
COMUNICADO 

Ílhavo, 8 de Maio de 2015 

 

 

Resultados do 1º Trimestre de 2015 

Destaques 

»» As vendas consolidadas do Grupo VAA cresceram 33,7% face ao período homólogo 
atingindo os 16,5 milhões de euros; 

 

»» EBITDA de 465 mil euros, com um crescimento de 171% face ao ano anterior; 

 

»» Mercados externos cresceram 47% impulsionados pela boa performance dos 
segmentos Grés mesa, Cristal e vidro e Porcelana; 

 

»» O mercado de exportação representa já 74% do volume de negócios do Grupo VAA; 

 

»» Investimentos de 1 milhão de euros, canalizado maioritariamente para as novas lojas 
em Espanha; 

 

»» Vista Alegre conquistou recentemente dois dos mais prestigiados prémios internacionais do 

mundo do design - "Red Dot Design Award" e o troféu da revista "wallpaper"  

  



Comunicado Resultados 1T 2015                                  8 de Março de 2015 

 

 
  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 

 

2/7 

Atividade 

 

Nos primeiros três meses do ano, as vendas consolidadas cresceram 33,7% em relação ao 1º 

trimestre de 2014, atingindo os 16,5 milhões de euros.  

A evolução das vendas foi diferenciada consoante os diversos mercados. Em Portugal assistiu-se 

a um aumento do volume de negócios de 6%, motivado pelo crescimento do negócio nas lojas 

próprias, que é muito positivo, e resulta de uma mudança de estratégia da Vista Alegre, que 

apostou neste canal em detrimento da atividade em grandes superfícies. 

No mercado externo, verificou-se um aumento de vendas de 47% face a período homólogo, 

resultado da mostra de produtos, por via da presença nas principais feiras mundiais do sector, 

quer na área do retalho quer na área da hotelaria. Já neste primeiro trimestre destacam-se a 

feira Maison&Objet em Paris, a feira Ambiente 2015 em Frankfurt, e a feira ABUP em São Paulo. 

Adicionalmente, é de salientar a abertura da nova flagship stores – Madrid, como parte do plano 

de reestruturação da filial espanhola, no sentido de assegurar tanto a distribuição própria, como 

a imagem e notoriedade da marca. 

Como é habitual, os Media dos vários países acompanharam estes eventos por forma a divulgar 

os produtos do Grupo nas revistas da especialidade. 

Entre os segmentos da área cerâmica, a Porcelana e o Grés mesa apresentaram bons resultados, 

fruto do esforço de penetração em novos mercados, tais como Angola, Coreia do Sul, Colômbia e 

Canadá e da recuperação das vendas nos mercados tradicionais, nomeadamente Brasil. 

O segmento do cristal e vidro apresentou uma recuperação das vendas que se traduziu num 

aumento de 27% face ao homólogo.  

 

 

 

MI ME Total MI ME Total MI ME Total

 Porcelana e Complementares 3.264 4.285 7.549 3.212 3.693 6.905 2% 16% 9%

 Faiança 38 972 1.010 54 948 1.002 -30% 3% 1%

 Grês Forno 60 1.885 1.945 133 2.438 2.571 -55% -23% -24%

 Grês Mesa 99 3.511 3.610 0 0 0

 Cristal e Vidro 907 1.461 2.368 722 1.141 1.863 26% 28% 27%

Total 4.367 12.114 16.481 4.121 8.220 12.341 6% 47% 34%

Vendas Consolidadas por Segmentos e Mercados

mil €

Segmentos

jan a mar 2015 jan a mar 2014 Diferença (%)
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Prova do reconhecimento da capacidade de reinvenção desta marca centenária, são os dois 

prémios internacionais conquistados em duas das maiores competições do mundo. Depois de ter 

ganho em Janeiro o prémio de design organizado pela revista ‘wallpaper’, a linha ‘Orquestra’ 

recebe em Abril o disputado selo de qualidade ‘Red Dot’. 

 

Resultados 

No primeiro trimestre do ano, a performance do grupo VAA denota um aumento no volume de 

negócios de 33,7% face ao homólogo, com impacto na evolução dos resultados líquidos 

consolidados, que fecharam nos 2,2 milhões de euros negativos. Este valor representa uma 

melhoria de 1% face ao mesmo período de 2014.  

A rentabilidade dos segmentos da área cerâmica continua a melhorar, fruto do aumento das 

vendas de Grés mesa e Porcelana nos canais Retalho Próprio, Hotelaria e Promocional, e 

também do contínuo crescimento das subsidiárias no Brasil, EUA e Moçambique 

Os encargos financeiros cresceram 47,9% face ao 1º trimestre de 2014, devido ao aumento dos 

financiamentos necessários para realizar os investimentos previstos e para apoiar a atividade 

operacional de curto prazo. Destaque para o investimento na Ria Stone, que se cifrou em 4,8 

milhões de euros no último ano. 

 

  

mil €

Valor %

Volume de Negócios 16,481 12,341 4,140 34%

E B I T D A 465 -656 1,121 171%

Margem EBITDA 2.8% -5.3%

Resultado Operacional -1,275 -1,626 351 22%

Margem Operacional -7.7% -13.2%

Resultado Antes Impostos -2,178 -2,227 49 2%

IRC 7 26 -19 -73%

Resultado Líquidos -2,171 -2,201 30 1%

Variação

Resultados Consolidados

31-03-2015 31-03-2014Rúbricas
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Investimentos 

Os investimentos do Grupo VAA estabilizaram, devido essencialmente à finalização da 

construção da fábrica da Ria Stone. Efetivamente, nos primeiros 3 meses do ano, registou-se 1 

milhão de euros nos ativos fixos tangíveis, sendo 46% deste valor canalizado para duas flagship 

stores em Espanha, e 16% referente à nova unidade de produção de loiça de mesa em grés. No 

segmento da Porcelana a realização de investimentos atingiu os 142 mil euros, ou seja 14% do 

valor global, com vista à manutenção da estrutura industrial. 

A aposta em projetos de I&D em curso mantem-se, nomeadamente no cristal. 

 

Perspetivas 

Durante este ano, o Grupo Vista Alegre Atlantis manterá a aposta nos canais de exportação, 

enfatizando as operações próprias no exterior, com ações comerciais e de marketing que 

permitirão alcançar melhores níveis de rentabilidade. Espera-se que 2015 apresente níveis de 

faturação acima dos realizados em períodos anteriores, consolidando a melhoria dos resultados 

do Grupo já verificada em 2014. 

A Ria Stone continuará a sua curva de produção crescente durante o ano de 2015, contribuindo 

significativamente para o volume de negócios do Grupo. Esta empresa irá conduzir a sua atuação 

no sentido de produzir a melhor qualidade ao mais baixo custo, de forma a atingir uma boa 

rentabilidade. 
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Demonstração Consolidada dos Resultados 

a 31 de Março de 2015 e 2014 

 
 

 
mil€ 

Rubricas 

 

31-03-2015 31-03-2014 

  
 

    

 Vendas e prestações de serviços 
 

16,481 12,341 

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 
 

-6,251 -4,101 

 Variação da produção 
 

1,809 1,363 

Margem bruta 
 

12,038 9,603 

 Fornecimentos e serviços externos 
 

-4,116 -3,527 

 Custos com o pessoal 
 

-7,529 -6,841 

 Amortizações/Imparidades/Provisões do período 
 

-1,740 -970 

 Outros custos e perdas operacionais 
 

-348 -272 

 Aumentos/(reduções) de justo valor 
 

0 
  Outros proveitos e ganhos operacionais 

 
420 381 

Resultado operacional 
 

-1,275 -1,626 

Juros e gastos similares suportados 
 

-931 -604 

Juros e rendimentos similares obtidos 
 

28 2 

Resultado financeiro 
 

-903 -602 

Resultado antes de impostos 
 

-2,178 -2,227 

Imposto sobre o rendimento 
 

7 26 

Resultado consolidado do período 
 

-2,171 -2,201 

Atribuível: 
   Acionistas 
 

-2,147 -2,235 

Interesses que não controlam 
 

-24 34 

Resultado por ação básico (€)                                                          
 

-0.002 -0.002 

Resultado por ação diluído (€)                                                          
 

-0.002 -0.002 
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Posição Financeira Consolidada em 31 de Março de 2015 

 
 

mil €

31-03-2015 31-12-2014

ATIVO

 Ativo não corrente

Ativos f ixos tangíveis 75,456 76,118

Propriedades de investimento 28,145 28,145

Ativos intangíveis 6,094 6,122

Investimentos f inanceiros 217 219

Contas a receber e outras 50 50

Impostos diferidos 8,322 8,302

Total do ativo não corrente 118,284 118,956

Ativo corrente

Inventários 32,627 30,862

Contas a receber e outras 13,164 13,503

Estado e outros entes públicos 1,629 905

Caixa e  equivalentes de caixa 1,783 1,881

Total do ativo corrente 49,202 47,152

TOTAL DO ATIVO 167,486 166,107

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 92,508 92,508

Ações próprias -2 -2

Prestações suplementares 38,182 38,182

Reservas e resultados transitados -102,544 -100,356

Resultado líquido do exercício -2,147 -1,972

Capital próprio excluindo interesses que não controlam 25,997 28,360

Interesses que não controlam 209 239

Total do capital próprio 26,206 28,599

PASSIVO

Passivo não corrente

Instituições de crédito 32,341 31,521

Empréstimos de acionistas 57,864 54,250

Subsídios 1,797 1,874

Provisões 555 555

Provisões para pensões de reforma 2,790 2,917

Impostos diferidos 11,493 11,486

Total do passivo não corrente 106,840 102,602

 Passivo corrente:

Instituições de crédito 2,488 3,586

Empréstimos de acionistas 750 750

Contas a pagar e outras 29,995 28,580

Estado e outros entes publicos 1,206 1,991

Total do passivo corrente 34,439 34,906

Total do passivo 141,280 137,508

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO  E DO PASSIVO 167,486 166,107
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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@vaa.pt 

 

http://www.myvistaalegre.com/

