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Sete Investimentos 2 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 43                  Fornecedores 3.177             
Tributos a recuperar 1                    

3.177             
44                  

Investimentos 5.804             Patrimônio líquido

5.804             Capital social 21.152           
Reserva de lucro (626)              
Ajuste de avaliação patrimonial (66)                
Prejuízo do período (17.789)         

2.671             

Total do ativo 5.848             Total do passivo e patrimônio líquido 5.848             
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Sete Investimentos 2 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 (7.044)           
Participação nos resultados de controladas (10.140)         
Outras despesas operacionais (237)              

Prejuízo operacional (17.421)         

Receitas financeiras 218                
Despesas financeiras (422)              
Variações monetárias e cambiais (164)              

Resultado financeiro líquido (368)              

Prejuízo do exercício (17.789)         
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Sete Investimentos 2 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 Reservas de 
lucros

Prejuízo 
Acmulado

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Total

Em 01 de janeiro de 2015 6.991               (626)                -                  (3)                     6.362               

Integralização de capital 14.161             -                  -                  -                  14.161             
Ajustes de avaliação patrimonial -                  -                  -                  (63)                  (63)                  
Prejuízo do exercício -                  -                  (17.789)           -                  (17.789)           

Em 31 de dezembro de2015 21.152             (626)                (17.789)           (66)                  2.671               
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Sete Investimentos 2 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 (17.789)         
Ajustes de:

Resultado de participação societária 10.140          
Variação cambial e monetária, líquida 164               

(7.485)           

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) em tributos a recuperar (1)                  
Redução (aumento) em despesas antecipadas 6.030            
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar (1.596)           
Aumento (redução) em obrigações fiscais (10)                

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (3.062)           

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em subsidiárias (16.445)         

 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (16.445)         
 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

   Aumento de capital acionistas controladores 14.161          

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de  Financiamento 14.161          

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido (5.346)           

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 5.553            

Efeito das variações de taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa (164)              

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 43                 
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