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Sete Brasil Participações S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Balanço Patrimonial - Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes a caixa 195.760         Fornecedores 6.128.904       
Despesas Antecipadas 223.013         Empréstimos e financiamentos 14.597.164     
Tributos a recuperar 5.180             Debêntures 2.825.412       
Adiantamentos diversos 370                Obrigações sociais e trabalhistas 29.419            
Partes relacionadas 11.091           Partes relacionadas 107.958          
Investimentos FGCN 56.859           Obrigações fiscais 3.240              

492.273         23.692.097     

Patrimônio líquido
Investimentos -                Atribuído aos acionistas da controladora
Intangível 2.379             Capital social 8.251.500       
Imobilizado 3.947             Gasto com emissão de ações (56.994)           

Reservas de lucros 930.359          
6.326             Ajuste de avaliação patrimonial (4.540.094)      

Prejuízo do período (26.433.031)    

(21.848.260)    

Atribuído aos acionistas não controladores (1.345.238)      

Total do ativo 498.599         Total do passivo e patrimônio líquido 498.599          

830



Sete Brasil Participações S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Demonstração do Resultado  - Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

Despesas administrativas (350.366)         
Participação nos resultados de controladas -                  
Provisão para perda de recuperabilidade (impairment) (34.441.466)    
Outras despesas operacionais (505.761)         

Prejuízo operacional (35.297.593)    

Receitas financeiras 24.083             
Despesas financeiras (1.056.115)      
Variações monetárias e cambiais 4.502.120        

Resultado financeiro líquido 3.470.088        

Atribuível a participação dos não controladores 5.394.474        

Prejuízo do exercício (26.433.031)    
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Sete Brasil Participações S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido  - Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

 Capital social Gasto com 
emissão de 

ações

Reservas de 
lucros

Prejuízo 
Acmulado

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Total Participação de 
acionistas não 
controladores

Patrimônio 
Líquido

Em 01 de janeiro de 2015 6.368.500       (56.994)           930.359          -                  417.455          7.659.320       288.455          7.947.775       

Integralização de capital 1.883.000       -                  -                  -                  -                  1.883.000       1.031              1.884.031       
Ajustes de avaliação patrimonial -                  -                  -                  -                  (5.044.447)      (5.044.447)      3.846.648       (1.197.799)      
Compra de participação societária -                  -                  -                  -                  86.898            86.898            (86.898)           -                  
Prejuízo do exercício -                  -                  -                  (26.433.031)    -                  (26.433.031)    (5.394.474)      (31.827.505)    
Total de contribuições de acionistas -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Em 31 de dezembro de2015 8.251.500       (56.994)           930.359          (26.433.031)    (4.540.094)      (21.848.260)    (1.345.238)      (23.193.498)    
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Sete Brasil Participações S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Demonstração dos fluxos de caixa - consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do período (31.827.505)     
Ajustes de:

Depreciação e amortização (Notas 9 e 10) 3.973                
Resultado de participação societária (Nota 8)  - 
Juros de empréstimos (Nota 13) 880.149            

56.007              
Baixa de ativos por alienação 135                   
Provisão de recuperabilidade dos ativos 34.441.466       
Variação cambial e monetária, líquida (Nota 16) (4.502.120)       

 (947.895)           

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) em tributos a recuperar 16.327              
Redução (aumento) em adiantamentos diversos 226                   
Redução (aumento) em despesas antecipadas 3.575                
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar 866.101            
Aumento (redução) em obrigações fiscais 2.736                
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e sociais 4.210                
Aumento (redução) em outros passivos -
Juros de empréstimos pagos (42.005)             

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (96.725)             

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (4)                      
Aquisição de ativo intangível (26)                    
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 4.172                
Empréstimos concedidos a partes relacionadas (282)                  
Investimentos no FGCN (966)                  
Aporte de capital em subsidiárias  - 

 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 2.894                

 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

   Captação de empréstimos (21.713)             
   Pagamento de empréstimos (1.920.969)       
   Aumento de capital acionistas controladores 1.883.000         
   Aumento de capital acionistas não controladores 1.031                

 
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento (58.651)             

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido (152.482)           

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 412.416            

Efeito das variações de taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa (64.174)             

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 195.760            
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