
COMUNICADO 

Ílhavo, 21 de Fevereiro de 2017 

 

Resultados do exercício de 2016 

Destaques 

 

»» O Resultado Líquido consolidado fechou positivo nuns expressivos 1,7 milhões 
de euros, invertendo assim o ciclo negativo dos resultados, representando 
uma melhoria face ao período homólogo de 314%; 

 

»» As vendas consolidadas do Grupo VAA representaram 75,4 milhões de euros, 
correspondendo a um crescimento de 5% face ao período homólogo; 

 

»» EBITDA de 9,5 milhões de euros, com um crescimento de 40% face ao mesmo 
período do ano anterior; 

 

»» Resultado Operacional cresce 102% alcançando os 5,5 milhões de euros;  

 

»» O mercado de exportação representa 64% do volume de negócios do Grupo 
VAA; 

 

»» Investimentos de 5,6 milhões de euros, direcionado maioritariamente para 
melhorias no segmento da Porcelana; 

 

»» As novas coleções receberam 11 distinções Internacionais, reforçando a 
presença e a qualidade da marca no exterior. 
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Atividade 

O mercado externo foi a grande aposta de vendas do Grupo Vista Alegre em 2016. No seu 

conjunto, a Vista Alegre registou um crescimento de 3,6 milhões de euros no volume de 

negócios. 

 

  

Neste enquadramento, o volume de negócios consolidado atingiu os 75,4 milhões de euros, com 

o mercado externo a contribuir com 64% deste valor. O reforço das equipas comerciais, a 

parceria com vários artistas de renome internacional, e a presença nas principais feiras mundiais 

do sector reforçaram a notoriedade da marca e impulsionaram o crescimento das vendas nos 

mais diversos países. Para além dos mercados de destino tradicionais dos produtos do grupo 

VAA, como a Espanha, França, Alemanha, Itália, Brasil, outros emergem como os USA, República 

Checa, Colômbia e Marrocos. 

Analisando as vendas por segmento, a porcelana, considerado o negócio principal do grupo VAA, 

com um peso de 49% no total das vendas, apresentou um crescimento de 5%. O segmento da 

louça de forno em grés verifica o maior crescimento de vendas, ultrapassando os 22%. 

A marca Vista Alegre continua a ter um grande reconhecimento internacional, tendo recebido 

várias distinções internacionais de design e ganho diversos prémios. Todas essas distinções são 

fruto da aposta estratégica da empresa no design. Aposta que é alicerçada principalmente no 

ambicioso plano de expansão global e reposicionamento da marca, através do lançamento de 

peças únicas e coleções marcantes. As coleções “Orquestra” e “Trace” foram premiadas numa 

das mais prestigiadas competições internacionais – “German Design Awards”, com o prémio 

MI ME Total MI ME Total

 Porcelana e Complementares 20,827 15,778 36,606 19,064 15,818 34,881

 Grés Forno 1,172 10,082 11,254 497 9,351 9,848

 Grés Mesa 527 16,327 16,854 599 14,771 15,370

 Cristal e Vidro 4,937 5,788 10,725 5,438 6,293 11,731

Total 27,465 47,974 75,439 25,598 46,232 71,830

Segmentos

jan a dez 2016 jan a dez 2015

Vendas Consolidadas por Segmentos e Mercados
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“German Design Award Winner”. Mereceram a distinção de “Special Mention” (menção 

honrosa) as quatro coleções da marca – “Carrara”, “Gárgulas”, “Jazz” e “Love Who You Want”. 

Esta última resulta de uma parceria de sucesso entre a Vista Alegre e a Christian Lacroix Maison, 

da qual têm nascido uma série de peças de elevada notoriedade. 

 

Resultados 

Uma boa performance operacional e comercial foi a característica mais marcante do grupo em 

2016 que potenciou os bons resultados alcançados. Com um EBITDA significativo de 9,5 milhões 

de euros contra os 6,8 milhões de euros de 2015, este bom desempenho foi acompanhado de 

um aumento do volume de negócios. 

  

 

No período em análise verifica-se que os resultados operacionais melhoraram 102%, alcançando 

valores positivos em 5,5 milhões de euros, com uma margem de 7,3%. Dando continuidade à 

recuperação dos resultados da VAA, o Resultado Líquido consolidado fechou positivo nuns 

expressivos 1,7 milhões de euros, invertendo assim o ciclo negativo dos resultados 

representando uma melhoria face ao período homólogo de 314%. 

 

 

mil €

Valor %

Volume de Negócios 75,439 71,831 3,608 5%

E B I T D A 9,548 6,825 2,723 40%

Margem EBITDA 12.7% 9.5%

Resultado Operacional 5,531 2,743 2,788 102%

Margem Operacional 7.3% 3.8%

Resultado Antes Impostos 1,992 -611 2,603 426%

I R C -251 -203 -49 -24%

Resultados Líquidos 1,741 -814 2,554 314%

Resultados Consolidados

Rúbricas 31-12-2016 31-12-2015 Variação
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Investimentos 

Os investimentos atingiram o valor de 5,6 milhões de euros, destacando-se o segmento da 

porcelana como o que mais foi beneficiado com melhorias por esta aposta estratégica. 

Em 2016 mantiveram-se em curso os programas de investimentos de ampliação e modernização 

da fábrica da Vista Alegre, destacando-se os novos espaços como o atelier de pintura, escritórios 

e o armazém, cujo propósito é dar maior capacidade de armazenamento e melhor tempo de 

resposta, otimizando a expedição de produtos e a organização da logística no que respeita a 

produtos acabados. De salientar o investimento no forno novo da porcelana, que permitiu, a par 

da introdução de tecnologias inovadoras, obter ganhos de qualidade, produtividade e eficiência 

energética muito importantes. 

De realçar, a mais valia para Marca e a dinâmica acrescida que trouxe à empresa, as aberturas do 

novo Museu, do Hotel, das novas lojas, do Teatro, da Capela e a recuperação do terreiro e sitio 

da Vista Alegre.  

Adicionalmente, em termos de Investigação e Desenvolvimento (I&D), mantêm-se três projetos 

em curso nas áreas do cristal, do grés mesa e do grés forno, também estes projetos com caráter 

inovador nestes segmentos. 

 

Perspetivas Futuras 

O Grupo Vista Alegre Atlantis vai manter o foco na inovação e investigação e desenvolvimento, 

permitindo-lhe o reforço da notoriedade da Marca e uma maior diversificação de produtos, para 

alcançar um maior número de clientes através de canais de distribuição mais variados. A 

internacionalização e a inovação vão continuar a ser os focos da empresa. 

O Grupo tem em perspetiva diversos projetos, quer em nome da Vista Alegre Atlantis, quer em 

nome da Ria Stone, ambos com o objetivo de fomentar a competitividade do Grupo, seja por um 

aumento de capacidade, diversificação da produção ou alterações fundamentais ao processo 

produtivo, estes projetos demonstram a capacidade da empresa em inovar nos processos e 

produtos no que aos segmentos do Grés (mesa e forno) e Cristal dizem respeito. Apesar do 

segmento do Cristal em 2016 ainda não ter alcançado os resultados expectáveis, a partir de 2017 
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este segmento vai inverter essa tendência, fruto da carteira de novos clientes para produção de 

garrafas e outros artigos em cristal.  

A implementação deste programa de projetos inovadores vai revitalizar a empresa e permitir 

incrementar o volume de negócios internacional, melhorar a produtividade e a eficiência 

operacional, e reforçar a sua presença no mundo, perspetivando alcançar maiores níveis de 

rentabilidade.  
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Demonstração Consolidada dos Resultados 

a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

  

Rubricas 31-12-2016 31-12-2015

 Vendas e prestações de serviços 75,439 71,831

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -22,728 -24,217

 Variação da produção 690 3,540

Margem bruta 53,400 51,154

 Fornecimentos e serviços externos -16,896 -16,618

 Custos com o pessoal -27,203 -27,398

 Amortizações/Imparidades/Provisões do período -5,478 -6,115

 Outros custos e perdas operacionais -1,767 -1,673

 Imparidade de activos não amortizáveis 45 -30

 Aumentos/(reduções) de justo valor 1,416 2,064

 Outros proveitos e ganhos operacionais 2,014 1,360

Resultado operacional 5,531 2,743

Juros e gastos similares suportados -3,540 -3,357

Juros e rendimentos similares obtidos 0 3

Resultado financeiro -3,540 -3,354

Resultado antes de impostos 1,992 -611

Imposto sobre o rendimento -251 -203

Resultado consolidado do período 1,741 -814

Atribuível:

Acionistas 1,797 -813

Interesses que não controlam -56 -1

Resultado por ação básico (€)                                                         0.002 -0.001

Resultado por ação diluído (€)                                                         0.002 -0.001
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Posição Financeira Consolidada em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 

  

 

mil €

31-12-2016 31-12-2015

ATIVO

 Ativo não corrente

Ativos f ixos tangíveis 81,043 79,704

Propriedades de investimento 29,993 30,209

Ativos intangíveis 6,459 6,257

Investimentos f inanceiros 224 175

Impostos diferidos 6,037 6,685

Total do ativo não corrente 123,756 123,029

Ativo corrente

Inventários 35,141 33,973

Contas a receber e outras 14,315 12,456

Estado e outros entes públicos 1,014 1,149

Caixa e equivalentes de caixa 1,593 2,220

Total do ativo corrente 52,063 49,798

TOTAL DO ATIVO 175,819 172,827

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 92,508 92,508

Ações próprias -2 -2

Prestações suplementares 38,182 38,182

Reservas e resultados transitados -101,440 -102,345

Resultado líquido do exercício 1,797 -814

Capital próprio excluindo interesses que não controlam 31,045 27,529

Interesses que não controlam 241 229

Total do capital próprio 31,286 27,758

PASSIVO

Passivo não corrente

Instituições de crédito 24,214 26,170

Empréstimos de acionistas 60,216 60,906

Subsídios 2,763 2,196

Provisões 538 555

Provisões para pensões de reforma 2,363 2,917

Impostos diferidos 12,304 12,003

Total do passivo não corrente 102,398 104,746

 Passivo corrente

Instituições de crédito 7,469 8,803

Empréstimos de acionistas 750 750

Contas a pagar e outras 32,192 28,921

Estado e outros entes públicos 1,723 1,849

Total do passivo corrente 42,134 40,323

Total do passivo 144,532 145,069

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO  E DO PASSIVO 175,819 172,827
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Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 

 

Website: www.vistaalegre.com 

Reuters: VAF.LS  e  VAFe.LS 

Bloomberg: VAFK:PL  e  VAF:PL 

Relações com Investidores 

Alexandra Lopes   

alexandralopes@vistaalegre.com 

 

http://www.vistaalegre.com/

