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Alro raportează un profit net de 177 de milioane de lei  
în primul semestru al lui 2011 

 
 
 
 
 
Date financiare şi operaţionale 

 
• Cifră de afaceri de 1,14 miliarde de lei (381 milioane de dolari*), în creştere de la 875,4 

milioane de lei (277 milioane de dolari*) în primul semestru din 2010 

• Profit net de 177,4 milioane de lei (59,5 milioane de dolari*), în comparaţie cu 28,9 milioane de 

lei (9,16 milioane de dolari*) în primul semestru al anului 2010 

• EBITDA de 227,6 milioane de lei (76 milioane de dolari*), în creştere de la 139 milioane de lei 

(44 milioane de dolari*) în primul semestru al anului 2010 

• Producţia de aluminiu primar de 130.458 de tone, în creştere de la 118.630 tone în primul 

semestru din 2010 

• Producţia de aluminiu procesat de 28.946 tone, în creştere de la 23.583 tone în primul 

semestru al anului 2010 

 

Slatina, 12 august, 2011 – Alro SA (BVB: ALR, „Compania” sau „Alro”), unul dintre cei mai mari 

producători de aluminiu din Europa Centrală şi de Est, a raportat pentru primul semestru al anului 

2011 un profit net de 177,4 milioane de lei (59,5 milioane de dolari*), în comparaţie cu 28,9 milioane 

de lei (9,16 milioane de dolari*) în primul semestru al anului anterior, în conformitate cu standardele 
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româneşti de contabilitate (RAS). Cifra de afaceri pentru prima jumatate a acestui an este 1,14 

miliarde de lei (381 milioane de dolari*), în creştere de la 875,4 milioane de lei (277 milioane de dolari) 

în timpul primului semestru al anului 2010.  

 

Alro a majorat atât producţia de aluminiu primar, cât şi pe cea de aluminiu procesat în prima jumătate 

a anului 2011. Producţia totală de aluminiu primar în S1 2011 a fost de 130.458 tone, în creştere cu 

10% de la 118.630 tone în perioada similară a anului 2010. Compania a crescut producţia de aluminiu 

procesar cu aproape 23%, la 28.946 tone în prima jumatate a acestui an. 

 

„Rezultatele financiare solide raportate de Alro în primul semestru al acestui an sunt o dovadă a 

viabilităţii strategiei noastre pe termen lung, axată pe creşterea producţiei de produse cu valoare 

adăugată mare şi pe consolidarea afacerii noastre”, a declarat Marian Năstase, Vice Preşedinte al 

Consiliului de Administraţie al Alro. „Am atins o structură bună a costurilor, ne-am consolidat afacerea, 

asigurând materiile prime necesare şi am restructurat o serie de împrumuturi. Toate acestea, sprijinite 

de o îmbunătăţire a pieţei aluminiului, au creat o bază stabilă pentru dezvoltarea noastră”. 

 

Compania şi-a crescut profitul operaţional (EBIT) cu 31 milioane de dolari în prima jumatate a acestui 

an, în comparaţie cu perioada similară din 2010. Astfel, EBIT a fost de 227,6 milioane de lei (76 

milioane de dolari) în primul semestru, în comparaţie cu 139 milioane de lei (44 milioane de dolari) în 

prima jumătate a anului trecut. Creşterea profitului operaţional a fost generată atât de aprecierea 

cotaţiei aluminiului pe Bursa de Metale de la Londra (LME), cât şi de majorarea capacităţii de 

producţie pentru produsele cu valoare adăugată mare. În primele şase luni ale acestui an, preţul mediu 

pe tona de aluminiu la Bursa de Metale de la Londra a fost de 2.550 dolari pe tonă, în comparaţie cu 

preţul mediu din primul semestru al anului 2010, care a fost de 2.160 dolari pe tonă. 

  

În prima jumătate a lui 2011, Alro s-a axat pe îmbunătăţirea calităţii şi a gamei sale de produse. 

Compania a demarat un program de investiţii în valoare de 43,6 milioane de lei pentru creşterea 

competitivităţii sectorului de procesare. Compania a semnat un acord de finanţare cu Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de autoritate de management pentru 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Programul operaţional, 

cofinanţat de Uniunea Europeană, vizează consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin 

achiziţionarea de echipamente pentru finisarea tablei, benzilor şi plăcilor din aluminiu, precum şi 

aliajelor din aluminiu. Valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile din partea Uniunii 

Europene este de 17,18 milioane de lei. 
 

În primul semestru al acestui an, Alum Tulcea, rafinăria de alumină a Companiei, a preluat exploatarea 

minelor de bauxită din Sierra Leone. În felul acesta compania îşi asigură aprovizionarea permanentă şi 

la costuri predictibile a materiilor prime. 

 

*Cursul de schimb valutar mediu în primul semestru al anului 2011 1 dolar = 2,98 lei 

Cursul de schimb valutar mediu în primul semestru al anului 2010 1 dolar = 3,16 lei 
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Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: 
www.alro.ro 

 

Florenţa Ghiţă 
Premium Communication 
Bucureşti 

Telefon +40 (0) 21 411 01 52 
Email florenta.ghita@premiumpr.ro 
 

 
Notă pentru editori: 
Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., un producător global de aluminiu primar şi procesat. Alro este unul dintre 
cei mai mari producători de aluminiu din Europa Centrală şi de Est, luând în calcul producţia de aluminiu primar, 
cu o capacitate anuală de 265.000 tone de aluminiu electrolitic.  
 

Principalele pieţe de desfacere pentru aluminiul produs de Alro sunt în Uniunea Europeană (Ungaria, Polonia, 
Grecia, Germania şi România). Compania exportă şi către SUA şi Asia. Alro este certificată ISO 9001 în 
managementul calităţii, este acreditată NADCAP (National Aerospace and Defence Contractor Accreditation 
Programme), are certificatul de performanţă EN 9100 pentru conformarea cu cerinţele industriei aerospaţiale; 
produsele sale se ridică la standardele de calitate ale London Metal Exchange (LME) în privinţa aluminiului 
primar, precum şi la standardele internaţionale privind tabla de aluminiu. 
 


