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Alro a înregistrat un profit net de 29 de milioane de lei, 
 în primele şase luni ale lui 2010 

 
 
 
 
 
Date financiare şi operaţionale 

 
• Cifră de afaceri de 875,4 milioane de lei (277 milioane de dolari*) 

• Profit net de 28,9 milioane de lei (9,16 milioane de dolari*) 

• Producţie de aluminiu primar de 118.630 tone 

• Producţie de aluminiu procesat de 23.583 tone 

 

Slatina, 13 august 2010 – Alro SA (BVB: ALR), cel mai mare producător de aluminiu din Europa 

Centrală şi de Est, a înregistrat un profit net de 28,9 milioane de lei (9,16 milioane de dolari) şi o cifră 

afaceri de 875,4 milioane de lei (227 milioane de dolari), în prima jumătate a acestui an, în 

conformitate cu standardele româneşti de contabilitate (RAS). În primele şase luni ale lui 2010, 

producţia de aluminiu primar a fost de 118.630 tone, nivel comparabil cu cel înregistrat în perioada 

similară din 2009 (aproximativ 112.465 tone). Producţia de aluminium procesat a fost de 23.583 tone, 

aproape dublu faţă de prima jumătate a anului precedent. 

 

“Rezultatele acestui an sunt încă o dovadă că am abordat corect criza economică şi că am 

implementat măsurile potrivite pentru a rămâne competitivi”, a declarat Marian Năstase, 
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Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Alro. “Alro a înregistrat un profit operaţional bun, bazat 

atât pe creşterea de pe piaţa aluminiului, cât şi pe reducerea costurilor aplicată încă de anul trecut. De 

asemenea, am reuşit să ne consolidăm structura financiară, iar rezultatele pozitive vor putea fi 

observate în perioada care urmează.” 

 

În primul semestru al lui 2010, cheltuielile operaţionale au crescut cu circa 177 milioane de lei (56 de 

milioane de dolari), în comparaţie cu perioada similară din 2009. Cu toate acestea, în primele şase luni 

din acest an, Alro a înregistrat un profit operaţional de 139 milioane lei (43,9 milioane dolari), în 

comparaţie cu pierderi operaţionale de 20,45 milioane de lei (6,43 milioane de dolari), în prima 

jumătate a lui 2009. Veniturile operaţionale au crescut, în primele şase luni din acest an, cu 336 de 

milioane de lei (106 de milioane de dolari). Creşterea a fost parţial determinată de cotaţia aluminiului la 

Bursa de Metale de la Londra, care a atins o medie de 2.160 de dolari pe tonă, în prima jumatate a 

anului 2010, în comparaţie cu aproximativ 1.459 de dolari pe tonă, în perioada similară a anului trecut. 

De asemenea, livrările de produse procesate, care au un preţ de vânzare mai mare, au crescut de 

aproape două ori. În felul acesta, s-a compensate parţial creşterea costurilor pentru utilităţi, de la 170,9 

milioane de lei, la 226,6 milioane de lei, în primele şase luni ale lui 2010. 

Alro a continuat să îşi limiteze investiţiile la proiecte deja în curs, axându-se pe creşterea calităţii şi pe 

producţia de procesate.  

   

La începutul lunii august, Alro a semnat împrumutul sindicalizat cu Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care refinanţează mare parte din datoria existentă a companiei. 

BERD acordă 75 de milioane de dolari în nume propriu, iar 105 milioane de dolari vor fi sindicalizaţi 

către bănci comerciale. Finalizarea procesului de refinaţare, ca soluţie principală pentru restructurarea 

financiară a datoriilor companiei, va permite revenirea cheltuielilor finaciare la un nivel normal. 

 

*Cursul de schimb valutar mediu în prima jumătate a anului 2010 1 USD = 3,16 RON 

 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: 
www.alro.ro 

 

Florenta Ghita 

Premium Communication 

Bucureşti 

Telefon +40 (0)21 411 01 52 

e-mail : 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 şi 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 
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aerospaţială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din 

Londra (London Metals Exchange – LME), precum şi standardele internaţionale pentru produsele laminate plate. 

 
 
 
 


