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COMUNICADO 

Ílhavo, 23 de Março de 2016 

 

Resultados de 2015 

Destaques 

»» As vendas consolidadas do Grupo VAA cresceram 10,2% face ao ano anterior atingindo os 
71,8 milhões de euros; 

 

»» EBITDA de 6,8 Milhões de euros com um crescimento de 201% face ao ano anterior; 

 

»» Resultado operacional de 2,7 milhões de euros com um crescimento de 20% face ao ano 
anterior;  

 

»» Melhoria significativa do resultado líquido em 1,2 milhões de euros passando o resultado 
para 800 mil euros negativos, continuando a trajetória de recuperação dos resultados da 
empresa; 

 

»» Mercados externos representam 64% do volume de negócio impulsionados pela boa 
performance do segmento da Porcelana e do Grés de mesa; 

 

»» Investimentos de 8,8 milhões de euros, referentes essencialmente a um novo forno para a 
unidade da Porcelana, abertura de 2 flagship stores em Espanha e ampliação e 
modernização do armazém e da fábrica da Vista Alegre; 

 

»» A Vista Alegre foi distinguida com 12 prémios e distinções internacionais de design que 
comprovam o prestígio e a capacidade de reinvenção da marca. 
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Atividade 

Os resultados consolidados referentes ao ano de 2015 do Grupo Vista Alegre Atlantis revelaram 

um desempenho positivo face ao período homólogo, com o volume de negócios a aumentar 

10,2%, para 71,8 milhões de euros e o EBITDA a crescer de 2,3 para 6,8 milhões de euros. 

As exportações continuam a registar um elevado crescimento, representando já 64% do total 

das vendas. 

 

 

A forte aposta na apresentação de produtos nos mercados internacionais, levou a Vista Alegre 

às principais feiras do setor, quer na área do retalho, com presença em 11 feiras em 3 

continentes, quer na área da hotelaria, com presença em 7 feiras em 4 continentes, 

potenciando-nos o alargamento da nossa rede de distribuição e a contribuição significativa para 

o crescimento das exportações. Da presença em feiras destaca-se a presença no “New York 

Tabletop Show”, considerada a principal feira do sector, nos Estados Unidos, a presença na 

feira internacional de Frankfurt, uma das mais conceituadas feiras de decoração e tableware da 

Europa e a presença na feira Maison & Objet em Paris, um dos mais importantes certames do 

sector a nível mundial. 

A Vista Alegre foi distinguida durante o ano de 2015, com 12 prémios e distinções 

internacionais. Os produtos Vista Alegre somam galardões nas competições internacionais que 

celebram a excelência do Design: 

- Com as linhas “Orquestra” e “Plissé” conquistaram o famoso prémio "Red Dot Design 

Award", na categoria “produto design 2015”, provando uma vez mais, a sua excelência em 

design e recebendo dois prémios numa das maiores competições do mundo, realizada em 

Essen, na Alemanha, e que comemorou 60 anos. 

MI ME Total MI ME Total MI ME Total

 Porcelana e Complementares 19.064 15.818 34.882 17.958 16.626 34.584 6% -5% 1%

 Faiança 169 3.428 3.597 271 5.151 5.421 -38% -33% -34%

 Grês Forno 328 5.923 6.251 1.096 8.618 9.714 -70% -31% -36%

 Grês Mesa 599 14.771 15.370 157 5.583 5.740

 Cristal e Vidro 5.438 6.293 11.731 5.378 4.333 9.710 1% 45% 21%

Total 25.598 46.232 71.831 24.859 40.311 65.170 3% 15% 10%

Vendas Consolidadas por Segmentos e Mercados

mil €

Segmentos

jan a dez 2015 jan a dez 2014 Diferença (%)



Comunicado Resultados 2015                                   23 de Março de 2016 

  Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. * Sociedade aberta * Sede: Lugar da Vista Alegre em Ílhavo * Matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo * Pessoa coletiva nº 500 978 654 * Capital Social: Euros 92.507.862 

3/8 

- A peça “Printemps” da Vista Alegre recebeu um German Design Awards e mais duas 

delas receberam menções honrosas: a coleção Caribe by Christian Lacroix e a Transatlântica by 

Bruno Jahara. O Conselho Alemão do Design atribuiu ainda a distinção de Nominee a mais seis 

das suas colecções, que incluíram peças de cristal, peças decorativas e peças de hotelaria. 

- A marca foi ainda distinguida com o prémio de design da revista 'Wallpaper', na 

categoria de 'Best coffee and cake', com o serviço de mesa 'Orquestra. 

Em 2015 a empresa manteve a aposta no lançamento de novos produtos, continuando a sua 

linha inovadora alavancada por parcerias com designers internacionais, tendo-se realizado 

simultaneamente uma aposta muito forte também no desenvolvimento de produtos na área de 

hotelaria.  

Disso é exemplo a aposta numa grande coleção de inspiração Art Deco que mostrou ao 

mercado peças de rara beleza e complexidade técnica, que contribuíram de forma decisiva para 

a afirmação da marca como uma das mais reputadas e desejadas a nível mundial. 

 

Resultados 

O Grupo VAA, no ano de 2015, apresentou um aumento no volume de negócios para 71,8 

milhões de euros, acompanhado de um crescimento no EBITDA para 6,8 milhões de euros e 

uma recuperação significativa do resultado líquido, melhorando 1,2 milhões de euros, situando-

se nos 0,8 milhões de euros negativos. 

 

 

 

mil €

Valor %

Volume de Negócios 71.831 65.170 6.661 10%

E B I T D A 6.825 2.268 4.557 201%

Margem EBITDA 9,5% 3,5%

Resultado Operacional 2.743 2.277 466 20%

Margem Operacional 3,8% 3,5%

Resultado Antes Impostos -611 -987 376 38%

I R C -203 -984 781 79%

Resultados Líquidos -814 -1.971 1.157 59%

Resultados Consolidados

Rúbricas 31-12-2015 31-12-2014
Variação
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A Porcelana foi a unidade com maior volume de negócios com 34,9 milhões de euros, tendo 

representado 48,6% do volume total de vendas da Vista Alegre.  

Registou-se também uma melhoria significativa na unidade do Cristal e Vidro com um 

crescimento de 21% face ao volume de negócios de 2014. 

 

Investimentos 

O Grupo VAA investiu cerca de 8,8 milhões de euros em 2015. Para este montante contribuiu o 

investimento na porcelana, com a aquisição de um novo forno que vai permitir o controlo mais 

eficiente dos parâmetros e das condições de cozedura, e o desenvolvimento de uma nova área 

e técnica de aplicação de vidros e decorações, denominada INOVLAB (Laboratório e Inovação 

em vidros e decoração em branco).  

Este projeto de forte cariz inovador vai permitir obter ganhos de produtividade, redução dos 

custos de operação e novas técnicas e produtos inovadores, referenciados nos processos de 

fabrico de peças de porcelana atuais.  

Estão em curso também investimentos de ampliação e modernização do armazém e da fábrica 

da Vista Alegre, estando concluído a renovação da nova loja de ílhavo e do Outlet junto à 

fábrica, totalizando estes investimentos 1,7 milhões de euros em 2015. 

Reforçando a expansão internacional, destaque para o investimento de cerca de 1,3 milhões de 

euros na abertura de duas flagship stores em Espanha, estrategicamente localizadas em Madrid 

e Barcelona, visando o crescimento e consolidação neste mercado.  

Em termos de Investigação e Desenvolvimento (I&D), foram realizados três projetos, 

concretamente, nas áreas do cristal, do grés de mesa e dos decalques. Adicionalmente foram 

apresentados mais dois projetos relacionados com os segmentos da faiança e do cristal. 
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Perspetivas 

Em 2016, o Grupo irá continuar aposta na presença em feiras internacionais e a consolidação 

das colaborações com os melhores designers e artistas internacionais, por forma a apresentar 

peças diferenciadoras, de grande relevância artística, elevada notoriedade e valor comercial.  

Continuará o foco nos canais de exportação, enfatizando as operações próprias no exterior, 

com ações comerciais e de marketing que permitirão alcançar melhores níveis de rentabilidade.  

Na área de hotelaria, esperara-se uma consolidação dos novos mercados entretanto abertos, 

resultando um crescimento significativo do volume de negócios neste domínio. 

A Ria Stone, durante o ano de 2016, continuará a sua curva de produção crescente, 

contribuindo significativamente para o volume de negócios e rentabilidade do Grupo. 

Em 2016 continuará a aposta em Projetos de Investigação e Desenvolvimento:  

- Associado à Ria Stone está programada a continuação do projeto M2G2 - 

Desenvolvimento de novas peças em grés de elevado valor acrescentado, com base em pastas 

e vidrados significativamente melhorados e em novas técnicas de decoração que está 

suportado por um processo mais sustentável do ponto de vista económico e ambiental. 

- Projeto CASA - A Vista Alegre planeia desenvolver um novo produto cerâmico, com 

características visuais muito semelhantes às da faiança tradicional mas com caraterísticas 

técnicas significativamente melhoradas. 

- Projeto DECORGLASS - - A Vista Alegre, em parceria com a Universidade de Aveiro, 

pretende com este projeto ultrapassar as limitações técnicas na decoração do vidro através do 

desenvolvimento de uma nova gama de peças de vidro, de elevado valor acrescentado, 

sobretudo ao nível do design, qualidade e segurança, através da pesquisa/desenvolvimento de 

novos materiais e técnicas de decoração.  
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                              Demonstração Consolidada dos Resultados 

A 31 de dezembro de 2015 e 2014 

  

 

  

mil€

Rubricas 31-12-2015 31-12-2014

 Vendas e prestações de serviços 71,831 65,170

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -24,217 -21,283

 Variação da produção 3,540 503

Margem bruta 51,154 44,390

 Fornecimentos e serviços externos -16,618 -16,105

 Custos com o pessoal -27,398 -26,860

 Amortizações/Imparidades/Provisões do período -6,115 -6,080

 Outros custos e perdas operacionais -1,673 -1,191

 Imparidade de activos não amortizáveis -30 0

 Aumentos/(reduções) de justo valor 2,064 6,089

 Outros proveitos e ganhos operacionais 1,360 2,034

Resultado operacional 2,743 2,277

Juros e gastos similares suportados -3,357 -3,272

Juros e rendimentos similares obtidos 3 8

Resultado financeiro -3,354 -3,264

Resultado antes de impostos -611 -987

Imposto sobre o rendimento -203 -984

Resultado consolidado do período -814 -1,971

Atribuível:

Acionistas -813 -1,972

Interesses que não controlam -1 0

Resultado por ação básico (€)                                                         -0.001 -0.002

Resultado por ação diluído (€)                                                         -0.001 -0.002
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Posição Financeira Consolidada em 31 de Dezembro de 2015 

 

 

 

mil €

31-12-2015 31-12-2014

ATIVO

 Ativo não corrente

Ativos f ixos tangíveis 79,704 76,118

Propriedades de investimento 30,209 28,145

Ativos intangíveis 6,257 6,122

Investimentos f inanceiros 175 219

Contas a receber e outras 0 50

Impostos diferidos 6,685 8,302

Total do ativo não corrente 123,029 118,956

Ativo corrente

Inventários 33,973 30,862

Contas a receber e outras 12,947 13,503

Estado e outros entes públicos 1,149 905

Caixa e  equivalentes de caixa 2,220 1,881

Total do ativo corrente 50,289 47,152

TOTAL DO ATIVO 173,318 166,107

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 92,508 92,508

Ações próprias -2 -2

Prestações suplementares 38,182 38,182

Reservas e resultados transitados -102,345 -100,356

Resultado líquido do exercício -813 -1,972

Capital próprio excluindo interesses que não controlam 27,529 28,360

Interesses que não controlam 229 239

Total do capital próprio 27,758 28,599

PASSIVO

Passivo não corrente

Instituições de crédito 26,170 31,521

Empréstimos de acionistas 62,906 54,250

Subsídios 2,196 1,874

Provisões 555 555

Provisões para pensões de reforma 2,917 2,917

Impostos diferidos 12,003 11,486

Total do passivo não corrente 106,746 102,602

 Passivo corrente

Instituições de crédito 8,803 3,586

Empréstimos de acionistas 750 750

Contas a pagar e outras 27,412 28,580

Estado e outros entes públicos 1,849 1,991

Total do passivo corrente 38,814 34,906

Total do passivo 145,560 137,508

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO  E DO PASSIVO 173,318 166,107
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Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 

 

Website: www.myvistaalegre.com 

Reuters: VAF.LS   

Bloomberg: VAF:PL 

Relações com Investidores 

Alexandra Lopes   

alexandralopes@vaa.pt 

 

http://www.myvistaalegre.com/

