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3º ITR 2019
Consolidado
MMX – Demonstração do Resultado (em milhares de reais)

31/09/2019

31/09/2018

Receita de venda de bens e/ou serviços

-

1.666

Custo dos bens e/ou serviços vendas

-

-116

Resultado Bruto

-

1.550

-428

-5.988

Despesas Gerais e Administrativas

-2.413

-6.836

Resultado de Equivalência patrimonial

-2.026

-

-

-

4.011

848

-428

-4.438

-27.365

-10.300

7.752

7.666

-35.117

-17.966

-27.793

-14.738

264

-696

-27.529

-15.434

Despesas/Receitas Operacionais

Provisão para patrimônio líquido negativo
Outras receitas/despesas operacionais
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
Resultado financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
Lucro/prejuízo do período consolidado

1

Perspectivas
•

A Companhia e suas subsidiárias, MMX Corumbá Mineração S.A. e MMX Sudeste Mineração S.A.,
encontram-se em processo de recuperação judicial, de modo que atualmente os esforços da
administração da Companhia têm sido no sentido de reduzir seus custos e buscar alternativas de
receitas.

•

No trimestre findo em 30 de setembro de 2019, a Companhia apresentou prejuízos acumulados,

individual e consolidado, de R$664.708 mil, o passivo circulante individual e consolidado da
Companhia excedeu o ativo circulante individual e consolidado em R$881.454 mil e R$785.217
mil, respectivamente, e apresentou patrimônio líquido negativo, individual e consolidado, de
R$719.319 mil e R$720.687 mil, respectivamente.
•

A Companhia está em situação de descontinuidade operacional.

•

A continuidade das operações da Companhia depende do sucesso da recuperação judicial da
Companhia e suas subsidiárias, bem como de aportes de recursos por investidores.
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Perspectivas
•

Conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 21 de agosto de 2019, o Juízo da 4ª
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro prolatou sentença por meio da qual decretou a
falência da MMX e sua controlada MMX Corumbá Mineração S.A. no âmbito do Processo de
Recuperação Judicial (“Decisão”).

•

A este respeito a Companhia interpôs Agravo de Instrumento de modo a liminarmente suspender

os efeitos da Decisão e, no mérito, revertê-la integralmente.
•

Na data de 28 de agosto de 2019 a Companhia tomou conhecimento da decisão proferida pelo
Exmo. Desembargador Benedicto Abicair, relator do Agravo de Instrumento, por meio da qual
foram suspensos os efeitos da Decisão (“Decisão de Suspensão”).

•

Desta forma, dada a Decisão de Suspensão, todos os efeitos da decisão que decretou a falência
da Companhia e da MMX Corumbá estão suspensos. Ainda não foi definida data para o
julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento.
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