
COMUNICADO 

Ílhavo, 25 de novembro de 2016 

 

Resultados do 3º trimestre de 2016 

Destaques 

 

»» As vendas consolidadas do Grupo VAA atingiram 53,3 Milhões de Euros, com 
um crescimento de 6% face ao período homólogo; 

 

»» Resultado Operacional cresce 169% alcançando valores positivos de cerca de 1 
Milhão de Euros;  

 

»» Resultado líquido com uma melhoria face ao período homólogo de 68%; 

 

»» EBITDA de 4,7 Milhões de Euros, com um crescimento de 51% face ao mesmo 
período do ano anterior; 

 

»» O mercado externo representa já 67% do volume de negócios do Grupo VAA; 

 

»» As novas coleções continuam a ser reconhecidas internacionalmente, tendo 
recebido várias distinções de design, reforçando a presença e a qualidade da 
marca no exterior. 
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Atividade 

A Vista Alegre Atlantis reforçou, nestes primeiros nove meses de 2016, a sua aposta numa 

estratégia de internacionalização. Com efeito, as vendas nos mercados de exportação do grupo 

Vista Alegre Atlantis cresceram 4% em relação ao período homólogo de 2015. Relativamente ao 

mercado nacional, apresentou uma evolução bastante positiva de 10%, fruto da estratégia de 

crescimento do negócio nas lojas próprias. No seu conjunto, verificou-se um crescimento líquido 

do volume de negócios de 6% face a igual período de 2015. 

 

 

O volume de negócios consolidado alcançou os 53,3 milhões de euros, tendo o mercado externo 

contribuído com 67% deste valor. O reforço das equipas comerciais 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, EUA e Inglaterra, outros países destino emergem como a 

Colômbia, Marrocos, Emirados Árabes Unidos e República Checa, cumprindo o objetivo da 

expansão internacional.  

A porcelana, com um peso de 47% no total das vendas, apresentou um crescimento de 6% face 

ao homólogo de 2015.  

O segmento da louça de forno em grés verifica um forte crescimento de vendas, situando-se em 

17% e o grés mesa também se destaca com um crescimento de 11%. 

mil €

MI ME Total MI ME Total

 Porcelana e Complementares 13.503 11.395 24.898 11.934 11.460 23.393

 Faiança 160 2.514 2.674 116 2.592 2.708

 Grés Forno 460 5.240 5.700 169 4.696 4.865

 Grés Mesa 405 12.125 12.530 442 10.883 11.325

 Cristal e Vidro 3.012 4.523 7.534 3.231 4.753 7.983

Total 17.540 35.796 53.336 15.891 34.383 50.274

Segmentos

jan a set 2016 jan a set 2015
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As novas coleções da marca Vista Alegre têm continuado a ser reconhecidas internacionalmente, 

tendo recebido várias distinções internacionais de design e foi galardoada com diversos prémios.  

Durante este 3º trimestre do ano, destaque para a parceria de sucesso entre a Vista Alegre e a 

Christian Lacroix Maison, da qual surgiram diversas peças incluídas na coleção “Love Who You 

Want”. 

Resultados 

O EBITDA do grupo VAA apresentou uma melhoria significativa no 3º trimestre de 2016, 

atingindo os 4,7 milhões de Euros contra os 3,1 milhões de Euros registados nos primeiros 9 

meses do ano 2015. Este aumento ficou a dever-se essencialmente à boa performance 

operacional e comercial, traduzindo-se num aumento substancial do volume de negócios. 

 

 

Os resultados operacionais melhoraram 169% no período em análise, alcançando valores 

positivos em 961 mil euros, com uma margem de 1,8%.  

Os resultados antes de impostos da Vista Alegre, apesar de ainda se situarem num patamar 

negativo, têm vindo a melhorar sucessivamente, tendo sido possível nos primeiros 9 meses do 

ano reduzir substancialmente os prejuízos em 55%. 

O resultado líquido consolidado fechou nos 1,5 milhões de Euros negativos, uma melhoria face 

ao período homólogo de 68% que se cifrou nos 4,6 milhões negativos. 

 

 

mil €

Valor %

Volume de Negócios 53.336 50.274 3.062 6%

E B I T D A 4.681 3.094 1.587 51%

Margem EBITDA 8,8% 6,2%

Resultado Operacional 961 -1.384 2.345 169%

Margem Operacional 1,8% -2,8%

Resultado Antes Impostos -1.729 -3.816 2.087 55%

I R C 263 -771 1.034 134%

Resultados Líquidos -1.466 -4.587 3.121 68%

Resultados Consolidados

Rúbricas 30-09-2016 30-09-2015
Variação
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Investimentos 

O grupo Vista Alegre Atlantis investiu cerca de 4,3 milhões de Euros, sendo que mais de metade 

deste montante foi investimento no segmento da porcelana. 

Nos três primeiros trimestres de 2016 mantiveram-se em curso projetos de Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) nas áreas do cristal, do grés mesa e da cerâmica, também estes projetos 

com caráter inovador nestes segmentos. 

 

Perspetivas 

No que respeita às perspetivas futuras, a VAA vai manter o foco na inovação e investigação e 

desenvolvimento, que lhe permitam uma maior diversificação de produtos, para alcançar um 

maior número de clientes através de canais de distribuição mais variados. A internacionalização 

vai continuar a ser o foco do Grupo. 

Nesse sentido, o grupo VAA apresentou recentemente projetos de inovação produtiva, quer em 

nome da Vista Alegre Atlantis, quer em nome da Ria Stone, ambos com o objetivo de fomentar a 

competitividade, 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. 

É assim expectativa do grupo VAA, que a implementação dos referidos projetos permita 

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

operacional, e reforçar a sua presença no mundo, permitindo-lhe alcançar níveis de 

rentabilidade melhorados, e consequentemente melhores resultados. 
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Demonstração Consolidada dos Resultados 

a 30 de setembro de 2016 e 2015 

 

 

Rubricas 30-09-2016 30-09-2015

 Vendas e prestações de serviços 53.336 50.274

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -16.808 -17.654

 Variação da produção 1.250 3.676

Margem bruta 37.779 36.296

 Fornecimentos e serviços externos -12.518 -12.149

 Custos com o pessoal -20.411 -20.878

 Amortizações/Imparidades/Provisões do período -4.225 -5.471

 Outros custos e perdas operacionais -1.360 -1.189

 Imparidade de ativos não amortizáveis 0 -39

 Aumentos/(reduções) de justo valor 505 1.032

 Outros proveitos e ganhos operacionais 1.190 1.013

Resultado operacional 961 -1.384

Juros e gastos similares suportados -2.693 -2.474

Juros e rendimentos similares obtidos 3 41

Resultado financeiro -2.690 -2.432

Resultado antes de impostos -1.729 -3.816

Imposto sobre o rendimento 263 -771

Resultado consolidado do período -1.466 -4.587

Atribuível:

Acionistas -1.420 -4.582

Interesses que não controlam -46 -5

Resultado por ação básico (€)                                                         -0,001 -0,004

Resultado por ação diluído (€)                                                         -0,001 -0,004
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Posição Financeira Consolidada em 30 de setembro de 2016 

 

mil €

30-09-2016 31-12-2015

ATIVO

 Ativo não corrente

Ativos f ixos tangíveis 80.546 79.704

Propriedades de investimento 29.052 30.209

Ativos intangíveis 6.379 6.257

Investimentos f inanceiros 217 175

Impostos diferidos 6.293 6.685

Total do ativo não corrente 122.487 123.029

Ativo corrente

Inventários 35.634 33.973

Contas a receber e outras 13.990 12.456

Estado e outros entes públicos 982 1.149

Caixa e equivalentes de caixa 1.812 2.220

Total do ativo corrente 52.418 49.798

TOTAL DO ATIVO 174.906 172.827

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 92.508 92.508

Ações próprias -2 -2

Prestações suplementares 38.182 38.182

Reservas e resultados transitados -101.730 -102.345

Resultado líquido do exercício -1.420 -813

Capital próprio excluindo interesses que não controlam 27.538 27.529

Interesses que não controlam 158 229

Total do capital próprio 27.695 27.758

PASSIVO

Passivo não corrente

Instituições de crédito 24.242 26.170

Empréstimos de acionistas 63.496 60.906

Subsídios 2.816 2.196

Provisões 555 555

Provisões para pensões de reforma 2.580 2.917

Impostos diferidos 12.120 12.003

Total do passivo não corrente 105.809 104.746

 Passivo corrente

Instituições de crédito 7.539 8.803

Empréstimos de acionistas 750 750

Contas a pagar e outras 31.902 28.921

Estado e outros entes públicos 1.210 1.849

Total do passivo corrente 41.401 40.323

Total do passivo 147.210 145.069

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO  E DO PASSIVO 174.906 172.827
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Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 

 

Website: www.myvistaalegre.com 

Reuters: VAF.LS  e  VAFe.LS 

Bloomberg: VAFK:PL  e  VAF:PL 

Relações com Investidores 

Alexandra Lopes   

alexandralopes@vistaalegre.com 

 

http://www.myvistaalegre.com/

