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DFP 2018
Controladora

Consolidado

31/12/2018

31/12/2018

Receita de venda de bens e/ou serviços

-

9.610

Custo dos bens e/ou serviços vendas

-

-

Resultado Bruto

-

9.610

(1.531)

(74.913)

Despesas Gerais e Administrativas

(691)

(75.211)

Despesas com depreciação e amortização

(840)

(1.374)

OSX – Demonstração do Resultado (em milhares de reais)

Despesas / Receitas Operacionais

Avaliação ao valor justo de prop. para invest.
Outras Despesas / Receitas Operacionais

936
-

736

Resultado de Equivalência patrimonial

(418.868)

(1.078)

Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos

(420.399)

(66.931)

(6.373)

(360.308)

Receitas Financeiras

2.417

2.618

Despesas Financeiras

(9.231)

(343.561)

441

(19.365)

(426.772)

(427.239)

-

(18)

-

(318)

(426.772)

(427.575)

Resultado financeiro

Variação cambial, líquida
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Prejuízo líquido do período

Perspectivas

•

No ano de 2018, o prejuízo líquido apurado foi de R$457.575 mil e os prejuízos acumulados montam R$5.667.529
mil.

•

No tocante ao ponto considerado crítico para a devida manutenção das atividades da Companhia e de sua
reestruturação financeira - obrigações extraconcursais -, vimos buscando opções para renegociação de tais.

•

Nesse sentido, em setembro de 2018, a Companhia e suas controladas, OSX Construção Naval S.A. – Em
Recuperação Judicial (“OSX CN”) e OSX Serviços Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial, celebraram
acordo de standstill com a Porto do Açu Operações S.A (“Porto do Açu”). Nos termos do acordo, a Porto do Açu
concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir das referidas empresas quaisquer obrigações
pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante a Porto do Açu, incluindo, dentre outras,
os alugueis vencidos e vincendos que passariam a ser devidos pela OSX CN à Porto do Açu, a partir de setembro
de 2018, em relação à área no Porto do Açu.

•

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

•

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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