Viana, 28 de março de 2022 – Fertilizantes Heringer (FHER3) – Em Recuperação Judicial – anuncia hoje os
resultados do quarto trimestre de 2021 – Conferência 29 de Março de 2022
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DESTAQUE:

O ano de 2021, foi o ano onde a Companhia registrou o melhor EBITDA, a melhor margem EBITDA,
o melhor Lucro Bruto, bem como a melhor margem Bruta, resultado disso, o melhor Lucro Líquido
já atingido pela Companhia historicamente.
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STATUS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em 22 de março de 2022, a 2ª Vara Cível da Comarca de Paulínia concedeu o pedido de encerramento da
Recuperação Judicial requerido pela Companhia em 16 de fevereiro de 2022.
Com encerramento da Recuperação Judicial, conclui-se um importante ciclo de reestruturação das
operações, confirmando a continuidade do curso normal dos negócios da Companhia.

ENTREGAS TRIMESTRAIS

Em milhares de toneladas

Entregas trimestrais em linha com o programado, aproveitando ao máximo as oportunidades do mercado,
auferindo maiores margens e diversificando produtos. Forte crescimento nas entregas no 1º semestre,
garantindo uma alta de 8,1% nas entregas totais do ano.
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ENTREGAS TRIMESTRAIS – VOLUMES E CULTURAS
Volume entregue no 4T21 pouco menor que 4T20, mas mantendo a diversidade de entregas por culturas
quando comparado ao 4T20. Café e demais culturas, foram as culturas de maior concentração no período,
representando 58% das entregas.

ENTREGAS ANUAIS – VOLUMES E CULTURAS
Incremento nas entregas totais de 2021 quando comparado a 2020, com café e demais culturas
representando 58% das entregas do ano 2021.
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MIX DE PRODUTOS ENTREGUES

Em milhares de toneladas

Em milhares de toneladas

O volume total entregue no 4T21 foi um pouco inferior ao 4T20, porém, compensado pelo aumento do
volume dos produtos especiais que cresceu de 49% para 51% no mesmo período. As entregas dos produtos
especiais no ano de 2021 foram bem superiores a 2020, apresentando crescimento0 de 19,5% no volume, e
atingindo 51% do total entregue no ano.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS UNIDADES DE MISTURA HERINGER 2021
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

* Fonte: ANDA

Mercado Brasileiro de Fertilizantes
Produção Local: Em 2021 foi de 6,99 milhões de toneladas, representando um aumento de 7,3% em relação
a 2020 que foi de 6,52 milhões de toneladas.
Importações: Importante incremento de 19,3% em 2021, atingindo 39,2 milhões de toneladas ante os 32,9
milhões de toneladas de 2020, visando compensar a produção nacional, atendendo assim ao aumento de
demanda de entregas.

COMPARATIVO TRIMESTRAL – 2021

Crescente geração de EBITDA no decorrer dos trimestres e um montante recorde histórico atingido no ano
de 2021.
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DRE 4T21 (R$ MIL)







Receita Líquida: Apesar da queda nos volumes físicos entregues, observou-se importante
crescimento na receita líquida por conta do aumento dos preços; nota-se também consequente
melhoria das margens de vendas no trimestre.
Lucro Bruto: Importante Lucro Bruto, acima de R$ 400 milhões representando uma margem bruta
superior a 26% da receita líquida.
EBITDA: Melhor EBITDA já registrado pela Companhia em um trimestre, superior em cerca de 300%
quando comparado ao mesmo período de 2020.
Resultado Líquido: Positivo em cerca de quase R$ 430 milhões, considerando o efeito positivo de
cerca de R$ 100 milhões a título de reconhecimento de tributos federais diferidos a realizar nos
períodos futuros.
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DRE 2021 (R$ MIL)







Receita Líquida: Impactada positivamente também pelo aumento do volume entregue e por maiores
preços de venda motivados pelo significativo aumento dos custos dos insumos.
Lucro Bruto: Melhor margem bruta e melhor lucro bruto já registrados pela Companhia
historicamente.
Outras: Esse valor deve-se principalmente ao ganho relativo à efetivação da operação de venda da
unidade de Uberaba.
EBITDA: Melhor EBITDA e melhor margem EBITDA já atingida pela Companhia historicamente.
Resultado Líquido: Expressiva melhoria de performance nas atividades da Companhia como um
todo, gerando importante lucro líquido de cerca de 16% da receita líquida, o que é uma importante
melhoria em relação a 2020 (quando a Companhia percebeu relevante impacto negativo de variação
cambial não realizada). Além disso, a Companhia contemplou efeito positivo de cerca de R$ 100
milhões a título de reconhecimento de tributos federais diferidos a realizar nos períodos futuros.
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RESULTADOS FINANCEIROS (R$ MIL)





Variação Cambial: referente às dívidas em moeda estrangeira (RJ), devido à desvalorização do Real.
Vale destacar, que a dívida em moeda estrangeira associada a RJ é de longo prazo, iniciando-se os
pagamentos em dezembro de 2023.
Demais despesas financeiras: referem-se aos encargos da dívida da RJ e dos empréstimos de curto
prazo.
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FLUXO DE CAIXA
No final do 4T21, a Heringer encerrou com disponibilidades no valor de R$ 30,6 milhões. Abaixo os principais
itens que compõem a variação em relação ao período anterior:
 Resultado positivo antes do IR e CSLL de R$ 370,6 milhões;
 Despesas que não afetam o caixa, no valor de R$ 85,7 milhões, principalmente compostas pelos juros e
variação cambial não realizada;
 Aumento nas contas do ativo, no valor de R$ 418,3 milhões, basicamente concentrado nos estoques;
 Redução nas contas do passivo, no valor de R$ 5,5 milhões;
 Investimento líquido no valor de R$ 10,9 milhões;
 Fluxo de caixa líquido negativo das atividades de financiamento, no valor de R$ 1,8 milhões.

No 4T21, o mercado de fertilizantes sofreu expressivo aumento no custo dos insumos minerais (em função
da forte demanda de grandes mercados consumidores, como Índia e China por exemplo), o que motivou
significativo aumento no saldo dos estoques. Como resultado disso, recorremos a linhas de crédito no
mercado financeiro para fazer face da cobertura do fluxo de caixa livre.
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EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MATÉRIAS PRIMAS IMPORTADAS

Fonte: Siacesp/ FOB Brasil

O mercado continuou em alta tendo suporte, principalmente pelo nível de preço das principais commodities
agrícolas e a alta demanda nos mercados consumidores. Destaque para ureia que disparou principalmente
pelos curtos estoques da Índia (grande mercado consumidor), controles de exportação na China e limitando
a exportação na Rússia (dois grandes mercados com consumo interno e também exportadores).
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PRODUÇÃO DE GRÃOS E ÁREA PLANTADA
Conforme o 5º levantamento da CONAB referente a safra 2021/22, o Brasil deverá apresentar um
crescimento de mais de 5% quando comparado a safra 2020/21, o que levará a produção nacional de grãos
a uma safra recorde de cerca de 268 milhões de toneladas.

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 21/22 - março/22
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ANEXO I – BALANÇO PATRIMONIAL
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ANEXO II – DRE 4T21
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ANEXO III – DRE 2021
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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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