de caixa líquido positivo das atividades de financiamento, no valor de R$ 5,2 milhões.
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Resultado antes do IR e CS em ambos os períodos impactados pela variação cambial, sem efeito no caixa por
se tratar de dívidas a Longo Prazo – RJ.

NOTÍCIAS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Brasil exporta US$ 6,5 bilhões em produtos do agronegócio em fevereiro - O agronegócio brasileiro
exportou US$ 6,47 bilhões em fevereiro deste ano, o que representa um incremento de 2,8% em relação ao
mesmo mês do ano passado (US$ 6,29 bilhões). As importações de produtos do agronegócio somaram US$
1,22 bilhão (+14,9%), portanto, o saldo da balança alcançou US$ 5,22 bilhões.
Safra de grãos será ainda maior do que o esperado - A safra de grãos 2020/21 será ainda maior do que o
esperado. De acordo com o 6º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado
no início do mês de março, o crescimento total na produção será de 6%. Com isso o volume estimado é de
272,3 milhões de toneladas ou 15,4 milhões de toneladas superior ao da safra 2019/20.
Vendas de máquinas agrícolas cresceram 7,3% no país em 2020 - Com um forte aumento em dezembro, as
vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias alcançaram 47.077 unidades no mercado doméstico em 2020,
7,3% mais que em 2019 (43.855), segundo dados divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea). O avanço foi garantido pelo reaquecimento da demanda no segundo
semestre, em meio ao aumento das margens de lucro principalmente dos produtores de grãos como soja e
milho.
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Resiliente, agropecuária se destaca como único setor que cresceu em 2020 - Em meio à queda histórica do
PIB de 4,1% em 2020, devido à Covid-19, a agropecuária se destaca como o único setor que apresentou
crescimento no período. Ao longo do ano passado, houve alta de 2% na agropecuária, de acordo com dados
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no início de março. Serviços e indústria
caíram 4,5% e 3,5%, respectivamente. Os números positivos do campo foram puxados principalmente pelas
vendas recorde de soja (7,1%), com destaque para a alta das exportações para a China, e do café (24,4%). Os
ganhos, puxados pelo aumento de produtividade no campo, superaram o desempenho mais fraco nas áreas
de Pesca e Pecuária. O milho também teve crescimento no ano, de 2,7%.
Brasil tem parecer favorável da OIE para ampliar zonas livres de febre aftosa sem vacinação – A ministra
Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) informou que o Brasil recebeu parecer favorável da
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) para reconhecimento dos estados do Paraná, do Rio Grande do
Sul e do Bloco I (Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso) como zonas livres de febre aftosa
sem vacinação.
Conab eleva produção da safrinha para 82,8 milhões de toneladas e espera maior escassez do grão até a
colheita - A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) divulgou seu 6º boletim de acompanhamento
da safra brasileira de grãos para o mês de março e trouxe dados sobre as três safras de milho além de
projeções sobre oferta e demanda brasileiras. Para a segunda safra, que está sendo plantada neste momento,
a entidade estima atingir 14.678,4 mil hectares, representando acréscimo de 6,7% em relação à safra
anterior. Já a produção esperada é de 82.802,3 mil toneladas, representando incremento de 10,3% em
comparação ao último ciclo e maior do que a projeção divulgada no mês passado de 80.076,6 mil toneladas.

EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MATÉRIAS PRIMAS IMPORTADAS

Fonte: Siacesp/ FOB Brasil
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Apesar do preço de Cloreto de Potássio ter ficado estável no 4T20, as demais matérias primas apresentaram
aumento nos preços, suportados pelo incremento de demanda nos principais mercados produtores agrícolas
ao redor do mundo.

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 272,3 milhões de toneladas, 6% ou 15,4 milhões de toneladas superior ao obtido em 2019/20.
Comparativamente à estimativa anterior, observa-se um ganho de 4 milhões de toneladas, sustentado,
sobretudo, pelo crescimento de 6,7% na área de plantio do milho segunda safra.
A área de plantio apresenta crescimento de 3,6% sobre a área utilizada na safra anterior, estimada em 68,3
milhões de hectares. Após a colheita, principalmente da soja e do milho primeira safra, são cultivadas as
lavouras de segunda e terceira safras e as de inverno, que totalizam cerca 20 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 6º levantamento safra 20/21 – março de 2021
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ANEXO I – BALANÇO PATRIMONIAL
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ANEXO II – DRE 4T20

* Evento não recorrente: Despesas com consultorias para processo de Recuperação Judicial R$ 58,5
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ANEXO III – DRE 2020

* Evento não recorrente: Despesas com consultorias para processo de Recuperação Judicial R$ 58,5 e Deságio venda ICMS R$ 10,4
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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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