
 

1 

 

 
 
Comunicat de presă 
 
 
 
 

Alro a înregistrat un profit net de 16,9 milioane de dolari  
în primul trimestru din 2010 

 
 
 
Date financiare 
 

 Cifră de afaceri de 139 milioane USD, în comparaţie cu 118,7 milioane USD în primul 

trimestru din 2009 

 Profit net de 16,9 milioane USD, în comparaţie cu 8,3 milioane USD în primul trimestru din 

2009 

 

Date operaţionale 

 Producţia de aluminium primar a fost de 58.588 de tone, în comparaţie cu 56.196 tone în 

primul trimestru din 2009 

 Producţia de aluminiu procesat a fost de 10.977 de tone, în comparaţie cu 6.076 tone în primul 

trimestru din 2009 

 

Perspective pentru 2010 

 Cifră de afaceri bugetată pentru 2010 de 579,6 milioane USD 

 Profit net bugetat pentru 2010 de 56,7 milioane USD 

 Program de investiţii de aproximativ 15 milioane USD pentru 2010 

 

Slatina, 19 mai 2010 – Alro SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală 

şi de Est, a înregistrat un profit net de 50,5 milioane de lei (16,9 milioane USD) în primul trimestru al lui 

2010, în comparaţie cu 8,3 milioane USD înregistrat în primul trimestru al anului 2009, în conformitate 

cu standardele românești de contabilitate (RAS). Cifra de afaceri pentru primul trimestru al acestui an a 

fost de 414 milioane de lei (139 milioane USD), în comparaţie cu 118,7 milioane USD cifră de afaceri 

în primul trimestru al anului trecut. 

 

“Rezultatele din primul trimestru al acestui an au demonstrate că Alro a luat măsurile corecte care au 

asigurat viabilitatea Companiei”, a declarat Marian Năstase, Vicepreşedinte al Consiliului de 

Administraţie al Alro şi CFO al Vimetco. “Vom continua să monitorizăm piaţa internaţională de aluminiu 

pentru a ne adapta rapid la schimbările care ar putea să intervină. Pe termen lung, continuăm strategia 

de integrare pe verticală, concentrându-ne pe produsele cu valoare adăugată mare”.  

  

Producţia totală de aluminium primar înregistrată de Companie în primul trimestru al acestui an a 

crescut la 58.588 de tone, de la 56.196 de tone din primul trimestru al lui 2009, în timp ce producţia de 

aluminiu procesat a ajuns la 10.977 tone, în comparaţie cu 6.076 în primul trimestru al lui 2009. 
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În T1 2010, Alro a continuat să implementeze programul său de control al costurilor, reducând 

cheltuielile pentru materiile prime şi alte material de la 141 milioane de lei, la 130 milioane de lei. Alro 

a produs aluminiu cu alumină furnizată de rafinăria sa din Tulcea, repornită în al patrulea trimestru al 

lui 2009. Redeschiderea Alum oferă Alro siguranţă în alimentarea cu materie primă şi continuitate a 

procesului de producere a aluminiului. 

 

Cheltuielile cu electricitatea şi cu apa au crescut cu aproximativ 29%, în primul trimestru al lui 2010, în 

comparaţie cu perioada similară din 2009, de la 85 milioane de lei la 109,8 milioane de lei. Creşterea a 

fost determinată, în principal, de noul sistem de preţ din contractul de electricitate semnat de 

Companie. Formula preţului electricităţii se bazează pe o serie de factori, precum preţul aluminiului la 

Bursa de Metale din Londra.  

 

Pentru 2010, Alro a bugetat o producţie de aluminiu electrolitic de 228.027 de tone, în comparaţie cu 

aproximativ 201.000 tone, produs în 2009. Producţia de aluminium procesat a fost bugetată la 40.000 

de tone în acest an, în creştere de la 31.700 tone, în 2009. 

 

 

Alro a bugetat o cifră de afaceri de 579 milioane de dolari pentru 2010 şi un profit net de 56,7 milioane 

de dolari. Investiţiile totale programate pentru 2010 sunt de 15 milioane de dolari. Incluzând programul 

pentru 2010, totalul investiţiilor la Alro în perioada 2002 – 2010 este de 269 milioane de dolari. 
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Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: 

www.alro.ro
 

 

Florenta Ghita 

Premium Communication 

Bucureşti 

Telefon +40 (0) 21 411 01 52 

Email florenta.ghita@premiumpr.ro
 

 

 
 

Despre Alro:  

 
Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. 
ALRO este cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală şi de Est, având o capacitate de producţie 
instalată de 265.000 tpa.  
 
Principalele pieţe de desfacere pentru produsele ALRO sunt Uniunea Europeană (Ungaria, Polonia, Grecia, 
Germania şi România). Compania are exporturi în Statele Unite şi Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 
pentru managementul calităţii şi are certificatele NADCAP şi EN 9001 pentru unităţile de producţie pentru industria 
aerospaţială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din 
Londra (London Metals Exchange – LME), cât şi standardele internaţionale pentru produsele laminate plate.  
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