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Nota Perioada de 3 luni 

incheiata la 
31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2017
Venituri din contractele cu clientii 5  749.242  681.432 
Costul bunurilor vandute  -581.920  -510.791 
Profit brut  167.322  170.641 

Cheltuieli generale, administrative si de desfacere 7  -66.341  -52.200 
Alte venituri operationale     2.023  2.210 
Alte cheltuieli operationale   -1.579  -1.275 
Rezultat operational (EBIT)  101.425  119.376 

Cheltuieli cu dobanzile     -9.604  -13.238 
Castiguri nete din instrumente financiare derivate 12  54.052  87 
Alte costuri financiare (nete) 8  -3.563  -1.916 
Diferente nete de curs valutar  7.836  2.950 
Rezultat inainte de impozitare 150.146  107.259 

 
Impozit pe profit 9 -25.525   -17.040 
Rezultatul perioadei  124.621  90.219 

Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare:

Categorii care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere
Reevaluari privind beneficiile post-angajare  -13  -7 

Categorii care ar putea fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  3.498  -2.334 
Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit  3.485  -2.341 

Total rezultat global aferent perioadei  128.106  87.878 

Rezultat atribuibil
Actionarilor Alro S.A.  124.568  90.151 
Intereselor care nu controleaza  53  68 

 124.621  90.219 
Rezultatul global total atribuibil
Actionarilor Alro S.A.  128.032  87.824 
Intereselor care nu controleaza  74  54 

 128.106  87.878 
Rezultatul pe actiune
De baza si diluat (RON) 10  0,175  0,126 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate simplificate interimare. 
Prezentele situatii financiare au fost autorizate pentru emitere de catre conducere in data de 14 mai 2018.

Situatia interimara consolidata de profit sau pierdere si a rezultatului 
global pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 - neauditata  

in mii RON, cu exceptia 
rezultatului pe actiune
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Nota
 

31 martie 2018
 

31 decembrie 2017
Active
Active imobilizate
Imobilizari corporale  11  1.020.812  1.015.035 
Imobilizari necorporale  8.074  8.611 
Fondul comercial     85.393  87.485 
Imprumuturi pe termen lung  19  53.775  54.345 
Creanta privind impozitul pe profit amanat  9  74.389  98.845 
Alte active pe termen lung    57.785  58.147 
Total active imobilizate  1.300.228  1.322.468 

Active circulante
Stocuri  14  711.887  670.805 
Creante comerciale nete 15  106.084  76.853 
Creante privind impozitul pe profit  41  309 
Alte active curente  16  91.255  79.532 
Instrumente financiare derivate pe termen scurt  12  54.761  3.298 
Numerar restrictionat 17    45.914  67.009 
Numerar si echivalente de numerar 17   356.121  320.828 
Total active circulante  1.366.063  1.218.634 
Total active  2.666.291  2.541.102 

Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri proprii
Capital social  356.091  356.091 
Prime de capital  86.351  86.351 
Alte rezerve  335.049  331.542 
Rezultatul reportat  439.947  49.409 
Rezultatul perioadei  124.568  390.581 
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor Alro S.A.  1.342.006  1.213.974 
Interese care nu controleaza  1.448  1.374 
Total capitaluri proprii  1.343.454  1.215.348 

Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung  18  819.216  844.944 
Datorii de leasing financiar pe termen lung  18  4.154  4.300 
Provizioane pe termen lung      33.000  30.769 
Beneficii post-angajare  41.499  41.569 
Subventii pe termen lung      28.925  27.558 
Alte datorii pe termen lung  2.292  2.091 
Total datorii pe termen lung  929.086  951.231 

Datorii curente
Imprumuturi pe termen scurt  18  66.590  66.894 
Datorii de leasing financiar pe termen scurt  18  2.491  2.411 
Provizioane pe termen scurt     26.427  26.830 
Datorii comerciale si alte datorii     206.601  183.647 
Impozit pe profit  2.172  5.635 
Subventii pe termen scurt     1.592  1.592 
Alte datorii curente  87.878  87.514 
Total datorii curente  393.751  374.523 
Total datorii  1.322.837  1.325.754 
Total capitaluri proprii si datorii  2.666.291  2.541.102 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate simplificate interimare. 
Prezentele situatii financiare au fost autorizate pentru emitere de catre conducere in data de 14 mai 2018.

Situatia interimara consolidata a pozitiei financiare la 31 martie 2018 -
- neauditata 

in mii RON 
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Situatia interimara consolidata a modificarilor capitalurilor proprii 
pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 - neauditata 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate simplificate interimare. 
Prezentele situatii financiare au fost autorizate pentru emitere de catre conducere in data de 14 mai 2018.

 
Capital social Prime de capital Rezerve Rezerva de 

conversie
Total alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul perioadei Atribuibil 

actionarilor Alro 
S.A.

Intereselor care nu 
controleaza

Total

Sold la 1 ianuarie 2017 336.703 69.446 363.644 -24.592 339.052 83.322 71.531 900.054 904 900.958

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -  -  90.151  90.151  68  90.219 

Alte elemente ale venitului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  -2.320  -2.320  -  -  -2.320  -14  -2.334 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  -7  -  -7  -  -7 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  -2.320  -2.320  -7  -  -2.327  -14  -2.341 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -2.320  -2.320  -7  90.151  87.824  54  87.878 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  -  -  -  71.531  -71.531  -    -  -   
Sold la 31 martie 2017  336.703  69.446  363.644  -26.912  336.732  154.846  90.151  987.878  958  988.836 

Sold la 1 ianuarie 2018  356.091  86.351  364.519  -32.977  331.542  49.409  390.581  1.213.974  1.374  1.215.348 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -  -  124.568  124.568  53  124.621 

Alte elemente ale rezultatului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  3.477  3.477  -  -  3.477  21  3.498 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  -13  -  -13  -  -13 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  3.477  3.477  -13  -  3.464  21  3.485 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  3.477  3.477  -13  124.568  128.032  74  128.106 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  30  30  390.551  -390.581  -  -  - 
Sold la 31 martie 2018  356.091  86.351  364.549  -29.500  335.049  439.947  124.568  1.342.006  1.448  1.343.454 
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in mii RON 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate simplificate interimare. 
Prezentele situatii financiare au fost autorizate pentru emitere de catre conducere in data de 14 mai 2018.

 
Capital social Prime de capital Rezerve Rezerva de 

conversie
Total alte rezerve Rezultatul reportat Rezultatul perioadei Atribuibil 

actionarilor Alro 
S.A.

Intereselor care nu 
controleaza

Total

Sold la 1 ianuarie 2017 336.703 69.446 363.644 -24.592 339.052 83.322 71.531 900.054 904 900.958

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -  -  90.151  90.151  68  90.219 

Alte elemente ale venitului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  -2.320  -2.320  -  -  -2.320  -14  -2.334 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  -7  -  -7  -  -7 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  -2.320  -2.320  -7  -  -2.327  -14  -2.341 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -2.320  -2.320  -7  90.151  87.824  54  87.878 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  -  -  -  71.531  -71.531  -    -  -   
Sold la 31 martie 2017  336.703  69.446  363.644  -26.912  336.732  154.846  90.151  987.878  958  988.836 

Sold la 1 ianuarie 2018  356.091  86.351  364.519  -32.977  331.542  49.409  390.581  1.213.974  1.374  1.215.348 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -  -  124.568  124.568  53  124.621 

Alte elemente ale rezultatului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  3.477  3.477  -  -  3.477  21  3.498 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  -13  -  -13  -  -13 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  3.477  3.477  -13  -  3.464  21  3.485 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  3.477  3.477  -13  124.568  128.032  74  128.106 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  30  30  390.551  -390.581  -  -  - 
Sold la 31 martie 2018  356.091  86.351  364.549  -29.500  335.049  439.947  124.568  1.342.006  1.448  1.343.454 
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Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate simplificate interimare. 
Prezentele situatii financiare au fost autorizate pentru emitere de catre conducere in data de 14 mai 2018.

Situatia interimara consolidata a fluxurilor de trezorerie 
pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 - neauditata

         
Nota Perioada de 3 luni 

incheiata 
la 31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata 

la 31 martie 2017
Fluxuri de numerar din activitatea operationala
Rezultat inainte de impozitare  150.146  107.259 
Ajustari pentru:
Amortizare  31.438  33.832 
Variatia neta a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale     -6  -   
Variatia neta a provizioanelor     1.823  -137 
Variatia ajustarilor pentru deprecierea valorii stocurilor 14  9.449  -4.127 
Variatia ajustarilor pentru deprecierea creantelor 7  860  465 
Pierdere din vanzarea/casarea imobilizarilor corporale    579  190 
Diferente nete de curs valutar din reevaluarea imprumuturilor  -6.836  -6.083 
Venituri din dobanzi 8  -2.233  -1.456 
Cheltuieli cu dobanzile  9.604  13.238 
(Castig) / pierdere din instrumentele financiare derivate 12  -54.052  -87 

Modificari ale capitalului circulant:
Variatia stocurilor 14  -50.109  9.188 
Variatia creantelor si a altor active  -34.506  -28.751 
Variatia datoriilor  31.345  2.303 

Impozit pe profit platit  -5.482  -50 
Dobanzi platite    -6.065  -7.754 
Incasari / (plati) din operatiuni cu instrumente financiare derivate, net  -4.593  -1.570 
Fluxuri de numerar nete din/(utilizate in) activitatea operationala  71.362  116.460 

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale  -45.312  -39.605 
Incasari din subventii  239  -   
Incasari din vanzari de imobilizari corporale  185  411 
Variatia numerarului restrictionat 17  21.095  222 
Imprumuturi catre parti afiliate 19  -    -3.633 
Dobanzi incasate  1.211  450 
Fluxuri de numerar nete din / (utilizate in) activitatea de investitii  -22.582  -42.155 

Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
Imprumuturi primite si leasing  643  728 
Rambursari de imprumuturi 18  -14.077  -11.297 
Dividende platite   6  -   
Fluxuri de numerar din / (utilizate in) activitatea de finantare  -13.428  -10.569 

Modificare neta a numerarului si a echivalentelor de numerar  35.352  63.736 
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei  320.828  285.850 
Efectul cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar  -59  -4 
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 17  356.121  349.582 

in mii RON  
1.  Organizare si natura activitatii

Alro S.A. ("Societatea" sau "Compania mama") este o societate pe actiuni infiintata in anul 1961 in Romania, fiind unul dintre cei 
mai mari producatori integrati pe verticala din Europa, dupa capacitate. Actiunile Alro S.A. sunt tranzactionate la Bursa de Valori 
Bucuresti sub simbolul "ALR". 
    
Sediul social si administrativ al Societatii mama se afla in Slatina, judetul Olt, Str. Pitesti nr. 116, Romania.    
    
Vimetco N.V., Olanda, este actionarul majoritar al Alro S.A., detinand 84,19% din actiunile Societatii. Vimetco N.V. este o companie 
inchisa, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, Turn A, etaj 4, 1077 XX Amsterdam, Olanda. 
Compania este controlata in ultima instanta de Maxon Limited (Insulele Bermude).      
   
Alro S.A. si filialele sale (denumite in continuare in mod colectiv ''Grupul'') formeaza un lant de productie integrat de aluminiu primar 
si procesat: in Sierra Leone se extrage bauxita, care se foloseste pentru producerea aluminei la rafinaria de la Alum, Tulcea, aceasta 
fiind apoi utilizata de Alro la fabrica din Slatina pentru producerea aluminiului. Alro toarna aluminiu obtinand produse primare, care 
se vand ca atare sau se proceseaza mai departe in facilitatile proprii sau de catre Vimetco Extrusion, rezultand produse cu valoare 
adaugata mai mare (laminate sau extrudate). Grupul are clienti in principal in Europa Centrala si de Est.    
      
Prezentele situatii financiare interimare consolidate simplificate au fost autorizate pentru emitere de catre conducere in data de 14 
mai 2018.

2.   Bazele intocmirii

Declaratia de conformitate     
      
Prezentele situatii financiare interimare consolidate simplificate ale Grupului Alro impreuna cu filialele sale (denumite in continuare 
''situatii financiare simplificate'') pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 sunt neauditate si au fost intocmite in 
conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 Raportari financiare interimare, asa cum a fost adoptat de Uniunea 
Europeana. Politicile contabile aplicate sunt conforme cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificarile 
ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana* 
     
Notele explicative selectate, sunt incluse pentru a explica evenimente si tranzactii care sunt importante pentru intelegerea 
schimbarilor in pozitia si performanta financiara a Grupului de la ultimele situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2017. Aceste situatii financiare interimare consolidate simplificate nu includ toate informatiile necesare pentru situatiile 
financiare anuale complete, si trebuie citite impreuna cu situatiile financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017. 
   
Situatiile financiare ale grupului Alro pot fi obtinute in copie la sediul societatii mama. De asemenea, situatiile financiare sunt 
disponibile pe site-ul web www.alro.ro in termenul legal aplicabil.    
 
Principiul continuitatii activitatii     
    
Situatiile financiare simplificate au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce presupune ca Grupul va putea sa-
si realizeze activele si sa-si achite datoriile in conditii normale de activitate.    
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Note la situatiile financiare interimare consolidate simplificate - 
neauditate

in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune

1.  Organizare si natura activitatii

Alro S.A. ("Societatea" sau "Compania mama") este o societate pe actiuni infiintata in anul 1961 in Romania, fiind unul dintre cei 
mai mari producatori integrati pe verticala din Europa, dupa capacitate. Actiunile Alro S.A. sunt tranzactionate la Bursa de Valori 
Bucuresti sub simbolul "ALR". 
    
Sediul social si administrativ al Societatii mama se afla in Slatina, judetul Olt, Str. Pitesti nr. 116, Romania.    
    
Vimetco N.V., Olanda, este actionarul majoritar al Alro S.A., detinand 84,19% din actiunile Societatii. Vimetco N.V. este o companie 
inchisa, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, Turn A, etaj 4, 1077 XX Amsterdam, Olanda. 
Compania este controlata in ultima instanta de Maxon Limited (Insulele Bermude).      
   
Alro S.A. si filialele sale (denumite in continuare in mod colectiv ''Grupul'') formeaza un lant de productie integrat de aluminiu primar 
si procesat: in Sierra Leone se extrage bauxita, care se foloseste pentru producerea aluminei la rafinaria de la Alum, Tulcea, aceasta 
fiind apoi utilizata de Alro la fabrica din Slatina pentru producerea aluminiului. Alro toarna aluminiu obtinand produse primare, care 
se vand ca atare sau se proceseaza mai departe in facilitatile proprii sau de catre Vimetco Extrusion, rezultand produse cu valoare 
adaugata mai mare (laminate sau extrudate). Grupul are clienti in principal in Europa Centrala si de Est.    
      
Prezentele situatii financiare interimare consolidate simplificate au fost autorizate pentru emitere de catre conducere in data de 14 
mai 2018.

2.   Bazele intocmirii

Declaratia de conformitate     
      
Prezentele situatii financiare interimare consolidate simplificate ale Grupului Alro impreuna cu filialele sale (denumite in continuare 
''situatii financiare simplificate'') pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 sunt neauditate si au fost intocmite in 
conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 Raportari financiare interimare, asa cum a fost adoptat de Uniunea 
Europeana. Politicile contabile aplicate sunt conforme cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificarile 
ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana* 
     
Notele explicative selectate, sunt incluse pentru a explica evenimente si tranzactii care sunt importante pentru intelegerea 
schimbarilor in pozitia si performanta financiara a Grupului de la ultimele situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2017. Aceste situatii financiare interimare consolidate simplificate nu includ toate informatiile necesare pentru situatiile 
financiare anuale complete, si trebuie citite impreuna cu situatiile financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017. 
   
Situatiile financiare ale grupului Alro pot fi obtinute in copie la sediul societatii mama. De asemenea, situatiile financiare sunt 
disponibile pe site-ul web www.alro.ro in termenul legal aplicabil.    
 
Principiul continuitatii activitatii     
    
Situatiile financiare simplificate au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce presupune ca Grupul va putea sa-
si realizeze activele si sa-si achite datoriile in conditii normale de activitate.    

*Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016, cu modificarile ulterioare este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate 

de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala, a prevederilor IAS 20 Contabilitatea subventiilor 

guvernamentale cu privire la recunoasterea veniturilor din certificate verzi, si cu exceptia IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii cu privire la veniturile din taxe de 

conectare la reteaua de distributie. Aceste exceptii nu afecteaza conformitatea situatiilor financiare consolidate ale Grupului cu IFRS.
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Note la situatiile financiare interimare consolidate simplificate - neauditate
in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune

 

Moneda functionala si de prezentare     
      
Moneda functionala a societatii mama este leul romanesc (RON). Pentru fiecare societate, Grupul determina moneda functionala 
aferenta si elementele incluse in situatiile financiare ale fiecarei societati sunt evaluate utilizand moneda functionala respectiva si 
transformate in moneda de prezentare.    

Aceste situatii financiare sunt prezentate in mii RON, rotunjite la cea mai apropiata unitate. 
   
    
3.  Aplicarea standardelor internationale de raportare financiara noi si revizuite 
 

Politicile contabile adoptate de Grup in pregatirea acestor situatii financiare simplificate sunt in concordanta cu cele folosite la pregatirea 
situatiilor financiare anuale ale Grupului si Societatii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017, cu exceptia adoptarii standardelor noi in 
vigoare de la 1 ianuarie 2018.   

Grupul nu a adoptat inca nici un alt standard, interpretare sau modificare care a fost emis, dar nu este inca in vigoare.   
 
Grupul aplica, pentru prima data IFRS 9 Instrumente financiare si IFRS 15 Venituri din contracte cu clientii. Alte cateva amendamente si 
interpretari se aplica pentru prima data în 2018, dar nu au un impact asupra situatiilor financiare ale Grupului.   

Standarde si interpretari in vigoare in 2018, pe care Grupul le-a aplicat in aceste situatii financiare:    

Grupul a adoptat urmatoarele standarde noi si amendamente la standarde, inclusiv amendamente ce afecteaza alte standarde, cu data 
aplicarii pentru prima data la 1 ianuarie 2018:    

IFRS 9 Instrumente financiare   
   
IFRS 9 Instrumente financiare inlocuieste IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare pentru perioade anuale incepand 
cu 1 ianuarie 2018, adunand laolalta toate cele trei aspecte ale contabilitatii pentru instrumentele financiare: clasificarea si evaluarea; 
deprecierea si contabilitatea de acoperire a riscurilor.   
 
Grupul a luat in considerare exceptarea prevazuta la aliniatul 7.2.15 al IFRS 9 pentru retratarile aferente perioadelor anterioare in ceea 
ce priveste cerintele de clasificare si evaluare (inclusiv deprecierea) stipulate de IFRS 9. In consecinta, perioadele comparative nu au 
fost retratate. De asemenea, datorita impactului nesemnificativ (in valoare de 736 mii RON) rezultat din retratarea la data de 1 ianuarie 
2018, efectul retratarii nu a fost inregistrat in rezultatul reportat ci in contul de profit sau pierdere pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 
martie 2018.   

(a) Clasificare si evaluare     
   
Initial Grupul evalueaza un activ financiar la valoarea sa justa plus costurile de tranzactionare, în cazul unui activ financiar care nu este 
evaluat la valoarea justa prin profit sau pierdere.   

Conform IFRS 9, instrumentele financiare atasate unei datorii sunt ulterior evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (FVPL), 
costul amortizat, sau la valoarea justa prin rezultatul global (FVOCI). Clasificarea se bazează pe doua criterii: modelul de business al 
Grupului pentru gestionarea activelor; si daca fluxurile de trezorerie contractuale ale instrumentelor reprezinta 'doar plati de principal si 
dobânda' la valoarea principalului neplatita ('criteriul SPPI').   

Noua clasificare si evaluare a activelor financiare atasate unei datorii se efectueaza după cum urmeaza:   
   
- Instrumente de datorie la costul amortizat pentru activele financiare care sunt pastrate in cadrul unui model de business cu obiectivul 
de a pastra activele financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale ce îndeplinesc criteriul SPPI. Aceasta categorie 
include Creantele comerciale si alte creante precum si Imprumuturile acordate pe termen lung.   

- Activele financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere cuprind instrumente derivate. 
Această categorie include optiuni asiatice de tip 100% collar (pentru detalii a se vedea Nota 12). 
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Evaluarea modelelor de business ale Grupului s-a efectuat de la data aplicarii initiale, 1 ianuarie 2018, iar managementul a stabilit ca nu 
este necesara reclasificarea pentru aceste instrumente.  

Contabilitatea pentru datoriile financiare ale Grupului ramane in mare parte aceeasi ca si cea de sub prevederile IAS 39.   

(b) Depreciere     
   
Adoptarea IFRS 9 a schimbat contabilitatea Grupului in ceea ce priveste pierderile din depreciere pentru activele financiare, inlocuind 
abordarea pierderilor suportate conform IAS 39 cu abordarea prospectiva a pierderilor preconizate din creditare (ECL). 

IFRS 9 cere ca Grupul sa inregistreze un provizion pentru pierderile preconizate din creditare pentru toate imprumuturile si alte active 
financiare atasate datoriilor care nu sunt detinute la valoare justa prin profit sau pierdere.     
  
Pentru creantele comerciale, pierderile preconizate se bazeaza pe diferenta dintre fluxurile de trezorerie contractuale datorate in 
conformitate cu contractul si toate fluxurile de trezorerie pe care Grupul se asteapta sa le primeasca. Pierderea este apoi actualizata cu 
o aproximare a ratei dobanzii efective initiale a activului. 

Pentru Activele contractuale si Creantele comerciale si alte creante, Grupul a aplicat abordarea simplificata a standardului si a calculat 
pierderile preconizate din creditare in baza pierderilor de credit anticipate pe durata de viata. Grupul a stabilit o matrice a provizioanelor 
ce se bazeaza pe experienta pierderilor din creditare istorice ale Grupului, ajustate pentru factorii prospectivi specifici debitorilor si 
mediului economic.   

Pentru alte active financiare (Imprumuturile pe termen lung de primit), pierderile preconizate din creditare se bazeaza pe pierderile la 
12 luni sau pe toata durata de viata a instrumentului, in functie de evolutia riscului de credit de la data acordarii pana la data bilantului. 
Pierderile preconizate din creditare la 12 luni sunt partea din pierderile din creditare preconizate pe toata durata de viata ce rezulta din 
evenimente de neindeplinire pe un instrument financiar ce sunt posibile într-o perioada de 12 luni de la data raportarii. Cu toate acestea, 
cand exista o crestere semnificativa a riscului creditului de la recunoasterea initiala, provizionul se va baza pe pierderile din creditare 
preconizate pe toata durata de viata.     

IFRS 15 Venituri din contracte cu clientii   
   
- IFRS 15 Venituri din contracte cu clientii, emis in mai 2014 si apoi modificat in aprilie 2016. IFRS 15 stabileste un model in cinci pasi 
pentru a inregistra veniturile rezultate din contractele cu clientii. In conformitate cu IFRS 15, veniturile sunt recunoscute in suma care 
reflecta contraprestatia la care o entitate se asteapta sa aiba dreptul in schimbul transferului de bunuri sau servicii catre un client.  

Noul standard de venituri a inlocuit toate cerintele precedente de recunoastere a veniturilor conform IFRS. Este necesara fie o aplicare 
retrospectiva completa, fie o aplicare retrospectiva modificata pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2018 sau dupa aceasta 
data. Grupul a adoptat noul standard la data de intrare in vigoare obligatorie utilizand metoda efectului cumulativ. In cursul anului 2017, 
Grupul a efectuat o evaluare preliminara a impactului IFRS 15 asupra Grupului.   

Grupul a adoptat IFRS 15 utilizand metoda efectului cumulativ, care presupune ca efectul aplicarii initiale a standardului sa fie 
recunoscut la data aplicarii initiale (adica 1 ianuarie 2018). In urma analizei efectuate de Grup, nu a rezultat un impact din adoptarea 
IFRS 15 care sa necesite retratarea rezultatului reportat, astfel ca nu s-a inregistrat un efect din retratare in rezultatul reportat.   

De asemenea, adoptarea IFRS 15 prin metoda efectului cumulativ presupune ca nu este necesar ca Grupul sa aplice cerintele IFRS 
15 in perioada comparativa prezentata. Daca Grupul ar fi continuat sa aplice standardul IAS 18 pentru perioada de 3 luni incheiata la 
31 martie 2018, veniturile sale ar fi fost mai mari cu 761 mii RON, intrucat inainte de adoptarea IFRS 15 Grupul isi estima si inregistra o 
parte din reducerile aferente veniturilor (in principal discounturi clienti) la sfarsitul anului financiar.     
    
Vanzari de bunuri   
Pana la 31 decembrie 2017, venitul a fost evaluat la valoarea justa a contraprestatiei primite sau a creantei. Veniturile au fost apoi 
reduse de retururi estimate de la clienti, rabaturi si alte reduceri similare.   
   
In mod specific, veniturile din vanzarea de bunuri se recunosteau atunci cand bunurile au fost livrate si titlul de proprietate legala s-a 
transferat.   
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In conformitate cu IFRS 15, veniturile sunt recunoscute atunci cand un client obtine controlul asupra bunurilor. Grupul livreaza bunuri 
(in principal produse din aluminiu, alumina, bauxita) in conditii contractuale bazate pe conditii de livrare acceptate la nivel international 
(INCOTERMS). Momentul in care clientul obtine controlul asupra bunurilor este considerat a fi in mod substantial acelasi pentru 
majoritatea contractelor Grupului conform IFRS 15, la fel ca si conform IAS 18.   

Grupul a concluzionat ca venitul ar trebui recunoscut la un moment in timp, moment in care controlul activului este transferat clientului, 
anume in general la livrarea bunurilor.   

La adoptarea IFRS 15, Grupul a avut in vedere urmatoarele:   
   
Contraprestatia variabila   
Unele contracte cu clientii presupun risturnuri pentru volum, reduceri financiare, reduceri comerciale de pret sau dreptul de retur pentru 
defecte de calitate. Inainte de adoptarea IFRS 15, veniturile obtinute din aceste vanzari erau recunoscute pe baza pretului specificat 
in contract, nete de retururi si diminuari de venituri, reduceri comerciale si reduceri de volum inregistrate in baza contabilitatii de 
angajamente atunci cand se putea face o estimare rezonabila a ajustarilor veniturilor.   
 
In conformitate cu IFRS 15, este necesara estimarea contraprestatiei variabile la inceputul contractului. Veniturile sunt recunoscute in 
masura in care este probabil ca o reversare semnificativa a valorii veniturilor cumulate recunoscute sa nu aiba loc. In consecinta, pentru 
acele contracte pentru care Grupul nu este in masura sa faca o estimare rezonabila a reducerilor, venitul va fi recunoscut mai devreme 
decat atunci cand perioada de retur trece sau cand se poate face o estimare rezonabila. Pentru a estima veniturile variabile la care ar 
urma sa aiba dreptul, Grupul a aplicat metoda valorii preconizate. In acelasi timp, cazurile de reclamatii privind calitatea (drepturi de 
retur) sunt izolate si nesemnificative, pe baza informatiilor din perioade trecute, astfel incat Grupul nu poate face o estimare rezonabila 
a unei astfel de reversari a veniturilor la sfarsitul anului. Impactul asupra rezultatului reportat si intereselor care nu controleaza la 1 
ianuarie 2018 din tratamentul veniturilor variabile ca urmare a adoptarii IFRS 15 este imaterial.   

Consideratii legate de actiunea in nume propriu si cea in calitate de intermediar   
In conformitate cu IFRS 15, evaluarea se bazeaza pe criteriul daca Grupul controleaza bunurile specifice inainte de a le transfera 
clientului final, mai degraba decat daca are expunere la riscuri si recompense semnificative asociate vanzarii de bunuri.   

Grupul a concluzionat ca actioneaza in nume propriu in toate relatiile contractuale de vanzari, deoarece este prestatorul principal in 
toate contractele de venituri, are dreptul de a stabili pretul si este expus riscurilor aferente stocurilor.   

Recunoasterea veniturilor din obligatii de prestare distincte   
Grupul a analizat contractele sale cu clientii pentru a-si determina toate obligatiile de prestare. Conform unor conditii de livrare denumite 
in conformitate cu INCOTERMS (cum ar fi CIP "Transport si asigurare platita" sau CFR "Cost si transport" etc.), Grupul poate asigura 
servicii cum ar fi transportul catre o destinatie specificata dincolo de momentul transferului controlului bunurilor catre clienti. IFRS 
15 impune unei entitati sa contabilizeze fiecare bun sau serviciu distinct ca o obligatie de prestare separata. Serviciile de transport 
de marfa s-ar putea incadra in definitia unui serviciu distinct, insa este necesara o intelegere deplina a termenilor comerciali pentru 
asigurarea ca acesta este cazul. O obligatie de prestare a transportului indeplineste in general criteriile de obligatie de prestare pe 
o perioada de timp, iar veniturile vor fi recunoscute pe perioada transferului catre client. In cazul in care nu indeplineste criteriile, 
obligatia de executare se considera indeplinita la un moment in timp, iar veniturile ar fi recunoscute atunci cand clientul primeste 
bunurile. Aceasta ar putea conduce la recunoasterea unei parti a veniturilor din contract atunci cand se transfera controlul marfurilor 
si recunoasterea in timp a partii din venituri aferente serviciilor de transport de marfa. Nu poate exista o obligatie separata pentru o 
entitate sa transporte propriile bunuri (adica inainte de transferul controlului bunurilor catre client). In urma acestei analize, Grupul nu a 
identificat nici o noua obligatie de prestare care ar trebui contabilizata distinct in conformitate cu IFRS 15.    

   
Prestarea de servicii   
Grupul presteaza diverse servicii ocazional si ca activitati secundare. Venitul este evaluat la valoarea justa a contraprestatiei primite 
sau de primit. In conformitate cu IFRS 15, contravaloarea totala din contractele de servicii se aloca tuturor serviciilor pe baza preturilor 
lor de vanzare individuale. Preturile de vanzare individuale se stabilesc pe baza preturilor de lista la care Grupul presteaza serviciile 
respective in tranzactii separate. Pe baza evaluarii Grupului, valoarea justa si preturile de vanzare individuale ale serviciilor sunt in mare 
masura similare. Prin urmare, aplicarea IFRS 15 nu are ca rezultat diferente semnificative privind momentul recunoasterii veniturilor 
pentru aceste servicii.   

Cerintele de recunoastere si evaluare din IFRS 15 sunt de asemenea aplicabile pentru recunoasterea si evaluarea oricaror castiguri sau 
pierderi rezultate din cedarea activelor nefinanciare (cum ar fi activele fixe si imobilizarile necorporale), atunci cand aceasta cedare nu 
este in cursul normal al afacerii. Cu toate acestea, la tranzitie, efectul acestor modificari nu este semnificativ pentru Grup.   
   
Amendamente la IFRS 2: Clasificarea si evaluarea tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni   
Modificarile prevad cerintele de contabilizare a efectelor conditiilor necesare pentru a intra in drepturi si a efectelor conditiilor revocabile 
de intrare in drepturi asupra evaluarii platilor pe baza de actiuni decontate in numerar, a tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni cu 
caracteristica de decontare neta a obligatiilor de impozitare la sursa, precum si pentru modificarile aduse termenilor si conditiilor 
aplicabile unei plati pe baza de actiuni care schimba clasificarea tranzactiei din tranzactie cu decontare in numerar in tranzactie cu 
decontare prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii. Aceste amendamente nu au un impact asupra situatiilor financiare ale 
Grupului.   

Amendamente la IAS 28: Investitii in entitatile asociate si asocieri in participatie - Clarificare cu privire la evaluarea 
investitiilor la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere   
   
Modificarile clarifica faptul ca o entitate care este o organizatie cu capital de risc, sau alta entitate care se califica, poate alege, la 
recunoasterea initiala a fiecarei investitii, sa isi evalueze investitiile în asociati si asocierile in participatie la valoarea justa prin profit sau 
pierdere. In cazul in care o entitate, care nu este ea insasi o entitate de investitii, are o participatie intr-o entitate asociata sau asociere 
in participatie care este o entitate de investitii, poate alege, atunci cand aplica metoda punerii in echivalenta, sa mentina evaluarea 
la valoarea justa aplicata de respectiva entitate asociata sau asociere in participatie participatiilor entitatii asociate sau asocierii 
in participatie in subsidiare. Aceasta alegere se face separat pentru fiecare entitate asociata sau asociere in participatie, la ultima 
dintre data la care: (a) entitatea asociata sau asocierea in participatie este recunoscuta initial; (b) entitatea asociata sau asocierea in 
participatie devine entitate de investitii; si (c) entitatea asociata sau asocierea in participatie devine pentru prima data societate-mama. 
Aceste amendamente nu au niciun impact asupra situatiilor financiare consolidate ale Grupului.   

Amendamente la IAS 40: Transferuri catre Investitii imobiliare   
Amendamentele clarifica momentul cand o entitate ar trebui sa transfere imobilul, inclusiv cel aflat in constructie sau dezvoltare, in 
interiorul sau in afara investitiei imobiliare. Amendamentele prevad ca o modificare a utilizarii apare cand imobilul corespunde, sau 
inceteaza sa corespunda, definitiei de investitie imobiliara si cand exista dovezi ale schimbarii utilizarii. O simpla schimbare a intentiilor 
conducerii de utilizare a unui imobil nu ofera dovezi privind modificarea utilizarii. Aceste amendamente nu au niciun impact asupra 
situatiilor financiare consolidate ale Grupului.   

Interpretarea IFRIC 22 Tranzactiile in valuta si Sume in Avans   
Interpretarea clarifica faptul ca, pentru determinarea cursului spot de schimb care sa se utilizeze la recunoasterea initiala a activului, 
cheltuielii sau venitului aferent (sau parte a acestuia) la derecunoasterea unui activ nemonetar sau pasiv nemonetar privind sumele 
in avans, data tranzactiei este data la care o entitate recunoaste initial activul sau pasivul nemonetar reprezentat de plata in avans. 
Daca exista mai multe plati sau incasari in avans, atunci entitatea trebuie sa stabileasca o data a tranzactiilor pentru fiecare plata sau 
incasare a sumei in avans. Practica Grupului a fost conforma cu Interpretarea si prin urmare ea nu are niciun efect asupra situatiilor 
financiare consolidate.   
 
4.  Estimari 

Pentru intocmirea situatiilor financiare simplificate, Conducerea trebuie sa faca estimari, aproximari si presupuneri care afecteaza 
aplicarea politicilor contabile si sumele raportate ca active, datorii, venituri si cheltuieli. Rezultatele reale pot diferi de aceste estimari. 
 
La intocmirea acestor situatii financiare simplificate, estimarile semnificative ale Conducerii in aplicarea politicilor contabile ale Grupului 
si principalele surse de incertitudine au fost aceleasi ca cele aplicate la intocmirea situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2017, cu exceptia modificarilor explicate in Nota 3.
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Cerintele de recunoastere si evaluare din IFRS 15 sunt de asemenea aplicabile pentru recunoasterea si evaluarea oricaror castiguri sau 
pierderi rezultate din cedarea activelor nefinanciare (cum ar fi activele fixe si imobilizarile necorporale), atunci cand aceasta cedare nu 
este in cursul normal al afacerii. Cu toate acestea, la tranzitie, efectul acestor modificari nu este semnificativ pentru Grup.   
   
Amendamente la IFRS 2: Clasificarea si evaluarea tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni   
Modificarile prevad cerintele de contabilizare a efectelor conditiilor necesare pentru a intra in drepturi si a efectelor conditiilor revocabile 
de intrare in drepturi asupra evaluarii platilor pe baza de actiuni decontate in numerar, a tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni cu 
caracteristica de decontare neta a obligatiilor de impozitare la sursa, precum si pentru modificarile aduse termenilor si conditiilor 
aplicabile unei plati pe baza de actiuni care schimba clasificarea tranzactiei din tranzactie cu decontare in numerar in tranzactie cu 
decontare prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii. Aceste amendamente nu au un impact asupra situatiilor financiare ale 
Grupului.   

Amendamente la IAS 28: Investitii in entitatile asociate si asocieri in participatie - Clarificare cu privire la evaluarea 
investitiilor la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere   
   
Modificarile clarifica faptul ca o entitate care este o organizatie cu capital de risc, sau alta entitate care se califica, poate alege, la 
recunoasterea initiala a fiecarei investitii, sa isi evalueze investitiile în asociati si asocierile in participatie la valoarea justa prin profit sau 
pierdere. In cazul in care o entitate, care nu este ea insasi o entitate de investitii, are o participatie intr-o entitate asociata sau asociere 
in participatie care este o entitate de investitii, poate alege, atunci cand aplica metoda punerii in echivalenta, sa mentina evaluarea 
la valoarea justa aplicata de respectiva entitate asociata sau asociere in participatie participatiilor entitatii asociate sau asocierii 
in participatie in subsidiare. Aceasta alegere se face separat pentru fiecare entitate asociata sau asociere in participatie, la ultima 
dintre data la care: (a) entitatea asociata sau asocierea in participatie este recunoscuta initial; (b) entitatea asociata sau asocierea in 
participatie devine entitate de investitii; si (c) entitatea asociata sau asocierea in participatie devine pentru prima data societate-mama. 
Aceste amendamente nu au niciun impact asupra situatiilor financiare consolidate ale Grupului.   

Amendamente la IAS 40: Transferuri catre Investitii imobiliare   
Amendamentele clarifica momentul cand o entitate ar trebui sa transfere imobilul, inclusiv cel aflat in constructie sau dezvoltare, in 
interiorul sau in afara investitiei imobiliare. Amendamentele prevad ca o modificare a utilizarii apare cand imobilul corespunde, sau 
inceteaza sa corespunda, definitiei de investitie imobiliara si cand exista dovezi ale schimbarii utilizarii. O simpla schimbare a intentiilor 
conducerii de utilizare a unui imobil nu ofera dovezi privind modificarea utilizarii. Aceste amendamente nu au niciun impact asupra 
situatiilor financiare consolidate ale Grupului.   

Interpretarea IFRIC 22 Tranzactiile in valuta si Sume in Avans   
Interpretarea clarifica faptul ca, pentru determinarea cursului spot de schimb care sa se utilizeze la recunoasterea initiala a activului, 
cheltuielii sau venitului aferent (sau parte a acestuia) la derecunoasterea unui activ nemonetar sau pasiv nemonetar privind sumele 
in avans, data tranzactiei este data la care o entitate recunoaste initial activul sau pasivul nemonetar reprezentat de plata in avans. 
Daca exista mai multe plati sau incasari in avans, atunci entitatea trebuie sa stabileasca o data a tranzactiilor pentru fiecare plata sau 
incasare a sumei in avans. Practica Grupului a fost conforma cu Interpretarea si prin urmare ea nu are niciun efect asupra situatiilor 
financiare consolidate.   
 
4.  Estimari 

Pentru intocmirea situatiilor financiare simplificate, Conducerea trebuie sa faca estimari, aproximari si presupuneri care afecteaza 
aplicarea politicilor contabile si sumele raportate ca active, datorii, venituri si cheltuieli. Rezultatele reale pot diferi de aceste estimari. 
 
La intocmirea acestor situatii financiare simplificate, estimarile semnificative ale Conducerii in aplicarea politicilor contabile ale Grupului 
si principalele surse de incertitudine au fost aceleasi ca cele aplicate la intocmirea situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2017, cu exceptia modificarilor explicate in Nota 3.
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5.  Venituri din contractele cu clientii

Mai jos este detalierea veniturilor Grupului realizate din contractele cu clientii:
Perioada de 3 luni incheiata la 

31 martie 2018

Segmente
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Tipuri de bunuri si servicii     
Vanzari de bauxita  68.193  -    -    -    -    68.193 
Vanzari de alumina  -    170.283  -    -    -    170.283 
Vanzari de produse aluminiu primar  -    -    606.722  -    -    606.722 
Vanzari de produse aluminiu procesat  -    -    -    367.610  -    367.610 
Alte venituri si servicii prestate  7.220  112  -    426  8.962  16.720 
Total venituri din contractele cu clientii  75.413 170.395  606.722  368.036  8.962  1.229.528 

Perioada de 3 luni incheiata la 
31 martie 2017

Segmente
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Tipuri de bunuri si servicii    
Vanzari de bauxita  65.428  -    -    -    -    65.428 
Vanzari de alumina  -    137.877  -    -    -    137.877 
Vanzari de produse aluminiu primar  -    -    539.348  -    -    539.348 
Vanzari de produse aluminiu procesat  -    -    -    367.486  -    367.486 
Alte venituri si servicii prestate  5.783  57  -    -    7.579  13.419 
Total venituri din contractele cu clientii  71.211 137.934  539.348  367.486  7.579  1.123.558 

Grupul a recunoscut pierderi din deprecierea creantelor în suma de 860 mii RON și 465 mii RON pentru cele trei luni încheiate la 
31 martie 2018, respectiv 2017, acestea fiind incluse în categoria "Cheltuieli generale, administrative și de desfacere" din situatia 
consolidata de profit sau pierdere. 

Cresterea veniturilor Grupului s-a datorat in principal segmentului Aluminiu Primar si Procesat si segmentului Alumina, pe fondul 
cresterii cotatiei aluminiului pe pietele internationale, precum si al conditiilor favorabile aferente livrarilor de alumina si hidrat.  
 
Mai jos este prezentata reconcilierea veniturilor din contractele incheiate cu clientii cu sumele prezentate in informatiile pe segmente: 

         Perioada de 3 luni incheiata la 
31 martie 2018

Venituri
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Vanzari catre clienti externi  16.556  42.728  320.283  367.972  1.703  749.242 
Vanzari intre segmente  58.857  127.667  286.439  64  7.259  480.286 
Total venituri din vanzari  75.413  170.395  606.722  368.036  8.962  1.229.528 
Ajustari si tranzactii intre segmente  -58.857  -127.667  -286.439  -64  -7.259  -480.286 
Total venituri din contractele cu clientii  16.556  42.728  320.283  367.972  1.703  749.242 

Perioada de 3 luni incheiata la 
31 martie 2017

Venituri
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Vanzari catre clienti externi  15.010  12.310  284.687  367.486  1.939  681.432 
Vanzari intre segmente  56.201  125.624  254.661  -    5.640  442.126 
Total venituri din vanzari  71.211  137.934  539.348  367.486  7.579  1.123.558 
Ajustari si tranzactii intre segmente  -56.201  -125.624  -254.661  -    -5.640  -442.126 
Total venituri din contractele cu clientii  15.010  12.310  284.687  367.486  1.939  681.432 

6.  Raportarea pe segmente

Pentru scopuri administrative, Grupul este organizat, pe baza integrarii verticale, in diviziii: divizia Bauxita, divizia Alumina, divizia 
Aluminiu Primar si divizia Aluminiu Procesat. Pentru alocarea resurselor si evaluarea performantei segmentelor, diviziile sunt baza 
pe care Grupul raporteaza informatiile pe segmente catre personalul cheie cu putere de decizie. Segmentul Bauxita este localizat in 
Sierra Leone. Segmentul Alumina, localizat la Tulcea, Romania, prelucreaza bauxita pentru a obtine alumina, principala materie prima 
pentru producerea aluminiului primar. Segmentul Aluminiu Primar toarna produse precum sarma, sleburi, bare si lingouri iar segmentul 
Aluminiu Procesat la nivel de grup produce si vinde table, benzi, placi si produse extrudate. Atat divizia Aluminiu Primar cat si divizia 
Aluminiu Procesat se afla in Slatina, Romania. Nu au fost agregate segmente operationale pentru a crea segmente operationale 
raportate.           
       
Veniturile si cheltuielile pe segmente sunt cele care sunt direct atribuibile segmentelor; cheltuielile comune sunt alocate segmentelor pe 
o baza rezonabila. Veniturile, cheltuielile si rezultatul pe segmente includ transferuri intre segmentele operationale. Preturile de transfer 
intre segmentele operationale sunt preturi de piata similare cu preturile din tranzactiile efectuate cu terte parti.    
     
Conducerea monitorizeaza veniturile si cheltuielile din dobanzi pe baza neta.       
      
Activele pe segmente includ toate activele operationale utilizate de un segment si constau in principal in imobilizari corporale, 
numerar operational, creante, stocuri si active intangibile, nete de ajustari de depreciere. Multe din astfel de active sunt atribuibile 
direct segmentelor individuale, iar valoarea contabila a unor active folosite in comun de doua sau mai multe segmente este alocata 
segmentelor pe o baza rezonabila. Datoriile pe segmente includ toate datoriile operationale, precum cele comerciale, salarii si contributii 
de plata si datorii preliminate. Activele si datoriile pe segmente nu includ impozitul pe profit amanat, imprumuturi, datorii financiare si alte 
categorii care nu se pot aloca.            
      
Veniturile si rezultatul segmentelor Grupului Alro pentru perioada incheiata la 31 martie 2018 si respectiv 31 martie 2017 sunt 
urmatoarele:        
                

Bauxita Alumina Aluminiu 
primar

Aluminiu 
procesat

Altele Tranzactii 
intre 

segmente 
Total

Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 
2018
Vanzari catre clienti externi  16.556  42.728  320.283  367.972  1.703  -  749.242 
Vanzari intre segmente  58.857  127.667  286.439  64  7.259  -480.286  - 
Total venituri din vanzari  75.413  170.395  606.722  368.036  8.962  -480.286  749.242 
Rezultat pe segmente (profit brut)  20.777  8.427  108.510 27.757  1.159  692  167.322 
Alte cheltuieli si venituri operationale, net  -65.897 
Dobanzi si alte venituri / (cheltuieli) financiare, 
nete

 40.885 

Diferente nete de curs valutar  7.836 
Rezultat inainte de impozitare  150.146 

Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 
2017
Vanzari catre clienti externi  15.010  12.310  284.687  367.486  1.939  -  681.432 
Vanzari intre segmente  56.201  125.624  254.661  -  5.640  -442.126  - 
Total venituri din vanzari  71.211  137.934  539.348  367.486  7.579  -442.126  681.432 
Rezultat pe segmente (profit brut)  22.751  12.292  86.501  55.336  3.059  -9.298  170.641 
Alte cheltuieli si venituri operationale, net  -51.265 
Dobanzi si alte venituri / (cheltuieli) financiare, 
nete

 -15.067 

Diferente nete de curs valutar  2.950 
Rezultat inainte de impozitare  107.259 

In primul trimestru al anului 2018, segmentul aluminiu procesat a inregistrat o diminuare de 27.579 mii RON a profitului brut comparativ 
cu aceeasi perioada a anului trecut datorita cresterii pretului de referinta LME care este considerat pentru determinarea vanzarilor 
de aluminiu primar intre segmentele din cadrul Societatii-mama, evaluare utilizata pentru scopul acestei note de segmentare. Profitul 
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6.  Raportarea pe segmente

Pentru scopuri administrative, Grupul este organizat, pe baza integrarii verticale, in diviziii: divizia Bauxita, divizia Alumina, divizia 
Aluminiu Primar si divizia Aluminiu Procesat. Pentru alocarea resurselor si evaluarea performantei segmentelor, diviziile sunt baza 
pe care Grupul raporteaza informatiile pe segmente catre personalul cheie cu putere de decizie. Segmentul Bauxita este localizat in 
Sierra Leone. Segmentul Alumina, localizat la Tulcea, Romania, prelucreaza bauxita pentru a obtine alumina, principala materie prima 
pentru producerea aluminiului primar. Segmentul Aluminiu Primar toarna produse precum sarma, sleburi, bare si lingouri iar segmentul 
Aluminiu Procesat la nivel de grup produce si vinde table, benzi, placi si produse extrudate. Atat divizia Aluminiu Primar cat si divizia 
Aluminiu Procesat se afla in Slatina, Romania. Nu au fost agregate segmente operationale pentru a crea segmente operationale 
raportate.           
       
Veniturile si cheltuielile pe segmente sunt cele care sunt direct atribuibile segmentelor; cheltuielile comune sunt alocate segmentelor pe 
o baza rezonabila. Veniturile, cheltuielile si rezultatul pe segmente includ transferuri intre segmentele operationale. Preturile de transfer 
intre segmentele operationale sunt preturi de piata similare cu preturile din tranzactiile efectuate cu terte parti.    
     
Conducerea monitorizeaza veniturile si cheltuielile din dobanzi pe baza neta.       
      
Activele pe segmente includ toate activele operationale utilizate de un segment si constau in principal in imobilizari corporale, 
numerar operational, creante, stocuri si active intangibile, nete de ajustari de depreciere. Multe din astfel de active sunt atribuibile 
direct segmentelor individuale, iar valoarea contabila a unor active folosite in comun de doua sau mai multe segmente este alocata 
segmentelor pe o baza rezonabila. Datoriile pe segmente includ toate datoriile operationale, precum cele comerciale, salarii si contributii 
de plata si datorii preliminate. Activele si datoriile pe segmente nu includ impozitul pe profit amanat, imprumuturi, datorii financiare si alte 
categorii care nu se pot aloca.            
      
Veniturile si rezultatul segmentelor Grupului Alro pentru perioada incheiata la 31 martie 2018 si respectiv 31 martie 2017 sunt 
urmatoarele:        
                

Bauxita Alumina Aluminiu 
primar

Aluminiu 
procesat

Altele Tranzactii 
intre 

segmente 
Total

Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 
2018
Vanzari catre clienti externi  16.556  42.728  320.283  367.972  1.703  -  749.242 
Vanzari intre segmente  58.857  127.667  286.439  64  7.259  -480.286  - 
Total venituri din vanzari  75.413  170.395  606.722  368.036  8.962  -480.286  749.242 
Rezultat pe segmente (profit brut)  20.777  8.427  108.510 27.757  1.159  692  167.322 
Alte cheltuieli si venituri operationale, net  -65.897 
Dobanzi si alte venituri / (cheltuieli) financiare, 
nete

 40.885 

Diferente nete de curs valutar  7.836 
Rezultat inainte de impozitare  150.146 

Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 
2017
Vanzari catre clienti externi  15.010  12.310  284.687  367.486  1.939  -  681.432 
Vanzari intre segmente  56.201  125.624  254.661  -  5.640  -442.126  - 
Total venituri din vanzari  71.211  137.934  539.348  367.486  7.579  -442.126  681.432 
Rezultat pe segmente (profit brut)  22.751  12.292  86.501  55.336  3.059  -9.298  170.641 
Alte cheltuieli si venituri operationale, net  -51.265 
Dobanzi si alte venituri / (cheltuieli) financiare, 
nete

 -15.067 

Diferente nete de curs valutar  2.950 
Rezultat inainte de impozitare  107.259 

In primul trimestru al anului 2018, segmentul aluminiu procesat a inregistrat o diminuare de 27.579 mii RON a profitului brut comparativ 
cu aceeasi perioada a anului trecut datorita cresterii pretului de referinta LME care este considerat pentru determinarea vanzarilor 
de aluminiu primar intre segmentele din cadrul Societatii-mama, evaluare utilizata pentru scopul acestei note de segmentare. Profitul 
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segmentului aluminiu primar a crescut cu 22.009 mii RON reflectand relatia dintre pretul de vanzare al produselor de aluminiu primar 
si evolutia cotatiilor aluminiului pe pietele internationale. In acelasi timp vanzarile de alumina au inregistrat cresteri fata de perioada 
comparativa anterioara, dar in acelasi timp segmentul a avut costuri mai mari datorate preturilor materiilor prime si utilitatilor specifice 
activitatii proprii, astfel ca vanzarile mai mari nu s-au putut concretiza intr-un profit brut mai mare pentru segment. In ceea ce priveste 
segmentul bauxita, profitul brut in primul trimestru al anului 2018 a fost usor mai scazut decat cel din primul trimestru al anului 2017 
datorita cresterii unor cheltuieli aferente operatiunilor de minerit ale grupului in Sierra Leone (cum ar fi combustibili, materiale, diverse 
servicii specifice prestate de terti). La nivelul intregului Grup, profitul brut a variat nesemnificativ, cresterea veniturilor cu 67,810 mii RON 
fiind compensata de cresterea costurilor stocurilor vandute cu 71,129 mii RON aferenta factorilor mentionati mai sus.   

Activele si datoriile pe segmente la 31 martie 2018, respectiv 31 decembrie 2017 sunt dupa cum urmeaza:    
   

Grupul Alro
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Solduri 
intre 

segmente
Total

31 martie 2018
Total active  177.998  566.843  1.227.807  572.027  1.284.444  -1.162.828  2.666.291 
Total datorii  306.457  310.082  171.078  148.997  1.003.307  -617.084  1.322.837 

31 decembrie 2017
Total active  168.165  514.941  1.184.166  565.760  1.224.406  -1.116.336  2.541.102 
Total datorii  309.593  259.538  167.389  131.718  1.025.409  -567.893  1.325.754 

Total active incluse in categoria ,,Altele" cuprind in principal investitiile in filiale, cladirile administrative, creanta privind impozitul pe 
profit amanat, instrumentele financiare derivate.       
   
Total datorii incluse in categoria "Altele" cuprind in principal imprumuturile, provizioanele si dividendele.    
    
Alte operatiuni ale Grupului includ diverse servicii catre entitatile afiliate sau catre clienti terti.     
     
Pozitiile "Tranzactii intre segmente" si "Altele" includ eliminari intre segmente si sume nealocabile. 
 
      
7.  Cheltuieli generale, administrative si de desfacere
 
            

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2017
Cheltuieli cu personalul  -32.983  -23.345 
Cheltuieli cu serviciile executate de terti  -13.450  -10.661 
Cheltuieli de consultanta si audit  -5.861  -6.101 
Cheltuieli cu materiale consumabile si utilitati  -3.109  -2.720 
Cheltuieli cu taxe altele decat impozitul pe profit  -2.165  -1.687 
Amortizare  -1.993  -1.567 
Asigurari  -1.739  -1.841 
Marketing si PR  -1.284  -980 
Cheltuieli cu deplasarile  -1.126  -973 
Alte cheltuieli administrative  -1.771  -1.860 
Miscarea ajustarilor pentru creantele incerte  -860  -465 
Total  -66.341  -52.200 

In primele 3 luni ale anului 2018, cheltuielile cu personalul au crescut ca urmare a cresterii fondului de salarii in urma negocierilor 
Contractului Colectiv de Munca la nivelul Grupului si datorita unor bonusuri de performanta acordate personalului Grupului.  

Categoria "Cheltuieli cu personalul" include in trimestrul 1 al anului 2018 o suma de 2.226 mii RON ce reprezinta constituirea unui 
provizion in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca (in trimestrul 1 al anului 2017: 0).
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8. Alte costuri financiare (nete)

           
Perioada de 3 luni 

incheiata la 
31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2017
Venituri din dobanzi  2.233  1.456 
Comisioane bancare  -1.853  -699 
Alte castiguri / (pierderi) financiare, nete  21  73 
Cheltuieli cu comisioanele aferente contractelor de factoring  -3.964  -2.746 
Total  -3.563  -1.916 

In veniturile din dobanzi ale Grupului este inclusa o suma de 1.018 mii RON (in primele 3 luni ale anului 2017: 1.006 mii RON) aferenta 
unui contract de imprumut incheiat de una din filiale cu Societatea mama a Grupului Alro, Vimetco NV (a se consulta si Nota 19).  
 

9.  Impozit pe profit

La 31 martie 2018, Grupul avea o creanta neta privind impozitul pe profit amanat in suma de 74.389 mii RON (la 31 decembrie 2017: 
98.845 mii RON), din care 71.466 mii RON sunt aferente pierderilor fiscale reportate (la 31 decembrie 2017: 97.148 mii RON), deoarece 
conducerea considera ca vor exista suficiente profituri fiscale in viitor pentru acoperirea carora pot fi utilizate pierderile fiscale respective. 

Cheltuiala cu impozitul pe profit este recunoscuta pe baza celei mai bune estimari a Conducerii privind rata de impozit pe profit anualizata, 
aplicata la rezultatul perioadei inainte de impozitare. Rata efectiva de impozitare pentru perioada de 3 luni incheiata la 31martie 2018 este 
de 17,00 % (pentru aceeasi perioada din 2017: 15,89%).    

Componentele principale ale cheltuielii cu impozitul pe profit in situatia interimara consolidata de profit sau pierdere si a rezultatului global 
sunt:                      

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2017
Impozit pe profit
Impozit pe profit curent  -2.443  -532 
Impozit pe profit amanat  -23.082  -16.508 
Cheltuiala cu impozitul pe profit  -25.525  -17.040 
Impozit pe profit recunoscut in alte elemente ale rezultatului global  -    -   
Total impozit pe profit  -25.525  -17.040 

            
10.  Rezultatul pe actiune

                          
Perioada de 3 luni 

incheiata la 
31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2017
Rezultat net atribuibil actionarilor Societatii  124.568  90.151 
Numar mediu ponderat de actiuni ordinare  713.779.135  713.779.135 
Rezultat pe actiune de baza si diluat (RON/actiune)  0,175  0,126 

Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat sunt identice, intrucat Societatea mama nu are titluri cu potential de diluare.  
  
In data de 26 martie 2018, Consiliul de Administratie a aprobat repartizarea ca dividende a profitului net realizat in anul 2017 de 
Societatea mama, de 317.686 mii RON si a sumei de 64.350 mii RON reprezentand rezultat reportat din anii anteriori, rezultand un 
dividend brut de plata de 0,53523 RON/actiune. Aceasta propunere a fost ulterior supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor din data de 27 aprilie 2018. 
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11.  Situatia imobilizarilor corporale

In primele 3 luni ale anului 2018, Grupul a achizitionat imobilizari corporale in suma de 40.709 mii RON (in primele 3 luni ale anului 2017: 
41.614 mii RON), continuand proiectele de investitii destinate infrastructurii de cercetare pentru aplicatii industriale de inalta calificare, 
a proiectului de investitii destinat pentru cercetarea tehnologiilor de obtinere a hidroxidului de aluminiu (uscat si umed), proiecte co-
finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020. In acelasi timp, Grupul 
a acordat atentie inlocuirii echipamentelor existente, pentru a putea sustine nivelul productiei bugetate, respectiv reparatia capitala a 
cuvelor de electroliza la Alro, precum si investitii pentru intretinerea si imbunatatirea parametrilor echipamentelor la Alum.   

In paralel cu activitatea investitionala din cadrul proceselor tehnologice, au fost implementate diverse amenajari si achizitionate 
echipamente menite sa sustina activitatea de minerit din Sierra Leone. 

Cheltuiala cu amortizarea inregistata in primele 3 luni ale anului 2018 a fost in suma de 32.157 mii RON (in perioada comparativa a 
anului 2017: 32.227 mii RON).   
   
Cheltuiala cu dobanda capitalizata in valoarea imobilizarilor corporate in primele 3 luni ale anului 2018 a fost de 1.390 mii RON, la o rata 
de dobanda medie de 5,66% pe an (in primele 3 luni ale anului 2017: 537 mii RON la o rata de dobanda medie de 5,17% pe an).  

In perioada ianuarie - martie 2018 iesirile de mijloace fixe au fost in valoare neta de 764 mii RON (in primele 3 luni ale anului 2017: 601 
mii RON).   
 
La 31 martie 2018, valoarea neta contabila a imobilizarilor corporale gajate pentru a garanta imprumuturile este in suma de 673.480 mii 
RON (31 decembrie 2017: 685.616 mii RON).           
    
   

12.  Instrumente financiare derivate

Mai jos sunt prezentate detalii privind valoarea justa a instrumentelor financiare derivate:
                                   

Active Datorii
31 martie 2018
Optiuni pe aluminiu  54.761  - 
Total  54.761  - 
Din care:
pe termen lung  -  - 
pe termen scurt  54.761  - 

 
31 decembrie 2017
Optiuni pe aluminiu  3.298  - 
Total  3.298  - 
Din care:
pe termen lung  -  - 
pe termen scurt  3.298  - 

Optiuni pe aluminiu  
  
La finalul anului 2017, Grupul a incheiat cu institutii financiare o serie de tranzactii cu optiuni asiatice de tip 100% collar luand o pozitie 
de cumparare pe optiuni put si de vanzare pe optiuni call pentru o cantitate de aproximativ 61.300 tone aluminiu, asigurand pentru 
aceasta cantitate un pret cuprins intr-un interval de 2.200 USD/tona - 2.400 USD/tona, cu decontare in perioada ianuarie-decembrie 
2018.
  
De asemenea, in ianuarie 2018, cu scopul de a-si proteja veniturile impotriva volatilitatii pretului aluminiului, Grupul a incheiat cu institutii 
financiare o serie de tranzactii cu optiuni asiatice de tip 100% collar luand o pozitie de cumparare pe optiuni put si de vanzare pe optiuni 
call pentru o cantitate de aproximativ 30.700 tone, asigurand pentru aceasta cantitate un pret cuprins intr-un interval de 2.200 USD/tona 
- 2.400 USD/tona, cu decontare in perioada februarie-decembrie 2018.  
  

In primele 3 luni ale anului 2018 au fost exercitate optiuni aferente unei cantitati de aproximativ 15.800 tone datorita faptului ca pretul 
aluminiului reflectat prin cotatia LME s-a situat sub nivelul minim de 2.200 USD/tona. Castigul net realizat din exercitarea optiunilor 
in trimestrul I 2018 in suma de 3.023 mii RON (trimestrul I 2017:0) este inclus in categoria "Castiguri nete din instrumente financiare 
derivate” din Situatia consolidata de profit sau pierdere.  

Castigul nerealizat rezultat din marcarea la piata a acestor optiuni la 31 martie 2018, in suma de 51.029 mii RON (in primele trei luni 
ale anului 2017: 0) a fost inclus in categoria "Castiguri nete din instrumente financiare derivate", din Situatia consolidata de profit sau 
pierdere.  

Valoarea justa a optiunilor la 31 martie 2018 este de 54.761 mii RON (31 decembrie 2017: 3.298 mii RON).  

Valoarea justa a acestor optiuni a fost determinata utilizand un model de evaluare dezvoltat de o companie cu reputatie internationala 
specializata in informatii financiare. Modelul respectiv de evaluare este de tip Black-Scholes si foloseste date din piata pentru a reda 
valoarea optiunii la data solicitata, pentru datele contractuale specifice. Optiunile contractate au in general caracteristici identice, 
singura variabila fiind cantitatea contractata si data de exercitare. Variabilele incluse in modelul de evaluare includ, pe langa cantitatea 
de aluminiu contractata, pretul strike, data de exercitare si data evaluarii, elemente observabile cum ar fi curba preturilor aluminiului 
(cotatii LME), volatilitati implicite, rata dobanzii. Modelul de evaluare este senzitiv in mod semnificativ la cotatiile aluminiului.  

Optiunile pe aluminiu au fost clasificate pe nivelul 2 al ierarhiei de masurare a valorii juste.  
  
Contracte swap pe aluminiu  
  
In 2016, pentru a-si acoperi vanzarile la pret fix impotriva riscului de fluctuatii adverse ale pietei, Grupul a incheiat contracte swap pe 
aluminiu cu institutii financiare cu o buna reputatie pentru o cantitate de aproximativ 600 tone la un pret fix mediu de 1.430 EUR/tona, 
urmand sa primeasca de la contrapartida un pret variabil, valabil la momentul vanzarilor.    
  
La 31 martie 2017 Grupul nu mai avea incheiate contracte swap pe aluminiu, toate contractele incheiate fiind decontate in lunile 
ianuarie-februarie 2017, iar venitul realizat in primele 3 luni ale anului 2017 din  contractele respective in suma de 87 mii RON a fost 
prezentat in categoria "Castiguri nete din instrumente financiare derivate" din Situatia consolidata interimara de profit sau pierdere.  

Valoarea justa a acestor contracte swap a fost obtinuta de la institutiile financiare de la care au fost achizitionate instrumentele 
financiare respective. Conducerea a concluzionat ca astfel de preturi au fost determinate in conformitate cu cerintele IFRS 13.  

Contractele swap pe aluminiu au fost clasificate pe nivelul 2 al ierarhiei de masurare a valorii juste.  

Nu au existat transferuri intre nivelurile ierarhiei de masurare a valorii juste folosite la evaluarea instrumentelor financiare.  

Grupul nu are instrumente financiare derivate clasificate pe nivelul 3 de masurare a valorii juste.  

In 2018 nu au existat schimbari semnificative in conditiile economice si de desfasurare a activitatii care sa afecteze valoarea justa a 
activelor si datoriilor financiare ale Grupului, exceptand volatilitatea normala a pretului aluminiului pe pietele internationale si a cursului 
de schimb valutar.   

  
13.  Instrumente financiare

Mai jos este prezentarea generala a activelor financiare si a datoriilor financiare ale Grupului la 31 martie 2018 si 31 decembrie 2017: 
   
Categorii de instrumente financiare
                                                      

31 martie 2018 31 decembrie 2017
Active financiare
Numerar si conturi la banci  402.035  387.837 
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere  54.761  3.298 
La cost amortizat (imprumuturi acordate si creante)  255.513  230.917 
Total active financiare  712.309  622.052 
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In primele 3 luni ale anului 2018 au fost exercitate optiuni aferente unei cantitati de aproximativ 15.800 tone datorita faptului ca pretul 
aluminiului reflectat prin cotatia LME s-a situat sub nivelul minim de 2.200 USD/tona. Castigul net realizat din exercitarea optiunilor 
in trimestrul I 2018 in suma de 3.023 mii RON (trimestrul I 2017:0) este inclus in categoria "Castiguri nete din instrumente financiare 
derivate” din Situatia consolidata de profit sau pierdere.  

Castigul nerealizat rezultat din marcarea la piata a acestor optiuni la 31 martie 2018, in suma de 51.029 mii RON (in primele trei luni 
ale anului 2017: 0) a fost inclus in categoria "Castiguri nete din instrumente financiare derivate", din Situatia consolidata de profit sau 
pierdere.  

Valoarea justa a optiunilor la 31 martie 2018 este de 54.761 mii RON (31 decembrie 2017: 3.298 mii RON).  

Valoarea justa a acestor optiuni a fost determinata utilizand un model de evaluare dezvoltat de o companie cu reputatie internationala 
specializata in informatii financiare. Modelul respectiv de evaluare este de tip Black-Scholes si foloseste date din piata pentru a reda 
valoarea optiunii la data solicitata, pentru datele contractuale specifice. Optiunile contractate au in general caracteristici identice, 
singura variabila fiind cantitatea contractata si data de exercitare. Variabilele incluse in modelul de evaluare includ, pe langa cantitatea 
de aluminiu contractata, pretul strike, data de exercitare si data evaluarii, elemente observabile cum ar fi curba preturilor aluminiului 
(cotatii LME), volatilitati implicite, rata dobanzii. Modelul de evaluare este senzitiv in mod semnificativ la cotatiile aluminiului.  

Optiunile pe aluminiu au fost clasificate pe nivelul 2 al ierarhiei de masurare a valorii juste.  
  
Contracte swap pe aluminiu  
  
In 2016, pentru a-si acoperi vanzarile la pret fix impotriva riscului de fluctuatii adverse ale pietei, Grupul a incheiat contracte swap pe 
aluminiu cu institutii financiare cu o buna reputatie pentru o cantitate de aproximativ 600 tone la un pret fix mediu de 1.430 EUR/tona, 
urmand sa primeasca de la contrapartida un pret variabil, valabil la momentul vanzarilor.    
  
La 31 martie 2017 Grupul nu mai avea incheiate contracte swap pe aluminiu, toate contractele incheiate fiind decontate in lunile 
ianuarie-februarie 2017, iar venitul realizat in primele 3 luni ale anului 2017 din  contractele respective in suma de 87 mii RON a fost 
prezentat in categoria "Castiguri nete din instrumente financiare derivate" din Situatia consolidata interimara de profit sau pierdere.  

Valoarea justa a acestor contracte swap a fost obtinuta de la institutiile financiare de la care au fost achizitionate instrumentele 
financiare respective. Conducerea a concluzionat ca astfel de preturi au fost determinate in conformitate cu cerintele IFRS 13.  

Contractele swap pe aluminiu au fost clasificate pe nivelul 2 al ierarhiei de masurare a valorii juste.  

Nu au existat transferuri intre nivelurile ierarhiei de masurare a valorii juste folosite la evaluarea instrumentelor financiare.  

Grupul nu are instrumente financiare derivate clasificate pe nivelul 3 de masurare a valorii juste.  

In 2018 nu au existat schimbari semnificative in conditiile economice si de desfasurare a activitatii care sa afecteze valoarea justa a 
activelor si datoriilor financiare ale Grupului, exceptand volatilitatea normala a pretului aluminiului pe pietele internationale si a cursului 
de schimb valutar.   

  
13.  Instrumente financiare

Mai jos este prezentarea generala a activelor financiare si a datoriilor financiare ale Grupului la 31 martie 2018 si 31 decembrie 2017: 
   
Categorii de instrumente financiare
                                                      

31 martie 2018 31 decembrie 2017
Active financiare
Numerar si conturi la banci  402.035  387.837 
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere  54.761  3.298 
La cost amortizat (imprumuturi acordate si creante)  255.513  230.917 
Total active financiare  712.309  622.052 
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31 martie 2018 31 decembrie 2017

Datorii financiare
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere  -  - 
La cost amortizat  1.169.424  1.183.110 
    Datorii comerciale si alte datorii  276.973  264.561 
    Imprumuturi pe termen lung  823.370  849.244 
    Imprumuturi pe termen scurt  69.081  69.305 
Total datorii financiare  1.169.424  1.183.110 

In trimestrul 1 al anului 2018 si al anului 2017 nu au existat reclasificari intre categoriile de active financiare.    

Valoarea justa a instrumentelor financiare    
    
Valoarea justa a activelor si datoriilor financiare este determinata dupa cum urmeaza:    
    
• Valoarea justa a activelor si datoriilor cu termeni si conditii standard si tranzactionate pe piete active lichide este determinata prin 
referinta la preturi cotate in piata (incluzand titluri rascumparabile, efecte de comert, obligatiuni si titluri de valoare perpetue).  
 
• Valorea justa a altor active si datorii financiare (exclusiv instrumentele financiare derivate) este determinata in conformitate cu modele 
de evaluare acceptate in mod general, care se bazeaza pe fluxuri de numerar viitoare actualizate folosind preturi ale unor tranzactii 
observabile in pietele curente si cotatii obtinute de la dealeri pentru instrumente similare.    
 
• Valoarea justa a instrumentelor financiare derivate este calculata folosind preturi cotate. Atunci cand astfel de preturi nu sunt 
disponibile, valoarea justa a instrumentelor financiare este determinata prin tehnici de evaluare. Grupul utilizeaza o serie de metode si 
realizeaza estimari care sunt bazate pe conditii de piata existente la fiecare data de raportare. Valoarea justa a contractelor OTC swap 
pe LME este determinata folosind cotatii LME pentru fiecare data de decontare, furnizate de dealeri.     

Tabelul urmator prezinta o analiza a metodelor de evaluare a instrumentelor financiare la o data ulterioara celei de recunoastere initiala, 
grupate in nivelurile 1 - 3 pe baza gradului de disponibilitate in piata a informatiilor necesare evaluarii.   
    
• Nivelul 1: include instrumente financiare masurate la valoarea justa prin aplicarea preturilor cotate, neajustate, obtinute din piete active 
pe care sunt tranzactionate active sau datorii identice. 
• Nivelul 2: include instrumente financiare masurate la valoarea justa prin folosirea unor tehnici de evaluare ce contin variabile altele 
decat preturile cotate indicate la Nivelul 1 al ierarhiei, variabile ce sunt disponibile si identificabile in piata pentru activele si datoriile 
respective, fie direct (cum ar fi preturile) sau indirect (respectiv derivate din preturi).    
• Nivelul 3: include instrumente financiare masurate la valoarea justa folosind tehnici de evaluare ce contin variabile pentru activele sau 
datoriile respective, care nu se bazeaza pe date identificabile, disponibile in piata.    
   
Grupul nu are instrumente financiare clasificate pe nivelul 3 de masurare a valorii juste.    
    
Nu au existat transferuri intre nivelurile ierarhiei de masurare a valorii juste folosite la evaluarea instrumentelor financiare.   
  
Conducerea Grupului considera ca valoarea justa a activelor si datoriilor recunoscute la cost amortizat in situatiile financiare 
aproximeaza valoarea neta contabila a acestora in mare parte datorita maturitatilor pe termen scurt, costurilor mici aferente tranzactiilor 
la data pozitiei financiare, iar pentru imprumuturile pe termen lung datorita faptului ca acestea au fost recent contractate.   

Valoarea justa a urmatoarelor active si datorii financiare aproximeaza valoarea lor contabila:    
- Creante comerciale si alte creante;    
- Alte active circulante;    
- Numerar si echivalente de numerar;    
- Datorii comerciale si alte datorii;    
- Imprumuturi.     

  

14.  Stocuri

                                                              
31 martie 2018 31 decembrie 2017

Materii prime si materiale auxiliare  343.224  304.386 
Productia in curs de executie  203.844  161.296 
Produse finite  189.158  220.303 
Minus ajustari pentru depreciere  -24.339  -15.180 
Total  711.887  670.805 

Valoarea stocurilor gajate pentru a garanta imprumuturile Grupului totalizeaza 507.959 mii RON (31 decembrie 2017: 515.457 mii RON). 

Cresterea in valoarea stocurilor s-a datorat in mare parte variatiei stocului de materii prime, de 38,838 mii RON, deoarece s-a asigurat 
necesarul de materii prime precum bauxita pentru productia planificata de alumina. De asemenea, mixul de productie in primele 3 luni 
ale anului 2018 a necesitat un consum mai mare de aluminiu electrolitic si mai putin de deseu din aluminiu, ducand la cresterea stocului 
de aluminiu reciclat la data de 31 martie 2018.   

Cresterea stocului de productie in curs a fost partial compensata de scaderea stocului de produse finite.  

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea:   
                                                           

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2018
Perioada de 3 luni 

incheiata la 
31 martie 2017

Sold la inceputul anului  -15.180  -21.278 
(Cheltuiala) cu ajustari pentru depreciere  -9.449  - 
Ajustari pentru depreciere reversate  -    4.127 
Ajustari de conversie  290  107 
Sold la sfarsitul perioadei  -24.339  -17.044 

Cheltuiala cu ajustari pentru depreciere include in principal reducerea productiei in curs de executie la valoarea realizabila neta cauzata 
de scaderea cotatiei LME si aprecierea RON fata de USD la 31 martie 2018, comparativ cu 31 decembrie 2017.

15.  Creante comerciale nete

31 martie 2018 31 decembrie 2017
Creante comerciale din alte tari  69.029  46.563 
Creante comerciale din Romania  40.077  32.452 
Ajustari pentru deprecierea creantelor  -3.022  -2.162 
Total  106.084  76.853 

Cresterea soldului creantelor comerciale la 31 martie 2018 s-a datorat in principal faptului ca in primul trimestru al anului 2018 au 
crescut cu aproximativ 14.000 mii RON vanzarile catre clienti externi de alumina si bauxita. 

O parte din creantele Grupului 42.027 mii RON la 31 decembrie 2018 si 30.130 mii RON la 31 decembrie 2017) sunt gajate pentru 
a garanta imprumuturile obtinute de la banci. 
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Productia in curs de executie  203.844  161.296 
Produse finite  189.158  220.303 
Minus ajustari pentru depreciere  -24.339  -15.180 
Total  711.887  670.805 

Valoarea stocurilor gajate pentru a garanta imprumuturile Grupului totalizeaza 507.959 mii RON (31 decembrie 2017: 515.457 mii RON). 

Cresterea in valoarea stocurilor s-a datorat in mare parte variatiei stocului de materii prime, de 38,838 mii RON, deoarece s-a asigurat 
necesarul de materii prime precum bauxita pentru productia planificata de alumina. De asemenea, mixul de productie in primele 3 luni 
ale anului 2018 a necesitat un consum mai mare de aluminiu electrolitic si mai putin de deseu din aluminiu, ducand la cresterea stocului 
de aluminiu reciclat la data de 31 martie 2018.   

Cresterea stocului de productie in curs a fost partial compensata de scaderea stocului de produse finite.  

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea:   
                                                           

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2018
Perioada de 3 luni 

incheiata la 
31 martie 2017

Sold la inceputul anului  -15.180  -21.278 
(Cheltuiala) cu ajustari pentru depreciere  -9.449  - 
Ajustari pentru depreciere reversate  -    4.127 
Ajustari de conversie  290  107 
Sold la sfarsitul perioadei  -24.339  -17.044 

Cheltuiala cu ajustari pentru depreciere include in principal reducerea productiei in curs de executie la valoarea realizabila neta cauzata 
de scaderea cotatiei LME si aprecierea RON fata de USD la 31 martie 2018, comparativ cu 31 decembrie 2017.

15.  Creante comerciale nete

31 martie 2018 31 decembrie 2017
Creante comerciale din alte tari  69.029  46.563 
Creante comerciale din Romania  40.077  32.452 
Ajustari pentru deprecierea creantelor  -3.022  -2.162 
Total  106.084  76.853 

Cresterea soldului creantelor comerciale la 31 martie 2018 s-a datorat in principal faptului ca in primul trimestru al anului 2018 au 
crescut cu aproximativ 14.000 mii RON vanzarile catre clienti externi de alumina si bauxita. 

O parte din creantele Grupului 42.027 mii RON la 31 decembrie 2018 si 30.130 mii RON la 31 decembrie 2017) sunt gajate pentru 
a garanta imprumuturile obtinute de la banci. 
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16.  Alte active curente

                                             
31 martie 2018 31 decembrie 2017

TVA de recuperat  47.096  51.146 
Alte active curente  9.783  4.482 
Avansuri catre furnizori  11.850  8.704 
Cheltuieli in avans  22.573  15.247 
Ajustari pentru deprecierea debitorilor diversi  -47  -47 
Total  91.255  79.532 

    
In categoria "Alte active curente" la 31 martie 2018 este inclusa suma de 3.688 mii RON, reprezentand creante rezultate din 
exercitarea contractelor de optiuni pe LME in luna martie 2018, ce urmeaza a fi incasate in luna aprilie 2018 (31 decembrie 2017: 
0). Pentru mai multe detalii a se vedea nota 12 "Instrumente financiare derivate".  

La 31 martie 2018, Grupul a inregistat in categoria'' Cheltuieli in avans'' sume reprezentand impozite si taxe locale platite in valoare 
de 3.633 mii RON, aferente perioadei aprilie - iunie 2018 (31 decembrie 2017: 0).  
  

17.  Numerar si echivalente de numerar

                                                                  
31 martie 2018 31 decembrie 2017

Conturi la banci in RON  8.030  7.739 
Conturi la banci in valuta  348.047  313.046 
Numerar in casa  44  43 
Total  356.121  320.828 
 

La 31 martie 2018 si 31 decembrie 2017 conturile bancare ale Grupului sunt gajate pentru garantarea imprumuturilor contractate de 
catre acesta. 

Modificarea numerarului si echivalentelor de numerar a fost o crestere de 35.352 mii RON in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 
2018 comparativ cu o crestere de 63.736 mii RON in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2017, datorita urmatorilor factori principali: 

- Variatia stocurilor a fost o iesire de numerar de 50.109 mii lei in trimestrul 1 2018 (a se vedea nota 14) fata de o intrare de numerar de 
9.188 mii lei in trimestrul 1 2017, si  
  
- Variatia numerarului restrictionat a fost o intrare de numerar de 21.095 mii lei in trimestrul 1 2018 (a se vedea mai jos) fata de o intrare 
de numerar de 222 mii RON in trimestrul 1 2017.  
  
Fluxurile de numerar din activitatea operationala inainte de modificarile capitalului circulant nu au suferit modificari semnificative in 
trimestrul 1 2018 fata de trimestrul 1 2017, deoarece cresterea rezultatului inainte de impozitare a provenit in principal din castigul 
nerealizat din instrumente financiare derivate.  

Numerar restrictionat
                                                                 

31 martie 2018 31 decembrie 2017
Numerar restrictionat  45.914  67.009 
Total  45.914  67.009 

La 31 martie 2018, suma de 45.914 mii RON reprezenta in principal depozite colaterale la banci pentru acreditive deschise in vederea 
achizitionarii de imobilizari corporale (la 31 decembrie 2017: 66.926 mii RON).  

Variatia numerarului restrictionat in suma de 21.095 mii RON inclusa in Situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de 
3 luni incheiata la 31 martie 2018 se datoreaza in principal faptului ca in luna ianuarie a anului 2018, un acreditiv constituit din fonduri 
proprii a fost inlocuit cu sume garantate dintr-o facilitate non-cash contractata de Grup la sfarsitul anului 2017.  

18.  Imprumuturi si leasing financiar

                                            
31 martie 2018 31 decembrie 2017

Imprumuturi pe termen lung
Imprumuturi de la banci pe termen lung  885.511  911.453 
Minus: portiunea pe termen scurt  -66.295  -66.509 
Imprumuturi de la banci pe termen lung, total  819.216  844.944 
Leasing financiar  4.154  4.300 
Total imprumuturi si leasing financiar pe termen lung  823.370  849.244 

Imprumuturi pe termen scurt
Imprumuturi pe termen scurt de la banci  295  385 
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung  66.295  66.509 
Imprumuturi de la banci pe termen scurt, total  66.590  66.894 
Leasing financiar  2.491  2.411 
Total imprumuturi si leasing financiar pe termen scurt  69.081  69.305 

Total imprumuturi si leasing financiar  892.451  918.549 

Imprumuturile bancare ale Grupului au scadenta pana in anul 2022, iar ratele dobanzilor aferente au fost cuprinse in 2018 intre 
2.80% pentru EUR si 23% pentru SLL (Sierra Leone Leones) (in aceeasi perioada a anului 2017: intre 0.40% pentru EUR si 21% 
pentru SLL).  
  
In noiembrie 2017,Grupul a semnat cu un sindicat de banci prelungirea contractului de imprumut de tip revolving in suma de 137.000 
mii USD incheiat in decembrie 2015 si de asemenea a semnat contractul pentru o facilitate noua de tip non-cash in suma de 30.000 mii 
USD pentru a fi folosita pentru emiterea de acreditive si scrisori de garantie, ambele facilitati avand maturitatea in noiembrie 2020.  

De asemenea Grupul a semnat in decembrie 2017 prelungirea pana in noiembrie 2020 a unui alt imprumut de tip revolving in suma de 
180.000 mii RON incheiat cu o banca comerciala in decembrie 2015.   
   
La 31 martie 2018, Grupul avea o suma de 703 mii RON netrasa din facilitatile de imprumut contractate cu bancile si o suma de 461 mii 
RON dintr-o facilitate sub forma de descoperit de cont in valoare de 1.500.000 mii SLL pentru capitalul de lucru contractata de filiala 
Grupului din Sierra Leone. La 31 decembrie 2017, o suma de 594 mii RON era netrasa din facilitatile de imprumut contractate de Grup 
cu bancile.  

La data de 31 martie 2018, Grupul avea la dispozitie din facilitatea non-cash pentru acreditive si scrisori de garantie de 46.000 mii RON, 
ca fiind neutilizata, suma de 6.645 mii RON (la data de 31 decembrie 2017, 5.289 mii RON).  

Din facilitatea de finantare non-cash pentru acreditive si scrisori de garantie in valoare de 30.000 mii USD contractata la sfarsitul anului 
2017, Grupul avea la dispozitie 40.200 mii RON la data de 31 martie 2018 (la data de 31 decembrie 2017: 41.489 mii RON).  
 
Imprumuturile Grupului sunt garantate cu creante in valoare de 42.027 mii RON (la 31 decembrie 2017: 30.130 mii RON), conturi 
curente deschise la bancile creditoare, depozite colaterale in valoare de 45.200 mii RON (la 31 decembrie 2017: 45.200 mii RON), 
imobilizari corporale (terenuri, cladiri, echipamente) in valoare de 673.480 mii RON (la 31 decembrie 2017: 685.616 mii RON) si cu 
stocuri in valoare de 507.959 mii RON (la 31 decembrie 2017: 515.457 mii RON).  

Contractele de leasing financiar au ca obiect echipamente si vehicule cu termene de leasing de pana la 5 ani. Valoarea neta contabila a 
activelor detinute cu titlu de leasing financiar la 31 martie 2018 este de 9.131 mii RON (31 decembrie 2017: 8.945 mii RON).  
 
Grupul estimeaza ca valoarea justa a imprumuturilor si a obligatiilor de leasing financiar nu este semnificativ diferita de valoarea lor 
contabila datorita in special exigibilitatii pe termen scurt a imprumuturilor clasificate astfel si a faptului ca imprumuturile pe termen lung 
au dobanda variabila si au fost recent contractate. Valoarea justa a acestora se incadreaza pe nivelul 3 al ierarhiei de masurare a valorii 
juste.  
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18.  Imprumuturi si leasing financiar

                                            
31 martie 2018 31 decembrie 2017

Imprumuturi pe termen lung
Imprumuturi de la banci pe termen lung  885.511  911.453 
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Imprumuturi de la banci pe termen scurt, total  66.590  66.894 
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Total imprumuturi si leasing financiar pe termen scurt  69.081  69.305 

Total imprumuturi si leasing financiar  892.451  918.549 

Imprumuturile bancare ale Grupului au scadenta pana in anul 2022, iar ratele dobanzilor aferente au fost cuprinse in 2018 intre 
2.80% pentru EUR si 23% pentru SLL (Sierra Leone Leones) (in aceeasi perioada a anului 2017: intre 0.40% pentru EUR si 21% 
pentru SLL).  
  
In noiembrie 2017,Grupul a semnat cu un sindicat de banci prelungirea contractului de imprumut de tip revolving in suma de 137.000 
mii USD incheiat in decembrie 2015 si de asemenea a semnat contractul pentru o facilitate noua de tip non-cash in suma de 30.000 mii 
USD pentru a fi folosita pentru emiterea de acreditive si scrisori de garantie, ambele facilitati avand maturitatea in noiembrie 2020.  

De asemenea Grupul a semnat in decembrie 2017 prelungirea pana in noiembrie 2020 a unui alt imprumut de tip revolving in suma de 
180.000 mii RON incheiat cu o banca comerciala in decembrie 2015.   
   
La 31 martie 2018, Grupul avea o suma de 703 mii RON netrasa din facilitatile de imprumut contractate cu bancile si o suma de 461 mii 
RON dintr-o facilitate sub forma de descoperit de cont in valoare de 1.500.000 mii SLL pentru capitalul de lucru contractata de filiala 
Grupului din Sierra Leone. La 31 decembrie 2017, o suma de 594 mii RON era netrasa din facilitatile de imprumut contractate de Grup 
cu bancile.  

La data de 31 martie 2018, Grupul avea la dispozitie din facilitatea non-cash pentru acreditive si scrisori de garantie de 46.000 mii RON, 
ca fiind neutilizata, suma de 6.645 mii RON (la data de 31 decembrie 2017, 5.289 mii RON).  

Din facilitatea de finantare non-cash pentru acreditive si scrisori de garantie in valoare de 30.000 mii USD contractata la sfarsitul anului 
2017, Grupul avea la dispozitie 40.200 mii RON la data de 31 martie 2018 (la data de 31 decembrie 2017: 41.489 mii RON).  
 
Imprumuturile Grupului sunt garantate cu creante in valoare de 42.027 mii RON (la 31 decembrie 2017: 30.130 mii RON), conturi 
curente deschise la bancile creditoare, depozite colaterale in valoare de 45.200 mii RON (la 31 decembrie 2017: 45.200 mii RON), 
imobilizari corporale (terenuri, cladiri, echipamente) in valoare de 673.480 mii RON (la 31 decembrie 2017: 685.616 mii RON) si cu 
stocuri in valoare de 507.959 mii RON (la 31 decembrie 2017: 515.457 mii RON).  

Contractele de leasing financiar au ca obiect echipamente si vehicule cu termene de leasing de pana la 5 ani. Valoarea neta contabila a 
activelor detinute cu titlu de leasing financiar la 31 martie 2018 este de 9.131 mii RON (31 decembrie 2017: 8.945 mii RON).  
 
Grupul estimeaza ca valoarea justa a imprumuturilor si a obligatiilor de leasing financiar nu este semnificativ diferita de valoarea lor 
contabila datorita in special exigibilitatii pe termen scurt a imprumuturilor clasificate astfel si a faptului ca imprumuturile pe termen lung 
au dobanda variabila si au fost recent contractate. Valoarea justa a acestora se incadreaza pe nivelul 3 al ierarhiei de masurare a valorii 
juste.  
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19.  Tranzactii cu partile afiliate

Grupul intra in tranzactii cu actionarul majoritar, companii sub control comun, directori si persoane din conducere, in termeni comerciali 
normali. Tranzactiile intre entitatile afiliate se bazeaza pe contracte bilaterale si nu sunt acoperite de garantii, iar Conducerea considera 
ca aceste tranzactii se desfasoara in conditii normale de piata. 

Principalele entitati afiliate cu care Grupul a avut tranzactii in decursul perioadei sunt:   
        
Entitatea afiliata
Vimetco N.V. Actionar majoritar

Alum S.A. Filiala

Vimetco Extrusion SRL Filiala

Conef S.A. Filiala

Sierra Mineral Holdings 1, Ltd Filiala

Vimetco Trading SRL Companie sub control comun

Vimetco Management Romania SRL Companie sub control comun

Vimetco Power Romania SRL Companie sub control comun

Conef Gaz SRL Companie sub control comun

Conef Energy SRL Companie sub control comun

Centrul Rivergate SRL Companie sub control comun

Rivergate Rating Group Companie sub control comun

Rivergate Fire SRL Companie sub control comun

Tranzactiile intre companiile din Grup sunt eliminate la consolidare.

Tranzactiile principale cu entitatile afiliate sunt descrise mai jos:
 
                                                           
Bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate: Perioada de 3 luni 

incheiata la 
31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2017
Companii sub control comun  323  786 
Total bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate  323  786 

Bunuri si servicii achizitionate de la entitati afiliate:

Companii sub control comun  -61.654  -49.045 
Total bunuri si servicii achizitionate de la entitatile afiliate  -61.654  -49.045 

Venituri din dobanzi de la entitatile afiliate: 

Vimetco N.V.  1.018  1.006 
Total venituri din dobanzi de la entitatile afiliate  1.018  1.006 

La 31 martie 2018 si 31 decembrie 2017, intre societatile afiliate ale Grupului existau urmatoarele solduri:

Creante comerciale si alte creante:
                                                                    

31 martie 2018 31 decembrie 2017
Companii sub control comun  3.503  3.579 
Ajustari pentru deprecierea creantelor indoielnice  -374  -374 
Total creante de la societati afiliate  3.129  3.205 

Datorii comerciale si alte datorii:
                                                         

31 martie 2018 31 decembrie 2017

Companii sub control comun  3.785  1.607 
Total datorii catre entitati afiliate  3.785  1.607 
    
Imprumuturi catre partile afiliate:     
                                                         

31 martie 2018 31 decembrie 2017
Vimetco NV  53.775  54.345 
Total imprumuturi catre parti afiliate  53.775  54.345 
Din care:
Imprumuturi pe termen scurt  -    -   
Imprumuturi pe termen lung  53.775  54.345 

O filiala a Grupului are un acord de imprumut cu actionarul majoritar Vimetco N.V. pentru o suma de pana la 11.700 mii USD, din care 
la 31 martie 2018 erau utilizati 11.695 mii USD (la 31 decembrie 2017: 11.695 mii USD). Imprumutul are maturitatea in iulie 2019, iar 
dobanda acumulata pentru acest imprumut la 31 martie 2018 era de 9.592 mii RON (31 decembrie 2017: 8.834 mii RON).   

Compensatiile personalului cheie de conducere   
   
Compensatiile catre personalul cheie de conducere al Grupului incluse in categoria "Cheltuieli generale, administrative si de desfacere" 
in ''Situatia consolidata de profit sau pierdere si a rezultatului global" sunt de 3.938 mii RON (in primele 3 luni ale anului 2017: 1.599 mii 
RON), in timp ce cheltuiala privind planurile de contributii determinate (contributii sociale) a fost in primele 3 luni ale anului 2018 de 926 
mii RON (in primele 3 luni ale anului 2017: 122 mii RON).   

Tranzactii cu parti afiliate personalului cheie de conducere   
   
Un numar de persoane cheie din conducere, sau persoane apropiate de familie ale acestora, detin pozitii in alte societati care le confera 
dreptul de a avea control sau influenta semnificativa asupra acestor societati.   
  
Grupul a derulat tranzactii cu unele din aceste companii in timpul anului. Termenii si conditiile acestor tranzactii nu au fost mai favorabili 
decat cei aplicabili sau care ar putea fi rezonabil aplicabili in tranzactii similare, in conditii de piata, cu entitati controlate de persoane 
care nu fac parte din personalul cheie de conducere.   
  
Tranzactiile incheiate intre Grup si aceste parti afiliate au fost urmatoarele:       
                                                          

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2017
Achizitii de bunuri sau servicii de la entitati controlate de persoane cheie din conducere sau 
de catre membri de familie apropiati ai acestora

15  19 

Beneficii platite membrilor de familie apropiati
Total 15 19

  
20.  Angajamente si datorii potentiale

Angajamente     
     
Angajamente pentru investitii     
     
La 31 martie 2018 angajamentele Grupului  aferente investitiilor erau de 139.353 mii RON (31 decembrie 2017 :126.708 mii RON).  
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Datorii comerciale si alte datorii:
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Total datorii catre entitati afiliate  3.785  1.607 
    
Imprumuturi catre partile afiliate:     
                                                         

31 martie 2018 31 decembrie 2017
Vimetco NV  53.775  54.345 
Total imprumuturi catre parti afiliate  53.775  54.345 
Din care:
Imprumuturi pe termen scurt  -    -   
Imprumuturi pe termen lung  53.775  54.345 

O filiala a Grupului are un acord de imprumut cu actionarul majoritar Vimetco N.V. pentru o suma de pana la 11.700 mii USD, din care 
la 31 martie 2018 erau utilizati 11.695 mii USD (la 31 decembrie 2017: 11.695 mii USD). Imprumutul are maturitatea in iulie 2019, iar 
dobanda acumulata pentru acest imprumut la 31 martie 2018 era de 9.592 mii RON (31 decembrie 2017: 8.834 mii RON).   

Compensatiile personalului cheie de conducere   
   
Compensatiile catre personalul cheie de conducere al Grupului incluse in categoria "Cheltuieli generale, administrative si de desfacere" 
in ''Situatia consolidata de profit sau pierdere si a rezultatului global" sunt de 3.938 mii RON (in primele 3 luni ale anului 2017: 1.599 mii 
RON), in timp ce cheltuiala privind planurile de contributii determinate (contributii sociale) a fost in primele 3 luni ale anului 2018 de 926 
mii RON (in primele 3 luni ale anului 2017: 122 mii RON).   

Tranzactii cu parti afiliate personalului cheie de conducere   
   
Un numar de persoane cheie din conducere, sau persoane apropiate de familie ale acestora, detin pozitii in alte societati care le confera 
dreptul de a avea control sau influenta semnificativa asupra acestor societati.   
  
Grupul a derulat tranzactii cu unele din aceste companii in timpul anului. Termenii si conditiile acestor tranzactii nu au fost mai favorabili 
decat cei aplicabili sau care ar putea fi rezonabil aplicabili in tranzactii similare, in conditii de piata, cu entitati controlate de persoane 
care nu fac parte din personalul cheie de conducere.   
  
Tranzactiile incheiate intre Grup si aceste parti afiliate au fost urmatoarele:       
                                                          

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2018

Perioada de 3 luni 
incheiata la 

31 martie 2017
Achizitii de bunuri sau servicii de la entitati controlate de persoane cheie din conducere sau 
de catre membri de familie apropiati ai acestora

15  19 

Beneficii platite membrilor de familie apropiati
Total 15 19

  
20.  Angajamente si datorii potentiale

Angajamente     
     
Angajamente pentru investitii     
     
La 31 martie 2018 angajamentele Grupului  aferente investitiilor erau de 139.353 mii RON (31 decembrie 2017 :126.708 mii RON).  
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Contracte de achizitie materii prime     
     
La 31 martie 2018, Grupul avea contracte incheiate pentru achizitia de materii prime, alte materiale consumabile si utilitati in valoare de 
1.018.371 mii RON (31 decembrie 2017: 1.248.365 mii RON)     
     
Contingente     
    
Litigii     
     
La 31 martie 2018, Grupul are in derulare o serie de litigii rezultate din desfasurarea normala a activitatii. Conducerea considera ca 
aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra performantei financiare si pozitiei financiare a Grupului.    

In mai 2015, Societatea mama a luat act de o actiune civila in instanta Tribunalului Bucuresti, declansata de Hidroelectrica S.A., 
referitoare la pretentii materiale ale producatorului de energie electrica, reprezentand pretinse beneficii nerealizate din contractul 
bilateral cu Alro. In luna decembrie 2015, instanta de fond a respins ca fiind prescrise o mare parte a pretentiilor Hidroelectrica, 
ramanand in discutie doar pretentii aferente unei perioade mici de contract, sub doua luni, care au fost ulterior respinse pe fond de catre 
instanta in luna iunie 2016. De asemenea in faza de apel, Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul Hidroelectrica, informatie raportata 
de Societate catre investitori si publicul interesat. Hidroelectrica a formulat de asemenea recurs, care este in curs de judecare de catre 
Inalta Curte de Casatie si Justitie. Pe baza celei mai bune estimari a conducerii Societatii, nu este posibila o evaluare a rezultatului 
procesului. Prin urmare, Societatea nu a inregistrat la 31 martie 2018 un provizion aferent acestei actiuni in instanta.
     
In cursul anului 2016, Societatea mama a mai contestat in instanta o decizie a Consiliului Concurentei prin care Societatea a fost 
amendata cu suma de 21.239 mii RON pentru o presupusa intelegere pe verticala pe piata de energie, acuzatie respinsa cu fermitate 
de catre Societate, precum si diverse ordine ale ANRE cu privire la calcularea cotei de certificate verzi aferente consumului de energie 
pe anul 2015 si a metodologiei de regularizare a acestei cote. Litigiile sunt in curs de desfasurare pe rolul instantelor competente.  
  
  
21.  Evenimente ulterioare datei de raportare

In Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2018 s-a aprobat repartizarea ca dividende a profitului net realizat in anul 2017 de 
Societatea mama, de 317.686 mii RON si a sumei de 64.350 mii RON reprezentand rezultat reportat din anii anteriori, rezultand un 
dividend brut de plata de 0,53523 RON/actiune.  

In luna aprilie 2018, Societatea mama a Grupului a avut in derulare un control de la Directia Generala a Vamilor privind utilizarea 
produselor energetice accizabile. La inceputul lunii mai 2018, controlul s-a finalizat fara consecinte fiscale. 

La data aprobarii acestor situatii financiare consolidate trimestriale, Societatea mama a Grupului are in derulare un control de la Directia 
Generala Antifrauda Fiscala, privind activitatea desfasurata cu produse accizabile din perioada ianuarie 2017-aprilie 2018. Societatea 
mama nu estimeaza un impact semnificativ in urma acestui control. 

Nu au aparut alte evenimente ulterioare semnificative care ar putea avea un impact asupra situatiilor financiare.    
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Indicatori economico-financiari in conformitate cu 
Anexa 30B din Regulamentul ASF 1/2006
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Denumirea 
indicatorului

Formula de calcul Perioada de 3 
luni incheiata la 

31 martie 2018

Perioada de 3 
luni incheiata la 

31 martie 2017
Lichiditatea curenta Active curente / Datorii curente 3,47 1,09
Gradul de indatorare Capital imprumutat pe termen lung/Capital 

propriu x 100
61,29 23,88

Capital imprumutat pe termen lung/Capital 
angajat x 100

38,00 19,28

Viteza de rotatie a 
debitelor-clienti (zile)

Sold mediu clienti / Cifra de                                                       
afaceri x 90

10,99 11,97

Viteza de rotatie a 
activelor imobilizate

(Cifra de afaceri x 360/ 90)/Active imobilizate 2,30 2,23

In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018, atat indicatorul „Lichiditatea curenta”, cat si indicatorul „Gradul de indatorare” 
au crescut comparativ cu perioada similara a anului 2017 ca urmare a clasificarii la data de 31 decembrie 2017 din termen scurt 
in termen lung a imprumutului de tip revolving de 137.000 mii USD obtinut de la un consortiu de banci si a facilitatii de credit de 
tip revolving de 180.000 mii RON contractat de la o banca comerciala, ca urmare a refinantarii celor doua imprumuturi la sfarsitul 
anului 2017.   
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In conformitate cu prevederile legale in vigoare ale Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare („CNVM”), 
in prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare privind emitentii si 
operatiunile cu valori mobiliare, Conducerea Grupului si a Companiei declara urmatoarele:

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare consolidate simplificate ale Grupului 
Alro intocmite in conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind 
pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar ale Grupului pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 
2018.

Consiliul de Administratie reprezinta interesele Grupului, ale Societatii-mama, Alro S.A. si ale actionarilor sai si este responsabil cu 
managementul general.

La data prezentului raport, Consiliul de Administratie al Alro este compus din sapte membri, dupa cum urmeaza:

 1. Marian-Daniel Nastase         Presedinte
 2. Serghei Gheorghe               Vicepresedinte
 3. Gheorghe Dobra   Membru
 4. Pavel Machitski   Membru
 5. Adrian Manaicu   Membru
 6. Svetlana Pinzari   Membru
 7. Aleksandr Barabanov  Membru

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate ale Grupului Alro pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2018 nu sunt 
auditate.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Marian-Daniel Nastase

 

      CEO                               CFO
                          Gheorghe Dobra              Genoveva Nastase
                             

             14 mai 2018                        

Declaratia persoanelor responsabile


