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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Acionistas e Administradores da Moinho S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Moinho S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Moinho S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Processos investigativos
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 21 às demonstrações financeiras, a qual descreve que: (i) como parte do processo de 
integração ao Grupo Statkraft, após a aquisição pelo Grupo do controle majoritário da Statkraft Energias Renováveis S.A. (“SKER”) e de 
suas controladas, em 13 de julho de 2015, o Grupo realizou uma investigação interna relacionada à SKER, e o verificado durante essa 
investigação foi informado às autoridades competentes durante o exercício de 2016; no atual estágio, não é possível prever o resultado 
final; (ii) a SKER, entre outras pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos fundos de participação detidos pela Fundação dos Econo-
miários Federais - FUNCEF e outros fundos de pensão, foi arrolada como parte em uma ação civil pública ajuizada pela Associação 
Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da FUNCEF - ANIPA, cujo objetivo é reconhecer supostos prejuízos causados aos 
participantes da citada Associação por alegada má administração dos recursos pela FUNCEF, o que, atualmente, vem sendo classificado 
com avaliação de risco possível. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esses assuntos.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela Administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de au-
ditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
•	 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração.
•	 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demons-
trações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.
Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Porto Alegre, 13 de abril de 2021

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Renato Vieira Lima
Auditores Independentes Contador
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UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, cujos atos constitutivos datados de 12/11/1997, 
arquivados na JUCESC sob nº 42300049417, sediada na cidade de Timbó – SC, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89.120-
000. Tem por objeto: Prestação de serviços de comunicações multimidia SCM, provedores de acesso às redes de comunicação, portais, 
provedores de conteúdo e serviço de informação na internet; operadores de televisão por cabo, operadores de televisão por assinatura 

via satélite, operadores de televisão por assinatura por micro-ondas, atividade de rádio, tratamento de dados, provedores de serviço de 
aplicação e serviço de hospedagem na internet, serviços de telefonia fixa comutada (STFC), comércio varejista especializado de equipa-
mentos e suprimentos de informática e telefonia móvel celular.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: (Em milhares de reais)
Controladora  Consolidado 

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 42.983 4.836 43.335 9.240
Contas a receber 45.369 31.852 45.788 33.359
Estoques 6.018 3.269 6.018 3.859
Impostos a recuperar 5.858 4.980 5.858 5.352
Outros créditos 1.314 1.019 1.314 1.972
Total do ativo circulante 101.542 45.955 102.313 53.782
NÃO CIRCULANTE
Partes relacionadas 8 1.668 8 732
Impostos a Recuperar 2.590 1.376 2.590 1.406
Outros créditos 280 311 280 311
Adiantamento para futuras 
aquisições - 28.533 - 28.533
Investimentos 10.627 76.927 666 381
Imobilizado 187.694 86.734 189.413 95.770
Direito de Uso 136.394 8.946 145.468 8.946
Intangível 9.411 19.830 9.411 86.631
Total do ativo não circulante 347.004 224.326 347.836 222.710
TOTAL DO ATIVO 448.546 270.281 450.149 276.492

 
Controladora  Consolidado 

PASSIVO E PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

CIRCULANTE
Fornecedores 36.233 14.709 36.286 15.115
Empréstimos e financiamentos 29.415 12.214 29.415 13.496
Obrigações sociais e 
trabalhistas 7.816 5.981 7.853 6.094
Obrigações fiscais 26.151 16.152 27.568 19.012
Partes relacionadas - 701 - -
Passivos de Arrendamento 3.209 2.130 3.209 2.130
Participações Societárias a 
pagar 31.824 25.102 31.824 25.102
Dividendos a pagar 7.961 8.656 7.961 8.656
Outras Obrigações a pagar 3.990 2.662 4.086 2.853
Total do passivo circulante 146.599 88.307 148.202 92.459
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 125.026 29.785 125.026 30.372
Impostos Parcelados 4.568 6.226 4.568 7.786
Imposto de renda e 
contribuição social diferidos 5.631 5.485 5.631 5.485
Partes relacionadas - 328 - -
Passivos de Arrendamento 6.736 7.221 6.736 7.221
Participações Societárias  
a pagar 43.684 59.191 43.684 59.191
Provisão para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas 2.291 1.584 2.291 1.584
Outras obrigações 18 329 18 568
Total do passivo não 
circulante 187.954 110.150 187.954 112.208
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 48.552 7.729 48.552 7.729
Reserva legal 3.801 1.546 3.801 1.546
Reserva de Incentivos Fiscais 1.183 414 1.183 414
Retenção de Lucros 60.457 62.135 60.457 62.135
Total do patrimônio líquido 113.993 71.824 113.993 71.824
TOTAL PASSIVO E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 448.546 270.281 450.149 276.492

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS ENCERRADOS EM:  
(Em milhares de reais)

Controladora  Consolidado 
  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 276.272 148.663 283.357 163.408
Custos dos serviços prestados (147.252) (71.528) (150.359) (75.022)
LUCRO BRUTO 129.020 77.135 132.998 88.386
Receitas (despesas) operacionais (47.852) (16.702) (50.971) (25.447)
Despesas comerciais (19.001) (8.879) (19.001) (10.792)
Despesas gerais e administrativas (31.308) (19.830) (35.493) (23.038)
Equivalência patrimonial (1.028) 3.713 - -
Outras receitas (despesas) operacionais 3.485 8.294 3.523 8.383
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E 
DESPESAS FINANCEIRAS 81.168 60.433 82.027 62.939
Resultado financeiro (12.171) (5.744) (12.594) (5.914)
Receitas financeiras 2.664 1.050 2.934 1.244
Despesas financeiras (14.835) (6.794) (15.528) (7.158)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS 
SOBRE O LUCRO 68.997 54.689 69.433 57.025
Imposto de renda e contribuição social (23.120) (18.102) (23.556) (20.438)
Correntes (22.973) (14.103) (23.409) (16.439)
Diferidos (147) (3.999) (147) (3.999)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 45.877 36.586 45.877 36.586
Lucro líquido, básico por ação, em reais 3,86 4,78 3,86 4,73 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS PERIODOS:  
(Em milhares de reais)

Controladora  Consolidado 
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Resultado do exercício 45.877 36.586 45.877 36.586
Outros resultados abrangentes - - - -
Total dos resultados abrangentes 45.877 36.586 45.877 36.586

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATROMÔNIO LÍQUIDO  
(Em milhares de reais)

Capital 
social

Reserva 
de 

Lucros / 
Retidos

 Reserva 
Legal 

 Reserva 
de In-

centivos 
Fiscais 

Lucros 
acumu-
lados  Total 

  
Saldos em 31 de dezembro de 2018 7.729 14.676 - - 26.294 48.699
Lucro líquido do exercício - - - - 36.586 36.586
Distribuição de dividendos - - - - (4.805) (4.805)
Constituição da reserva legal - - 1.546 - (1.546) -
Constituição de Reserva  
p/ Aumento de Capital - 30.000 - - (30.000) -
Constituição Reserva de  
Incentivos Fiscais - - - 414 (414) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - - (8.656) (8.656)
Transf. p/ Reserva de Lucros Retidos - 17.459 - - (17.459) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 7.729 62.135 1.546 414 -   71.824
Aumento de capital com reservas 30.000 (30.000) - - -   -
Aumento de capital por incorporação 10.823 - - - -   10.823
Lucro líquido do exercício - - - - 45.877 45.877
Distribuição de dividendos - (3.332) - - - (3.332)
Constituição da reserva legal - - 2.255 - (2.255) -
Constituição Reserva de  
Incentivos Fiscais - - - 769 (769) -
Juros sobre capital próprio - - - - (3.238) (3.238)
Dividendo mínimo obrigatório - - - - (7.961) (7.961)
Transf. p/ Reserva de Lucros Retidos - 31.654 - - (31.654) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 48.552 60.457 3.801 1.183 - 113.993

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)  
DOS PERÍODO ENCERRADO EM: (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
   31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 45.877 36.587 45.877 36.587
Ajustes para conciliar o resultado às 
disponibilidades geradas (aplicadas):
Depreciação e amortização 44.270 17.293 45.248 19.139
Amortização direitos de uso 3.915 2.128 3.915 2.128
Encargos sobre arrendamentos 1.016 1.079 1.016 1.079
Variação da prov. para perdas  
de crédito esperadas 10.391 5.507 10.704 1.458
Prov. p/ contingências, líquidas  
de baixas e reversões (28) 1.559 (28) 1.559
Resultado de equivalência patrimonial 1.028 (3.713) - -
Baixa de imobilizado, intangível  
e direito de uso 737 - 737 -
Ganho por compra vantajosa (5.156) (8.991) - (8.991)
Juros sobre parcelamentos tributários 971 - 971 -
Juros sobre emprést. e financiamentos 5.817 1.879 5.817 1.879
Variações nos ativos e passivos:
Aumento (redução) em contas  
a receber (15.751) (16.534) (19.487) (13.992)
Aumento (redução) em estoques (1.997) (162) (1.213) (752)
Aumento (redução) dos impostos  
a recuperar (606) (2.466) (204) (2.868)
Aumento (redução) de  
partes relacionadas 630 (158) (1.253) (251)
Aumento (redução) de outros 48 (167) 1.168 (1.120)
Aumento (redução) de fornecedores (929) 2.589 (1.382) 2.995
Aumento (redução) de obrig. sociais (95) 2.825 253 2.938
Aumento (redução) de obrig. tributárias 6.692 2.769 2.700 7.189
Aumento (redução) de parc. tributários (3.427) - (4.189) -
Aumento (redução) de imposto diferido 147 3.999 147 3.999
Aumento (redução) de arrendamento - (2.802) - (2.802)
Aumento (redução) de outros passivos (6.389) 3.640 (97) 1.977
Disponibilidades líquidas geradas nas 
atividades operacionais 87.161 46.861 90.700 52.151
Fluxo de caixa atividades investimentos
Aquisição de investimentos, líquido 
caixa advindo de aquisição (16.328) (13.663) 1.188 (81)
Caixa advindo de incorporações 3.990 531
Adiantamento pelo aumento de capital (1.919) - - -
Dividendos recebidos 700 - - -
Aquisição de imobilizado (90.240) (47.492) (90.422) (60.535)
Aquisição de intangível (31.472) (4.220) (50.990) (7.514)
Baixa de imobilizado - 3.045 - 3.045
Baixa de intangível 1.528 51 - 51
Disponibilidades líquidas aplicadas nas 
atividades de investimentos (133.741) (62.279) (139.693) (65.034)
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Captações de novos empréstimos 145.653 34.336 145.882 36.810
Amortizações de principal  
de empréstimos (35.357) (10.813) (37.226) (11.308)
Amortizações de juros sobre 
empréstimos (5.642) (1.516) (5.642) (1.626)
Pagamentos de arrendamentos (4.700) - (4.700) -
Dividendos pagos (15.226) (4.805) (15.226) (4.805)
Disponibilidades líquidas aplicadas  
nas atividades de financiamentos 84.728 17.202 83.088 19.071
Aumento do caixa e equivalentes  
de caixa 38.148 1.784 34.095 6.188
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 4.835 3.051 9.240 3.052
No fim do exercício 42.983 4.835 43.335 9.240
Aumento (redução) do caixa e 
equivalentes de caixa 38.148 1.784 34.095 6.188

SNB PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.903.718/0001-61 - NIRE 42300022501

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração, representado por seu presidente, Sr. Jaimes Bento de Almeida Júnior, com fundamento no Estatuto 
Social, na Lei 6.404/1976 e Lei 10.303/2001, convoca todos os acionistas da NEUMARKT TRADE AND FINANCIAL CENTER S.A., 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede social, na Rua Sete de Setembro, nº 1.213, sobreloja, 
Centro, Blumenau/SC, no dia 22 de abril de 2021, às 10h00, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda convocação, com 
qualquer número de acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Análise, discussão e aprovação do Relatório 
de Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2020; 
(b) Deliberar sobre a destinação do lucro/prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a 
distribuição de dividendos; (c) Fixação da remuneração global da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício de 
2021. Blumenau/SC, 06 de abril de 2021. Jaimes Bento de Almeida Júnior - Presidente do Conselho de Administração.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 PMT

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados de segurança e medicina 
do trabalho à fim de elaborar o programa de gerenciamento de riscos (PGR), programa de controle 
médico e saúde ocupacional (PCMSO) e laudo técnico das condições ambientais do trabalho (LTCAT), 
através de avaliações quantitativas e qualitativas dos diversos setores da prefeitura, atendendo 
também as fundações e secretarias vinculadas, fornecimento de sistema operacional capaz de atender 
as demandas do e-social, bem como prestar consultoria em medicina e segurança do trabalho nas 
demandas internas. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a 
Proposta de Preços até às 09h00min do dia 05 de maio de 2021. ABERTURA: dia 05 de maio de 2021 às 
09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.timbo.sc.gov.br , ou através 
do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br , e telefone (47) 3380-7035.

Timbó (SC), 15/04/2021
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

FS 805 PROPERTIES S/A - CNPJ: 28.367.215/0001-64 - Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 27 de 
abril de 2021 às 19hs00 por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, com a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação das 
demonstrações financeiras do exercício 2020; b) Aprovação do orçamento para o exercício de 2021; c) Outros 
assuntos de interesse geral e d) Lista de Presença. O Link para a VIDEOCONFERÊNCIA será disponibilizado por 
e-mail no dia da assembleia. Comunicamos aos acionistas que estão à disposição, na sede da Empresa, as cópias das 
demonstrações financeiras.

Florianópolis-SC, 26 de março de 2021.                       Daniel Dimas da Silva - Diretor Administrativo
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