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Introdução 

 

Em cumprimento do disposto nos artigos 65º e 66º do Código das Sociedades Comerciais, submetemos à 

vossa apreciação e deliberação o Relatório e Contas relativos ao exercício de 2019 da sociedade Innovarisk, 

Lda., com o capital social realizado de 5.000,00€, com sede na Avenida Duque de Loulé, n.º 123, 7º andar, 

em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa. 

 

 

Estrutura do Capital 

 

O Capital da Innovarisk é composto por 3 quotas, que são detidas pelos seguintes titulares e com os 

seguintes valores: 

 

 Denominação  Valor 

Gonçalo Pedro Nunes Baptista 3.500,00

Laurent Nicolas Maurice Schonbach 750,00

Asa Margareta Schonbach 750,00

Totais 5.000,00
 

 

 

Evolução da atividade da empresa 

 

2019 foi mais um ano de evolução muito positiva em particular na área de Responsabilidade Industrial, 

reflectindo a importância crescente que a Innovarisk tem vindo a ganhar nestes produtos. Dessa forma, o 

volume de negócios cresceu cerca de 18%, acompanhado também de uma evolução de 20% nos custos e 

em particular nos gastos com o pessoal, com um investimento forte para manter a dinâmica de 

crescimento a médio e longo prazo. 

 

Indicadores financeiros 

2019 traduziu-se numa estabilização do resultado operacional, havendo ainda assim uma melhoria 

significativa do Resultado Líquido, que aumentou para € 431.891,06, por via de um ganho fiscal através de 

Investimento. Em termos de liquidez, apesar das verbas investidas (tanto em I&D como em obrigações), não 

se registaram dificuldades de tesouraria. 
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Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança Social 

A empresa não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional de Segurança 

Social, nem a quaisquer outras entidades públicas. 

 

 

Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício 

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreram acontecimentos subsequentes que 

impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício. 

 

 

Evolução previsível da atividade 

O ano de 2020 será marcado por um desacelerar do crescimento, devido à quebra acentuada da actividade 

durante a quarentena e recessão causada pela mesma. Alguns projetos mais estratégicos serão também 

adiados alguns meses, devido à dificuldade em executá-los no regime de teletrabalho, pelo que os custos 

terão também uma evolução mais modesta. 

 

Proposta de aplicação de resultados 

 

O exercício 2019 encerrou com os seguintes valores: 

 

Ativo Líquido 4.402.687,54 € 

Capital Próprio                    441.942,99 € 

Resultado Líquido 431.891,06 € 

 

A Gerência propõe que o resultado líquido do exercício de 2019, no valor de 431.891,06, seja distribuído 

em dividendos da seguinte forma: 

 

Gonçalo Baptista € 344.927,38  

Laurent Schonbach €   43.481,84 

Äsa Schonbach  €   43.481,84 

 
Nota final 

 

Este relatório não se fez acompanhar da certificação legal de contas em virtude da empresa não ter 

ultrapassado nos dois exercícios anteriores dois dos limites fixados no nº. 2 do Art.º 262º do Código das 

Sociedades Comerciais. 

 

Às Empresas e Entidades que nos honraram com a sua preferência, agradecemos a confiança depositada, 

que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham 

nesta Empresa. 

 

Lisboa, 22 de Maio de 2020 

 

A Gerência, 

  
Gonçalo Pedro Nunes Baptista 
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