
DOC.20

834



Sete Brasil Participações S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Balanço Patrimonial
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 105.720         Fornecedores 3.023                      
Adiantamentos diversos 368                Debêntures 2.825.412               
Tributos a recuperar 5.068             Provisão para perda de investimentos 20.867.252             
Despesas antecipadas 7.964             Obrigações trabalhistas e sociais 28.103                    
Empréstimos a partes relacionadas 1.752.716      Obrigações fiscais 2.632                      

1.871.836      23.726.422             

Patrimônio líquido
Investimentos -                 
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)           

Total do ativo 1.878.162      Total do passivo e patrimônio líquido 1.878.162               
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Sete Brasil Participações S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS 
Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

Despesas administrativas (121.117)         
Participação nos resultados de controladas (26.494.480)    
Outras despesas operacionais (168)                

Prejuízo operacional (26.615.765)    

Receitas financeiras 197.248          
Despesas financeiras (12.311)           
Variações monetárias e cambiais (2.203)             

Resultado financeiro líquido 182.734          

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
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

Em 01 de janeiro de 2015 6.368.500       (56.994)           930.359          -                  417.155          7.659.020       

Integralização de capital 1.883.000       -                  -                  -                  -                  1.883.000       
Ajustes de avaliação patrimonial -                  -                  -                  -                  (4.957.249)      (4.957.249)      
Prejuízo do exercício -                  -                  -                  (26.433.031)    -                  (26.433.031)    

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

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do período (26.433.031)         
Ajustes de:

Depreciação e amortização 3.973                    
Resultado de participação societária 26.494.480           
Juros de empréstimos (173.704)              
Baixa de ativos por alienação 135                       
Variação cambial e monetária, líquida 2.203                    

(105.944)              

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) em tributos a recuperar 16.357                  
Redução (aumento) em adiantamentos diversos 226                       
Redução (aumento) em despesas antecipadas 1.076                    
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar (7.788)                  
Aumento (redução) em obrigações fiscais 2.151                    
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e sociais 2.894                    

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (91.028)                

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (4)                         
Aquisição de ativo intangível (26)                       
Aporte de capital em subsidiárias (1.737.865)           

 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.737.895)           
 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

   Captação de empréstimos 1                           
   Aumento de capital acionistas controladores 1.883.000             

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de  Financiamento 1.883.001             

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido 54.078                  

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 51.642                  

Efeito das variações de taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa -                       

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 105.720                
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