Curiosa Certeza Unipessoal LDA
Rua do Carramona,1
Paço
3800-367 Aveiro

RELATORIO DE GESTÃO 2020
Através do presente relatório de gestão, vem a Gerência da empresa, dar conhecimento aos Sócios
e terceiros que com a empresa têm relações, de alguns aspectos que considera mais relevantes e
relacionados com a atividade desenvolvida pela Curiosa Certeza Unipessoal Lda. no exercício de 2020.
Assim:

1 - EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA EMPRESA
A empresa iniciou a sua atividade em Setembro/2015, na área do agenciamento no comércio de
artigos de Cabeleireiro e Estética, representando Marcas de Artigos provenientes de Espanha, fornecidos
para os Cabeleireiros e Estéticas em território nacional.
Durante o ano 2020, a empresa registou uma faturação equivalente ao ano anterior , muito
afetada pela paragem da economia em virtude das medidas do Governo que encerrou o comércio como
forma de diminuir e controlar a propagação do Virus Covid 19 que afetou o país e o mundo, desde Março
2020.

2 - FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas
contas do exercício.

3 - EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA ACTIVIDADE
A Gerência considera que os resultados obtidos a todos os níveis se mantêm satisfatórios, tendo
perspetivas reservadas para o ano 2021, face à incerteza derivada da Pandemia do Covid 19 que tem
forçado a paragem da economia nacional e até mundial, pelo que ainda não se sabe quais os efeitos que tal
vai continuar a trazer à nossa atividade.

4 - BREVE ANALISE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA
Níveis satisfatórios ao nível da generalidade dos indicadores.

5 - DÍVIDAS À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E À IGFSS

A empresa não tem dividas à AT nem à IGFSS.

6 - PROPOSTA DE APLICAÇÄO DE RESULTADOS
A Gerência propõe que ao resultado líquido do exercício, que ascendeu a 1.582,07 euros positivos,
seja dada a seguinte aplicação: 79.10 euros para reservas legais e restante transferido para resultados
transitados.

7 - AGRADECIMENTOS
A Gerência da empresa aproveita a oportunidade para agradecer a colaboração prestada por todos
os Colaboradores, Clientes, Fornecedores, Instituição Bancárias, e demais entidades que com ela se
relacionaram.
Aveiro,
31 de Março de 2021
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