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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 

 

2020 foi um ano de endurecimento do mercado internacional de riscos especializados, o que nos permitiu 

capitalizar muitas oportunidades, nomeadamente nas linhas financeiras. Do lado negativo as moratórios 

provocaram um atraso no padrão de recebimentos pelo que o crescimento dos proveitos contabilísticos 

foi bastante inferior ao crescimento da carteira de clientes, situando-se nos 8%. Do lado dos custos o 

confinamento também levou a uma estagnação das rúbricas extra-salários, permitindo a melhoria dos 

resultados.  

 

Indicadores financeiros 

2020 traduziu-se num aumento do resultado operacional, com o Resultado Antes de Impostos a aumentar 

para € 610.177,38. O Imposto a liquidar aumentou bastante uma vez que não foram realizados investimentos 

para repetir a poupança fiscal do ano anterior. Em termos de liquidez, manteve-se inalterado o investimento 

anterior em I&D e Obrigações, não se tendo registado quisquer 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 2021 está a ser um ano de continuação do percurso de 2020, embora com menos tempo de 

confinamento permitindo alguma retoma económica. A nível interno, reforçámos a aposta em projetos de IT 

que nos permitam ter ganhos de produtividade e aceder a novas fontes de negócio. 

 

Proposta de aplicação de resultados 

 

O exercício de 2020 encerrou com os seguintes valores: 

 

Ativo Líquido 6.699.302,04 € 

Capital Próprio                    500.764,19 € 

Resultado Líquido 490.712,26 € 

 

A Gerência propõe que o resultado líquido do exercício de 2020, no valor de 490.712,26, seja distribuído 

em dividendos da seguinte forma: 

 

Reforço do Capital Social €   42.448,07 

Gonçalo Baptista    € 322.193,38  

Laurent Schonbach    €   63.035,40 

Äsa Schonbach     €   63.035,40 

 
Nota final 

 

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, 30 de Junho de 2021 

 

A Gerência, 

  
Gonçalo Pedro Nunes Baptista 
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