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Sete International One GmbH
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 21.379           Fornecedores 1.225               
Partes relacionadas 60                  Provisão para perda de investimentos 29.310.962      
Empréstimos a partes relacionadas 14.830.016    Partes relacionadas 110.066           

Empréstimos com partes relacionadas 1.726.266        
14.851.455    Empréstimos e financiamentos 184.661           

31.333.180      
Investimentos -                 

-                 Patrimônio líquido

Capital social 7.973.176        
Reservas de lucros 854.876           
Ajuste de avaliação patrimonial (3.391.957)      
Prejuízo do período (21.917.820)    

(16.481.725)    

Total do ativo 14.851.455    Total do passivo e patrimônio líquido 14.851.455      
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Sete International One GmbH
Demonstrações Financeiras em IFRS
Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

Despesas administrativas (37.657)           
Participação nos resultados de controladas (26.959.269)    
Outras despesas operacionais (20)                  

Prejuízo operacional (26.996.946)    

Receitas financeiras 848.074           
Despesas financeiras (187.744)         
Variações monetárias e cambiais 4.418.796        

Resultado financeiro líquido 5.079.126        

Prejuízo do exercício (21.917.820)    
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Sete International One GmbH
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 6.407.607        854.876           -                  391.059           7.653.542        

Integralização de capital 1.681.798        -                  -                  -                  1.681.798        
Transferência de investimento em controladas(116.229)         -                  -                  -                  (116.229)         
Ajustes de avaliação patrimonial -                  -                  -                  (3.783.016)      (3.783.016)      
Prejuízo do exercício -                  -                  (21.917.820)    -                  (21.917.820)    

Em 31 de dezembro de2015 7.973.176        854.876           (21.917.820)    (3.391.957)      (16.481.725)    
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Sete International One GmbH
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 (21.917.820)     
Ajustes de:

Resultado de participação societária 26.959.269       
Juros de empréstimos líquido (7.106.662)       
Variação cambial e monetária, líquida (4.418.796)       

(6.484.009)       

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) em despesas antecipadas 22.775             
Redução (aumento) em contas a receber (19)                   
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar 104.350           

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (6.356.903)       

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em subsidiárias (6.478)              

 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (6.478)              
 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

   Aumento de capital acionistas controladores 1.681.798        

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de  Financiamento 1.681.798        

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido (4.681.583)       

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 284.166           

Efeito das variações de taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa 4.418.796        

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 21.379             
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