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Resultados do exercício de 2021 

 

Destaques 

 
 
 
>> Volume de negócios atinge os 117 milhões de euros, um aumento de 6,0% 

face ano anterior; 

 

>> EBITDA de 22,7 milhões de euros representa um aumento de 41,7% face ao 

período homólogo; 

 

>> A dívida líquida consolidada reduziu 7,3 milhões de euros em 2021 face ao 

ano de 2020; 

 

>> Resultado Liquido consolidado acumulado atinge os 1,6 milhões de euros 

positivos; 

 
>> Mercados de Espanha, EUA e Brasil, foram os maiores contribuidores 
internacionais para as vendas de produtos marca, com um crescimento de 
69% face a 2020 e um crescimento de 50% face a 2019 (pré-pandemia); 
 

 



 

Comunicado Resultados do exercício de 2021                          
                                                                                       30 de março 2022 

  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 

 3/7 

 

Atividade 

O Grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios a dezembro de 117 milhões de euros e 

um EBITDA de 22,7 milhões de euros. O mercado externo representou 75,1% do volume de 

negócios da Vista Alegre, com 87,8 milhões de euros de vendas.  

Na segunda metade de 2021, a atividade económica em Portugal e no resto do mundo 

demonstrou uma gradual recuperação da crise afetada pela propagação do vírus SARS-CoV-

2 e pelas medidas de contenção da pandemia verificadas no início do ano. As diferentes 

medidas encetadas pela administração com o objetivo de mitigar o efeito negativo da 

pandemia surtiram um efeito positivo que se verifica na recuperação da atividade com 

visível reflexo nos seus resultados.   

Os produtos de marca, nomeadamente nos segmentos de porcelana da Vista Alegre e de 

faiança da Bordallo Pinheiro foram os segmentos que serviram de catalisador para o 

crescimento do volume de negócios de 2021. As receitas da porcelana atingiram os 42,5 

milhões de euros, o que representa um crescimento de 43% face ao ano anterior e as 

receitas da faiança ascenderam a 12,4 milhões de euros representando um crescimento de 

53% face ao ano de 2020.  

 

mil €

 Porcelana e Complementares 42,5 29,8 43%

 Faiança 12,4 8,1 53%

 Grés 50,4 60,8 -17%

 Cristal e Vidro 11,7 11,7 0%

Total 117 110 6%

31-12-2021 31-12-2020 Variação (%)Segmentos

 

 

Excluindo a hotelaria, o volume de negócios gerado pela venda dos seus produtos de 

marca, considerando o retalho físico e online, a nível nacional e internacional, cresceu 

36,7% face a 2020 e cresceu 11% face a 2019 (pré-pandemia) o que atesta de forma 
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clara o excelente desempenho e o crescente reconhecimento das nossas marcas a nível 

global. 

Destaque a nível internacional para os mercados de Espanha, EUA e Brasil, os maiores 

contribuidores para as vendas de produtos marca, com um crescimento de 69% face a 

2020 e um crescimento de 50% face a 2019 (pré-pandemia). 

A Ria Stone, fabrica que produz para o Ikea, teve também uma excelente performance 

em 2021, crescendo 14% face a 2020 e 10% acima do volume de vendas de 2019. 

Resultados 

Apesar do severo confinamento que marcou o primeiro semestre do ano, com as lojas da 

marca encerradas em grande parte deste período, os resultados consolidados do ano 2021 

do Grupo Vista Alegre revelaram um excelente desempenho, muito acima do verificado no 

período homólogo, com o volume de negócios a atingir os 117 milhões de euros (6% acima 

face ao mesmo período de 2020) e o EBITDA a situar-se nos 22,7 milhões de euros 

(representa uma melhoria de 42% face ao EBITDA atingido no mesmo período de 2020). A 

Margem EBITDA recuperou neste último trimestre situando-se nos 19,4%, acima 4,9 pp da 

registada no ano 2020. 

M€

Valor %

Volume de Negócios 117,0 110,4 6,6 6%

E B I T D A 22,7 16,0 6,7 42%

Margem EBITDA 19,4% 14,5%

Resultado Operacional 9,3 2,5 6,9 281%

Margem Operacional 8,0% 2,2%

Resultado Antes Impostos 3,6 -2,2 5,8 260%

Imposto sobre o rendimento -2,0 0,6 -2,6

Resultados Líquidos 1,6 -2,5 4,1 164%

Resultados Consolidados

Rúbricas 31-12-2021 31-12-2020
Variação
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A empresa registou um resultado operacional positivo de 9,3 milhões de euros (superando 

o período homologo em 281%) e um resultado líquido positivo de 1,6 milhões de euros, 

contrariando o resultado negativo registado em 2020 no mesmo período. 

Dívida 

Como resultado do bom desempenho operacional do Grupo, a dívida líquida consolidada 

reduziu em 2021 cerca de 7,3 milhões de euros face ao ano de 2020, mantendo um 

elevado nível de disponibilidades, revelando assim solidez da sua tesouraria: 

 

m€ 2021 2020

Dívida financeira (empréstimos bancários, obrigacionista e leasings ) 88.585 84.566

Dívida operacional (remessas à exportação, confirming e factoring) 8.612 13.588

Locação operacional (IFRS 16) 7.898 7.640

Dívida consolidada 105.095 105.794

Disponibil idades -24.060 -17.501

Dívida líquida consolidada 81.035 88.293

EBITDA 22.699 16.012

Dívida l íquida / EBITDA 3,57x 5,51x

Dívida líquida consolidada 81.035 88.293

Incentivos a converter em prémios -5.704 -8.470

Dívida líquida consolidada após prémios convertidos 75.331 79.822

EBITDA 22.699 16.012

Dívida l íquida após prémios convertidos / EBITDA 3,32x 4,99x  

Investimentos 

No exercício os investimentos realizados cifram-se em cerca de 7,3 milhões de euros, na 

nomeadamente na aquisição de equipamentos no segmento da porcelana, cristal e vidro e 

forno, que potenciam uma maior eficiência operacional e a redução de custos, reforçando o 

posicionamento da Vista Alegre como detentora das fábricas tecnologicamente mais 

avançadas do mundo nos segmentos de mercado de cerâmica, cristal e vidro.  
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Demonstração Consolidada dos Resultados 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020 
m €

Rubricas 31-12-2021 31-12-2020

 Vendas e prestações de serviços 116.989 110.379

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -35.290 -41.498

 Variação da produção -1.910 1.521

Margem bruta 79.789 70.403

 Trabalhos para a própria empresa 672 852

 Fornecimentos e serviços externos -19.892 -20.226

 Gastos com o pessoal -44.798 -40.552

 Amortizações -13.492 -13.166

 Imparidades 34 -465

 Provisões do exercício -18 -42

 Outros gastos e perdas operacionais -1.898 -1.016

 Imparidade de ativos fixos tangiveis depreciáveis 122 155

 Aumentos/(reduções) de justo valor 0 -40

 Outros proveitos e rendimentos operacionais 8.826 6.554

Resultado operacional 9.344 2.456

Juros e gastos similares suportados -5.940 -4.803

Juros e rendimentos similares obtidos 169 121

Resultado antes de impostos 3.572 -2.226

Imposto sobre o rendimento -1.974 -260

Resultado consolidado do exercício 1.599 -2.486   
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Relações com investidores 
Romas Viesulas 
romasviesulas@vistaalegre.com 
 

 

 

 

 


