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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Caros/as accionistas, parceiros e colaboradores/as,

Em cumprimento da Lei e dos Estatutos da Sociedade vimos apresentar a 
V. Exªs. o Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício de Janeiro 
a Dezembro de 2019.

No ano de 2019 a Tropigalia atingiu um conjunto de records que o 
colocam entre os anos de maior sucesso de sempre da empresa. O 
crescimento das vendas foi de 45%, num cenário económico de enormes 
desafios e onde se registou um crescimento do PIB de apenas 2,2%. 

Os nossos resultados foram os melhores de sempre.

Para tal contribuíram determinantemente o alinhamento estratégico e 
operacional com as grandes marcas de bens de consumo representadas 
pela Tropigalia e um novo modelo de gestão de operações, mais ágil, mais 
focado e mais eficiente no planeamento e na realização de negócios. 

A Tropigalia lidera, em inovação e em capacidade de realização. A marca 
TROPIGALIA é um sinónimo de confiança e valor e chega hoje a todas as 
províncias e mercados do país associada a grandes marcas internacionais 
de consumo. Temos hoje o reconhecimento deste valor pelos consumi-
dores e pelos nossos parceiros, quer em termos operacionais como 
financeiros.

Somos o operador de referência para as grandes marcas internacionais 
que querem fazer chegar os seus produtos aos consumidores 
moçambicanos. E por isso, em 2019, uma das maiores empresas mundiais 
de produtos de consumo – a UNILEVER – escolheu a Tropigalia como 
parceiro da sua actividade em Moçambique, tal como já tinham escolhido 
marcas como a COLGATE e a HEINEKEN.
Parcerias de sucesso que criaram valor e excederam as expectativas para 
o ano de 2019.

Em 2020, prosseguiremos a estratégia de sucesso que nos conduziu até 
aqui. 

Continuaremos a investir na nossa rede de distribuição logística e 
comercial, na procura de soluções operacionais e de gestão progressiva-
mente mais eficazes. Modernizaremos os nossos 3 centros de distribuição 
em Maputo, Beira e Nampula. Desenvolveremos novos centros regionais 
de distribuição. Reforçaremos a nossa penetração nos mercados 
informais, os verdadeiros centros de negócios do nosso país.

A nossa visão “Um país, um mercado, uma solução”, continua a nortear a 
nossa actividade. 

Com sucesso. Com resultados.

Para finalizar duas mensagens. 

Uma mensagem de apreço aos nossos accionistas que, em 2019, reforçaram 
a sua aposta na empresa e mais uma vez afirmaram o seu forte compromisso 
connosco. 

E uma mensagem de agradecimento e orgulho nos nossos colaboradores. 
Contamos com uma equipa cada vez mais focada na criação de valor e na 
procura de soluções. E que nos permite assumir, sem medo, novos 
desafios sob o lema “uma equipa não é um grupo de pessoas que 
trabalham juntas, é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras”.

Apesar dos desafios que nos esperam neste ano de 2020, sem dúvida sem 
precedentes na história global contemporânea, temos a maior confiança 
nas nossas capacidades para os enfrentar e as melhores expectativas para 
o futuro.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
Opinião
Auditamos as demonstrações financeiras anexas da TROPIGALIA, S.A., 
que compreendem o balanço em 31 Dezembro 2019 (que evidencia um 
total activo de MZN 1 279 894 473 e um total de capital próprio de MZN 
604 006 933, incluindo um resultado líquido de MZN 83 565 331), 
a demonstração dos resultados, a demonstração das alterações no 
capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao período 
findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que 
incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição 
financeira da TROPIGALIA, S.A., em 31 de Dezembro 2019 e o seu 
desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao período findo 
naquela data de acordo com as Normas Internacionais de relato financeiro 
aplicáveis em Moçambique (PGC-NIRF) e de acordo com a legislação 
comercial vigente.

Base para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais 
de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da 
Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM). Somos 
independentes da entidade nos termos das Normas de Éticas dos 
Contabilistas Profissionais Código e Ética da lei e cumprimos os demais 
requisitos éticos nos termos do código de ética da OCAM. Estamos 
convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada 
para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Informação distinta das demonstrações financeiras e do relatório de 
auditoria sobre as mesmas
A Administração é responsável pela outra informação. A outra 
informação compreende as informações incluídas no relatório anual, mas 
não inclui as demonstrações financeiras e o relatório do auditor sobre as 
mesmas. 

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não cobre a outra 
informação e não expressamos qualquer tipo de garantia de fiabilidade 
sobre essa outra informação. No âmbito da auditoria das demonstrações 
financeiras, a nossa responsabilidade é fazer uma leitura da outra 
informação, em consequência, considerar se essa outra informação é 
relevante é materialmente inconsistente com as demonstrações financeiras, 
com o conhecimento que obtivemos durante a auditoria ou se aparenta 
estar materialmente distorcida. Se, com base no trabalho efectuado, 
concluirmos que existe uma distorção material nesta outra informação, 
exige-se que relatemos sobre esse facto. Não temos nada a relatar sobre 
este facto.

Responsabilidades da Administração e dos Encarregados da Governação 
pelas Demonstrações Financeiras. 
A Administração é responsável pela preparação e apresentação apropriadas 
das demonstrações financeiras de acordo com as Normas lnternacionais 
de Relato Financeiro aplicáveis em Moçambique (PGC-NIRF) e de acordo 
com a legislação comercial vigente, e pelo controlo interno que ela 
determine ser necessário para permitir a preparação de demonstrações 
financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro. 

Quando prepara demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável por avaliar a capacidade de se manter em continuidade, 
divulgando, quando aplicável, as matérias relativas à continuidade e 
usando o pressuposto da continuidade a menos que a gerência tenha a 
intenção de liquidar a Sociedade ou cessar as operações, ou não tenha 
alternativa realista senão fazê-lo. 

Os encarregados da governação são responsáveis pela supervisão do 
processo de relato financeiro da Sociedade. 

Responsabilidades do auditor pela Auditoria das Demonstrações 
Financeiras

Os nossos objectivos consistem em obter segurança razoável sobre se as 
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorção 
material, devido a fraude ou a erro, e em emitir um relatório onde conste 
a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, 
mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com 
as ISA detectará sempre uma distorção material quando exista. As 
distorções podem ter origem em fraude ou erro e são considerados 
materiais se, isolados ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar 
que influenciem decisões económicas dos utilizadores, tomadas na base 
dessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos 
profissionais e mantemos cepticismo profissional durante a auditoria, e também:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das 
demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e 
executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e 
obtemos a prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detectar uma 
distorção material devido a fraude é maior do que o risco para uma 
distorção devido a erro dada que a fraude pode envolver conluio, 
falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao 
controlo interno. 

• Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria 
com o objectivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam 
apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre 
a eficácia do controlo interno da entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabili-
dade das estimativas contabilísticas e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.

• Concluímos sobre a apropriação no uso, pela Administração, do pressupos-
to da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe uma 
incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que 
possam pôr em dúvida a capacidade da entidade em continuar as suas 
operações. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos 
chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas 
incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não 
sejam adequadas, modificar a nossa opinião.  As nossas conclusões são 
baseadas na prova de auditoria obtida até a data do nosso relatório. 

 Porém, futuros acontecimentos ou condições podem provocar que a 
entidade descontinue as operações.

Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o 
âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as matérias relevantes de auditoria 
incluindo qualquer deficiência de controlo interno identificado durante a auditoria.

BDO (MOÇAMBIQUE), LDA

Engagement Partner: Luis Manuel Sousa Carvalho

Maputo, 29 de Abril de 2020


