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Do Exercício de Janeiro a Dezembro de 2020
Ano financeiro 2020

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Caros/as accionistas, parceiros e colaboradores/as,

Em cumprimento da Lei e dos Estatutos da Sociedade vimos apresentar a 
V. Exs. o Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício de Janeiro a 
Dezembro de 2020.

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia por COVID-19 e pelo impacto que 
a mesma teve ao nível global, provocando recessões em todas as principais 
economias mundiais e a maior crise mundial nos pós-2ª Guerra Mundial.

A economia moçambicana também sofreu os impactos do colapso dos 
movimentos internacionais de pessoas e mercadorias, assim como a forte 
quebra em sectores chave da economia nacional como a alimentação, 
restauração e turismo. Apesar da quebra do PIB de apenas 1,28%, muitos 
sectores sofreram com a crise social e sanitária muito para além da dimensão 
económica. As fortes restrições à liberdade de movimentação e convívio 
levaram à perda de muitos empregos e muitos pequenos negócio estão hoje 
numa situação crítica e a precisar fortemente da retoma das actividades 
económicas e da vida social em 2021.

Neste ano de todos os desafios, a Tropigalia manteve-se sólida e atingiu bons 
resultados:
• As áreas de negócio não relacionadas com a venda de bebidas alcoólicas 
cresceram mais de 21% em volume de negócios;
• A margem bruta da empresa cresceu para 21,8%;
• A empresa atingiu o seu maior EBITDA de sempre em valor e em % do VN.

As vendas tiveram uma quebra de 5%, devida exclusivamente à quebra de 
54% verificada na unidade de negócios HEINEKEN, a mais fortemente 
impactada no contexto das restrições impostas pelo combate à pandemia 
COVID-19.

Mas todas as restantes unidades de negócio mostraram dinamismo e força no 
mercado, conquistando cada vez mais clientes em número e reforçando a 
penetração no mercado formal e informal, quer no sul como no centro e 
norte.

O novo modelo de gestão mostrou a sua capacidade de adaptação ao 
contexto de crise pandémica e esta flexibilidade foi determinante para que 
2020 permitisse à Tropigalia chegar de forma ainda mais rápida e eficiente aos 
seus clientes.

Temos hoje uma estrutura de resposta comercial e logística ímpar em 
Moçambique, reconhecida pelas garantias que presta ao nível da qualidade 
de produtos, do serviço de distribuição e das facilidades no relacionamento 
comercial e pós-venda.
Mesmo em contexto de crise sanitária, pudemos lançar com sucesso novas 
soluções de distribuição e pagamento, novas soluções de crédito e 
melhorados sistemas de relação com o cliente. Em todo o país e de forma 
uniforme.

A ruptura de muitos dos sistemas de abastecimento de bens ao mercado e a 
pobre performance dos nossos concorrentes neste domínio, só veio reforçar 
a nossa posição de liderança no mercado e o reconhecimento da Tropigalia 
como empresa diferenciada, inovadora e consistente.

Como empresa de referência na distribuição comercial em Moçambique, 
continuamos a ser abordados pelas grandes marcas internacionais para 
assumirmos novos desafios no mercado moçambicano. Estamos preparados 
para estes novos desafios, quer pela nossa insaciável vontade de transformar 
problemas em soluções, quer em meios técnicos e humanos para fazer face a 
estes desafios. Esperamos por isso apresentar em breve ao mercado novas 
parcerias de que vão aumentar ainda mais a nossa capacidade de criar valor e 
exceder as expectativas de fornecedores, clientes e consumidores no 
mercado nacional.

Continuaremos a investir na nossa rede de distribuição logística e comercial, 
na procura de soluções operacionais e de gestão progressivamente mais 
eficazes.

Iniciámos a nossa expansão para Niassa, Gaza, Inhambane e Cabo Delgado. 
Aumentámos a nossa penetração nos mercados informais, através do nosso 
modelo único e inovador de auto-vendas.

O ano de 2020 colocou-nos perante o cenário mais desafiante que 
poderíamos imaginar. Respondemos de forma capaz e ganhamos força para 
este novo ano.
A nossa visão “Um país, um mercado, uma solução”, continuará a nortear a 
nossa actividade em 2021.

Como sempre, deixamos uma palavra de agradecimento aos nossos 
accionistas, cuja experiência, conhecimentos e capacidade de cooperação 
foram importantíssimos para responder de forma rápida e capaz aos desafios 
da pandemia.

E uma mensagem de agradecimento e orgulho aos nossos colaboradores. 
Num contexto de trabalho e interacção social difícil, com todos os desafios 
provocados pelas respostas à pandemia COVID-19, mantiveram o foco na 
resposta ao cliente, no respeito pelas regras internas e na criação de valor. 
Mais do que nunca esta “equipa não é um grupo de pessoas que trabalham 
juntas, é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras”.
Obrigado.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da TROPIGALIA, S.A., 
que compreendem o balanço em 31 Dezembro 2020 (que evidencia um 
total activos de MZN 1 377 380 806 e um total de capital próprio de MZN 
809 755 291, incluindo um resultado líquido de MZN 78 737 022), 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 2020 e o seu 
desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao período findo 
naquela data de acordo com as Normas Internacionais de relato financei-
ro aplicáveis em Moçambique (PGC-NIRF) e de acordo com a legislação 
comercial vigente.

Base para a opinião
A nossa auditoria foi efectuada 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 apropria-
da 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 responsa-
bilidade 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 Internacionais 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 Administração 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.

• Avaliação adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade 
das estimativas contabilísticas e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.

• Concluímos sabre a apropriação no uso, pela Administração, do pressuposto 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 à data do nosso relatório.

  Porem, 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
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 MT

Exercicios

ACTIVOS Notas 2020 2019
Actixo Bruto Amort. e Proxisoes Activo Liquido Activo Liquido

Activos não correntes
Activos tangíveis 3,2 659 831 490,74 108 864 487,57 550 967 003,17 549 726 319,70
Construções 3.2.1 571 551 543,64 61 889 229,28 509 662 314,36 504 932 593,40
Equipamentos Básicos 3.2.2 13 512 966,18 8 043 689,27 5 469 276,91 4 980 776,02
Mobiliário e Equip. Administ. Social 3.2.3 21 326 603,57 8 922 626,14 12 403 977,43 10 618 005,24
Equipamentos Transporte 3.2.4 23 951 000,35 12 752 747,30 11 198 253,05 14 313 026,05
Ferramentas e Utensílios 3.2.6 13 987 912,66 9 242 334,33 4 745 578,33 7 267 585,73
Outras Imobilizações Corpóreas 3.2.9 15 501 464,34 8 013 861,25 7 487 603,09 7 614 333,26
Activos intangíveis 3,3 40 298 971,79 12 270 884,63 28 028 087,16 17 182 254,96
Despesas de desenvolvimento 3.3.1 36 235 955,72 10 213 499,00 26 022 456,72 14 970 485,25
Propriedade industrial e outros direitos 3.3.2 1 772 491,97 539 592,00 1 232 899,97 917 333,24
Encargos de Constituição e expansão 3.3.4 311 250,00 311 250,00 0,00 71 337,00
Campanhas Publicitárias 3.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00
Filmes 3.3.6 387 200,00 374 744,00 12 456,00 64 806,00
Concepções Gráficas 3.3.7 1 592 074,10 831 799,63 760 274,47 1 158 293,47
Investimentos financeiros 3,1 3 707 405,25 0,00 3 707 405,25 6 601 379,25
Investimentos em Associadas 3.1.2 3 707 405,25 0,00 3 707 405,25 6 601 379,25
Outros activos não correntes 1 401 089,15 0,00 1 401 089,15 8 868 104,85
Investimentos em curso 3,4 1 401 089,15 0,00 1 401 089,15 8 868 104,85
Impostos diferidos 4.4.6 556 454,50 0,00 556 454,50 5 224,85
Activos por impostos diferidos 4.4.6.1 556 454,50 0,00 556 454,50 5 224,85

Activos correntes
Inventários 2,2 446 391 871,10 0,00 446 391 871,10 380 506 344,40
Activos biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Clientes 4,1 242 672 229,94 4 067 378,54 238 604 851,40 259 584 686,46
Estado 4,4 3 658 132,34 0,00 3 658 132,34 3 658 132,34
Outros activos correntes 16 736 106,05 0,00 16 736 106,05 20 195 683,40
Adiantamento a fornecedores 0,00 0,00 0,00 464 182,53
Devedores Diversos 4,5 6 840 697,11 0,00 6 840 697,11 7 715 777,78
Acréscimos e Diferimentos A 4.9.4/5 9 895 408,94 0,00 9 895 408,94 12 015 723,09
Caixa e bancos 1.1/1.2 87 329 806,56 0,00 87 329 806,56 33 566 343,02

Total dos activos 1 502 583 557,42 125 202 750,74 1 377 380 806,68 1 279 894 473,23

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS

Capital próprio
Capital social 5,1 526 424 680,00 0,00 526 424 680,00 500 000 000,00
Premios de emissao de accoes ou quotas 5,4 100 586 656,48 0,00 100 586 656,48 0,00
Reservas Legais 5.5.1 12 726 764,06 0,00 12 726 764,06 8 548 497,51
Reservas Livres 5.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00
Excedente de revalorizacao 5,6 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultados transitados 5,9 91 280 169,43 0,00 91 280 169,43 11 893 104,89
Resultado líquido do período 8,8 78 737 022,16 0,00 78 737 022,16 83 565 331,09
Total do capital próprio 809 755 292,13 0,00 809 755 292,13 604 006 933,49

Passivos não correntes
Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos por impostos diferidos 70 403,20 0,00 70 403,20 183 976,35
Empréstimos obtidos. 6 413 888,11 0,00 6 413 888,11 7 743 196,00
Outros passivos não correntes 224 959 866,50 0,00 224 959 866,50 237 680 000,00
Passivos correntes
Provisões 4,8 0,00 0,00 0,00 0,00
Fornecedores 4,2 275 035 700,33 0,00 275 035 700,33 323 790 392,92
Empréstimos obtidos 4.3.1 1 291 766,00 0,00 1 291 766,00 31 663 828,89
Impostos a pagar 4,4 45 815 765,85 0,00 45 815 765,85 54 377 395,36
Outros passivos correntes 14 038 124,56 0,00 14 038 124,56 20 448 750,22
Outros Credores 4,6 2 213 740,94 0,00 2 213 740,94 10 263 882,66
Acréscimos e Diferimentos P 4,9 11 824 383,62 0,00 11 824 383,62 10 184 867,56
Total dos passivos 567 625 514,55 0,00 567 625 514,55 675 887 539,74

Total do capital e dos passivos 1 377 380 806,68 0,00 1 377 380 806,68 1 279 894 473,23
0,00 0,00

Rácios de Actividade
Prazo Médio Recebimentos (dias) #REF! #ERROR!
Prazo Médio Pagamentos (dias) #REF! #REF!
Prazo Médio das Existências (dias) #REF! #REF!
Duração Ciclo Tesouraria (dias) #REF! #ERROR!
Fundo de Maneio (FM) 457 025 462,01 267 052 070,73
Necessidade de Fundo de Maneio (NFM) -28% 370 501 370,15 265 328 308,10
Tesouraria Liquida 86 524 091,86 1 723 762,63
Investimento em fundo de Maneio -105 173 062,05

Rácios de Estrutura
Autonomia Financeira 59% 47%
Solvabilidade 143% 89%
Coeficiente de Financiamento de Activo Fixo 178% 146%
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 MT

Notas
Períodos

2020 2019

Vendas de Bens 7,1 (2 448 862 470,63) (2 581 206 805,90)

Prestação de Serviços 7,2 (9 020 235,24) (7 107 977,64)

Custo dos Inventários Vendidos ou Consumidos (1 921 905 169,80) (2 061 111 964,77)

Custos com o Pessoal 6,2 (178 171 126,86) (169 580 223,60)

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 6,3 (154 713 082,20) (134 426 609,32)

Ajustamentos do periodo    6,4 (4 067 378,54) (4 188 056,79)

Amortizações 6,5 (31 887 241,28) (29 558 918,54)

Outros Ganhos e Perdas Operacionais 6.8;7.6 (2 045 896,42) (19 756 835,98)

(169 184 603,61) (169 692 174,54)

Rendimentos Financeiros 7,8 (13 819 203,48) (3 076 708,20)

Gastos Financeiros 6,9 (57 738 573,21) (44 639 777,54)

Resultados antes de imposto (125 265 233,88) (128 129 105,20)

Imposto Sobre o Rendimento Corrente 8.5.1 (47 193 014,52) (44 383 487,39)

Imposto Sobre o Rendimento Diferido 8.5.2 (664 802,80) (180 286,72)

Resultados Líquidos do Período 8,8 (78 737 022,16) (83 565 331,09)

Rentabilidade Bruta 21,52% 20,15%
Rentabilidade Operacional das Vendas 6,88% 6,56%
Rentabilidade Liquida das Vendas 3,20% 3,23%
EBITDA 205 139 223,43 203 439 149,87
Câmbio (USD) 74,16 59,6
EBITDA (USD) 2 766 170,76 3 413 408,55
EBITDA/Vendas 8,35% 7,86%
Custos Financeiros/EBITDA -21,41% -20,43%
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