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3º ITR 2018
Controladora

Consolidado

30/09/2018

30/09/2018

Receita de venda de bens e/ou serviços

-

7.358

Custo dos bens e/ou serviços vendas

-

-

Resultado Bruto

-

7.358

(1.255)

(60.130)

Despesas Gerais e Administrativas

(423)

(59.603)

Despesas com depreciação e amortização

(832)

(1.263)

Outras Despesas / Receitas Operacionais

-

736

Resultado de Equivalência patrimonial

(290.011)

(131)

Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos

(291.266)

(52.903)

Resultado financeiro

(45.624)

(284.564)

Receitas Financeiras

2.045

2.206

Despesas Financeiras

(7.582)

(261.985)

Variação cambial, líquida

(40.087)

(24.785)

(336.890)

(337.467)

-

(53)

(336.890)

(337.520)

OSX – Demonstração do Resultado (em milhares de reais)

Despesas / Receitas Operacionais

Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente
Prejuízo líquido do período

Perspectivas

•

No 3º trimestre de 2018, o prejuízo líquido apurado foi de R$337.520 mil e os prejuízos acumulados montam
R$9.428.570 mil.

•

Isso indica uma incerteza quanto à capacidade da Companhia continuar operando. Ainda, há a possibilidade da
Companhia não ser capaz de realizar seus ativos e saldar seus passivos durante o curso normal dos negócios.

•

A Companhia e suas controladas estão em processo de recuperação judicial.

•

A Companhia vem promovendo a reestruturação societária do Grupo OSX, para o desenvolvimento de suas
atividades, notadamente no contexto da recuperação judicial.

•

Para que seja possível gerar caixa para fazer frente à suas obrigações perante terceiros no âmbito do plano de
recuperação judicial e fora dele, é necessário que haja partes interessadas na aquisição de determinados ativos
da Companhia e suas subsidiárias, sucesso na captação de novos recursos para a Companhia e investidores
dispostos a instalar empreendimentos voltados ou relacionados à indústria naval na área do Porto do Açu.

•

O principal desafio da Companhia continua sendo a equalização de suas receitas em contrapartida das obrigações
geradas para manutenção do plano de recuperação judicial.
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