
 

 

 

08 Fall 

RESULTADOS ACUMULADOS 

3º TRIMESTRE DE 2022 
VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS, S.A. 

 



 

                          
                                                                               

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

Comercial de Ílhavo * Pessoa coletiva nº 500 978 654 * Capital Social 134.120.048,00 Euros 

 2/7 

Comunicado Resultados acumulados ao 3ºT de 2022 

10 novembro de 2022 

 

 

Resultados acumulados ao 3º Trimestre de 2022 

 

Destaques 

 
 
 
>> Volume de negócios atinge os 103 milhões de euros acumulados a 

setembro de 2022, um aumento de 28,3% face ao ano anterior; 

 

>> EBITDA acumulado de 14,9 milhões de euros representa um aumento de 

1,2% face ao período homólogo; 

 
>> Mercados externos representam 75,4% do volume de negócios com grande 
preponderância de vendas para os países Europeus; 
 
>> Dívida líquida consolidada continua na sua trajetória descendente, 

reduzindo 6,5 milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano de 2022; 
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Atividade 

Os primeiros nove meses de 2022 caracterizaram-se por um forte aumento dos custos de 

energia, combustíveis e matérias primas, consequência do aumento da inflação provocada 

pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia gerando um aumento de incerteza e volatilidade no 

contexto macroeconómico a nível global. No entanto, neste ambiente adverso, a Vista 

Alegre demonstrou resiliência e adaptabilidade atenuando algum deste impacto negativo, 

quer com o desenvolvimento ao longo dos últimos anos de um conjunto de investimentos 

tendentes a melhorar a eficiência dos seus processos, quer através de uma gestão mais 

eficiente dos consumos e dos meios de produção.  

 

Cumulativamente nos primeiros 9 meses de 2022 o custo do gás foi 16,1 milhões de euros, 

que compara com os 2,3 milhões de euros do mesmo período de 2021, um acréscimo de 

13,8 milhões de euros penalizando de forma direta o EBITDA e o resultado operacional da 

empresa. Para isso contribuiu a forte volatilidade do preço médio do gás tendo atingido no 

3º trimestre o valor mais elevado de sempre, ultrapassando os 300€/MWh, o dobro do 

verificado no 1º e 2º trimestre de 2022. 

A Vista Alegre, em termos acumulados, alcançou um volume de negócios a setembro de 

2022 de 103 milhões de euros, registando um crescimento de 28,3% relativamente ao 

mesmo período de 2021, suportado principalmente no crescimento das vendas nos 

segmentos do grés e da porcelana, apesar do crescimento ter sido evidenciado em todos os 

segmentos de negócio. 

De salientar a nível internacional para os mercados do Brasil e Estados Unidos da América, e 

na europa os mercados dos Países Baixos, França, Espanha e Alemanha, como os maiores 

contribuidores para as vendas no mercado externo que representaram 75,4% do volume de 

negócios da Vista Alegre, com 77,5 milhões de euros de vendas. 
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mil €

9M 2022 9M 2021 Variação (%)

 Porcelana e Complementares 34.601 27.432 26,1%

 Faiança 11.119 8.643 28,7%

 Grés 46.062 36.259 27,0%

 Cristal e Vidro 10.934 7.713 41,8%

Total 102.717 80.047 28,3%

Segmentos

 

Os canais de venda ao público mantiveram um bom desempenho durante o terceiro 

trimestre de 2022, alcançando vendas acumuladas de 34,6 milhões de euros, que compara 

com os 26,4 milhões de euros acumulados do terceiro trimestre de 2021, registando assim 

um acréscimo de 31%.  

Resultados 

Os resultados consolidados referentes aos nove primeiros meses do ano 2022 do Grupo 

Vista Alegre revelaram um desempenho acima ao verificado no período homólogo, com o 

volume de negócios a atingir os 103 milhões de euros (28,3% acima face ao mesmo período 

de 2021). 

O EBITDA situou-se nos 14,9 milhões de euros o que representa uma melhoria de 1,2% face 

ao mesmo período de 2021. De realçar que o escalar do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, 

acentuou a pressão inflacionista no principal mercado de exportação da Vista Alegre 

(Europa), tendo um impacto direto no aumento dos custos de produção nomeadamente o 

custo da energia, logística e matérias‐primas, penalizando os resultados da empresa.  

M€

Valor %

Volume de Negócios 102,7 80,0 22,7 28,3%

E B I T D A 14,9 14,7 0,2 1,2%

Margem EBITDA 14,5% 18,4% -3,9 pp

Resultado Operacional 3,0 5,3 -2,3 -43,0%

Margem Operacional 2,9% 6,6% -3,7 pp

Resultado Antes Impostos -0,1 1,4 -1,5 -109%

Imposto sobre o rendimento -0,2 -0,8

Resultados Líquidos -0,3 0,6 -0,9 -146%

Variação
Rúbricas 9M 2022 9M 2021

 

 



 

                          
                                                                               

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

Comercial de Ílhavo * Pessoa coletiva nº 500 978 654 * Capital Social 134.120.048,00 Euros 

 5/7 

Comunicado Resultados acumulados ao 3ºT de 2022 

10 novembro de 2022 

 

O resultado operacional foi positivo em 3,0 milhões de euros  e um resultado líquido 

negativo em 0,3 milhões de euros, abaixo do registado no período homólogo (0,6 milhões 

de euros), impactado pela subida dos custos de energia, combustíveis e matérias-primas.  

 

Dívida 

O grupo Vista Alegre, nos primeiros nove meses de 2022, reduziu a divida líquida 

consolidada em cerca de 6,5 milhões de euros relativamente a 31 de dezembro de 2021, 

mantendo um elevado nível de disponibilidades, revelando assim solidez da sua tesouraria. 

 

m€ 30-09-2022 30-06-2022 31-03-2022 2021

Dívida financeira (empréstimos bancários, obrigacionista e leasing) 88.552 82.871 85.583 88.585

Dívida operacional (remessas à exportação, confirming e factoring) 7.284 9.153 9.043 8.612

Locação operacional (IFRS 16) 6.415 6.752 7.188 7.898

Dívida consolidada 102.251 98.775 101.814 105.095

Disponibilidades -27.738 -22.046 -21.722 -24.079

Dívida líquida consolidada 74.514 76.729 80.092 81.015

Incentivos a converter em prémios -5.848 -5.704 -5.704 -5.704

Dívida líquida consolidada após prémios convertidos 68.665 71.025 74.388 75.312  
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Demonstração Consolidada dos Resultados 
A 30 de setembro de 2022 e 2021  

 

m €

Rubricas 9M 2022 9M 2021

 Vendas e prestações de serviços 102.717 80.047

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -42.139 -22.528

 Variação da produção 1.373 -610

Margem bruta 61.951 56.909

 Trabalhos para a própria empresa 0 710

 Fornecimentos e serviços externos -13.239 -14.739

 Gastos com o pessoal -35.000 -32.179

 Amortizações -9.744 -9.510

 Imparidades 57 -5

 Provisões do exercício -2.523 0

 Outros gastos e perdas operacionais -1.381 -863

 Imparidade de ativos fixos tangiveis depreciáveis 344 97

 Outros proveitos e rendimentos operacionais 2.553 4.872

Resultado operacional 3.019 5.292

Juros e gastos similares suportados -3.450 -3.918

Juros e rendimentos similares obtidos 303 27

Resultado antes de impostos -128 1.401

Imposto sobre o rendimento -162 -772

Resultado consolidado do exercício -290 629  
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VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS, S.A. 

 

INVESTOR RELATIONS 

Romas Viesulas 

romasviesulas@vistaalegre.com 

 

www.vistaalegre.com 


