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Acest raport este furnizat exclusiv cu scopul de a informa si 
nu poate fi reprodus sub nicio forma, redistribuit sau transmis, 
direct sau indirect, oricarei alte persoane sau publicat, integral 
sau partial, pe orice suport sau in orice scop. Nerespectarea 
acestei restrictii poate constitui o incalcare a legislatiei 
aplicabile in domeniul valorilor mobiliare.

Anumite declaratii incluse in acest raport contin (si comunicate 
verbale realizate de noi sau in numele nostru pot contine) 
informatii anticipative, inclusiv, dar fara a se limita la cele 
referitoare la: (a) previziuni, proiectii si estimari; (b) declaratii 
ale planurilor, obiectivelor si strategiilor Conducerii Grupului 
ALRO, cum ar fi extinderi planificate, investitii sau alte proiecte, 
(c) volume si costuri de productie bugetate, capacitati sau 
consumuri, costuri pentru demararea a noi proiecte, reduceri 
de costuri si obiective de profit; (d) diferite asteptari privind 
evolutiile viitoare pe pietele in care activeaza Grupul ALRO, 
in special in ceea ce priveste preturile, oferta si cererea si 
concurenta, (e) rezultatele operatiunilor, (f) marjele, (g) ratele 
de crestere, (h) gestionarea riscului, precum si (i) declaratiile 
precedate de "asteptarile noastre", "programari", "obiective", 
“planificari”, “propuneri’’, "intentii" sau alte declaratii similare.

Desi credem ca asteptarile reflectate in astfel de declaratii 
anticipative sunt rezonabile, aceste declaratii anticipative se
bazeaza pe o serie de ipoteze si previziuni care, prin natura 
lor, implica diversi factori de risc si incertitudine. Diversi factori 
ar putea face ca rezultatele realizate sa difere semnificativ 
fata de rezultatele previzionate in declaratiile anticipative 
sau sa afecteze masura in care o anumita previzionare va 
fi realizata.

Factorii care pot cauza aceste diferente includ, dar nu se 
limiteaza la: capacitatea noastra continua de a ne adapta si 
restructura activitatile upstream si downstream; modificarile in 
disponibilitatea si costul energiei si al materiilor prime; oferta 
si cererea globala pentru aluminiu si produse din aluminiu; 
cresterea economica mondiala, inclusiv ratele inflatiei si 
productia industriala; modificarile valorii relative a valutelor 
si valoarea contractelor de marfuri; tendintele pietelor-cheie
si ale concurentei Grupului ALRO; schimbari ale mediului 
legislativ si politic. Nu se poate oferi nicio asigurare ca aceste
asteptari se vor dovedi a fi fost corecte.

Grupul ALRO nu isi asuma nicio obligatie de a actualiza sau 
revizui orice declaratii anticipative, ca urmare a unor noi
informatii, evenimente viitoare sau in alte situatii similare.

MENTIUNI LEGALE

Nota 1: In prezentul raport termenii „Grupul ALRO” si „Grupul” sunt utilizati uneori din motive practice atunci cand se fac referiri la ALRO S.A. si 
filialele sale, in general, iar termenii „Societatea” si "Societatea-mama" sunt utilizati uneori din motive practice atunci cand se fac referiri la ALRO 
S.A.

Raportul semestrial (care include Reportul administratorilor si situatiile financiare condensate consolidate ale Grupului ALRO) pentru perioada de 
sase luni incheiata la 30 iunie 2019 nu sunt auditate si prezinta rezultatele consolidate ale Grupului ALRO intocmite in conformitate cu standardul 
IAS 34 Raportarea Financiara Interimara adoptat de Uniunea Europeana (UE). Politicile contabile sunt in conformitate cu Ordinul Ministerului 
Finantelor Publice nr. 2844/2016, cu modificarile ulterioare care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) 
adoptate de Uniunea Europeana.

Rezultatele financiare pentru T2 2019 comparativ cu T2 2018 incluse in prezentul raport nu sunt auditate si prezinta rezultatele Grupului ALRO in 
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana (UE), si conform Ordinului Ministerului 
Finantelor Publice nr. 2844/2016.

Indicatorii/ cifrele indicate in prezentul raport pot fi rotunjite la cel mai apropiat numar intreg, si prin urmare, pot rezulta mici diferente la insumare sau 
comparativ cu cifrele exacte mentionate in cadrul situatiilor financiare.

Nota 2: O lista cu toate abrevierile si definitiile utilizate in cadrul acestui raport se poate regasi la pagina 38.



Raport semestrial 2019

Principalii indicatori financiari si operationali 
pentru S1 2019

Grupul ALRO 
Denumire indicator S1 2019 S1 2018
Productia de aluminiu primar (tone)  142.667 144.962

Productia de aluminiu procesat (tone)  54.575 55.839

Productia de alumina (tone)  226.679 273.235

Productia de bauxita (tone)  1.117.240 1.131.608

Vanzari (mii RON)  1.506.218  1.563.610 

EBITDA¹(mii RON)  235.117 275.211

Marja EBITDA (%) 16% 18%

Profit net ajustat² (mii RON)  76.427 166.717

Profit net (mii RON)  79.708 154.151

 ALRO S.A.
Denumire indicator S1 2019 S1 2018
Productia de aluminiu primar (tone) 142.667 144.962

Productia de aluminiu procesat (tone) 43.911 43.811

Vanzari de aluminiu primar (tone) 78.147 81.449

Vanzari de aluminiu procesat (tone) 43.769 43.519

Vanzari (mii RON)  1.330.783   1.376.854 

EBITDA¹(mii RON)   106.253 217.100

Marja EBITDA (%)    8% 16%

Profit net ajustat² (mii RON) 43.752 174.213

Profit/(Pierdere) net(a) (mii RON)   (1.481) 161.169

Profit net ajustat² pe actiune (RON) 0,061 0,244

Castig/(Pierdere) pe actiune (RON)   (0,002) 0,226

1 EBITDA: reprezinta profit inainte de impozitare, de alte castiguri si pierderi financiare, de amortizare si depreciere; 
        
2 Rezultatul net ajustat reprezinta rezultatul net plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din deprecierea imobilizarilor, 
plus/ (minus) pierdere/(caștig) din instrumente financiare derivate care nu se califica pentru aplicarea contabilitatii de 
acoperire a riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amanat.
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In prezent, traim intr-o lume a resurselor naturale limitate, 
care indica faptul ca „a actiona verde” trebuie sa faca parte 
din structura fiecarei organizatii, ceea ce se inseamna, de fapt 
atingerea statutului de a avea instalatii de productie cat mai 
eficiente din punct de vedere al consumurilor, mai sustenabile 
si cat mai inovatoare. Acest lucru este fezabil prin investitii in 
reciclare, in tehnologii mai eficiente si de ultima generatie.

Aluminiul este un material unic si extraordinar cu proprietati 
"permanente", deoarece poate fi reciclat la infinit fara a-si pierde 
din proprietati, ceea ce ii asigura o utilizare durabila. Prin reciclarea 
aluminiului se poate economisi 95% din energia necesara 
pentru productia de aluminiu primar, prin urmare, potentialul de 
decarbonizare ar putea fi enorm. In acelasi timp, aluminiul ofera 
mai multe beneficii pentru cele mai eficiente tehnologii utilizate in 
prezent, dar si pentru solutiile inovatoare din viitor - are o greutate 
specifica foarte scazuta, este foarte rezistent impotriva multiplelor 
forme de coroziune, este un bun conductor termic si electric, nu 
poate sa fie magnetizat sau ars, ofera o reflexie difuza mare si un 
factor de emisie scazut al caldurii secundare etc. - toate aceste 
proprietati incredibile fac din aluminiu un "material-star" pentru 
nenumarate industrii, cum ar fi industria aerospatiala, transport, 
constructii, alimente.

In cadrul ALRO, in prima jumatate a anului 2019 am constientizat, 
inca o data toate aceste avantaje ale aluminiului si am ramas 
concentrati pe cresterea durabila a afacerii noastre intr-un mediu 

care a continuat  sa fie provocator in aceasta perioada. Intreaga 
industrie a aluminiului a fost marcata de imprevizibilitate avand 
in vedere tarifele la import aplicate de administratia americana, 
niveluri mai mici ale pretului aluminiului (LME), costuri mai mari 
pentru materiile prime si utilitati, in timp ce pe partea din amonte, 
Alunorte a anuntat reluarea productiei, in timp ce noi instalatii 
de alumina au fost puse in functiune la nivel mondial - toti acesti 
factori externi au afectat negativ rezultatele Grupului si, cel mai 
probabil, vor avea un impact si asupra rezultatelor aferente 
semestrului 2, 2019.

La nivel local, Grupul ALRO si in special ALRO, care este 
principalul consumator de energie electrica din Romania a 
continuat sa fie semnificativ expus la volatilitatea pretului energiei. 
ALRO este dependenta de sistemul energetic local si costurile 
cu energia reprezinta ponderea cea mai mare din costurile 
noastre totale, ceea ce inseamna ca trebuie sa continuam sa 
implementam cele mai avansate tehnologii pentru a ne maximiza 
performanta noastra si de a ne reduce ratele de consum la un 
nivel minim posibil. Evolutia preturilor la energia electrica in 
Romania reprezinta unul dintre subiectele principale din agenda 
noastra si acordam atentie tuturor evolutiilor din acest domeniu 
pentru a ne asigura ca putem lua in timp real cele mai potrivite 
masuri pentru diminuarea oricaror riscuri suplimentare care ar 
putea avea un impact asupra afacerii noastre.

Scrisoare catre actionari

Scrisoare catre actionari

Marian NĂSTASE, 
Presedintele Consiliului 
de Administratie              

Gheorghe DOBRA, 
Director General

Stimati cititori si actionari,
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Ca un efect imediat al factorilor mentionati mai sus, rezultatele 
noastre in S1 2019  au aratat o tendinta descendenta si am 
raportat o diminuare a profiturilor Grupului. Cu toate acestea, 
marja EBITDA a fost de 16% cu un nivel de 235 milioane RON 
in S1 2019 si  marja profitului brut la nivel de Grup a fost de 
11%, respectiv 164 milioane RON. Acest lucru este similar cu 
ceea ce s-a intamplat si cu concurentii nostri, care au raportat 
si ei un declin al profiturilor sau chiar pierderi in S1 2019. Pe 
partea operationala, pentru prima jumatate a anului 2019 am 
avut obiective ambitioase in ceea ce priveste nivelul prodiuctiei 
de produse primare, cat si al celor procesate (PLP) si chiar daca 
ne-am axat pe raportarea unor niveluri mai ridicate atat ale 
productiei, cat si a cotei de piata pentru PVAFM, dar din cauza 
unor intarzieri ale punerii in functiune a laminorului de benzi la 
rece numarul 2 si a incetinirii pietei, am reusit sa raportam doar 
un nivel constant al acestora. Cu toate acestea, am demonstrat 
ca avem o afacere solida si in primele sase luni incheiate la 
30 iunie 2019, fluxurile de numerar ale Grupului generate din 
activitatea operationala au fost de 194 milioane RON, fluxurile 
de numerar utilizate in activitatea de investitii au fost de 75 
milioane RON si fluxurile de numerar din activitatea de finantare 
a fost de 102 milioane RON. In plus, in cadrul AGOA organizata 
in data de 25 aprilie 2019  a fost distribuit integral un dividend 
brut de 0,45756 RON pentru o actiune pentru exercitiul financiar 
2018, care arata inca o data ca ALRO depune eforturi sustinute 
pentru a crea valoare pentru actionarii sai.

In ciuda conditiilor nefavorabile de piata, in S1 2019 am continuat 
investitiile incepute in anii anteriori in proiecte de o eficienta 
superioara punand in continuare accentul pe ariile de cercetare si 
dezvoltare. Prin urmare, am reusit sa facem un pas mare inainte 
in strategia ALRO de a deveni o fabrica mai „verde”, mai durabila 
si mai eficienta din punct de vedere energetic prin punerea cu 
succes in functiune a primelor cinci cuve dotate cu tehnologia 
AP12LE. Acest acord de proiect a fost semnat cu Aluminium 
Pechiney, parte din Rio Tinto Aluminium in septembrie 2018, iar 
implementarea acestuia a fost rezultatul unei colaborari solide 
intre echipele ALRO si AP Technology. Colaborarea va continua 
si in lunile urmatoare pentru a demonstra eficienta acestei 
tehnologii care include un consum de energie sub 13 MWh/tona 
(CC) de la o medie de 13,28 MWh/tona (CC). Anul acesta ALRO 
intentioneaza sa puna in functiune 32 de cuve de electroliza 
bazate pe tehnologia AP12LE.

Mai mult, in fabrica noastra de alumina, ALUM, am continuat in 
S1 2019 proiectul strategic privind transformarea slamului rosu 
intr-un produs viabil din punct de vedere comercial in diferite 
industrii, dar care in primul rand ar putea fi folosit in agricultura 
pentru neutralizarea solurilor acide, sporindu-i  astfel  proprietatile 
chimice si imbunatatind productivitatea culturilor pe aceste soluri. 
Lucrarile de cercetare aferente acestui proiect au fost demarate 

inca din 2011 si de atunci au fost efectuate numeroase rapoarte 
de monitorizare, cercetari si teste de laborator privind depozitarea 
si utilizarea slamului rosu de catre cele mai prestigioase institute 
de cercetare din Romania, in timp ce operatiunile sunt efectuate 
in unitati de cercetare agricola situate in Albota Pitesti, Arges, 
care au un luvisol albic, adica un sol acid obisnuit cu pH moderat 
si cu proprietati agrochimice necorespunzatoare din perspectiva 
agriculturii intensive. Acest proiect reprezinta un alt exemplu 
care reflecta preocuparea sporita in ceea ce priveste activitatea 
sustenabila a Grupului, cu scopul final de reducere a amprentei 
sale asupra mediului.

O alta realizare a ALRO in prima jumatate a anului 2019 este 
reprezentata de includerea companiei in principalii indici ai 
Bursei de Valori Bucuresti, respectiv BET si BET-TR (indicele 
care include si dividendele acordate de companiile din BET). 
In prezent, indicele BET include 16 companii, ceea ce este 
o premiera in istoria pietei locale de capital si reprezinta o 
diversificare fara precedent a sectoarelor reprezentate de 
indicele BET. Actiunile ALRO sunt tranzactionate la BVB inca 
din octombrie 1997, iar prin aceasta decizie ALRO devine prima 
companie din industria aluminiului prezenta in cei doi indici.

Si pe plan operațional am atins o etapa importanta astfel ca in S1 
2019, ALRO care a produs prima sarja de aluminiu romanesc in 
1965, in mai 2019 a atins nivelul impresionant de 10 milioane de 
tone de aluminiu electrolitic produse pana in prezent.

Pe langa toate acestea, in S1 2019 structura si administrarea 
Companiei au fost semnificativ schimbate, nu numai prin 
extinderea numarului de locuri in Consiliul de administratie la 
11 persoane, dar persoane cu experienta si expertiza in diverse 
arii, precum domeniul bancar, drept, consultant s-au alaturat 
Companiei pentru un mandat de patru ani. Aceasta schimbare 
este in linie cu strategia Companiei de a-si intari si spori 
transparenta si vizibilitatea pe piata de capital din Romania si 
nu numai.

La ALRO - o companie europeana de top, noi credem ca 
aluminiul face parte din viitorul nostru, ceea ce este in linie si 
cu Viziunea 2050 publicata de European Aluminium, asociatia in 
care Compania este un membru activ si un important contribuitor. 
Provocarile sunt omniprezente si cel mai probabil sunt aici pentru 
a ramane; dar acestea ne fac mai puternici si ne determina sa 
ne consolidam eforturile de a ramane fideli strategiei noastre 
pe termen lung de a asigura Companiei o crestere durabila si 
organica. Chiar daca semnalele de revenire transmise de piata 
sunt inca imprevizibile, vom continua sa ne propunem obiective 
ambitioase si sa le indeplinim intr-o masura in care acestea sunt 
realizabila luand in considerare evolutiile actuale si viitoare ale 
pietei pentru binele actionarilor, investitorilor si angajatilor nostri.

Scrisoare catre actionari

Marian NĂSTASE, 
Presedintele Consiliului 
de Administratie              

Gheorghe DOBRA, 
Membru al Consiliului de Administratie 
(Director General)
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Grupul ALRO – Evenimente majore in S1 2019

Evenimente majore in S1 2019

• Ianuarie - Iunie 2019

Grupul ALRO: Prezentarea de ansamblu a 
pietei 

Evolutia LME

In prima jumatate a anului 2019, cotatia LME si-a continuat 
evolutia descendenta de la finalul anului 2018, fapt reflectat 
intr-un pret mediu de 1.826 USD/tona pentru perioada 
incheiata la 30 iunie 2019, fata de pretul mediu de 2.209 
USD/tona inregistrat in aceeasi perioada a anului 2018, in 
timp ce pentru acelasi interval din anul 2017 nivelul a fost de 
o valoare apropiata, si anume 1.880 USD/tona. In S1 2019, 
valoarea cea mai ridicata raportata a LME a fost de 1.923 
USD/tona in luna martie, in timp ce valoarea cea mai mare 
pentru S1 2018 a fost de 2.603 USD/tona in aprilie.

Evolutia pietei

In primele sase luni ale anului 2019, piata internationala 
a continuat sa arate fragila, raportand cotatii reduse 
ale aluminiului pe Bursa de Metal de la Londra (LME) si 
preturi mai mari la materiile prime, niveluri influentate si 
de mai multi factori, cum ar fi: riscul unor volume mai mari 
produse de catre China,  politicile SUA privind tarifele 
impuse in ceea ce priveste aluminiul, precum si instituirea 
de noi posibile bariere, reducerile de capacitate de la 
Alunorte, incertitudinile macro-economice, deficitul de 
aluminiu estimat la nivel international pentru anul 2019, etc. 
De asemenea, industria aluminiului a fost afectata si de 
impredictibilitatea politica in crestere la nivel global in ceea 
ce priveste legislatia si reglementarile, taxele si impozitele, 
protectia mediului, preturile si alocarile pentru certificatele 
de CO2 si certificatele verzi.

Cotatiile reduse ale LME in combinatie cu factorii externi 
mentionati mai sus au avut un impact negativ asupra 
rezultatelor financiare ale tuturor marilor companii din 
industria aluminiului, care au raportat fie o reducere 
semnificativa a profiturilor, fie pierderi in prima jumatate a 
anului 2019.

Cu toate acestea, analistii estimeaza o posibila revenire a 
pietei aluminiului spre finalul acestui an, in baza deficitului 
balantei de metal inregistrate in acest moment.

Pe plan local, asigurarea energiei ramane o problema, 
aproximativ 40% din consumul national de electricitate 
fiind acoperit de furnizarea din tranzactiile efectuate pe 
Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), fapt ce cauzeaza 
denaturari ale preturilor. Fiind o piata extrem de volatila, 
preturile spot au atins niveluri extrem de ridicate, cu impact 
negativ asupra consumatorilor finali in general, si asupra 
celor energo-intensivi in special. In plus, in Romania nu 
exista compensatii pentru emisii indirecte sau un profil 
de consum de energie in banda care sa ajute Sistemul 
Energetic National  din Romania, asa cum se intampla 
in alte tari care au companii care activeaza in industria 
aluminiului. Pentru ALRO, aceasta situatie se traduce in 
costuri mai mari de productie, fapt ce a afectat rezultatele 
finale raportate pentru primul semestru incheiat la 30 
iunie 2019. 

• Iunie 2019 

Grupul ALRO publica Raportul de 
Sustenabilitate pentru anul 2018 

Grupul si-a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru 
anul 2018 care acopera, printre altele, realizarile 
Grupului ALRO in ceea ce priveste mediul, sanatatea si 
securitatea in munca, implicarea in comunitatile locale, 
cu accent pe ALRO, societatea-mama, pe parcursul 
anului financiar 2018.

In 2018, Grupul a continuat sa-si consolideze strategia de 
crestere a procentului de produse cu valoare adaugata 
mare si foarte mare in volumul total de productie si a 
investit, in continuare, in cercetare si dezvoltare precum 
si in echipamente si tehnologii de ultima generatie, 
in scopul imbunatatirii calitatii si cantitatii produselor, 
concomitent reducand nivelurile totale de consum de 
resurse si, in acelasi timp, impactul asupra mediului. 
Unul dintre principalele obiective ale Grupului in 
ceea ce priveste unitatile sale de productie ramane 
implementarea conceptului de Fabrica Verde a viitorului, 
inovatoare si durabila, cu generare de deseuri si emisii 
aproape de zero. Primii pasi in aceasta directie au fost 
deja facuti prin semnarea in 2018 de catre ALRO a unui 
contract cu Aluminium Pechiney (Rio Tinto Aluminium) 
pentru implementarea la fabrica noastra din Slatina, a 
unei tehnologii care ne va permite sa diminuam si mai 
mult consumul de electricitate.
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Grupul ALRO – Evenimente majore in S1 2019 - continuare

Implicarea Grupului ALRO in comunitatile in care activeaza a 
continuat si in anul 2018 prin numeroase sponsorizari in educatie 
(inclusiv continuarea programului de invatamant profesional dual 
pentru pregatirea viitorilor specialisti) sau sustinerea financiara 
a evenimentelor sportive si culturale, precum si a programelor 
de internship pentru studentii de la facultatile de specialitate, in 
cadrul companiilor Grupului.

ALRO numeste un nou Presedinte al Comitetului 
pentru Audit 

In conformitate cu cele mai bune practici de Guvernanta 
Corporativa si a prevederilor Codului Bursei de Valori Bucuresti, 
ALRO a infiintat Comitetul pentru Audit care a hotarat, in cadrul 
intalnirii din 6 iunie 2019, sa-l numeasca pe domnul Vasile Iuga 
(Membru independent neexecutiv al Consiliului de Administratie) 
in functia de Presedinte al acestui Comitet. 

ALRO, una dintre cele opt companii romanesti de 
elita care au participat la International Paris Air 
Show, Le Bourget

In fiecare an ALRO este prezenta la principalele evenimente 
organizate pentru industriile aeronautica si de aluminiu. Astfel, in 
perioada 17–23 iunie 2019, Compania a participat, sub steagul 
Romaniei, la Targul International Paris Air Show – Le Bourget 2019, 
alaturi de alte sapte companii ce activeaza in industria aeronautica. 

Romania a fost prezenta la Targul International Paris Air Show - Le 
Bourget inca din anii ‘60, luand parte la toate editiile. Participarea 
constanta la acest eveniment a reprezentantilor industriei aero din 
Romania  a condus, in ultimii ani, la incheierea mai multor contracte 
pentru aceste companii. Participarea este organizata de Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat prin Programul 
de Promovare a Exportului, in colaborare cu Organizatia Patronala 
din Industria Aeronautica Romana (OPIAR). 

La editia precedenta a targului au participat 2.381 expozanti din 48 
tari, prezentandu-si produsele unui numar record de peste 350.000 
de vizitatori.

Un nou proiect de investitii care va fi demarat in 
Sierra Leone

Filiala Grupului, SMHL intentioneaza sa inceapa in S2 2019 un 
proiect pentru constructia unei instalatii de trihidrat de alumina cu o 
capacitate de 200.000 de tone pe an („proiectul ATH”). In februarie 
2019 a fost incheiat si aprobat de catre actionarii SMHL un studiu 
de pre-fezabilitate si a inceput un studiu de fezabilitate financiar-
bancar, care va continua pana la sfarsitul anului 2019. Ca parte a 

acestui studiu de fezabilitate, SMHL a intreprins in 2019 programe 
de explorare ample in partea nordica a zonei sale de concesiune 
pentru a stabili rezerve de minereu de bauxita conform JORC 
si resurse minerale adecvate proiectului ATH. Investitiile totale 
realizate pentru acest proiect in S1 2019 sunt de 0,4 milioane USD. 
Pentru demararea implementarii acestui nou proiect de investitii, 
compania a semnat un acord tripartit sub forma unui Memorandum 
de intelegere intre Afreximbank, SMHL si Guvernul Sierra Leone in 
data de 21 iunie 2019.

ALRO a reciclat peste 400.000 tone de deseuri de 
aluminiu

In concordanta cu practicile la nivel mondial privind limitarea/ 
diminuarea amprentei asupra mediului, crearea de valoare prin 
gestionarea de activitati comerciale durabile si urmarirea realizarii 
de unitati de productie cat mai efeiciente in industria aluminiului, 
ALRO s-a concentrat asupra cresterii capacitatii Eco-Topitoriei, 
fiind in acelasi timp constienta ca acest fapt va reduce, pe viitor, 
si povara costurilor ridicate cu energia. In acest fel, in S1 2019, 
Compania a reusit sa atinga un nivel de 400.000 tone de deseuri 
de aluminiu reciclate si retopite pana in acest moment, din care 
30.000 de tone in noua Eco-Topitorie si 370.000 tone in Sectia 
Turnatorie existenta. ALRO urmareste sa creasca si mai mult 
capacitatea de procesare a Eco-Topitoriei pentru a atinge o 
capacitate totala de procesare deseuri de 100.000 tone pe an, 
pana in 2020.

ALRO continua pasii efectuati in directia 
implementarii tehnologiilor de reducere a 
consumului de energie 

Asa cum a anuntat si anterior, in 2018 ALRO si Aluminium Pechiney, 
parte a Rio Tinto Aluminium (RTA), au demarat implementarea unui 
proiect privind tehnologia AP12LE pentru modernizarea cuvelor de 
electroliza in scopul reducerii consumului specific de energie cu 
aproximativ 300 kWh/tona de aluminiu, cu mentinerea aceluaiasi 
nivel de productie. Implementarea tehnologiei AP12LE face parte 
din programul pe termen lung al Companiei menit sa creasca 
randamentul de curent al proceselor tehnologice, tinta fiind de a 
atinge un consum de electricitate sub valoarea de 13 MWh/tona.

Astfel, in lunile mai si iunie 2019, cinci cuve AP12 Low Energy au 
fost puse in functiune in cadrul acestui program, pentru a se reduce 
consumul specific de energie. Tehnologia AP12LE urmareste 
atingerea unui consum de energie mai mic de 13 MWh/tona, de la o 
medie de 13,28 MWh/tona, mentinand in acelasi timp randamentul 
de curent la nivelul actual (peste 95,5%). Designul de cuva AP12LE 
se bazeaza pe tehnologia “Technology Brick" dezvoltata de RTA 
prin utilizarea de materiale noi pentru reconstructia cuvei, catozi 
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si ansambluri de bare metalice noi, precum si anozi cu sloturi. 
Modernizarea  se va desfasura in etape, in conformitate cu planul 
de reparatii cuve, si nu va afecta productia de aluminiu.

In 2019, ALRO intentioneaza sa puna in exploatare 32 cuve de 
electroliza cu tehnologia AP12 LE.

Vimetco Extrusion, o noua finantare contractata

In concordanta cu planurile Vimetco Extrusion de optimizare a 
proceselor sale si de eficientizare a operatiunilor curente pentru 
a raspunde mai bine la cerintele clientilor sai, in data de 27 iunie 
2019, filiala ALRO, Vimetco Extrusion a contractat o facilitate 
de tipul overdraft in valoare de 9 milioane EUR de la ING Bank. 

• Mai 2019

Vimetco Extrusion sustine cu mandrie echipa 
Barwell Motorsport pentru obtinerea unor 
rezultate deosebite

Vimetco Extrusion este implicata activ in sustinerea 
performantei si ramane unul din principalii parteneri ai echipei 
Barwell Motorsport in drumul sau spre obtinerea unor rezultate 
excelente. Astfel, in data de 14 mai 2019, campionii „en titre” 
ai Cupei Blancpain GT Series AM - Leonid Machitski, Adrian 
Amstutz si Miguel Ramos, s-au reintors pentru a concura si au 
terminat pe locul 1 dupa o cursa de anduranta de trei ore, in 
cadrul locatiei istorice si „Caminului Sporturilor cu Motor din 
Marea Britanie”, faimosul Circuit de la Silverstone. Vimetco 
Extrusion a sustinut automobilul Lamborghini cu nr.77, care 
a obtinut punctajul maxim posibil in primele doua curse ale 
sezonului. Victoria de la Silverstone a devenit cea de-a patra 
victorie consecutiva, care a pornit dupa triumfurile echipei din 
2018 in cursele Spa 24h. 

Vimetco Extrusion sustine cu mandrie echipa Barwell 
Motorsport si le ureaza membrilor acesteia multe succese in 
toate competitiile viitoare.

ALRO atinge nivelul de 10 milioane tone de 
aluminiu electrolitic produs 

ALRO a produs prima sarja de aluminiu romanesc in anul 1965 
si, din acel moment istoric, la data de 18 mai 2019, Compania 
a atins un nivel impresionant de 10 milioane tone de aluminiu 
electrolitic produs. ALRO este unicul producator de aluminiu 
primar si aliaje de aluminiu din Romania si unul din cei mai mari 
producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa 
capacitatea de productie.

• Aprilie 2019

ALRO reconfirma Presedintele si 
Vicepresedintele Consiliului de 
Administratie

In urma Deciziei sedintei Consiliului de Administratie 
din 25 aprilie 2019, au avut loc doua numiri noi, dupa 
cum urmeaza: Domnul Marian Daniel Nastase a fost 
reconfirmat in functia de Presedinte al Consiliului de 
Administratie, iar Domnul Serghei Gheorghe a fost 
reales in functia de Vicepresedinte al Consiliului de 
Administratie.

Adunarea Generala Ordinara si 
Extraordinara ale Actionarilor ALRO

In conformitate cu legislatia in vigoare, ALRO a organizat 
AGOA si AGEA in luna aprilie 2019, in cadrul carora 
s-au aprobat mai multe puncte de interes din domeniul 
comercial si administrativ aflate pe ordinea de zi, pentru 
a asigura desfasurarea in bune conditii a afacerii in anul 
2019: modificarea Actului Constitutiv, actualizari ale 
punctelor de lucru ale Companiei, o noua structura a 
actionariatului in baza ultimelor tranzactii care au avut 
loc, numirea si remunerarea membrilor Comitetului de 
Audit, o noua structura si compozitie a Consiliului de 
Administratie (si anume, cresterea numarului de locuri 
din CA de la sapte la 11, desemnarea unui nou CA 
alcatuit din 11 membri pentru un mandat de patru ani, 
in urma utilizarii metodei votului cumulativ), aprobarea 
Raportului Anual pentru anul 2018 (inclusiv Raportul  
Administratorilor, Raportul Auditorului si situatiile 
financiare consolidate si individuale ale ALRO pentru 
anul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, Planul 
de investitii pentru anul 2019, desemnarea auditorului 
pentru anul financiar 2019, etc.  

ALUM – organizarea Adunarii Generale 
Anuala a Actionarilor 

Conform cerintelor legislative, in data de 24 aprilie 
2019 ALUM a desfasurat Adunarea Generala Ordinara 
a Actionarilor a companiei Alum S.A., iar in cadrul 
acesteia s-au aprobat, printre altele, urmatoarele 
puncte: Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului 
Financiar pentru anul 2018, situatiile financiare 
consolidate si individuale ale ALUM pentru anul financiar 
2018, Bugetul si Planul de Investitii pentru anul 2019, 
remunerarea administratorilor in 2019, desemnarea 
auditorului pentru anul financiar 2019, etc.
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• Martie 2019

ALRO aproba o noua metoda de selectie a 
membrilor Consiliului de Administratie 

In data de 22 martie, in urma demisiei din functia de membru al 
CA al ALRO al domnului Adrian Manaicu (membru independent 
ne-executiv al CA) si in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, a fost necesara convocarea unei noi Adunari Generale 
a Actionarilor pentru desemnarea unui nou membru in 
Consiliul de Administratie al ALRO. Pe langa aceasta decizie, 
la solicitarea Vimetco N.V., actionarul majoritar al ALRO, s-a 
aprobat ca alegerea membrilor CA al ALRO sa fie organizata 
prin utilizarea metodei votului cumulativ, la urmatoarea AGA.

ALRO anunta demisia membrilor Consiliului de 
Administratie si Comitetului pentru Audit  

In data de 21 martie, Compania a anuntat ca a primit 
si inregistrat atat demisia domnului Manaicu (membru 
independent ne-executiv al CA), din functia sa de membru in 
Consiliul de Administratie al ALRO, cat si pe cea a domnului 
Serghei Catrinescu,  din functia sa de membru in Comitetul 
de Audit al ALRO. Ambele demisii depuse au fost din motive 
personale si au produs efecte incepand cu data de 25 aprilie 
2019.

Ii multumim domnului Manaicu pentru contributia sa valoroasa 
in Consiliul de administratie al ALRO si ramane in legatura 
stransa cu compania prin prezenta domniei sale in calitatea de 
membru in Comitetul de Audit al ALRO.

ALRO (BSE: ALR) intra in BET, indicele principal 
al pietei

Piata de capital a recunoscut dezvoltarea durabila a ALRO 
si strategia sa pe termen lung prin incheierea cu succes a 
celui mai mare plasament privat de actiuni de pe Bursa de 
Valori Bucuresti la finalul anului 2018 si, incepand cu 18 martie 
2019, Comisia Indicilor a Bursei de Valori Bucuresti a aprobat 
includerea ALRO (simbol BVB: ALR) in BET, indicele principal 
al pietei de capital, si in BET-TR, indicele care include și 
dividendele acordate de companiile din BET.  

Indicele BET include astfel 16 societati, o premiera in istoria 
pietei locale de capital, si reprezinta si o diversificare fara 
precedent a sectoarelor reflectate de acest indice. 

Actiunile ALRO sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti inca 
din octombrie 1997, iar in urma acestei decizii, ALRO devine 
prima companie din industria aluminiului prezenta in cei doi 
indici.

ALUM continua investitiile pentru identificarea 
solutiilor de convertire a slamului rosu in 
produs utilizabil comercial

In data de 6 martie 2019, ALUM, singurul producator de 
alumina calcinata din Romania, a anuntat alocarea a mai 
mult de un milion de dolari, in 2018, pentru depozitarea in 
siguranta a slamului rosu provenit din procesarea bauxitei. 
ALUM isi continua programul strategic de convertire a 
slamului rosu intr-un produs viabil comercial in alte industrii, 
in special spre utilizarea sa in agricultura pentru neutralizarea 
solurilor acide si cresterea productivitatii culturilor. Acest 
proiect reprezinta un exemplu de investitii al caror scop final 
este acela de reducere a amprentei de mediu a Companiei. 
In 2018 ALUM a investit in modernizarea haldei de slam, 
continuand, concomitent, programul strategic de identificare 
a solutiilor si oportunitatilor de utilizare a acestui produs 
secundar in agricultura, obtinandu-se rezultate foarte bune 
in ceea ce priveste fertilizarea solului. Programul anual este 
implementat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Stiinta Solului, Agrochimie si Protectia Mediului (ICPA 
Bucuresti), iar experimentele sunt efectuate in unitatile de 
cercetare in agricultura de la Albota Pitesti, Arges, care au 
un luvosol albic caracterizat in mod obisnuit printr-un sol acid 
cu pH moderat si proprietati agrochimice necorespunzatoare 
din perspectiva agricuturii intensive. Pana acum s-au utilizat 
diferite cantitati de slam rosu in combinatie cu fertilizatori 
organici si chimici, in diverse versiuni experimentale ale 
cantitatilor utilizate. Astfel, folosirea slamului rosu pe soluri 
moderat acide creste alcalinitatea solului, transformand 
solul natural acid in sol conventional alcalin, prin cresterea 
continutului proprietatilor chimice ale acestuia.

ALUM a demarat in anul 2011 lucrarile de cercetare asupra 
diverselor compozitii ale slamului, cu scopul de a gasi noi 
tehnologii pentru convertirea reziduurilor rosii obtinute din 
procesarea bauxitei intr-un produs viabil comercial. In ultimii 
ani institute prestigioase de cercetare din Romania, cum 
ar fi ICIM Bucuresti (Institutul de Cercetare al Ministerului 
Mediului), ECOIND Bucuresti, IMNR Bucuresti, IPROCHIM 
SA Bucuresti, etc, au efectuat monitorizari, cercetari si teste 
de laborator privind depozitarea si utilizarea slamului rosu.
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• Februarie 2019 

A fost anuntata decizia finala in litigiul S.P.E.E.H. 
Hidroelectrica S.A. - ALRO S.A

La termenul de judecata din data de 28.02.2019, instanta de 
judecata a  respins, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta 
S.P.E.E.H. Hidroelectrica impotriva deciziei civile nr. 1346/A din 
26 septembrie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti 
– Sectia a V-a Civila, in dosarul nr. 13264/3/2015. Hotararea 
este definitiva.

In consecinta, ALRO a anuntat public acest lucru, hotararea 
fiind publicata pe website-ul Instantelor de judecata precum si 
pe website-ul Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania.

Finalizarea de catre ALUM a Proiectului co-
finantat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regionala

ALUM a implementat proiectul „Dotarea Departamentului de 
Cercetare-Dezvoltare al Alum cu instalatii fiabile independente 
de cercetare pentru sustinerea cresterii competitivitatii 
economice si dezvoltarii afacerii”, co-finantat prin granturi UE 
in cadrul Fondului European de Dezvoltare Regionala prin 
Programul Operational Competitivitate 2014-2020: „Investitii in 
Dezvoltare Durabila”. 

Proiectul a demarat in 8 septembrie 2016, iar scopul principal 
al acestuia a fost marirea capacitatii de cercetare, dezvoltare si 
inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii 
pe piata a companiei prin achizitionarea si punerea in functiune 
a unor echipamente de cercetare-dezvoltare. Perioada de 
implementare a proiectului a fost de 24 luni; valoarea totala a 
proiectului s-a ridicat la 20 milioane RON, din care mai mult de 
6 milioane RON reprezinta fonduri nerambursabile. 

• Ianuarie 2019

ALRO a finalizat un Proiect cofinantat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regionala

ALRO a implementat proiectul „Investitii pentru Departamentul 
de Cercetare-Dezvoltare al ALRO in scopul imbunatatirii 
infrastructurii de cercetare-dezvoltare pentru placile din 
aliaje de aluminiu tratate termic cu aplicatii industriale 
de inalta calificare”, co-finantat prin granturi UE in cadrul 
Programului de Cercetare-Dezvoltare („Proiect co-finantat de 
Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 
Operational Competitivitate 2014-2020”). Proiectul a demarat 
in 5 septembrie 2016, cu termenul de finalizare stabilit pentru 
inceputul lunii martie 2019. Principalul obiectiv al proiectului 
a fost cel de crestere a capacitatii de cercetare, dezvoltare 
si inovare in Companie cu scopul cresterii competitivitatii in 
afaceri, precum si imbunatatirii infrastructurii de cercetare-
dezvoltare pentru dezvoltarea de noi produse concomitent cu 
imbunatarirea capacitatii stiintifice a Companiei in domenii de 
specializare inteligenta.

Proiectul a implicat achizitionarea unor echipamente de 
cercetare pentru tratamentul termic si tensionare, cu o valoare 
de aproximativ 115 milioane RON, din care aproximativ 35 
milioane au reprezentat fonduri nerambursabile.

Echipamentele achizitionate in cadrul acestui proiect au fost 
puse in functiune si date in exploatare in anul 2019 si se 
estimeaza ca vor asigura ALRO mijloace avansate de cercetare 
in domeniul placilor destinate aplicatiilor industriale de inalta 
specializare, crescand, astfel, know-how-ul Companiei precum 
si abilitatea sa de a fabrica produse extrem de specializate ce pot 
genera beneficii pentru Companie si pot creste competitivitatea 
ALRO pe piata de profil.
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1  Calculata conform cotatiei la BVB, la data de 28 iunie 2019 – ultima zi din S1 2019 in care au fost tranzactionate actiunile ALRO 
(713.779.135 actiuni *2,15 lei/ actiune).

ALRO S.A. 

Sediul companiei Str. Pitesti, nr.116, Slatina, Judetul Olt

Numar de telefon 0249-431 901

Numar fax 0249-437 500

Numar de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului J28/8/1991 in data de 31.01.1991

Cod unic de identificare fiscala RO1515374

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de societatea comerciala

Actiuni nominative dematerializate si ordinare

Capital social subscris si varsat 356.889.567,5 RON

Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI ("Legal Entity Identifier") 5493008G6W6SORM2JG98

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare 
emise

Bursa de Valori Bucuresti - Piata Reglementata (simbol de piata: ALR)

Valoarea totala de piata pentru fiecare clasa de valori mobiliare Categoria Premium – 1.534.625.1401 RON

Grupul ALRO - entitati componente

Denumirea companiei Compania-mama Actionariat (%)
ALRO S.A. Vimetco NV   54,19

Alum S.A. ALRO S.A.   99,40

Conef S.A. ALRO S.A.   99,97

Vimetco Extrusion SRL ALRO S.A. 100,00

Global Aluminium Ltd. Alum S.A. 100,00

Bauxite Marketing Ltd. Global Aluminium Ltd. 100,00

Sierra Mineral Holdings I Ltd. Global Aluminium Ltd. 100,00

Grupul ALRO este inregistrat la ASF conform Deciziei nr. A/632/ 26 Noiembrie 2013.

Prezentare generala

Informatii generale
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Prezentare generala
ALRO S.A. impreuna cu filialele acesteia (''Grupul ALRO'' sau 
''Grupul) este unul dintre cei mai mari producatori integrati pe 
verticala din Europa, dupa capacitate. Avand operatiuni in toate 
fazele majore de fabricare a aluminiului, Grupul este format din 
sectoare upstream si downstream, de la minele de bauxita si 
rafinarea materiilor prime la productia si vanzarea de produse 
din aluminiu primar si procesat.

ALRO ("Societatea" sau "Societatea-mama") a fost infiintata pe 
perioada nedeterminata sub forma unei societati comerciale pe 
actiuni in conformitate cu Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 30 
din 14 ianuarie 1991 privind infiintarea de societati comerciale pe 
actiuni in ramura metalurgiei neferoase. Sediul administrativ si 
de conducere al Societatii se afla in Romania. 

ALRO este parte a unui Grup integrat ce produce aluminiu, care 
acopera intregul proces tehnologic, de la extractia de bauxita la 
fabricarea de produse procesate din aluminiu. Societatea a fost 
inregistrata sub denumirea comerciala “ALRO S.A.” si este listata 
la Bursa de Valori Bucuresti din 16 Octombrie 1997. Actiunile 
Societatii sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti sub 
simbolul “ALR”.

Actionarul majoritar al ALRO S.A. este Vimetco N.V. (Olanda), 
care detine 54,19% din actiunile Societatii (la 31 Decembrie 
2018). Vimetco N.V. este o societate privata cu sediul social in 
Str. Strawinskylaan nr. 403, World Trade Center, A Tower, etajul 
4, 1077 XX Amsterdam, Olanda. Societatea este controlata in 
ultima instanta de Maxon Limited (Insulele Bermude).

Grupul ALRO include urmatoarele societati: 

• ALRO - producator de aluminiu – produse primare & 
procesate (“PLP”) (societate listata la Bursa de Valori 
Bucuresti, Categoria Premium);

• Alum – producator de alumina (societate listata la Bursa de 
Valori Bucuresti, segmentul de piața ATS, categoria AeRo);

• Sierra Mineral Holdings (SMHL) –  societate de extractie 
a bauxitei;

• Vimetco Extrusion – producator de aluminiu extrudat;
• Conef – societate de tip holding si de management;
• Global Aluminium – societate de tip holding, si
• Bauxite Marketing - marketing.

In felul acesta, Grupul a reusit sa asigure un lant integrat de 
productie, securizand materia prima pentru ALRO.

Global Aluminium Ltd.
(Insulele Virgine Britanice)

Societate de tip holding

ALRO S.A.
(România)

Produse aluminiu primar
Produse aluminiu procesat

Vimetco Extrusion S.R.L.
(România)

Activitate de extrudare

Conef S.A.
(România)

Societate de tip holding și de management

Alum S.A.
(România)

Rafinărie alumină

100% 99.9% 99.4%

100%

100%100%

Sierra Mineral Holdings I Ltd.
(Insulele Virgine Britanice 

cu operațiuni în Sierra Leone)

Bauxite Marketing Ltd.
(Insulele Virgine Britanice)

MarketingMină de baxită
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Grupul este integrat pe verticala, operatiunile sale fiind 
organizate, in scop managerial, in patru segmente: Bauxita, 
Alumina, Aluminiu Primar si Aluminiu Procesat. In acest fel, 
resursele sunt alocate in mod eficient si se poate face o evaluare 
adecvata a performantelor fiecarui segment, aceasta organizare 
fiind in acelasi timp baza pe care Grupul raporteaza informatiile 
catre Conducere:

• Segmentul Bauxita consta in minele de bauxita operate de 
Grup in Sierra Leone (Africa) si care include SMHL, Global 
Aluminium si Bauxite Marketing;

• Segmentul Alumina consta in operatiunile Grupului de 
producere a aluminei, alumina fiind materia primă principala 
pentru producerea aluminiului electrolitic, si care include 
Alum;

• Segmentul Aluminiu Primar produce produse din aluminiu 
primar precum sarma, sleburi, bare si lingouri (ocazional) 
si care include, in principal Sectia de Anozi, Sectia de 
Electroliza, Sectia Turnatorie si Eco-Topitoria;

• Segmentul Aluminiu Procesat, care produce si vinde 
produse laminate plate (“PLP”), precum table, placi si benzi, 
dar si produse extrudate.

Atat instalatiile de productie de aluminiu primar, cat si cele de 
procesare se afla in Slatina, in timp ce rafinaria de alumina se 
afla in Tulcea, Romania (Europa).

Graficul urmator prezinta fluxul tehnologic pe verticala al 
diviziilor din amonte si din aval ale Grupului:

Sierra Leone
(AFRICA)

Slatina
(ROMANIA)

Tulcea
(ROMANIA)

Exploatare 
bauxita

Rafinarie  
alumina

Unitate de producție 
de aluminiu primar

Turnare
(aluminiu primar)

Procesare

ALRO este structurata in doua divizii:

• Divizia Aluminiu Primar include divizia interna de aluminiu 
primar a Societatii si cuprinde sectia anozi, sectia de electroliza, 
turnatoria, Eco-Topitoria, unitatea de reparatii si unitatea de 
productie piese de schimb, sectia de transport rutier si feroviar 
si alte sectii responsabile pentru servicii auxiliare. Ca urmare 
a investitiilor in modernizarea echipamentelor si in tehnologie 
noua, ALRO a atins o capacitate de productie de 265.000 tone 
de aluminium electrolitic pe an avand posibilitatea sa produca 
prin cele 6 hale de electroliza existente o cantitate similara 
cu cea produsa acum 20 de ani prin intermediul a 10 cuve 
de electroliza. Eco-Topitoria are o capacitate de productie de 
35.000 tone de aluminiu solid reciclat si o capacitate totala de 
productie de 340.000 tone de aluminiu turnat pe an in cadrul 
diviziei de Aluminiu Primar. Totodata toti anozii necesari pentru 
electroliza aluminei sunt produsi intern;

• Divizia Aluminiu Procesat (PLP), depinde de o gama de 
produse specific fabricate la un anumit moment, instalatiile 
Grupului avand o capacitate de 100.000 tone pe an de produse 
laminate plate si 25.000 tone pe an de profile extrudate.Grupul 
intentioneaza sa majoreze productia de PLP de la 100.000 de 
tone pe an in 2018 la 120.000 de tone pe an in 2022.

Filialele Grupului detin o serie de certificari. De exemplu, ALRO 
este certificat pentru conformitate cu ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 50001  pentru managementul calitatii si are 
certificatele NADCAP si EN 9100 pentru productie pentru industria 
aeronautica, precum si certificatul ISO TS/IATF 16949 pentru 
productia industriei auto, iar produsele sale respecta standardele 
internationale de calitate pentru productia de aluminiu primar ale 
Bursei de Metale de la Londra (London Metal Exchange – LME), 
cat si pentru produsele laminate plate.
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Locatie Functie Certificari
Tulcea Rafinaria de

alumina
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007), SR EN ISO 
50001:2011 (ISO 50001:2011)

Slatina Productie de
aluminiu primar
si turnare

Sisteme de management

Calitate
SR ISO 9001: 2015, certificat nr. 10, valabil pana la 16.03.2020
EN 9100:2018, certificat nr. 359559 AS0018D, valabil pana la 02.07.2022
IATF 16949:2016, certificat nr. 359559 IATF16, valabil pana la  11.09.2020

Mediu
SR ISO 14001:2015, certificat nr. 11, valabil pana lal 16.03.2020

Sanatate si Securitate in Munca
SR ISO 45001:2018, certificat nr. 116, valabil pana la  16.03.2020

Energie
ISO 50001:2015, certificat nr. 24, valabil pana la 30.08.2021

Slatina Procesare (PLPuri
si extrudate)

Sisteme de management

Calitate
SR ISO 9001: 2015, certificat nr. 10, valabil pana la 16.03.2020
EN 9100:2018, certificat nr. 359559 AS0018D, valabil pana la 02.07.2022
IATF 16949:2016, certificat nr. 498033 IATF16, valabil pana la 11.09.2020

Mediu
SR ISO 14001:2015, certificat nr. 11, valabil pana la 16.03.2020

Sanatate si Securitate in Munca
SR ISO 45001:2018, certificat nr. 116, valabil pana la 16.03.2020

Energie
ISO 50001:2015, certificat nr. 24, valabil pana la 30.08.2021

Certificari de produse
Directiva Europeana privind Echipamentele sub Presiune, AD 2000 Merkblatt W 0 EN 764-5, certificat 
nr. DGR-0036-QS-W 717/2015/MUC, valabil pana in octombrie 2021 
Produse structurale pentru constructii, Marcajul CE EN 15088, certificat nr. 0036 - CPR - M - 084 – 
2015, valabil pana la 29.06.2021

Produse Laminate ALRO pentru Aplicatii  Maritime
Aliajele 5083 si 5754, certificat nr. SMS.W. II/66597/B.0, valabil pana la 25.07.2019
Aliajele 5083 si 5754, certificat nr. 10714/D0 BV, valabil pana la 26.09.2021
Aliajele VL 5083 si VL 5754, certificat nr. AMMM00000N7, valabil pana la 30.05.2022

Acreditari Procese Speciale
NADCAP Tratament Termic si Incercari de Laborator, certificat nr. 8680171137, valabil pana la 
31.10.2019
NADCAP Incercari Nedistructive cu Ultrasunete, certificat nr. 8680171457, valabil pana la 31.01.2020

Sierra Leone Extractie de
bauxita

ML/F/SA/400 din 11.03.2019 - certificarea numelui fabricii pentru anul 2019 “GONDAMA PLANT 
SITE” pentru extractia de bauxita
ML/F/SA/401 din 11.03.2019 - certificarea numelui fabricii pentru anul 2019 “MATTA CAMP” pentru 
extractia de bauxita
ML/F/SA/402 din 11.03.2019 - certificarea numelui fabricii pentru anul 2019 “NITTI HARBOUR SITE” 
pentru extractia de bauxita
ML/F/SA/403 din 11.03.2019 - certificarea numelui fabricii pentru anul 2019 “CAT GARAGE 
(GONDAMA PLANT SITE)” pentru intretinerea masinilor CAT - noua
ML/F/SA/404 dated 11.03.2019 - certificarea numelui fabricii pentru anul 2019 “HEAVY VEHICLE 
GARAGE (GONDAMA PLANT SITE)” pentru intretinerea vehiculelor de mare capacitate – noua
Certificat Limita Umiditate Transportabila (TML) pentru incarcatura de bauxita a SMHL, din 
04.03.2019
ML/F/SA/217 din 11.06.2018 - certificarea numelui fabricii pentru anul 2018 “MATTA CAMP” pentru 
depozitarea produselor petroliere (AGO) pentru uzul institutiei (in derulare)
ML/F/SA/215 din 11.06.2018 - certificarea numelui fabricii pentru anul 2018 “GONDAMA PLANT 
SITE” pentru depozitarea produselor petroliere (AGO) pentru uzul institutiei (in derulare)
ML/F/SA/216 din 11.06.2018 - certificarea numelui fabricii pentru anul 2018 "NITTI HARBOUR SITE" 
pentru depozitarea produselor petroliere (AGO) pentru uzul institutiei (in derulare)
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ALRO produce o gama diversificata de produse, dupa cum sunt 
detaliate mai jos:

• sarma laminata din aluminiu si aliaje din aluminiu;
• bare AlMgSi omogenizate;
• sleburi din aluminiu si aliaje din aluminiu;
• lingouri din aluminiu si aliaje din aluminiu;
• placi din aluminiu si aliaje de aluminiu (tratate si netratate 

termic);
• table și benzi din aluminiu si aliaje de aluminiu;
• table si benzi placate din aliaje de aluminiu.

Compania primeste alumina de la ALUM, rafinaria proprie de 
alumina cu o capacitate instalata de productie de 600.000 tone 
pe an, alumina care se obtine utilizand bauxita extrasa in Sierra 
Leone. ALRO fabrica produse din aluminiu primar cu valoare 
adaugata mare pentru clientii Societatii, dar aluminiul primar este 
folosit si ca materie prima pentru sectorul de aluminiu procesat al 
Societatii. Totodata, Societatea vinde bare din aliaje de aluminiu 
filialei sale, Vimetco Extrusion, care obtine din acestea produse 
extrudate.

Vanzari

Principalele piete de desfacere pentru produsele din aluminiu ale 
Grupului sunt cele din Uniunea Europeana (inclusiv Romania), 
dar Grupul are de asemenea vanzari de produse laminate plate 
in Turcia, America de Nord si de Sud si Asia. Piata internationala 
de aluminiu a fost caracterizata in ultima decada de o consolidare 
semnificativa, iar concurenta este data in special de pretul 
de vanzare si de calitatea produselor. Principalii competitori 
ai Grupului pe piata internationala a aluminiului sunt: Amag, 
Constellium, Arconic, Kaiser, Impol, Aleris, Hulamin, Kumz, 
Egyptalum si cativa producatori chinezi pentru produse laminate 
plate si Trimet, Hydro Aluminium, Alcoa, Rusal, 9Dubal, Alba si 
Egyptalum pentru productia sa de aluminiu primar, printre care 
sarma si bare din aluminiu. Pe langa competitorii internationali, 
Grupul concureaza cu Slovalco-Hydro Aluminium, ADG, Talum 
si Aluminij Mostar in Europa Centrala si de Sud-Est  si cu KUMZ 
(Rusia) si Arconic (la nivel mondial).

In S1 2019 cererea de aluminiu si-a continuat trendul ascendent 
pe plan international. Cu toate acestea, in unele segmente de 
piata, in special in al doilea trimestru al anului 2019, cererea de 
aluminiu a scazut ca urmare a:

• Declinului economic general in Europa, cu impact negativ 
asupra sectoarelor de echipamente si masini;

• Reducerii activitatii in sectorul constructiilor din SUA, precum 
si in sectorul constructiilor din  Europa, in special cel al 
locuintelor individuale;

• Industria auto a inceput sa aiba de suferit in China, dar si in 
Europa, cu Germania ca una din principalele preocupari;

• O puternica incetinire a pietei de produse semiconductoare in 
Asia si intr-o oarecare masura si in SUA;

• Turcia a continuat sa treaca prin turbulente economice, inflatie 
ridicata, devalorizarea monedei locale, conflicte politice cu UE 
si SUA, fapt ce a cauzat o activitate economica redusa;

• Cresterea, la nivel global, a situatiei conflictuale politice si 
comerciale intre SUA, China, UE, Marea Britanie, Turcia, Iran, 
Coreea de Nord. 

Masurile antidumping din SUA pentru aliajele comune de 
aluminiu din China au oprit mai mult sau mai putin importurile 
catre SUA, insa au crescut importurile de produse laminate 
plate provenite din China in Europa, fapt ce a dus la prime mult 
mai mici decat ale furnizorilor vestici, nu doar pentru aliajele 
comune 5xxx, dar si pentru placile din aliajele 2xxx, 6xxx, 7xxx. 
In primele patru luni ale anului 2019, importurile chineze in 
Europa aproape ca s-au dublat comparativ cu aceeasi perioada 
a anului 2018.

Ridicarea finala a sanctiunilor SUA impotriva Rusal in T1 2019 
au readus in piata mai mult aluminiu pe piata pe de o parte, dar, 
pe de alta parte, a pus presiune asupra primelor la bare, cu o 
scadere puternica a acestora la finalul T2 2019. 

Tendinta de scadere a cotatiilor LME ar putea fi rezultatul 
acestei situatii contrastante, desi inca exista un deficit de 
aluminiu primar la nivel mondial, iar acest fapt ar trebui sa se 
transpuna intr-o tendinta ascendenta a cotatiilor LME.   

In acest context dificil, politica de vanzari a ALRO s-a concentrat 
in S1 2019 asupra urmatoarelor aspecte:

• Apararea pozitiei de piata la sarma laminata, in calitatea sa 
de producator de top in Europa si incheierea de contracte 
anuale cu principalii producatori europeni de cabluri;

• Consolidarea pozitiei sale pe piata de table si benzi, in ciuda 
faptului ca, din cauza lucrarilor de modernizare efectuate 
la unul dintre laminoarele la rece, nu a fost disponibila in 
prima jumatate a anului 2019 decat o gama limitata de 
produse, care sa deserveasca cerintele clientilor ALRO. In 
consecinta, nu s-au putut vinde decat cantitati mai mici de 
astfel de produse;

• Dezvoltarea in continuare a placilor destinate industriei 
aeronautice, care se bucura inca de o perspectiva pozitiva 
si de un potential solid de crestere. Participarea ALRO la 
Targul “Le Bourget Airshow” din Paris in luna iunie 2019 
a fost una incununata de succes, deschizand perspective 
viitoare de dezvoltare cu clienti-cheie din industria aero, si 
reflecta ambitiile de crestere ale ALRO pe acest segment 
important de piata;

• Cresterea cotei de piata pentru placile tratate termic pe 
piata din SUA, dar vanzarile au avut de suferit pe pietele din 
Europa si in special pe piata din Asia de Sud-Est;

• Profitarea de masurile anti-dumping luate de SUA impotriva 
unor aliaje comune de benzi si deservirea clientilor din SUA 
cu cantitati in crestere pentru aceste produse;

• Limitarea pierderilor pe piata schimbatoarelor de caldura, 
cauzate de declinul industriei auto si pe anumite segmente 
dificile de piata, asa cum este prezentat mai sus. 

In acest context, vanzarile ALRO se vor concentra asupra 
urmatoarelor puncte: 

• Exploatarea la intreaga capacitate a Diviziei de Aluminiu 
Primar, cu accent pe vanzarile de sarma;
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• Cresterea volumelor de vanzare la table si benzi datorita 
finalizarii laminorului recent modernizat si compensarea 
cantitatilor lipsa in prima jumatate a anului 2019;

• Concentrarea asupra primelor loturi de proba pentru noua 
gama de produse de tabla, rulouri de benzi, de indata ce 
laminorul modernizat va fi complet operational;

• Consolidarea pozitiei sale pe piata schimbatoarelor de 
caldura, finalizarea calificarii cu clienti importanti si intrarea 
in noi procese de calificare cu jucatori-cheie de pe piata de 
profil;

• Cresterea pozitiei sale pe pietele externe de placi si, intr-o 
oarecare masura, de benzi si table;

• Pe langa vanzarile ALRO catre pietele aero si cea a 
utilizatorilor finali de schimbatoare de caldura, se va pune 
accent si pe dezvoltarea corespunzatoare bazata pe gama 
suplimentara de produse disponibile din T4 2019, de indata 
ce laminorul la rece recent modernizat va deveni complet 
operational.

Productie

In S1 2019 Societatea si-a continuat strategia de crestere a 
vanzarilor de produse cu valoare adaugata mare („PVAM”) si foarte 
mare („PVAFM”), in special pe segmentul de produse laminate 
plate, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018. Grupul 
considera toate produsele sale laminate plate ca fiind produse cu 
valoare adaugata mare, iar produsele precum placate si placile 
tratate termic utilizate in industria aeronautica, ca fiind PVAFM. In 
ceea ce priveste produsele extrudate, Grupul considera produsele 
sale speciale ca fiind PVAM, iar produsele din aluminiu procesate 
mecanic, vopsite si anodizate sau pulverizate cu produse de vopsire 
sub forma de pulbere, ca fiind PVAFM.

Grupul urmareste in special cresterea capacitatii sale de aluminium 
procesat de la 100.000 tone pe an in 2018 la 120.000 tone pe 
an pana in anul 2022. Prin investitiile care sunt in prezent in curs 
de desfasurare, Grupul isi sporeste capacitatile de productie si 
expunerea la produse cu valoare adaugata mare si foarte mare, de 
exemplu prin imbunatatirea cantitatii de produse laminate la cald 
cu o valoare adaugata mai mare si cu o prima mai mare, in special 
productia de placi tratate termic, table si produse placate pentru a-si 
diversifica gama de produse si pentru a indeplini cele mai exigente 
cerinte de calitate ale clientilor sai din industriile sofisticate. Prin 
urmare, in primele sase luni ale anului 2019 Compania s-a concentrat 
pe cresterea procentului de PVAM si PVAFM in mixul de productie. 
De exemplu, pentru industria aeronautica, productia a crescut in S1 
2019 cu 233% comparativ cu perioada similara a anului 2018. In 
plus, productia de produse laminate plate a fost mai mare in special 
datorita unui nivel crescut al productiei de placi. Toate eforturile 
privind productia in cadrul Departamentului Aluminiu Prelucrat au 
fost indreptate spre cresterea eficientei generale, aceasta fiind una 
din masurile ce fac parte din angajamentul de a satisface cerintele 
clientilor ALRO in scopul cresterii prezentei Companiei in industria 
aeronautica si auto.

Pe parcursul primelor sase luni ale anului 2019, Divizia de Aluminiu 
Prelucrat a continuat unele din proiectele majore pentru unitatile 

sale de productie, cum ar fi: modernizarea Laminorului de benzi 
la rece nr. 2, implementarea Sistemului Modern de Planificare a 
Productiei pentru productia de produse laminate plate, continuarea 
implementarii sistemului de trasabilitate pentru productia de produse 
laminate plate. In plus, in S1 2019, Compania a continuat sa se 
concentreze pe obiectivele sale strategice, respectiv reducerea 
dependentei de energie a ALRO, extinderea portofoliului de clienti, 
imbunatatirea eficientei si fiabilitatii echipamentelor existente si 
cresterea competitivitatii si sigurantei productiei in cadrul ALRO.

Prin decizia luata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor care a 
avut loc in luna aprilie, ALRO a alocat mai mult de 35 milioane USD 
pentru Programul de Investitii aferent anului 2019, pentru Diviziile de 
Aluminiu Primar si Prelucrat. O parte din bugetul de investitii aprobat 
vizeaza finalizarea proiectelor de investitii demarate in anii anteriori, 
iar suma investita in S1 2019 a fost de aproape 8 milioane USD.  

In plus, Grupul ALRO are un angajament de lunga durata in ce 
priveste sustenabilitatea. In linie cu acest angajament, in 2019 
au fost continuate mai multe proiecte cu scopul de a reduce 
consumul de energie. In cadrul Diviziei de Aluminiu Primar, a fost 
demarata implementarea tehnologiei de reparare a cuvelor AP12LE 
dezvoltata de Aluminium Pechiney, parte a Rio Tinto Aluminium 
(RTA) pentru modernizarea cuvelor de electroliza, pentru un numar 
de cinci cuve fiind implementata aceasta tehnologie in S1 2019. 
Proiectul are ca scop reducerea consumului specific de energie cu 
aproximativ 300 kWh/tona de aluminiu, mentinand in acelasi timp, 
nivelul actual de productie. Implementarea tehnologiei AP12LE 
face parte din programul pe termen lung al Companiei de crestere 
a eficientei energetice a proceselor tehnologice, avand ca tinta un 
consum de energie sub 13 MWh/tona. Acest proiect reprezinta unul 
dintre pasii deja implementati de Grup pentru diminuarea riscului de 
expunerea la volatilitatea preturilor energiei electrice, intrucat ALRO, 
Compania-mama este unul dintre principalii consumatori de energie 
electrica din Romania si este expus semnificativ la evolutia preturilor 
energiei. Conducerea Grupului ALRO are o abordare bidirectionala 
in ceea ce priveste acest subiect: pe de o parte prin aceste tipuri 
de proiecte urmareste maximizarea performantei Grupului si astfel 
reducerea consumurilor la un nivel minim posibil si, pe de alta parte, 
evolutia preturilor la energie este unul dintre principalele subiecte 
de pe agenda Conducerii care investigheaza orice tendinte noi, 
reglementari si noi actualizari legislative care ar putea influenta in 
viitor activitatea curenta si operationala a Companiei.

In S1 2019, Compania a continuat doua proiecte majore de investitii, 
unul care implica modernizarea Laminorului de Benzi la Rece nr. 2 iar 
celalalt, implementarea a doua cuptoare de omogenizare sleburi si 
a unei camera de racire. Laminorul de Benzi la Rece nr. 2 reprezinta 
un echipament important pentru Divizia de Aluminiu Prelucrat si a 
facut obiectul unui intens proces de modernizare, in urma caruia 
ALRO va putea acoperi cerintele tehnice si de calitate si o gama 
mult mai larga de produse laminate la rece, ceea ce va permite 
Companiei sa isi consolideze pozitia pe piata de profil. In primele 
sase luni ale anului 2019 au fost finalizate testele la rece, laminorul 
fiind in prezent in reglaje finale si teste pentru cresterea vitezei de 
laminare in vederea atingerii tuturor parametrilor contractuali.

Referitor la proiectul pentru cuptoare de omogenizare, prima faza a 
proiectului – cuptor de omogenizare nr. 1 si camera de racire -  au 
fost  finalizate si puse in functiune cu succes in S1 2019, cel de-al 
doilea cuptor fiind in etapa desfasurarii testelor de performanta la 
data prezentului raport.
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Modernizarea utilajelor existente in primul semestru al anului 
2019 a inclus de asemenea modernizarea masinii de rectificat 
cilindri pentru laminoare, astfel incat sa fie asigurate componentele 
principale pentru instalatiile de laminare dar si calitatea adecvata a 
produselor laminate, asigurand astfel companiei ALRO capacitatea 
necesara pentru cresterea productiei de produse laminate plate. 

In S1 2019, a fost finalizat proiectul de investitii “Investitii in 
Departamentul de cercetare-dezvoltare al ALRO in vederea 
imbunatatirii infrastructurii de cercetare pentru placile din aliaje de 
aluminiu, tratate termic, cu aplicatii industriale de inalta calificare”.  
ALRO a implementat acest proiect cu fonduri UE in cadrul 
Programului Operational pentru Competitivitate – Cercetare, 
dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) pentru sprijinirea 
competitivitatii economice si dezvoltarea afacerilor. Cele trei utilaje 
ultramoderne puse in functiune in cadrul acestui proiect, si anume: 
echipament independent pentru cercetarea procesului de calire 
a tablelor din aliaje de aluminiu, echipament independent pentru 
cercetarea procesului de eliminare a tensiunilor interne din tablele 
din aliaje de aluminiu cu grosimi mai mici de 20 mm, echipament 
independent pentru cercetarea procesului de imbatranire a tablelor 
din aliaje de aluminiu, vor dezvolta infrastructura de cercetare a 
ALRO astfel incat Compania va putea creste capacitatea pentru 
produsele solicitate in domenii foarte specializate – industria auto, 
industria aeronautica si astfel isi va putea extinde portofoliul de 
clienti, mentinandu-si in acelasi timp clientii actuali si volumul de 
vanzari pentru produsele placate la cald din Divizia de Aluminiu 
Procesat. Acest proiect a fost co-finantat de Uniunea Europeana, 
iar ALRO a primit aproximativ 35 milioane RON ca fonduri 
nerambursabile.

Grupul ALRO are o prezenta puternica in multe sectoare industriale 
pe pietele internationale, iar experienta si accentul special pus pe 
PVAFM ii permite sa satisfaca standardele tehnice si de productie 
solicitate de anumiti clienti. Grupul continua, de asemenea, sa 
vizeze industrii sofisticate precum industria aeronautica, auto, 
navala si industria de constructii cu produse pe care Grupul le 
considera a fi PVAFM si pentru care poate negocia prime mai mari. 
Grupul are o baza de clienti diversificati din ce in ce mai mare. In 
S1 2019 Grupul a vandut majoritatea produselor sale primare catre 
utilizatori finali, si majoritatea produselor de aluminiu procesat catre 
centre de servicii, comercianti si distribuitori de metale. In aceeasi 
perioada, produsele primare, produsele laminate plate si extrudate 
ale Grupului masurate valoric, au fost exportate, predominant in 
Europa.

In conformitate cu obiectivul Grupului de implementare a unui nou 
concept de fabrica de aluminiu, bazat pe cercetare si dezvoltare, 
un nivel ridicat de digitalizare si automatizare, tehnologii ecologice, 
cu tinte de emisii spre zero si deseuri spre zero, Grupul vizeaza 
reducerea consumului general de energie. Deoarece reciclarea 
aluminiului necesita doar circa 5% din energia consumata pentru a 
produce aluminiu primar, Grupul isi mareste, in prezent, capacitatea 
de procesare in Eco-Topitorie, cu obiectivul de a atinge o capacitate 
totala de procesare a deseurilor de 100.000 tone pe an pana in 
2020. Prin aceasta noua sectie, Grupul a reusit sa asigure o 
anumita cantitate de aluminiu lichid din surse alternative, inlocuind 
partial aluminiul produs in sectia de electroliza. Mai mult, in prezent 
Grupul implementeaza noi tehnologii in rafinaria de alumina 
pentru cercetarea si producerea hidroxidului uscat de alumina, 
pentru macinarea si sortarea hidroxidului uscat de alumina, si 
pentru clasificarea hidroxidului umed de alumina, toate acestea 

reprezentand produse noi pe baza de alumina, cu destinatie 
speciala. Grupul continua programele de modernizare tehnologica 
in toate diviziile sale, cu scopul principal de a-si imbunatati eficienta 
echipamentelor existente precum si functionarea de zi cu zi.

In toate companiile Grupului, se realizeaza imbunatatirea continua 
a calitatii produselor si a gamei de produse, iar auditurile efectuate 
pana in prezent in 2019 au avut ca rezultat aprobarea si reinnoirea 
tuturor certificarilor in vigoare.

Achizitii si logistica 

Departamentul Achizitii si Logistica (“DAL”) a urmat strategia 
Grupului de crestere continua a activitatii si competitivitatii 
intr-o industrie cu un cost ridicat de productie si intr-un mediu 
economic imprevizibil marcat de razboaie economice si de o 
crestere economica globala cu un ritm lent.

Principalele obiective ale DAL sunt:

• Eficienta in asigurarea resurselor, intr-o maniera 
profesionala, la timp si cu cel mai scazut cost posibil, in 
ceea ce priveste preturile, logistica si conditiile de plata; 

• Analiza permanenta si obiectiva a propriilor rezultate pe 
baza indicatorilor de performanta (“KPI”) pentru evaluarea 
performantei, optimizarea activitatilor si in final realizarea 
parametrilor vizati de reducere a costurilor;  

• Reducerea costurilor prin negocierea preturilor de achizitie 
la materiile prime si tarilefor de logistica; o atentie speciala 
este acordata asigurarii unei achizitii eficiente de deseuri 
de aluminiu, care reprezinta un factor cheie in realizarea de 
costuri mai scazute cu energia;

• Imbunatatirea managementului stocurilor prin realizarea 
unei rotatii a stocurilor de materii prime (RMIT) la nivelul 
celor mai performante firme prin utilizarea planificarii si 
programarii predictive, pentru a evita atat stocurile zero, cat 
si stocurile excedentare;

• Strategia de rezerva - ori de cate ori este posibil, asigurarea 
a cel putin doi furnizori pentru acelasi produs, pentru a 
imbunatati siguranta achizitiilor si a avea o rezerva in timp 
util;

• Extinderea licitatiilor electronice la toate materialele si 
serviciile similare/comparabile, deoarece aceasta abordare 
s-a dovedit a fi o sursa majora de economii;

• Analiza detaliata a performantei furnizorilor pentru livrarile 
de bunuri si servicii prin monitorizarea performantei 
furnizorilor; indicatorii de performanta (KPI) ai acestora sunt 
evaluati pe baza mai multor criterii: calitate, termene limita, 
pret si conditii de plata, aparitia defectelor;

• Digitalizarea - finalizarea trecerii de la documente pe 
support de hartie la documentele electronice care permit 
trasabilitatea 100% a fluxurilor de documente si materiale;

• Analiza in timp util a informatiilor oferite de monitorizarea 
bazata pe GPS a intregului parc auto intern de mijloace de 
transport si reactia prompta ori de cate ori este cazul.

Toate materiile prime pe care ALRO le achizitioneaza de la 
furnizorii interni si/sau straini sunt in stricta conformitate cu 
legislatia Uniunii Europene (UE) privind siguranta si protectia 
mediului, inclusiv, dar fara a se limita la, legea Comisiei Europene 
(CE) nr.1907 / 2006 (REACH) si  legea Comisiei Europene nr. 
1272/2008 (CLP).
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DAL achizitioneaza doua categorii de marfuri, fiecare cu specificul 
sau. Prima dintre acestea include marfurile comercializate fara 
restrictii (bariere), cum ar fi cocsul de petrol calcinat si smoala 
de gudron de carbune, care provin din strainatate (respectiv din 
Europa, SUA si Asia). Pentru acestea, in prima jumatate a anului 
2019, DAL a reusit sa obtina preturi competitive, in conformitate 
cu unul dintre rapoartele de referinta reprezentative publicate 
pentru industria aluminiului.

Energia electrica si gazele naturale, unele dintre cele mai 
importante elemente de cost pentru ALRO, sunt incluse in a 
doua categorie, iar tranzactionarea acestor marfuri este supusa 
particularitatilor pietei interne. Potrivit raportului CRU privind 
costurile la aluminiu pentru primul trimestru – Evolutia preturilor 
la electricitate – Dezvoltare actuala si estimari pana in 2023 
(CRU Aluminium Costs Q1 updates - Electricity price trends 
- Current developments and view to 2023) "Tarifele la energie 
electrica platite de sectoarele producatoare de marfuri nu sunt, 
de obicei, bazate pe pretul de piata al energiei. Mai degraba, ele 
sunt negociate cu responsabil cu stabilirea tarifelor la energie 
din partea operatorului de utilitati sau din partea Guvernulului". 
Indiferent de afirmatia de mai sus, lucrurile sunt foarte diferite 
pentru ALRO, Compania fiind expusa semnificativ la riscul 
pretului de energie din piata.

O alta modalitate de a evalua activitatea DAL in S1 2019 este 
utilizarea indicatorilor de performanta (KPI) ai preturilor. Valorile 
mari ale KPI pentru preturile principalelor materiilor prime din 
S1 2019 arata competitivitatea preturilor de achizitie ale ALRO. 
Criteriile KPI ale preturilor se bazeaza pe economii comparativ cu 
preturile de piata din rapoarte de referinta cum ar fi: CRU Limited 
UK, Metal Bulletin, Platts. Pentru primele sase luni ale anului 
2019, s-au realizat indicatori ridicati pe baza unor economii de 
pret de 10% - 15% comparativ cu preturile relevante ale pietelor.

In S1 2019, preturile de achizitie pentru majoritatea materiilor 
prime provenite de la terti (cum ar fi soda caustica, cocs de petrol 
calcinat, smoala de gudron de carbune, deseuri de aluminiu si 
altele) au scazut semnificativ. Ca urmare, cheltuielile cu astfel de 
materiale sunt cu aproximativ 8 milioane USD mai mici comparativ 
cu aceeasi perioada a anului 2018 (luand in considerare doar 
variatia preturilor). Avand in vedere stadiul actual al negocierilor 
si al contractarii, se asteapta ca reducerea costurilor comparativ 
cu aceeasi perioada a nului precedent, doar datorita preturilor sa 
ajunga la aproximativ 20 milioane USD. Aceasta va compensa 
doar partial cresterea costurilor cu energia si gazele naturale, 
deoarece preturile de achizitie a energiei au urmat, in mod 
inerent, tendinta ascendenta a pietei interne.

ALRO face eforturi sa compenseze cresterea masiva a preturilor 
energiei electrice si gazelor naturale prin mai multe masuri. Una 
dintre acestea o reprezinta reciclarea eficienta a deseurilor de 
aluminiu, atat cele generate intern, cat si cele provenite din 
furnizorii locali si europeni.

In ceea ce priveste achizitia de deseuri, ALRO a reusit sa mentina 
in primul semestru al anului 2019 acelasi nivel de pret ca procent 
din LME ca si in S1 2018, in timp ce cantitatile livrate au crescut 
cu 21%. Astfel, ALRO a reusit sa isi asigure o sursa alternativa 
de metal lichid sigura si rentabila.

ALRO va continua si va intensifica evolutia ascendenta de 
prelucrare a deseurilor ("Proiectul Eco-Topitoria") in S2 2019 si 
in continuare.

DAL este, de asemenea, implicat in vanzarile ALUM de alumina 
si hidrat in afara Grupului. Vanzarile catre terti au ca obiectiv 
cresterea profitabilitatii Grupului si imbunatatirea fluxului de 
numerar al Grupului.

Stabilirea pretului aluminei se bazeaza pe indici precum PAX, 
CRU si Metal Bulletin; PAX a scazut cu aproximativ 17% in primul 
semestru al anului 2019 fata de aceeasi perioada a anului 2018. 
Scaderea preturilor se datoreaza in principal cresterii ofertei 
disponibilitatii si din cauza mai multor evenimente:

• Una dintre cele mai mari rafinarii din lume, Alunorte, situata 
in America de Sud, si-a reluat activitatea la o capacitate de 
50%, cu obiectivul de a-si atinge capacitatea maxima de 
productie pana la sfarsitul anului (de aproximativ 6 milioane 
de tone);

• in aprilie, EGA si-a pus in functiune rafinaria cu o capacitate 
de 2 milioane tone din Al-Taweelah (Orientul Mijlociu);

• Exista alte cateva proiecte care se asteapta sa demareze 
sau sa creasca productia in 2019, cum ar fi Alpart in Jamaica, 
rafinaria Vedanta's Lanjigarh din India si rafinaria Friguia din 
Guineea

Vanzarile ALUM catre terti sunt in principal (peste 90%) 
determinate de vanzarile la export catre Europa (inclusiv Turcia, 
America de Sud, Asia si Africa) atat pentru aplicatiile metalurgice, 
cat si pentru cele ne-metalurgice, prin urmare alinierea preturilor 
de vanzare ALUM la indicii de referinta este esentiala. In 
conditiile mentionate mai sus (piata cu oferta excedentara si cu 
pret scazut), un proces eficient de vanzare a aluminei in 2019 
reprezinta o provocare majora.

Cu toate acestea, ALUM a reusit sa negocieze si sa inchida 
tranzactiile de vanzare cu 20 de clienti din 16 tari pentru 
aproximativ 89.000 de MT de hidrat si 56.000 MT de alumina, 
ceea ce inseamna si in fluxuri de numerar semnificative si, in 
acelasi timp, costuri fixe mai mici.
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Vanzarile consolidate ale Grupului in prima jumatate a anului 
2019 au fost de 1.506.218 mii RON, inregistrand o usoara 
scadere comparativ cu nivelul raportat in perioada similara din 
2018 (respectiv 1.563.610 mii RON), in special datorita conditiilor 
nefavorabile de piata in S1 2019 care au afectat toate companiile 
care activeaza in industria aluminiului. Vanzarile ALRO au fost de 
1.330.783 mii RON in S1 2019 (S1 2018: 1.376.854 mii RON).
 

Contributia vanzarilor catre terti pe segmentul de Aluminiu 
Primar a fost 621.118 mii RON in S1 2019 si a reprezentat 41% 
din veniturile totale ale Grupului (S1 2018: 661.037 mii RON; 
42%). Vanzarile catre terti pe segmental Aluminiu Prelucrat au 
reprezentat 50% din veniturile totale ale Grupului in S1 2019, 
fiind de 751.123 mii RON (S1 2018: 748.366 mii RON; 48%), in 
concordanta cu strategia Grupului de a creste procentul vanzarilor 
de PVAM si PVAFM.

 

Rezultatul net al Grupului pentru prima jumatate a anului 
2019 a fost un profit net de 79.708 mii RON, un nivel mai scazut 
comparativ cu S1 2018, cand acesta a fost de 154.151 mii RON, 
din cauza conditiilor nefavorabile din primele sase luni ale anului 
2019, LME inregistrand niveluri mult mai scazute, in timp ce 
preturile la electricitate au continuat sa inregistreze valori extrem 
de mari. O usoara scadere a fost confirmata si de nivelul cifrei 
de vanzari care a fost mai mai mica cu 4%, in special pe fondul 
unei cereri mai slabe in al doilea trimetru al anului 2019, evolutiei 
descendente a LME in S1 2019, preturilor mai scazute la alumina 
si din cauza cantitatilor mai mici produse. ALRO a raportat o 
pierdere neta de 1.481 mii RON spre deosebire de un profit net de 
161.169 mii RON in aceeasi perioada a anului trecut, ca rezultat 
imediat al unor conditii adverse de piata – preturi de vanzare mai 
mici si costuri cu materiile prime mai mari, in special in ceea ce 
priveste preturile la electricitate care continua sa inregistreze 
niveluri semnificativ mai mari si continua sa reflecte o volatilitate 
foarte mare, ramanand astfel o povara pentru ALRO, care este 
consumatorul principal de energie din Romania.

Vanzari consolidate

S1 2019: 1.506.218 mii RON

S1 2018: 1.563.610  mii RON

Bare

SMHL

ALUM

ALRO

VIMETCO 
EXTRUSION

Alumina

Bauxita

41,2%

49,9%

6,0%
2,7% 0,2%

Aluminiu Primar

Aluminiu Procesat

Alumină

Bauxită

Altele

Grupul ALRO: Valoare vânzări pe segmente către terți în S1 2019

42%

48%

7%

3%
0,2%

Aluminiu Primar

Aluminiu Procesat

Alumină

Bauxită

Altele

Grupul ALRO: Valoare vânzări pe segmente către terți în S1 2018 

Situatia financiara
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Reconcilierile dintre Rezultatul net si Rezultatul net ajustat la 
nivelul Grupului ALRO, cat  si la nivelul ALRO pentru S1 2019 si 
S1 2018 sunt detaliate mai jos:

Grupul ALRO

Descriere (mii RON) S1 2019 S1 2018
REZULTAT NET  79.708 154.151 
Plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din 
deprecierea imobilizarilor

 (4.790)    (1.262)

Plus/(minus) pierdere/(castig) din 
instrumente financiare derivate care nu se 
califica pentru aplicarea contabilitatii de 
acoperire a riscurilor

 (710) (16.692)

Plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din 
impozitul pe profit amanat

 2.219  30.520

REZULTAT NET AJUSTAT  76.427  166.717 

ALRO S.A.

Descriere (mii RON) S1 2019 S1 2018
REZULTAT NET  (1.481)  161.169 
Plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din 
deprecierea investitiilor

 48.300   -    

Plus/(minus) cheltuiala/(venit) cu/din 
deprecierea imobilizarilor

 (4.754)  (522)

Plus/(minus) pierdere/(castig) din 
instrumente financiare derivate care nu se 
califica pentru aplicarea contabilitatii de 
acoperire a riscurilor

 (710)  (16.692)

Plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din 
impozitul pe profit amanat

 2.397  30.258 

REZULTAT NET AJUSTAT  43.752  174.213 

Referitor la costul bunurilor vandute, Grupul a raportat un nivel 
mai mare cu 11% in S1 2019 (S1 2019: 1.342.519 mii RON versus 
S1 2018: 1.207.340 mii RON), in principal, datorita costurilor cu 
materiile prime care au avut preturi ridicate, in special costurilor 
cu electricitatea. Acelasi trend a fost inregistrat si la nivelul ALRO, 
costul bunurilor vandute fiind cu 14% mai mare in S1 2019 fata 
de aceeasi perioada a anului trecut (S1 2019: 1.258.520 mii RON 
versus S1 2018: 1.107.488 mii RON). 

Profitul brut al Grupului a scazut cu mai mult de 50% in S1 2019 
comparativ cu S1 2018 in timp ce marja profitului brut a fost de 11% 
de la 23% in S1 2018, in special din cauza influentei negative a 
pietei de electricitate care a continuat sa inregistreze preturi mai 
mari in S1 2019, lucru care s-a materializat direct intr-un profit brut 
al ALRO in S1 2019 in suma de 72.263 mii RON comparativ cu 
269.366 mii RON in S1 2018.

Nivelul venitului operational in S1 2019 a fost de RON 144.667 mii 
RON comparativ cu 5.040 mii RON in S1 2018, datorita in special 
unor elemente cu caracter ocazional realizate in primele sase luni 
incheiate la 30 iunie 2019, cum ar fi: 

• Grupul a dorit sa beneficieze de conditiile favorabile ale pietei si 
a obtinut un venit de aproape 108 milioane RON din vanzarea 
certificatelor de emisii;

• Reversarea unui provizion de 15.228 mii RON pentru 
remunerarea angajatilor si conducerii. 

Nivelul cheltuielilor cu dobanzile a crescut cu 82% la nivelul 
Grupului ALRO in S1 2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului 
trecut (S1 2019: 38.630 mii RON versus S1 2018: 21.210 mii RON) 
in special din cauza urmatorilor factori:

• Imprumuturi contractate de ALRO in ianuarie 2019 ca 
suplimentari la facilitatile de credit existente (respectiv o noua 
facilitate de credit non-revolving in valoare de 20.000 mii USD si 
un imprumut de 50.000 mii USD);

• Accesarea de catre Alum a diferentei de 10.000 mii USD din 
imprumutul contractat in mai 2018, si 

• de asemenea cresterii ratelor dobanzilor de referinta LIBOR si 
ROBOR. 

Pentru mai multe detalii, a se vedea si Nota 9 Cheltuieli cu 
dobanzile si Nota 19 Imprumuturi si datorii de leasing din Situatiile 
Financiare Consolidate simplificate neauditate pentru primele sase 
luni incheiate la 30 iunie 2019 incluse in prezentul Raport. 

Rezultatul operational al Grupului pentru S1 2019 a evidentiat o 
tendinta descendenta, in principal din cauza impactului negativ al 
volatilitatii pietei de energie electrica si din cauza cotatiilor LME mai 
scazute. In aceste conditii, Grupul a raportat pentru S1 2019 un EBIT 
mai mic de 166.358 mii RON fata de 211.146 mii RON in S1 2018. O 
evolutie similara a fost vizibila si la nivelul ALRO, Societatea-mama, 
care a inregistrat un EBIT de 13.019 mii RON in prima jumatate a 
anului 2019, comparativ cu 173.956 mii RON in S1 2018.

In S1 2019, Grupul a reusit sa genereze fluxuri de numerar 
pozitive din activitatea operationala de 193.529 mii RON. Cu 
toate acestea, acest nivel a fost mai mic decat cel raportat pentru 
perioada similara a anului trecut (S1 2018: 259.788 mii RON), in 
principal din cauza dobanzilor mai mari platite in S1 2019, deoarece 
au fost inregistrate niveluri mai mari pentru ratele LIBOR, ROBOR 
si datorita soldurilor mai mari pentru imprumuturile bancare ale 
Grupului la 30 iunie 2019. La nivelul ALRO, fluxurile de numerar 
generate din activitatea operationala au fost de 250.084 mii RON 
in S1 2019 (S1 2018: 315.655 mii RON). O scadere a numerarului 
utilizat in investitii a fost inregistrata in S1 2019 fata de S1 2018, 
atat la nivelul Grupului (S1 2019: 74.616 mii RON fata de S1 2018: 
75.830 mii RON), cat si la nivelul ALRO (S1 2019: un flux de 
numerar pozitiv de 8.207 mii RON fata de S1 2018: 58.420 mii RON 
utilizat) in principal datorita sumelor mai mici utilizate pentru achizitia 
de imobilizari corporale si necorporale in S1 2019 comparativ cu 
perioada similara a anului trecut.

Raportul consolidat al administratorilor



Raport semestrial Grupul ALRO la 30 iunie 201922

Fluxurile de numerar din activitatea de finantare pentru cele 
sase luni incheiate la 30 iunie 2019 arata in principal veniturile 
din imprumuturile contractate de Grup in S1 2019 si prin plata 
dividendelor efectuata pentru exercitiul financiar 2018. In cadrul 
AGOA tinuta la 25 aprilie 2019 a fost distribuit integral un 
dividend brut de 0,45756 RON pentru o actiune pentru exercitiul 
financiar 2018, conform deciziei Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor nr. 608 / 13.12.2018, prin urmare, nu a trebuit sa se 
efectueze plati sau rambursari in conformitate cu regularizarea 
dividendelor provizorii, astfel cum a fost aprobat pentru 2018, pe 
baza noilor specificatii legislative.

La 30 iunie 2019, Grupul a raportat numerar si echivalente de 
numerar de 424.658 mii RON si numerar restrictionat de 9.579 
mii RON, comparativ cu 203.609 mii RON si numerar restrictionat 
de 8.370 mii RON la 31 decembrie 2018. Cresterea numerarului 
reflecta in principal capacitatea Grupului de a genera numerar 
din activitatea sa operationala si, de asemenea, finantarea 
suplimentara contractata in S1 2019 de catre filialele Grupului 
si de catre Societatea-mama cu obiectivul de a-si imbunatati 
capitalul de lucru si, astfel, de a continua optimizarea proceselor 
si operatiunilor Grupului. Pentru mai multe detalii, a se vedea 
si Nota 19 Imprumuturi si datorii de leasing din Situatiile 
financiare consolidate condensate neauditate pentru cele sase 
luni incheiate la 30 iunie 2019 incluse in prezentul raport.

Activele totale ale Grupului raportate la 30 iunie 2019 au 
fost de 2.803.975 mii RON, reflectand o usoara scadere 
comparativ cu 2.939.444 mii RON la 31 decembrie 2018, din 
cauza dividendelor interimare declarate conform reglementarilor 
aplicabile pentru cele noua luni incheiate la 30 septembrie 2018 
distribuite de catre Societatea-mama din profitul contabil net al 
perioadei si din rezultatul reportat preluat din anii precedenti. In 
aprilie 2019, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale pentru 
2018 si declararea dividendelor finale, dividendele interimare 
au fost regularizate pe seama dividendelor anuale si au fost 
inregistrate in debitul capitalurilor proprii ale Societatii-mama. 

Activele imobilizate ale Grupului au inregistrat un nivel similar 
la 30 iunie 2019 si au fost de 1.393.509 mii RON (31 decembrie 
2018: 1.391.132 mii RON). Activele circulante ale Grupului au 
scazut cu 9% in perioada analizata comparativ cu nivelul raportat 
la 31 decembrie 2018 (S1 2019: 1.410.466 mii RON fata de 31 
decembrie 2018: 1.548.312 mii RON) in urma platii dividendelor 
din numerar. Un trend asemanator a fost inregistrat de ALRO, 
care a raportat active totale in valoare de 2.491.029 mii RON la 
30 iunie 2019 (31 decembrie 2018: 2.784.095 mii RON), dintre 
care activele imobilizate in valoare de 1.348.880 mii RON la 30 
iunie 2019 (31 decembrie 2018 : 1.400.481 mii RON) si activele 
circulante in valoare de 1.142.149 mii RON la 30 iunie 2019 fata 
de 1.383.614 mii RON la 31 decembrie 2018.

Datoriile totale ale Grupului au crescut usor cu 7% si au atins 
un prag de 1.883.158 mii RON la 30 iunie 2019 (31 decembrie 
2018: 1.766.620 mii RON), in principal, ca urmare a creditelor 
contractate de catre Societatea-mama si de catre subsidiarele 
Grupului, Alum si Vimetco Extrusion in S1 2019. Nivelul 
datoriilor pe termen lung ale Grupului  la 30 iunie 2019 a fost 
de 1.242.170 mii RON (31 decembrie 2018: 1.003.352 mii RON), 
in timp ce datoriile curente ale Grupului au fost de 640.988 
mii RON la 30 iunie 2019 comparativ cu 763.268 mii RON la 31 
decembrie 2018. Aceeasi tendinta a fost inregistrata de ALRO, 
care a raportat datorii totale de 1.595.471 mii RON la 30 iunie 
2019 (31 decembrie 2018: 1.560.456 mii RON), din care datorii 
pe termen lung in suma de 1.060.717 mii la 30 iunie 2019 (31 
decembrie 2018 : 894.622 mii RON) si datorii curente in valoare 
de 534.754 mii RON la 30 iunie 2019 fata de 665.834 mii RON 
la 31 decembrie 2018.

In august 2019, ALRO a platit catre Vimetco N.V. partea ramasa 
din dividendele declarate pentru anul 2018 in cadrul AGA din 
aprilie 2019, respectiv suma de 87.243 mii RON. Pentru mai 
multe detalii, a se vedea Nota 23 Evenimente ulterioare datei 
de raportare din Situatiile financiare consolidate simplificate 
neauditate pentru primele sase luni incheiate la 30 iunie 2019 
incluse in prezentul Raport. 

In S1 2019, Grupul a continuat planul sustenabil si pe termen 
lung de investitii in scopul reducerii dependentei energetice, 
cresterii eficientei energetice si consolidarii portofoliului de 
clienti, in scopul cresterii competitivitatii si calitatii produselor 
cu valoare adaugata foarte mare, in mod particular. Programul 
de Investitii ALRO pentru anul 2019 este de 35 milioane USD, 
din care peste 12 milioane USD reprezinta proiecte strategice, 
cum ar fi: finalizarea liniei de 60.000 tpa pentru prelucrarea 
deseurilor de aluminiu; inlocuirea sistemului de actionare la 
Laminorul la cald si instalarea unui sistem de control al profilului 
pentru produsele laminate la cald si extinderea statiei de tratare 
a gazelor din Turnatorie. In S1 2019, au fost continuate unele 
dintre proiectele incluse in Programul de Investitii al Societatii, 
in timp ce au fost demarate si alte proiecte atat in Divizia de 
Aluminiu Primar, cat si in Divizia de Aluminiu Procesat. In S1 
2019 au fost realizate investitii in valoare de 8 milioane USD. 
Pentru detalii, a se vedea in urmatorul capitol, Analiza activitatii 
operationale, sectiunile cu privire la Alum, Vimetco Extrusion si 
SMHL, subsidiarele principale ale grupului ALRO.

Raportul consolidat al administratorilor
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Grupul ALRO
Grupul ALRO a inregistrat in S1 2019 o productie totala de aluminiu 
primar de 142.667 tone, un nivel usor scazut fata de cel realizat 
in perioada similara a anului trecut (S1 2018: 144.962 tone), din 
cauza conditiilor nefavorabile de piata care au determinat si niveluri 
scazute ale productiei. Productia de aluminiu procesat raportata in 
S1 2019 a inregistrat un nivel mai scazut fata de cea inregistrata in 
S1 2018 (S1 2019: 54.575 tone fata de S1 2018: 55.839 tone),  in 
principal din cauza productiei aferente Vimetco Extrusion, care a 
inceput sa isi mareasca productia de profiluri customizate, produse 
cu valoare adaugata mai mare, dar care necesita o perioada mai 
lunga de productie datorita procesului tehnologic.

Productia de alumina a fost de 226.679 tone in S1 2019, cu 17% 
mai mica comparativ cu cea raportata in aceeasi perioada a anului 
trecut, cand a fost de 273.235 tone, din doua motive principale 
combinate: conditiile pietei cu Alunorte repornind intreaga 
productie in 2019 si, astfel, pretul aluminei a scazut in S1 2019 
cu aproape 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea 
ce a dus la scaderea vanzarilor catre terti, ceea ce a determinat 
niveluri mai scazute de productie si din cauza lucrarilor de reparatii 
realizate la domul de alumina (principala instalatie de stocare a 
aluminei situata in Slatina) care a dus la scaderea livrarilor catre 
ALRO in S1 2019. Productia de bauxita a inregistrat un nivel de 
1.117.240 tone in S1 2019 (S1 2018: 1.131.608 tone), in linie cu 
necesitatile si strategia Grupului.

ALRO 

In primele sase luni ale anului 2019, Societatea a raportat o usoara 
scadere a productiei aluminiului primar comparativ cu perioada 
similara a 2018, respectiv, o scadere de 2%, in timp ce productia 
de aluminiu procesat a ramas la acelasi nivel de aproximativ 
44.000 tone. In ceea ce priveste vanzarile de aluminiu primar, in 
S1 2019 acestea au scazut usor si au atins nivelul de 65.155 tone, 
comparativ cu 66.853 tone in S1 2018, iar vanzarile de aluminiu 
procesat au crescut usor in perioada analizata, fiind in S1 2019 de 
43.769 tone comparativ cu 43.519 tone in S1 2018.

Aluminiu Primar

ALRO este unicul producator de aluminiu primar si de aliaje din 
aluminiu din Romania si unul dintre cei mai mari producatori 
de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitatea 
de productie. In S1 2019, Societatea a continuat procesul de 
imbunatatire a mixului de produse vandute in urma implementarii 
strategiei axate pe produsele cu valoare adaugata mare. 
Principalele piete de desfacere pentru produsele primare ALRO 
in S1 2019 au fost, pe langa Romania, Republica Ceha, Polonia, 
Bulgaria, Italia, Ungaria si Germania. 

Structura vanzarilor aferente segmentului aluminiu primar pe tipuri 
de produse in S1 2019, comparativ cu S1 2018, este prezentata 
mai jos:

 
     

Principalele piete de desfacere pentru produsele de aluminiu 
primar in S1 2019 fata de S1 2018, sunt detaliate mai jos:
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Aluminiu Procesat (Produse Laminate Plate - PLP)

ALRO comercializeaza produse procesate din aluminiu atat pe 
piata interna, cat si pe piata externa. Aceste produse se prezinta 
intr-o gama diversificata si, fiind produse cu valoare adaugata 
mare, vanzarea lor se face cu o marja de profit superioara fata 
de cea a produselor de aluminiu primar.

Vanzarile de aluminiu prelucrat au inregistrat niveluri crescute 
la placi si benzi in S1 2019 comparativ cu S1 2018 (respectiv, 
in termeni cantitativi, placile de aluminiu au crescut cu 25% in 
S1 2019 fata de perioada similara a anului trecut). Principalele 
piete pentru produsele prelucrate ale ALRO in S1 2019 au fost, 
in afara de Romania, Germania, Franta, Turcia, Italia, Polonia, 
Cehia, Marea Britanie, Asia si SUA.

Structura vanzarilor de aluminiu procesat pe tipuri de produse in 
S1 2019, comparativ cu S1 2018, este prezentata mai jos:

Pietele de desfacere pentru produsele de aluminiu procesat in 
S1 2019 fata de S1 2018 sunt detaliate mai jos:

Produse Extrudate

Vimetco Extrusion comercializeaza o gama larga de profile 
extrudate cum ar fi bare, tuburi si profile din aluminiu, atat pe 
piata interna cat pe piata externa. In prezent, 95% din produsele 
Vimetco Extrusion sunt exportate.

Produsele speciale/ customizate ale Vimetco Extrusion sunt 
considerate a fi produse cu valoare adaugata mare iar produsele 
prelucrate, vopsite si anodizate sau pulverizate cu produse de 
vopsire sub forma de pulbere sunt considerate a fi produse cu 
valoare adaugata foarte mare.  

Structura vanzarilor de produse extrudate pe tipuri de produse in 
S1 2019, comparativ cu S1 2018, este detaliata mai jos:
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Pietele de desfacere pentru produsele de aluminiu procesat in 
S1 2019 fata de S1 2018 sunt detaliate mai jos:

Produse Extrudate

Vimetco Extrusion comercializeaza o gama larga de profile 
extrudate cum ar fi bare, tuburi si profile din aluminiu, atat pe 
piata interna cat pe piata externa. In prezent, 95% din produsele 
Vimetco Extrusion sunt exportate.

Produsele speciale/ customizate ale Vimetco Extrusion sunt 
considerate a fi produse cu valoare adaugata mare iar produsele 
prelucrate, vopsite si anodizate sau pulverizate cu produse de 
vopsire sub forma de pulbere sunt considerate a fi produse cu 
valoare adaugata foarte mare.  

Structura vanzarilor de produse extrudate pe tipuri de produse in 
S1 2019, comparativ cu S1 2018, este detaliata mai jos:

Aluminiu procesat: principalele piețe de desfacere în S1 2018 (tone)
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Pietele de desfacere pentru produsele extrudate in S1 2019 
comparativ cu S1 2018 sunt detaliate mai jos:

Alte informatii

• Grupul nu este dependent de un client sau de un grup de 
clienti, avand un portofoliu diversificat;

• pe parcursul perioadei de sase luni incheiata la 30 iunie 
2019, Grupul nu a cumparat sau detinut actiuni proprii;

• in S1 2019 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari; 
• pe parcursul perioadei de sase luni incheiata la 30 iunie 2019 

nu s-au inregistrat cresteri sau descresteri ale numarului de 
actiuni detinute la entitatile afiliate;

• starea utilajelor permite functionarea in siguranta si 
realizarea obiectivelor propuse, neexistand probleme legate 
de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 
Societatii mama sau de alte filiale ale Grupului;

• prin modernizarile utilajelor si echipamentelor de productie, 
Societatea mama si/sau alte filiale ale Grupului sunt la nivel 
tehnic si tehnologic similar cu principalii producatori de 
aluminiu de pe piata internationala.

ALUM 

Rafinaria Grupului este reprezentata de Alum cu o capacitate 
de productie de 600.000 tone de alumina pe an, fiind singurul 
producator de alumina din Romania si unul dintre cei mai mari din 
Europa Centrala si de Est. Alumina este transportata din Tulcea 
pe calea ferata pana la unitatile de productie ale Grupului din 
Slatina. Rafinaria este situata in Tulcea si in prezent utilizeaza 
bauxita tropicala, bauxita produsa in minele proprii din Sierra 
Leone, care se prelucreaza cu un consum mai mic de energie 
datorita compozitiei sale chimice. Totusi, rafinaria ar putea 
utiliza bauxita si din alte surse, implementand modificari minore 
de tehnologie si echipamente si fara a inregistra intarzieri sau 
costuri semnificative.

Desi este in principal furnizor de alumina pentru Grup, Alum 
comercializeaza de asemenea hidrat de aluminiu si alte produse 
speciale din alumina (inclusiv alumina calcinata cu diferite 
granulatii, alumina cu "continut scazut de soda” si alpha-alumina) 
catre clienti terti. In S1 2019, aproximativ 77% din alumina 
produsa de Grup (S1 2018: 73%) a fost utilizata intern, in timp 
ce 23% (S1 2018: 27%) a fost vanduta catre clienti externi prin 
contracte spot, 96% din acesti clienti fiind din afara Romaniei (S1 
2018: 96%).

Alum este listata pe segmentul ATS, categoria AeRO la BVB din 
mai 2015. AeRO reprezinta sistemul de comercializare alternativ 
(ATS) si deci nu este o piata reglementata in sensul directivelor 
MiFID.

Conducerea executiva a Alum la data prezentului raport este 
asigurata de domnul Gheorghe Dobra - Director General si 
de doamna Mihaela Duralia - Director Financiar. Consiliul de 
Administratie al Alum cuprinde cinci membri, astfel: Gheorghe 
Dobra (Presedinte), Aleksandr Barabanov (Vicepresedinte), 
Marin Cilianu (Membru), Mihaela Duralia (Membru) si Ioan Popa 
(Membru independent).

In S1 2019, Alum a realizat o productie de alumina de 226.679 
tone de alumina (S1 2018: 273.235 tone) si o cifra de afaceri 
de 384.603 mii RON (S1 2018: 387.392 mii RON). Nivelurile 
scazute de productie de alumina si vanzari in S1 2019 comparativ 
cu aceeasi perioada a anului 2018 se datoreaza in principal 
circumstantelor nefavorabile atat de pe piata de alumina cat si 
cea de aluminiu care au afectat direct cifrele pentru primele sase 
luni incheiate la 30 iunie 2019.

Concurenta pe piata aluminei este data de pretul de vanzare 
si de calitatea produselor vandute. Prin urmare, Alum isi va 
canaliza in continuare eforturile in directia strategiei de reducere 
a costurilor prin eficientizarea consumurilor si dezvoltarea de noi 
tehnologii ecologice, prin obtinerea de preturi avantajoase pentru 
materiile prime, precum si realizarea de investitii in tehnologie si 
in capitalul uman. Mai mult, in prezent societatea implementeaza 
tehnologii noi pentru cercetarea si producerea hidroxidului de 
aluminiu uscat, pentru macinarea si sortarea hidroxidului de 
aluminiu uscat si pentru clasificarea hidroxidului de aluminium 
umed, toate acestea fiind produse noi din alumina cu destinatie 
speciala. Toate acestea fac parte din strategia Grupului orientata 
spre continuarea programelor de modernizare tehnologica in 
toate unitatile sale, avand ca scop principal cresterea eficientei 
echipamentelor existente si a operatiunilor zilnice.

Extrudate: principalele piețe de desfacere în S1 2018 (tone)
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Pe termen scurt si mediu Alum vizeaza indeplinirea urmatoarelor 
obiective:

• investitii pentru scaderea costurilor de productie si cresterea 
competitivitatii, pentru protectia mediului si cu o puternica 
componenta privind responsabilitatea sociala;

• modernizarea echipamentelor existente pentru cresterea 
eficientei economice;

• asigurarea resurselor de materie prima si energie, in conditii 
economice cat mai avantajoase;

• diversificarea gamei de produse si cresterea volumului de 
productie si a cifrei de afaceri;

• fidelizarea clientilor externi actuali si atragerea de noi clienti 
prin oferirea unei game diversificate de produse;

• dezvoltarea si implementarea de noi proiecte privind 
cercetarea-dezvoltarea.

In septembrie 2016, Alum a anuntat inceperea implementarii 
proiectului “Dotarea departamentului de Cercetare-Dezvoltare 
al Alum cu instalatii independente, performante de cercetare 
in sprijinul cresterii competitivitatii economice si a dezvoltarii 
afacerii“, proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 
2020 – „Investim in dezvoltare durabila". Obiectivul proiectului 
este reprezentat de cresterea capacitatii de cercetare 
dezvoltare si inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si 
a competitivitatii pe piata a intreprinderii prin achizitionarea si 
punerea in functiune de echipamente de cercetare-dezvoltare. 
Perioada de implementare a proiectului de finantare este de 24 
luni calendaristice si valoarea totala a proiectului este de peste 
20 milioane RON, din care contributia financiara nerambursabila 
este de peste 6 milioane RON. In S1 2019 toate activitatile din 
cadrul acestui proiect care trebuiau realizate conform Acordului 
de Finantare au fost indeplinite si au fost transmise rapoartele 
privind progresele realizate conform Acordului si s-a primit suma 
de 1,3 milioane RON de la Fondul European.

La data prezentului raport, Alum nu are in derulare litigii.

VIMETCO EXTRUSION

Sectia de produse extrudate, care este operata de Vimetco 
Extrusion, reprezinta unul dintre cei mai mari procesatori de 
produse extrudate din Romania si un jucator semnificativ pe 
piata produselor extrudate din Europa de Vest. Incepand din 
septembrie 2006, Vimetco Extrusion a fost organizata ca o 
societate separata subsidiara a Grupului ALRO axata pe ramura 
de produse extrudate a Grupului. Sediile administrative si 
manageriale ale societatii sunt situate in Romania, la adresa str. 
Milcov nr.1, Slatina, Olt, Romania.

Prin Vimetco Extrusion, Grupul utilizeaza barele, produse 
de catre ALRO in directia sa de aluminiu primar, si fabrica si 
comercializeaza o gama variata de produse extrudate, precum 
bare de aluminiu, tuburi si profile. Extrudarea aluminiului este 
o tehnica utilizata pentru a transforma barele de aluminiu 
in obiecte cu profil transversal definit pentru o gama larga de 
utilizare. Pe parcursul procesului de extrudare, aluminiul incalzit 
este fortat sa treaca printr-o matrita. Produsele extrudate pot fi 
realizate la diverse dimensiuni si in aproape orice forma pentru 
care poate fi creata o matrita. Procesul de extrudare valorifica 

la maxim combinatia unica de proprietati fizice ale aluminiului. 
Maleabilitatea sa ii permite sa fie procesat si turnat cu usurinta, 
insa aluminiul are densitatea si rigiditatea otelului in proportie de 
doar o treime, ceea ce inseamna ca produsele rezultate ofera 
rezistenta si stabilitate, mai ales in combinatie cu alte metale.

In cadrul produselor extrudate, Grupul considera produsele 
speciale in categoria PVAM-urilor (produse cu valoare adaugata 
mare) si produsele procesate mecanic, vopsite si anodizate sau 
acoperite prin pulverizare cu produse de vopsire sub forma de 
pulbere in categoria PVAFM-urilor (produse cu valoare adaugata 
foarte mare). Produsele Vimetco Extrusion sunt utilizate in 
diverse industrii, precum industria transporturilor, a constructiilor, 
in componente pentru corturi, pentru panouri fotovoltaice. 
Produsele extrudate ale Grupului sunt, de asemenea utilizate in 
industria constructiilor si in design interior, realizarea de pereti-
cortina, tavane, partitii, grilaje si panouri, acestea fiind cateva 
din potentialele aplicatii ale aluminiului. In plus, produsele 
extrudate sunt utilizate pentru sistemele de iluminat, sistemele 
de aer conditionat/ ventilatie, reflectoare si in industria energiei 
fotovoltaice. In prezent, 95% din produsele Vimetco Extrusion 
sunt comercializate peste hotare. Intre anii 2011 si 2013, 
Grupul a accesat cu succes fonduri europene nerambursabile 
in vederea achizitionarii unor echipamente de productie. Ca 
rezultat al acestor investitii, consumul de electricitate si de gaz 
pe tona al sectiei de extrudare a scazut cu 53%, respective cu 
67% din 2009 pana in 2017.

In prezent, unitatea de extrudare este dotata cu doua prese de 
extrudare directa de 1.650 si 3.500 tone metrice, cu diametre 
ale barelor de 178 mm si, respectiv, 254 mm si o capacitate de 
productie totala de 25.000 de tone pe an, in functie de mixul de 
produse care permit producerea a diferite game de profile de la 
0,1 kg/m la 13 kg/m.

In S1 2019, Vimetco Extrusion a continuat strategia de extindere 
a portofoliului de produse, mai ales cel al produselor cu valoare 
adaugata mare si foarte mare precum si a portofoliului de clienti.

Conducerea executiva a Vimetco Extrusion este asigurata de 
domnul Igor Higer – director general si de doamna Stefania 
Yaksan - Director Financiar. La data prezentului Raport, Consiliul 
de Administratie al Vimetco Extrusion cuprinde cinci membri: 
Igor Higer, Aleksandr Barabanov (Vicepresedinte), Arie Shimon 
Meisel, Per Lyngaa si Razvan Pop.

In S1 2019, Vimetco Extrusion a raportat vanzari de 11.084 
tone, un nivel mai scazut comparativ cu perioada similara a 
anului trecut (S1 2018: 12.307 tone) si o usoara crestere a cifrei 
de afaceri cu 5%, care a atins in S1 2019 nivelul de 152.164 
mii RON (S1 2018: 159.746 mii RON), in principal, in urma 
reducerii cererii pe piata precum si din cauza axarii companiei 
pe produsele speciale (“PVAFM”), care necesita o perioada mai 
lunga de productie datorita procesului tehnologic care este mai 
complex.

Piata pe care activeaza Vimetco Extrusion este foarte exigenta, 
dar investitiile din ultimii ani, precum si eforturile managementului 
de a creste capacitatea de productie si vanzarile, permit Vimetco 
Extrusion sa produca o gama larga de produse de inalta calitate, 
la preturi competitive. 
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Noile tehnologii implementate au ca efect direct cresterea 
productivitatii, precum si scaderea costurilor fixe. Totodata, prin 
utilizarea extensiva a deseurilor tehnologice s-a reusit reducerea 
costurilor cu materia prima.

Principalii concurenti ai Vimetco Extrusion sunt societati din tari 
ca Bulgaria, Polonia, Slovacia, Turcia, Grecia, Italia, Germania 
si Spania. Orientarea catre client, calitatea produselor, nivelul 
ridicat al serviciilor, comunicarea excelenta si parteneriatele 
construite de-a lungul anilor, sunt factorii-cheie care mentin 
Vimetco Extrusion ca pe o alegere preferata de catre clienti.

Vimetco Extrusion mizeaza in continuare pe fidelizarea clientilor 
existenti, concomitent cu intrarea pe noi piete si gasirea de noi 
clienti, oferind produse cu valoare adaugata si de buna calitate, 
cu un grad crescut de prelucrare, la preturi competitive si cu 
termene flexibile de livrare.

Societatea Vimetco Extrusion este, totodata, implicata in viata 
comunitatilor locale si incurajeaza comunicarea dintre institutiile 
de invatamant si mediul privat.

La data prezentului raport, in Vimetco Extrusion exista litigii pe 
rol.

SIERRA MINERAL HOLDINGS I, Ltd. (SMHL)

SMHL gestioneaza operatiunile de exploatare miniera ale 
Grupului si opereaza minele de bauxita din districtele Bo, Bonthe 
si Moyamba in provincia sudica a Republicii Sierra Leone, in baza 
Contractului de prospectiune si extractie miniera a bauxitei din 
data de 16 iulie 2012, incheiat cu Guvernul Republicii Sierra Leone 
si valabil din data de 1 ianuarie 2012 pana pe 31 decembrie 2031. 
SMHL nu detine drepturi de proprietate asupra terenurilor pe care 
sunt situate minele de bauxita si celelalte unitati, insa detine o serie 
de unitati de productie si cazare in zona de exploatare si facilitati 
in portul Nitti. SMHL opereaza in baza unei concesiuni a unei 
exploatatii miniere, acordata pentru o suprafata de aproximativ 
321,73 km2 si, in plus, detine si doua licente de explorare, valabile 
pana in anul 2019, in legatura cu o suprafata concesionata de 
87,21 km2 si, respectiv, 114,80 km2.

In calitate de producator integrat pe verticala, Grupul isi obtine si 
utilizeaza intregul necesar de bauxita de la minele operate in Sierra 
Leone. SMHL reprezinta o componenta al fluxului tehnologic
al Grupului, stand la baza acestui lant integrat de productie: 
exploatarea miniera a bauxitei. Bauxita obtinuta de SMHL este 
comercializata catre Alum pentru procesare si productia de 
alumina, principala materie prima utilizata in productia de aluminiu, 
in rafinaria situata in Tulcea, Romania, care ulterior este utilizata in 
productia de aluminiu in cadrul ALRO.

Pe 1 mai 2011, Alum a finalizat achizitia SMHL, Bauxite Marketing 
Ltd si societatea de tip holding, Global Aluminium Ltd. SMHL este 
furnizorul principal de bauxita al Grupului din 2009, iar in prezent 
este singurul furnizor de bauxita. In perioada 2015-2017 necesarul 
de alumina si bauxita al Grupului a fost acoperit integral de Alum si, 
respectiv, SMHL, in timp ce surplusul de alumina si bauxita a fost 
vandut tertilor. Surplusul de productie i-a permis, de asemenea, 
Grupului sa-si mareasca productia de produse din aluminiu primar 
fara a trebui sa se aprovizioneze cu principalele materii prime de 
la terti furnizori.

Conducerea executiva a SMHL este asigurata de domnul Alex 
Ivanov- Director General si Abdul Bangura -Director Financiar. 
Consiliul de Administratie cuprinde trei membri, astfel: Pavel 
Machitski (Membru), Steluta Despa Niculae (Membru) si Roman 
Bulat (Membru).

SMHL a realizat investitii importante prin lansarea initiativelor 
tehnice in implementarea procesului tehnologic (instalatii de 
imbogatire a reziduului) pentru extragerea materialului de 
valoare comerciala din reziduurile de bauxita evacuate la halda 
de depozitare a deseurilor. Acest lucru, cu siguranta, va duce la 
minimizarea amprentei ecologice create, si, de asemenea, se va 
reduce pe viitor evacuarea reziduurilor din operatiunile curente 
si se va imbunatati in continuare prin limitarea defrisarilor si 
reducerea consumului minelor, ce va contribui direct la scaderea 
impactului ecologic asupra ecosistemului.  

In prima jumatate a anului 2019, SMHL a inceput exploatarea 
miniera a reziduurilor ca parte a pregatirii pentru activitatea de 
imbogatire a reziduurilor.  Au fost construite doua instalatii de 
imbogatire a reziduului si s-a efectuat punerea in functiune la 
rece. Productia comerciala va incepe in S2 2019, dupa punerea 
in functiune cu succes in iulie 2019. Acest proiect reprezinta cea 
mai importanta investitie realizata in S1 2019 (2,2 milioane USD).

In S1 2019, SMHL a extins si a dezvoltat in continuare lantul 
de productie prin introducerea a doua instalatii suplimentare de 
imbogatire, din care una va fi folosita la procesarea reziduurilor 
proaspete din instalatia existenta (“Instalatia 1”), si cea de a 
doua va fi folosita pentru procesarea reziduurilor depozitate  la 
haldele de deseuri (“Instalatia 2”). Aceste doua instalatii au fost 
proiectate si fabricate de compania AKW din Germania. Instalarea 
este realizata de SMHL sub supravegherea AKW. Aceasta este o 
initiativa noua a conducerii SMHL in scopul  maximizarii utilizarii 
resurselor minerale si a rezervelor fara a compromite calitatea  
produsului comercial (bauxita).

Nu in ultimul rand, in prezent se deruleaza proiectul de constructie 
a instalatiei de 200.000 de tone de trihidrat de alumina pe an 
(“proiectul ATH”). In februarie 2019 a fost finalizat studiul de 
prefezabilitate  care a fost aprobat de actionarii SMHL si a fost 
inceput studiul de fezabilitate bancara, care va continua pana la 
sfarsitul anului 2019. Ca parte a studiului de fezabilitate bancara, 
SMHL, de asemenea, a initiat in 2019 un program extensiv de 
explorare in partea de nord a concesiunii sale pentru a stabili  
rezervele de minereu de bauxita si resurse minerale compatibile 
JORC potrivite pentru proiectul ATH. La sfarsitul S1 2019 investitia 
totala este de 0,4 millioane USD. Pentru implementarea planului 
de actiuni a proiectului, la data de 21 iunie 2019 SMHL a semnat 
un Acord tripartit in forma unui Memorandum de intelegere intre 
Afreximbank, SMHL si Guvernul Sierra Leone. 

Alte proiecte de investitii intreprinse de SMHL sunt indreptate spre 
o functionare  stabila, in siguranta si continua, precum constructia 
drumurilor, reabilitarea barajelor, lucrari importante de intretinere 
si reparatia capitala a  instalatiei de spalare si a flotei fluviale, 
achizitionarea diverselor echipamente si vehicule usoare, etc. 
Valoarea totala a investitiilor realizate in S1 2019 in acest scop 
este de 1,9 milioane USD.  

In S1 2019, SMHL a inregistrat o productie de 1.117.240 de tone 
de bauxita (S1 2018: 1.131.608 tone), iar in ceea ce priveste 
vanzarile, nivelul inregistrat in S1 2019 a fost similar celui raportat 
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in S1 2018, in linie cu strategia Grupului, deoarece SMHL ramane 
furnizorul unic de bauxita pentru societatea-mama, Alum, pentru 
a acoperi in proportie de 100% necesarul de bauxita al Alum. In 
S1 2019 SMHL a reusit sa incheie doua contracte de vanzare-
cumparare cu terte parti independente si a comercializat trei vase 
de bauxite, alte trei fiind contractate pentru a fi vandute in S2 2019.
 
Din cauza limitarilor de pe piata locala din Sierra Leone, SMHL 
trebuie sa importe toate echipamentele principale, utilajele grele, 
vehiculele usoare si majoritatea pieselor de schimb din alte tari, 
care este cea mai eficienta strategie  from overseas, which is the 
most effective strategy cost-wise. Una dintre cele mai mari realizari 
in S1 a SMHL in ceea ce priveste costurile este faptul ca a obtinut 
scutirea de la plata accizei pe combustibil. 

SMHL participa in permanenta la conferinte internationale in 
domeniul bauxitei si aluminei in scopul promovarii societatii si a 
produselor sale pe piata globala.  In februarie 2019, reprezentantii  
SMHL au participat la cel de-al 2-lea summit mondial privind bauxita 
si dezvoltarea durabila 2019 in Singapore si, de asemenea, vor 
participa la cea de-a 8-a Conferinta si Expozitie Internationala a 
IBAAS-GAMI 2019 in China, Guiyang.  

La data prezentului raport, in SMHL nu exista litigii pe rolul 
instantelor.

CONEF S.A.

Conef este o societate infiintata conform HG nr. 30/1991. Actiunile 
Societatii nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata. Capitalul 
social al societatii este de 6.692 mii RON, reprezentand 2.676.661 
de actiuni ordinare cu o valoare nominala de 2,50 RON, subscris 
integral de actionari. 

La sfarsitul anului 2018, actionarul majoritar al ALRO, Vimetco 
N.V. impreuna cu actionarul Conef S.A., au derulat o oferta de 
vanzare de tip plasament privat accelerat, a unui pachet de actiuni 
ALRO, reprezentand un procent cumulat de 33,77% din capitalul 
social al emitentului. In urma acestei operatiuni, Conef S.A. a 
vandut intregul pachet de actiuni pe care il detinea in ALRO.

Conducerea executiva a Conef este asigurata de Marian Nastase 
-Director General si Constantin Ciobanu – administrator unic.

Analiza tendintelor sau evenimentelor 
care ar putea afecta activitatea 
Grupului ALRO
La 30 iunie 2019 Societatile Grupului sunt implicate in diverse 
litigii sau proceduri judiciare care intervin in desfasurarea activitatii 
curente, avand calitatea de parati sau reclamanti. Societatile 
Grupului nu sunt implicate in litigii sau proceduri judiciare si nu 
au cunostinta de nicio procedura de natura judiciara, arbitrala sau 
administrativa care ar putea fi, in mod rezonabil, considerata ca
afectand semnificativ si negativ activitatea, situatia financiara sau 
rezultatele operatiunilor Grupului.

Hidroelectrica

• In aprilie 2015, Hidroelectrica S.A. a inaintat o actiune in 
instanta impotriva Societatii la Tribunalul Bucuresti, avand 
ca obiect, printre altele, pretinse beneficii nerealizate din 
contractul incheiat cu Societatea. Hidroelectrica a solicitat 
daune directe in valoare de:

 ͦ 60.347.845 RON, reprezentand pretinsa diferenta de 
pret dintre pretul mediu pe piata contractelor bilaterale 
si costul mediu al producerii de energie electrica, plus 
dobanzile acumulate; si

 ͦ 80.011.257 RON reprezentand pretinsa pierdere a 
profitului cauzata de vanzarea de energie electrica sub 
nivelul costurilor de productie.

Atat Tribunalul Bucuresti, cat si Curtea de Apel Bucuresti 
au respins actiunile inaintate de Hidroelectrica, partial ca 
urmare a prescriptiei (3 ani de la data pretinsei pierderi), si 
partial ca nefondate.

• In mai 2015, Societatea 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 S.A.

• 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.

• Hidroelectrica a inaintat recurs, care se afla, pe rolul Inaltei 
Curti de Casatie si Justitie, primul termen de judecata fiind 
stabilit pentru data de 4 octombrie 2018.

• La data de 7 decembrie 2018 completul de filtru nr. 3 a admis, 
in principiu, recursul declarat de reclamanta Hidroelectrica 
impotriva deciziei civile nr. 1346/A din 26 septembrie 2017, 
pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a Civila 
si a acordat termen la data de 28 februarie 2019, pentru 
judecata pe fond a recursului, in sedinta publica, cu citarea 
partilor.

• La termenul de judecata din data de 28.02.2019, instanta 
de judecata a respins, ca nefondat, recursul declarat de 
reclamanta S.P.E.E.H. Hidroelectrica impotriva deciziei 
civile nr. 1346/A din 26 septembrie 2017, pronuntata de 
Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a Civila, in dosarul 
nr. 13264/3/2015. Hotararea este definitiva. Informatia a 
fost preluata de pe portalul instantelor de judecata, urmare 
postarii acesteia pe site-ul Inaltei Curti de Casatie si Justitie 
a Romaniei.

Consiliul Concurentei

• In 2016, Societatea a contestat la Curtea de Apel Bucuresti 
o decizie a Consiliului Concurentei din Romania, prin care 
Societatii i s-a aplicat o amenda in suma de 21.239 mii RON   
in legatura cu o pretinsa intelegere verticala pe piata energiei 
electrice. Amenda a fost platita, dar contestatia a fost inca 

Raportul consolidat al administratorilor



Raport semestrial Grupul ALRO la 30 iunie 201929

in curs de solutionare. Pentru urmatoarea audiere, Curtea a 
numit un expert pentru a depune raportul de expertiza.

In plus, Societatea a contestat la Curtea de Apel Bucuresti o 
serie de ordine ale ANRE privind:

• calculul cotei de certificate verzi aferente consumului 
de energie al Societatii in 2015, si 

• metodologia de regularizare a cotei

Prima contestatie a fost respinsa de catre Curtea de Apel 
Bucuresti ca fiind prescrisa, iar recursul  formulat de Societate 
se afla in prezent pe rolul Curtii de Casatie si Justitie. A doua 
contestatie se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, la prima 
instanta. Ambele actiuni sunt suspendate pana in momentul 
in care Curtea Constitutionala Romana va da o hotarare 
privitoare la constitutionalitatea actiunilor inaintate de Societate 
in legatura cu prevederile legale ce au impact asupra litigiilor.

In ceea ce priveste anularea deciziei Consiliului Concurentei, 
ultimul termen al procesului a fost stabilit de catre Curtea de 
Apel Bucuresti pentru 1 aprilie 2019, astfel incat, Consiliul 
Concurentei sa ia la cunostinta si sa raspunda la solicitarea 
societatii de a se cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene sa 
clarifice unele aspecte juridice ale diferendului. 

In  ceea  ce  priveste  suspendarea  temporara  a  executarii  
silite   a deciziei de sanctionare nr. 82/2015 emisa de catre 
Consiliul Concurentei, ALRO a informat actionarii si investitorii 
ca, in data de 10 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a dispus 
respingerea cererii ca neintemeiata. In urma inaintarii celui de-
al doilea recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, 
aceasta instanta la termenul de judecata din data de 14 
noiembrie 2018 a respins recursul declarat de ALRO impotriva 
sentintei nr. 2014 din 10 iunie 2016 a Curtii de Apel Bucuresti 
precum si in ceea ce priveste recursul-incrucisat declarat 
de paratul Consiliul Concurentei impotriva considerentelor 
aceleiasi sentinte, ca fiind nefondate. Decizia pronuntata de 
Inalta Curte este finala. 

• In dosarul nr. 954/2/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, 
ce are ca obiect atat cererea de anulare a actului administrativ, 
minuta de sanctionare, cat si cererea de anulare a deciziei de 
sanctionare nr. 82/2015 emisa de catre Consiliul Concurentei, 
urmare atasarii dosarului nr. 3536/2/2016, instanta a amanat 
cauza la data de 5 iunie 2019, pentru a prezenta hotararea 
privind cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii 
Europene formulata de reclamanta.

In conformitate cu informatia postata pe site-urile instantelor 
de judecata, hotararea Curtii este urmatoarea: Curtea admite 
partial solicitarea de crestere a onorariului expertului. Curtea 
hotaraste cresterea  onorariului de  expertiza cu suma de 
22.000 RON. Respinge cererea de sesizare a Curtea de Justitie 
a Uniunii Europene.   Curtea indica data de  7 octombrie 2019 
ca data continuarii procedurilor de audiere, partile urmand a fi 
citate pentru aceasta data. Cu drept de atac atunci cand este 
data judecata pe fond. 

In ceea ce priveste situatia si actualizarile (daca e cazul) a dosarelor 
mentionate mai sus, ALRO va informa publicul si investitorii in timp 
util.  

In prima jumatate a anului 2019, LME a continuat sa scada, asa cum 
s-a aratat la sfarsitul anului 2018, ajungand la un pret mediu pe o 
perioada de sase luni pana la data de 30 iunie 2019 de 1.826 USD/
tona, comparativ cu pretul mediu al LME inregistrat pentru aceeasi 
perioada a  2018 de 2.209 USD/tona, in timp ce un nivel similar 
a fost raportat pentru aceeasi perioada a anului 2017, respectiv 
o medie  de 1.880 USD/tona. In S1 2019, cea mai mare valoare 
raportata a LME a fost de 1.923 USD/tona in luna martie, iar cea mai 
mare valoare in S1 2018 a fost de 2.603 USD/tona in aprilie. 

La data 30 iunie 2019, Grupul s-a incadrat in toti indicatorii financiari 
impusi in contractele cu bancile.

In primele sase luni ale anului financiar 2019, nu au existat 
schimbari semnificative in conditiile economice si de functionare 
care sa afecteze valoarea justa a activelor si pasivelor Societatii, 
cu exceptia volatilitatii normale a pretului la aluminiu pe pietele 
internationale si a cursurilor de schimb.

Principalele investitii / proiecte 
strategice / cercetare si dezvoltare
Programe de investitii

Programul de investitii al ALRO pe 2019 include un buget total de 
35 milioane USD, din care suma de peste 12 milioane USD este 
alocata pentru proiecte strategice, dupa cum urmeaza:

• extinderea capacitatii cu o linie de 60.000 tone pe an pentru 
procesarea deseurilor de aluminiu, ceea ce va creste 
capacitatea la 95.000 tone;

• inlocuire element principal la Laminorul de Benzi la Cald si 
Sistem Control Profil pentru produsele laminate la cald, si 

• extinderea statiei de tratare gaze din Turnatorie. 

Avand in vedere ca aceste proiecte au o complexitate crescuta si se 
estimeaza ca vor avea un impact major asupra dezvoltarii viitoare 
a Companiei, in prezent acestea se afla inca in stadiul de analiza 
pentru identificarea celor mai bune solutii si tehnologii pentru 
demararea acestora.

Toate aceste proiecte impreuna cu extinderea capacitatii de 
procesare a deseurilor (care, la finalizare, va asigura treptat o sursa 
importanta de metal din achizitia de deseuri), reprezinta componente 
esentiale, care vor ajuta ALRO sa devina mai independent fata de 
volatilitatea pretului la energia electrica si evolutia cotatiei LME. 
Pe termen lung, proiectele ALRO includ dezvoltarea capacitatii de 
turnare prin instalarea in Turnatorie a celei de-a cincea instalatii de 
turnare sleburi, ceea ce va aduce ALRO mai aproape de obiectivul 
sau de a obtine 120.000 de tone pe an de produse laminate plate.  

In cadrul strategiei sale de crestere a competitivitatii ALRO, in S1 
2019 Compania a continuat sa investeasca pentru optimizarea 
termenelor de livrare pentru produsele laminate la cald, prin 
implementarea unui Sistem de planificare a productiei (Planning 
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Tool) pentru FRP care va permite monitorizarea si controlul 
centralizat al intregului sistem de planificare a productiei.
   
In plus, ca parte a unei activitati sigure, responsabile si profitabile, 
ALRO se angajeaza sa continue programul de eficienta energetica, 
implementarea tehnologiei Aluminium Pechiney pentru repararea 
cuvelor de electroliza fiind planificata a se desfasura pe o perioada 
de noua ani. 

Impactul activitatii Alro asupra mediului inconjurator reprezinta una 
din principalele preocupari, iar Compania are ca obiectiv reducerea 
amprentei operatiunilor sale asupra mediului si indeplinirea 
provocarilor privind un viitor cu emisii scazute de carbon atat 
prin cresterea reciclarii metalului cat si prin implementarea de noi 
tehnologii pentru reducerea emisiilor, in Turnatorie.

Astfel, in S1 2019, au fost finalizate si puse in functiune urmatoarele 
investitii cu impact in reducerea consumurilor energetice:

• instalarea de agitatoare electromagnetice la cuptoarele G15 
si G16, si

• modernizarea sistemului de combustie la cuptoarele de 
topire G17 si G18.

Economiile de gaze naturale estimate sunt de aproximativ 10.000 
MWh/an. 

De asemenea, sunt in curs de finalizare lucrarile de modernizare 
a sistemului de combustie la cuptorul G18 urmand a fi pus in 
functiune in cursul semestrului 2 a anului 2019. 

Activitatea de Cercetare si Dezvoltare  
 
In ALRO, peste 90 de persoane sunt implicate in activitatea de 
cercetare, din care peste 50 fac parte din departamentul de 
Cercetare - Dezvoltare, scopul activitatii de cercetare fiind de 
a sprijini din punct de vedere tehnic si tehnologic sectoarele 
industriale ale ALRO, prin imbunatatirea fluxului tehnologic, 
scaderea consumurilor specifice, in special consumul de 
energie electrica, imbunatatirea calitatii produselor, cresterea 
competitivitati produselor, dezvoltarea de noi produse.

In primul semestru al anului 2019 actiunile importante de cercetare 
dezvoltare au cuprins:

• Realizarea si punerea in functiune a primelor cuve cu 
tehnologia AP12LE, in colaborare cu AP Rio Tinto. Obiectivul: 
reducerea consumului de energie electrica in electroliza 
aluminei cu aproximativ 300 kWh/tona (CC);

• Scaderea consumului de gaz natural in turnatorie prin 
modernizarea unui cuptor (arzatoare regenerative si control 
automatizat) de la instalatia de turnare sleburi Wagstaff 4;

• Punerea in functiune a unui cuptor de omogenizare si  a unei 
camere de racire sleburi; obiectiv:   cresterea cantitatii de 
produse tratate termic, dezvoltarea gamei de sleburi pentru 
industria auto si aerospatiala;

• Extinderea la scara industriala a folosirii anozilor cu sloturi 
in cuvele de electroliza aluminei, cu obiectivul de a scadea 
consumul de energie electrica;

• Au fost efectuate toate testele de performanta pentru 
echipamentele din cadrul Compartimentului de Tratamente 
Termice (echipament independent pentru cercetarea procesului 
de calire a tablelor din aliaje de aluminiu, echipament independent 
pentru eliminarea tensiunilor interne din tablele din aluminiu cu 
grosimi mai mici de 20 mm, si echipament independent pentru 
cercetarea procesului de imbatranire a tablelor din aliaje de 
aluminiu). Acest proiect este desfasurat cu Fonduri Europene. 
Obiectivul proiectului consta in:

 ͦ imbunatatirea si dezvoltarea tehnologiilor de tratamente 
termice, in special pentru tablele subtiri cu aplicatii in 
domenii speciale;

 ͦ cresterea productiei de table tratate termic in divizia 
Aluminiu Prelucrat si prin preluarea tehnologiilor dezvoltate 
in cadrul acestui compartiment;

 ͦ colaborari cu universitati, institute de cercetare di Romania 
si din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor;  

 ͦ realizarea de lucrari de cercetare si participare Congrese/ 
Conferinte in domeniul industriei aluminului.   

• Se efectueaza teste pentru producerea de sleburi din aliaje noi ( 
seriile 2 xxx si 7xxx), urmeaza testele de table si placi si apoi se 
va stabili pentru care dintre aceste produse va urma procesul de 
calificare. Obiectiv: realizarea de produse noi cu aplicatii pentru 
industria auto si aerospatiala;

• Realizarea de specificatii de produs pentru produsle noi asimilate 
in fabricatia ALRO, cu obiectivul de a transmite catre Vimetco 
Trading si catre clienti a datelor tehnice pentru produsele 
assimilate in productie;

• La a 148-a editie a conferintei anuale TMS 2019, 10-14 martie 
2019, San Antonio, Texas, s-au prezentat trei lucrari de cercetare. 
Aceste lucrari au fost publicate in volumul Light Metals 2019.  
Aceste lucrari au fost realizate in urma testelor si cercetarilor pe 
cele trei echipamente din Departamenul Cercetare Dezvoltare.

• Au fost prezentate si acceptate doua lucrari pentru editia a-IX-a a 
Congresului International “Metale si Minerale neferoase”, care se 
va desfasura in perioada 16-20 septembrie 2019, Krasnoyarsk, 
Rusia. Lucrarile au fost realizate in urma testelor efectuate pe 
echipamentele din Departamentul Cercetare Dezvoltare.

In plus, in primul semestru al anului 2019 s-a extins gradul de 
digitalizare prin:

• Folosirea tabletelor pentru aplicatii industriale la electroliza;   
 
• Crearea unei aplicatii pe telefonul mobil pentru a supraveghea 

mai bine productia si consumurile;    

• Extinderea aplicatiilor intranet pentru supravegherea procesului 
in special pentru camere video;  

• Imbunatatirea trasabilitatii produselor prin sisteme de poansonare 
si codificare;

• Extinderea sistemului de mentenanta predictiva la noile 
echipamente introduse in circuit;  

• Modernizarea sistemului de control si automatizarea la oalele 
de degazare pentru curatarea metalului;
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• Extinderea sistemului de supraveghere pe intranet la cuptoarele 
de mentinere / topire metal si cuptoarele de tratament termic;  

• Realizarea de noi functii la programul de urmarire cuve de 
electroliza.     

Un alt proiect care aduce beneficii importante atat ca si consumuri 
specifice, dar si de calitate, a fost utilizarea agitatoarelor 
electromagnetice pe linia de turnare sleburi Wagstaff 3, unde se 
toarna   produse aero. 

Eficienta energetica 

Unul dintre obiectivele principale pe termen mediu si lung este 
reprezentat de optimizarea consumurilor energetice si de utilitati, 
ALRO investind constant in aceasta directie. Prin urmare, sunt  
monitorizate in mod periodic consumurile energetice in vederea 
optimizarii proceselor de productie si cresterea eficientei energetice.
  
In cursul S1 2019 a fost obtinut acordul Operatorului de transport 
al gazelor naturale SNTGN Transgaz, pentru monitorizarea 
consumurilor de gaze naturale online, direct din contoarele de 
decontare,  fiind posibila o mai buna prognozare a consumului de 
gaze naturale, in scopul reducerii dezechilibrelor zilnice.

Mediu

Grupul pune un accent puternic pe diminuarea amprentei emisiilor 
de carbon si aloca in mod regulat investitii in aceasta directie cum a 
fost si cazul pentru prima jumatate a anului 2019 cand s-au finalizat 
doua mari proiecte in acest domeniu: 

• ALRO Divizia Aluminiu Primar – modernizarea sistemului de 
ardere la cuptorul G17 cu recuperarea caldurii. Acest lucru 
inseamna ca:

 ͦ Consumul de gaz natural este redus cu aproximativ 25%;
 ͦ Cresterea productivitatii cuptorului si reducerea emisiilor 

CO si NOx la valori minime, asigurand astfel conformitatea 
cu reglementarile acceptate de CE. 

• ALRO Divizia Aluminiu Procesat – pentru investitiile suplimentare 
detaliate mai jos, care au fost initiate in S1 2019, ALRO se afla in 
procesul de reautorizare pentru obtinerea permisului de mediu, 
in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare:

 ͦ Echipament independent pentru cercetarea procesului de 
calire a placilor din aliaje de aluminiu; 

 ͦ Echipament independent pentru cercetarea procesului de 
imbatranire a placilor din aliaje de aluminiu; 

 ͦ Echipament independent pentru cercetarea procesului 
de eliminare a tensiunilor interne din tablele din aliaje de 
aluminiu cu o grosime mai mica de 20 mm; 

In S1 2019, ALRO a fost controlata de unsprezece ori, de catre 
diferitele comisii de inspectie: de noua ori la ALRO Aluminiu Primar 
de catre G.N.M – Comisariatul Judetean Olt, I.S.U. Olt, M.A.I. – 
Departamentul pentru Substante Periculoase / Compartimentul 
Precursorilor pentru Explozive si Materiale Explozive, si de doua ori 
la ALRO Aluminiu Procesat de catre G.N.M – Comisariatul Judetean 
Olt. Nu s-au identificat neconformitati majore. 

Alte informatii privind activitatea Grupului

Politica de training

Activitatea de training in cadrul Grupului ALRO are ca obiectiv 
formarea profesionala continua a angajatilor si formarea profesionala 
anticipata a viitorilor angajati in vederea asigurarii necesarului de 
personal calificat pentru atingerea obiectivelor propuse.

In cadrul Grupului modul de organizare si desfasurare a 
activitatii de training are la baza urmatoarele principii

• Politica Grupului in domeniul resurselor umane este corelata 
cu strategia Grupului de realizare a unei cresteri sustenabile pe 
termen scurt, mediu si lung;

• Codul Muncii, republicat si legislatia in vigoare privind formarea 
profesionala continua a angajatilor;

• Alte prevederi legislative in vigoare.

Elemente fundamentale ale activitatii de training a Grupului

• Programe anuale de dezvoltare profesionala;
• Procedurile operationale privind formarea profesionala, 

competenta, constientizarea si instruirea, atestarea si evaluarea 
profesionala;

• Contractul Colectiv de Munca in vigoare la nivelul fiecarei 
Societati;

• Resursele umane – fiecare dintre Societatile din cadrul Grupului 
are un Departament RU in propria structura organizatorica a 
Societatii.

Implementarea procedurilor si activitatilor de training ale ALRO

Formarea profesionala continua a angajatilor Grupului ALRO se 
realizeaza in baza programului anual de formare, ce consta in mai 
multe etape si masuri:

• Instruiri profesionale periodice;
• Programe de initiere, calificare, recalificare, autorizare sau 

atestare organizate intern sau in colaborare cu firme specializate;
• Programe de perfectionare si specializare, organizate cu firme 

de consultanta de notorietate desfasurate “in-house” sau in afara 
Societatilor Grupului;

• Participarea la programe de studii aprofundate, postuniversitare, 
MBA sau EMBA etc.;

• Participari la actiuni de tip team-building, simpozioane, conferinte, 
workshop-uri, targuri si expozitii, in Romania sau in strainatate;

• Actiuni de consultanta oferita de specialisti recunoscuti in 
domeniul fabricarii aluminiului;

• Stimularea formarii pe cai informale sau formale;
• Programe avansate de formare profesionala prin parteneriate cu 

elevi ai Colegiului Tehnic Metalurgic din Slatina, prin infiintarea 
de clase educationale duale.

In S1 2019, in cadrul ALRO au fost organizate cursuri de calificare 
si/ sau recalificare in meseriile de metalurgist neferoase, laminator, 
termisti-tratamentisti, etc, precum si cursuri de autorizare a salariatilor 
pentru practicarea unor meserii care necesita si alte avize pe langa 
actul de calificare (ca de exemplu: cursuri instruire si autorizare a 
operatorilor NDT, autorizari ISCIR, autorizarea operatorilor care 
desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale etc.).
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In plus, in S1 2019, programele pentru imbunatatirea profesiilor de 
"electrician pentru tensiune scazuta", "lacatus mecanical", "notiuni 
teoretice si practice in domeniul echipamentului si sistemelor 
hidraulice industriale " etc. au fost organizate in cadrul programului 
ALRO Skills Academy.

Scopul principal al acestor cursuri este:

• asigurarea posturilor din schemele de personal cu angajati bine 
pregatiti profesional;

• aducerea nivelurilor de competente ale angajatilor la cel al noilor 
echipamente puse in functiune, ce prezinta o tehnologie de 
“ultima generatie”;

• facilitarea cresterii gradului de mobilitate interna a salariatilor in 
cazul unor modificari in structura organizatorica a Societatii, si

• respectarea prevederilor legale privind incadrarea corecta a 
angajatilor din punct de vedere al corelatiei dintre calificari si 
ocupatii;

In S1 2019 s-a continuat pregatirea profesionala si specializarea 
salariatilor implicati in Proiectele „Aero” si „Auto”. Se va pastra 
accentul pe organizarea programelor interne de instruire profesionala 
pentru schimbarea mentalitatii salariatilor privind autocontrolul, 
calitatea, reducerea costurilor, utilizarea eficienta a resurselor 
necesare desfasurarii activitatilor, respectarea procedurilor de sistem 
si operationale, imbunatatirea comunicarii cu sprijin si indrumare din 
partea consultantilor externi.

In S1 2019, salariatii TESA din toate domeniile de activitate (ca de 
exemplu, tehnic, automatizari industriale, IT, economic si altele) au 
participat la programe de perfectionare a pregatirii profesionale sau 
de specializare, in scopul accesului la cele mai avansate informatii si 
bune practici tehnice, economice si din alte domenii de interes pentru 
Societate.

Au fost organizate programe de dezvoltare  si formare profesionala si 
programe de specializare, cum ar fi: instruirea privind managementul 
calitatii, protectia mediului si programe referitoare la energie, formare 
IT, instruire SSM, formare pentru contabilitate si  financiar pentru a 
furniza o formare profesionala continua si alte programe de formare si 
de certificare necesare pentru desfasurarea zilnica a  activitatii.

O alta modalitate importanta de dezvoltare a pregatirii profesionale 
este participarea unor specialisti ai Societatii la seminarii, targuri, 
expozitii, workshop-uri, in tara si in strainatate.

In cadrul subsidiarelor Grupului au fost implementate proceduri si 
activitati de training similare – angajati ai Vimetco Extrusion participa 
la un program MBA, instruiri si programe de formare continua sunt 
derulate pentru angajatii Alum, Vimetco Extrusion si SMHL. In plus, 
pentru angajatii SMHL s-a acordat o atentie speciala masurilor de 
SSM, tinand cont de mediul in care isi desfasoara activitatea aceasta 
societate.

In intregul Grup, angajatii sunt incurajati sa-si continue dezvoltarea 
profesionala si personala, iar personalul este stimulat sa urmeze studii 
postliceale, postuniversitare, programe de master sau doctorale.

Formarea profesionala anticipata

Aceasta are ca obiectiv pregatirea anticipata a potentialilor angajati 
(ca de exemplu: elevi de la scoala profesionala sau de la colegii 
tehnice, studenti, alte categorii de tineri etc.).

Invatamant profesional dual

In 2017 s-a semnat parteneriatul dintre ALRO si Colegiul Tehnic 
Metalurgic Slatina privind infiintarea primei clase de invatamant 
profesional dual din judetul Olt. Prin incheierea acestui parteneriat 
ALRO a devenit parte activa in procesul de formare si calificare 
profesionala, punand la dispozitie personal calificat, ateliere de lucru 
si spatii necesare desfasurarii orelor de practica, dotate cu logistica 
si aparatura, astfel incat elevii sa poata obtine si sa aplice corect 
abilitatile necesare exercitarii calificarii alese;

Proiectul " Invatamant profesional dual " a continuat si in anul scolar 
2018 - 2019 prin organizarea unei clase de elevi compuse din doua 
grupe: o grupa de 14 elevi pentru calificarea in meseria de electrician 
si una de 14 elevi pentru calificarea in meseria de electrician de 
joasa tensiune.

Parteneriatul cu Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina a facilitat si 
efectuarea stagiilor de practica productiva la ALRO a elevilor de la 
scoala profesionala – clasele de laminatoristi, operatori masini unelte 
cu comanda numerica, turnatori si electro-mecanici. De asemenea, 
unii din angajatii Societatii au fost incurajati sa urmeze cursuri liceale 
sau post-liceale.

Proiecte comune cu universitati si licee

Parteneriate cu mediile universitare de profil tehnic, in special cu 
Universitatea “Politehnica” Bucuresti, Universitatea din Craiova 
(Departamentul de Fizica, Facultatea de Automatica si Calculatoare 
etc.) transpuse in practica prin:

• Internship – stagii de practica in cadrul departamentelor ALRO 
- in medie, peste 50 de studenti in fiecare an, de la diverse 
facultati si profile au efectuat activitati de formare si documentare 
profesionala in cadrul Societatii. In S1 2019, mai mult de 20 de 
studenti din centrele universitare din Bucuresti, Craiova si Pitesti 
au efectuat stagii de practica in cadrul ALRO;

• Realizarea lucrarilor de an / licenta / master ingloband diferite 
studii de caz bazate pe obiectul de activitate al ALRO;

• Realizarea de actiuni comune cu mediile universitare (ca 
de exemplu: vizite de documentare ale studentilor in cadrul 
ALRO, intalniri ale specialistilor ALRO cu studentii in centrele 
universitare, realizarea unor lucrari de cercetare, participarea la 
targuri de job-uri etc.);

• Suport material si sponsorizari oferite de ALRO in activitatile 
realizate de anumite universitati sau asociatii studentesti 
(de exemplu, suport oferit Departamentului de Fizica al 
Universitatii din Craiova pentru organizarea evenimentului 
"Noaptea cercetatorilor", implementarea de catre Universitatea 
Politehnica din Bucuresti a unor proiecte cu fonduri europene).

• Incepand cu S1 2019, ALRO a demarat organizarea de stagii 
de practica, care se adreseaza studentilor ce urmeaza cursurile 
universitare in domeniul metalurgiei neferoase.

Formarea profesionala anticipata s-a dovedit benefica pentru ALRO, 
din urmatoarele perspective:

• A facilitat recrutarea, selectia si pregatirea anticipata a viitorilor 
angajati. Astfel, o parte dintre studentii care au urmat programe 
de practica in cadrul ALRO au fost angajati dupa absolvire si in 
scurt timp au devenit specialisti de baza in fabricarea aluminiului;

• Este si o actiune in folosul comunitatii, deoarece sprijina 
absorbtia de catre ALRO a unor absolventi ai colegiilor tehnice 
din municipiul Slatina.

Raportul consolidat al administratorilor



Raport semestrial Grupul ALRO la 30 iunie 201933

Responsabilitate sociala corporativa
Responsabilitatea sociala corporativa (“CSR”) este procesul de 
management, parte integranta a strategiei de afaceri a Grupului, 
prin care acesta doreste sa contribuie la dezvoltarea unei societati
durabile si performante in fiecare zona in care activeaza.

In cadrul Grupului exista o politica prin care sunt identificate in 
permanenta persoanele care pot fi interesate de activitatile sale, 
le recunoaste drepturile legale si incurajeaza cooperarea lor cu 
societatile din cadrul Grupului, cu scopul de a crea prosperitate, 
locuri de munca si in vederea asigurarii sustenabilitatii unei 
intreprinderi solide din punct de vedere financiar.

Grupul incearca in permanenta sa se implice in rezolvarea 
problemelor sociale ale comunitatilor in care isi desfasoara activitatea 
si ia in considerare interesele societatii, responsabilizandu-se 
fata de angajati, actionari, comunitate si mediu. Grupul ALRO 
se implica activ in viata comunitatii prin angajarea in programe 
de responsabilitate corporativa, care vizeaza atat reconstruirea 
locuintelor distruse in urma unor dezastre naturale, cat si programe 
de educatie, sport si sanatate.

In ceea ce priveste Societatea-mama, ALRO, imaginea, identitatea 
si cultura sa corporativa sunt de o importanta fundamentala. 
Responsabilitatea sociala corporativa, parteneriatele, donatiile 
si sponsorizarile reprezinta formele prin care Societatea 
interactioneaza cu comunitatea in care activeaza, prin dezvoltarea 
unei strategii de implicare in comunitate.

Grupul ALRO crede in dezvoltarea sustenabila ce contribuie la 
cresterea Grupului si reprezinta un pas inainte pentru dezvoltarea 
de solutii inovatoare in domeniul fabricarii aluminiului. Grupul 
furnizeaza VHAVP clientilor extrem de exigenti tehnic din industriile 
aeronautica si auto, si suntem mandri sa afirmam ca aluminiul 
nostru de mica greutate contribuie la obtinerea unui consum 
redus de combustibil al avioanelor si autovehiculelor, prin aceasta 
reducandu-se si nivelurile de emisii.

Managementul este permanent preocupat de imbunatatirea 
si dezvoltarea politicii de parteneriate si de sponsorizari, de 
promovarea si incurajarea practicilor si principiilor de responsabilitate 
sociala corporativa prin integrarea acestora in criteriile de evaluare 
a performantei angajatilor si managerilor, de educatia tinerilor, de 
o mai buna cunoastere a artei si culturii romanesti, precum si de 
promovarea unui mediu curat si a unui stil de viata sanatos.

Grupul este constient de rolul important pe care il are in comunitate, 
astfel ca actioneaza cu responsabilitate pentru a influenta pozitiv 
comunitatea in care isi desfasoara activitatea. ALRO are un rol 
determinant pentru viata economica, sociala, culturala si sportiva a 
comunitatilor in care isi desfasoara activitatea.

Mai mult, ALRO, Societatea-mama, datorita potentialului sau 
economic si financiar, dar si datorita faptului ca este singurul 
producator de aluminiu si aliaje de aluminiu din Romania, este o 
societate reprezentativa nu numai pentru zona in care isi desfasoara 
activitatea, ci pentru intreaga industrie romaneasca. ALRO este un 
exemplu pentru modul in care managementul ethnic si financiar 
se impleteste cu cel legat de protectia mediului si managementul 
relatiilor cu partile interesate.

In acelasi timp, Grupul este responsabil pentru siguranta produselor 
si a clientilor sai. Grupul ALRO contribuie, in acest fel, la formarea 
de capital romanesc, la dezvoltarea economiei nationale si la 
asigurarea unui numar mare de locuri de munca. Ghidul masurilor 
asumate de ALRO in domeniul responsabilitatii sociale corporative 
este publicat in sectiunea cu acelasi nume de la pagina web www.
alro.ro.

In S1 2019, ALRO a contribuit si oferit sprijin in diverse actiuni si 
activitati culturale, sportive si educationale precum si activitati 
sociale, cum sunt cele enumerate mai jos:

• Proiectul "Impreuna pentru viitor" – Festival de dans – reprezinta 
un eveniment de strategie nationala de actiune comunitara, 
faza nationala, la care au participat 295 copii, echipe mixte 
compuse din elevi voluntari si beneficiary (elevi cu dizabilitati, 
calificati la etapa nationala). ALRO a sustinut acest proiect si, 
in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor, a oferit tuturor 
copiilor cadouri pentru a celebra performantele lor;

• Proiectul „Scoala educativa duala cu o durata de trei ani“ - un 
proiect care a inceput in 2017 si este in curs de desfasurare la 
data prezentului raport;

• ALRO in parteneriat cu Colegiul Tehnic Metalurgic din Slatina 
a dezvoltat si implementat incepand cu 2017 proiectul „ Scoala 
dual-educativa “ prin organizarea unei clase de 27 de elevi in 
specializarea „echipamente si instalatii din industria mecanica“. 
Acest parteneriat continua si  in anul scolar 2018/2019. In 
cadrul acestui proiect ALRO sustine financiar elevii in timpul 
perioadelor de stagiu prin acordarea de burse de 200 RON/
luna /elev, Compania asigura echipamentul de lucru si o masa 
calda in timpul perioadelor de stagiu si ofera locuri de munca 
pentru acei elevi  care au promovat examenul de calificare  la 
sfarsitul perioadei.

• Intre iunie si septembrie 2019 ALRO organizeaza programe 
de internship, care se adreseaza studentilor si absolventilor 
in specializarea „Metalurgie Neferoasa“. In cadrul acestor 
programe, ALRO ofera participantilor posibilitatea sa primeasca „ 
sentimentul experientei unui loc de munca “„lucrand“ in interiorul 
fabricii, pot participa la discutii si intalniri de lucru cu specialistii 
care lucreaza pentru ALRO, si sa fie activi  la  instructajele de 
specialitate si in atelierele de lucru.

• Elevii si profesorii de la Universitatea din Pitesti - Facultatea 
de Mecanica au efectuat o vizita tehnica la ALRO pentru 
documentare si informare;

• In cadrul proiectului din invatamantul gimnazial “Bacalaureatul, 
o sansa pentru cariera ta”, Liceul Tehnologic Alexe Marin din 
Slatina in colaborare cu ALRO a organizat o vizita de studiu 
la care au participat elevi si profesori din aceasta institutie; 
obiectivul principal al proiectului este de a creste motivatia 
elevilor pentru invatare, realizarea de performanta si de a-si 
imbunatati experienta de invatare si obtinerea de rezultate mai 
bune;
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• Proiectul "Crosul Primaverii  - Slatina 5K" - Sportul inseamna 
sanatate! A continuat si in 2019. ALRO incurajeaza si sprijina 
activitatile sportive din Slatina si din afara. Mai multi angajati au 
participat la crosul  primaverii, organizat pe 12 mai 2019 in Slatina 
si au castigat mai multe premii la sfarsitul acestui concurs.

In plus, in S1 2019, companiile Grupului au acordat mai multe 
sponsorizari pentru a sprijini evenimente si actiuni in domenii precum 
cel social - cultural, educatie, sanatate, religie, sport, parteneriate cu 
mai multe asociatii si fundatii implicate in domeniile cultural, educational 
si social-umanitare . Mai mult decat atat, diverse parteneriate cu licee, 
doctoranzi si universitati (in toate domeniile in care activeaza grupul 
au fost incheiate pentru a facilita practica de specialitate a studentilor 
/ elevilor, pentru organizarea vizitelor de documentare, pentru a-i 
sprijini la redactarea documentelor finale pentru obtinerea diplomei 
de licenta, masterat, doctorat, etc.

Mai mult decat atat, in S1 2019 o atentie deosebita a fost acordata 
relatiilor cu organizatiile sindicale in cadrul companiei si cu federatiile  
sindicale la care sunt afiliate ca un factor important de stabilitate, 
pace sociala si de realizare in ceea ce priveste performanta misiunii 
si obiectivele Societatii. Astfel, in perioada februarie-martie 2019 au 
avut loc negocierile cu sindicatele, iar de la 1 aprilie 2019 a intrat in 
vigoare un nou contract colectiv de munca atat la ALRO si Alum. 

In plus, reprezentantii ALRO sunt activi  in mai multe organisme de 
dialog social, cum ar fi Comisia de Dialog Social cu Institutia Prefectului 
Olt sau Consiliul Consultativ Tripartit atasat  Inspectoratului Teritorial 
de Munca Olt; ALRO a fost implicat, cu rezultate bune, in activitatea 
organizatiei angajatorilor sai, si anume OP UNIROMSIDER. 

ALRO este un factor important care contribuie la bugetele locale si 
nationale.

Celelalte filiale ale grupului sunt implicate in mod activ, in activitatea si 
in bunastarea comunitatilor in care isi desfasoara activitatea.

In S1 2019 filiala companiei ALRO, Alum a fost implicata in mai multe 
activitati socio-culturale cu un impact major in zona in care opereaza, 
printre care pot fi mentionate:

• sponsorizari pentru sustinerea de evenimente si actiuni in 
domenii precum: sanatate, social-umanitar, social-culturale, de 
educatie si scoli, sport;  

• conditiile de munca oferite, sa respecte drepturile omului, 
egalitatea si bunastarea angajatilor. In acest sens, recrutarea, 
selectarea si angajarea fortei de munca se face in principal din 
judetul Tulcea. De asemenea, procentul numarului de femei 
angajate in cadrul companiei a crescut de la 10% in 2010 la 
16,3% in S1 2019;

• colectarea de fonduri pentru cadouri oferite in timpul sarbatorilor 
de Pasti pentru persoanele in varsta din casele sociale din 
Tulcea; 

• colectarea de haine, jucarii, alimente pentru familiile cu venituri 
mici, cu mai multi copii; 

• continuarea unui parteneriat sportiv-educativ pentru a implica 
copiii angajatilor Alum in activitati sportive (de exemplu: inot), 
sprijinind in acelasi timp organizarea si participarea copiilor la 
competitii sportive (ex: inot, triatlon).

Mai mult, Vimetco Extrusion a continuat in S1 2019 traditia de a 
oferi sponsorizari pentru a imbunatati viata oamenilor din zona in 

care activeaza si ca atare a oferit fonduri de mai mult de 9.500  EUR 
spitalului local pentru cumparare de echipamente, atat pentru sala de 
operatie cat si pentru sala de recuperare si pentru achizitionarea de 
echipamente speciale pentru monitorizarea semnelor vitale ale nou-
nascutilor. 

In faza de pregatire, care urmeaza a se desfasura in august 2019, 
se afla Tabara de Educatie „Hranirea radacinilor mele“, sponsorizata 
de Vimetco Extrusion si dedicat pentru 16 copii din Institutia pentru 
Protectia Copilului Slatina (DGASPC Olt) - o tabara de 5 zile dedicata 
dezvoltarii inteligentei emotionale a copiilor.

Vimetco Extrusion are anual un program de stagii de practica cu 
universitati si licee. In 2019 am avut un program de stagiu, cu un 
student de la Universitatea din Craiova - 3 saptamani in Departamentul 
in IT si Internship cu Liceul metalurgic -15 elevi au facut practica in 
cadrul Departamentului de Mentenanta timp de 10 saptamani.

De asemenea, si SMHL, in plan local, este un membru active 
in viata comunitatilor din Sierra. Mai mult, in procesul normal al 
activitatii, operatiunile Grupului din Sierra Leone necesita  efectuarea 
lucrarilor de minerit care constau in decopertare, excavare, 
incarcare si transport, controlul  calitatii minereului, construirea si 
intretinerea drumurilor de acces, evacuarea apelor pluviale din 
zonele de exploatare a minereului, intretinerea zonelor de minerit si 
a cailor de acces la acestea,evacuarea sterilului, instalatii electrice 
in zonele de exploatare si servicii generale, lucrari de concasare si 
spalare, constand in concasarea primara, concasarea secundara, 
transportarea cu benzi transportoare, sortarea, manipularea si 
depozitarea materialelor, uscarea, eliminarea sterilului, reutilizarea 
apei si controlul procesului. De asemenea, Grupul desfasoara lucrari 
de refacere a mediului, in conformitate cu procedurile de mediu si de 
evaluare sociala ale Bancii Africane de Dezvoltare. Dupa epuizarea 
rezervelor unui depozit de minereu confirmat, terasele trebuie sa fie 
nivelate, iar solul vegetal (humusul si sau humusul lateritic) trebuie 
reasezat pe amplasament si intins pe terasele nivelate. Apoi trebuie 
sa fie reintrodusa vegetatia progresiv pentru reabilitarea zonei de 
minerit. 

SMHL se conformeaza responsabilitatii sale de a transfera 1% din 
veniturile sale la Comitetul de Dezvoltare Comunitara („CDC“) pentru 
a sprijini diferitele proiecte de dezvoltare pentru comunitatea locala pe 
termen lung si pentru imbunatatirea calitatii vietii. CDC-ul este format 
din diferiti actionari ai comunitatii in care SMHL este reprezentat 
de CFO si Managerul sau pentru Afaceri Comunitare. Directorul 
financiar al SMHL este, de asemenea, una dintre persoanele care 
ia deciziile pentru  asigurarea celei mai benefice  utilizari a fondurilor, 
in conformitate cu cerintele comunitare.Construirea unui complex 
CDC multifunctional a fost finalizat in 2019, care serveste drept 
loc comun de adunare pentru toate problemele comunitare, au un 
cinematograf pentru tineret si serveste drept birou pentru CDC. De 
asemenea, doua locuri de piata, mai multe puturi de apa, au fost 
construite toalete publice in aer liber pentru scolile  comunitare. Pe 
langa aceasta, SMHL reabiliteaza scolile din satele din apropiere, 
drumurile comunale si podurile pentru a imbunatati accesibilitatea 
pentru localnici.
 
De multi ani SMHL sprijina orfelinatul COTN prin donatii lunare de 
diverse produse alimentare, combustibil si autobuze pentru copii 
pentru a-i transporta la si de la scoala.
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Recent CDC-ul a acordat  bursa la peste 207 de universitati si studenti 
terte parti. In plus, sute de femei si fermieri din cinci triburi, din raioanele 
Moyamba, Bothe si Bo au beneficiat de bani pentru a-I  sprijini cu 
lucrarile in ferma inainte de inceperea anotimpurilor ploioase.

In luna iulie, Comitetul de Dezvoltare Comunitara va incheia contractele 
pentru construirea unui spital cu 100 de paturi, care va fi amplasat in 
satul Ngolla (cativa kilometri de la site-ul minier) din fondurile oferite 
de SMHL.

Schimbari care afecteaza capitalul si 
administrarea Societatilor din cadrul 
Grupului

Schimbari in Consiliul de Administratie si/ sau in 
Conducerea executiva a Grupului ALRO

In perioada de raportare au avut loc urmatoarele schimbari in 
cadrul Consiliului de Administratie sau in structura de management 
a Grupului:

• ALRO - in timpul AGOA desfasurata pe 25 aprilie 2019 s-au 
facut urmatoarele numiri:

 ͦ Dl. Marian Daniel Nastase a fost numit  membru al 
Consiliului pentru un mandat de patru ani, valabil de 
la 25 aprilie 2019 pana la 25 aprilie 2023. In plus, 
ca urmare a unei rezolutii a sedintei Consiliului de 
Administratie care a avut loc in aceeasi zi, dl Marian 
Daniel Nastase a fost reconfirmat ca Presedinte al 
Consiliului de Administratie;

 ͦ Dl. Serghei Gheorghe a fost numit  membru al Consiliului 
pentru un mandat de patru ani, valabil de la 25 aprilie 
2019 pana la 25 aprilie 2023. In plus, ca urmare a unei 
rezolutii a sedintei Consiliului de Administratie care a 
avut loc in aceeasi zi, dl Serghei Gheorghe a fost reales 
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie; 

 ͦ Dl. Gheorghe Dobra a fost numit membru al Consiliului 
pentru un mandat de patru ani, valabil de la 25 aprilie 
2019 pana la 25 aprilie 2023;

 ͦ Dl. Pavel Machitski a fost numit membru al Consiliului 
pentru un mandat de patru ani, valabil de la 25 aprilie 
2019 pana la 25 aprilie 2023;

 ͦ Dna. Svetlana Pinzari a fost numita membra a 
Consiliului pentru un mandat de patru ani, valabil de la 
25 aprilie 2019 pana la 25 aprilie 2023;

 ͦ Dl. Aleksandr Barabanov a fost numit membru al 
Consiliului pentru un mandat de patru ani, valabil de la 
25 aprilie 2019 pana la 25 aprilie 2023;

 ͦ Dl. Vasile Iuga a fost numit membru al Consiliului pentru 
un mandat de patru ani, valabil de la 25 aprilie 2019 
pana la 25 aprilie 2023;

 ͦ Dl. Marinel Burduja a fost numit membru al Consiliului 
pentru un mandat de patru ani, valabil de la 25 aprilie 
2019 pana la 25 aprilie 2023;

 ͦ Dl. Gabriel Laurentiu Ciocirlan a fost numit membru al 
Consiliului pentru un mandat de patru ani, valabil de la 
25 aprilie 2019 pana la 25 aprilie 2023;

 ͦ Dna. Oana Valentina Truta a fost numita membra a 
Consiliului pentru un mandat de patru ani, valabil de la 
25 aprilie 2019 pana la 25 aprilie 2023;

 ͦ Dl. Voicu Cheta a fost numit membru al Consiliului 
pentru un mandat de patru ani, valabil de la 25 aprilie 
2019 pana la 25 aprilie 2023;

• ALRO – pe 27 iunie 2019, mandatul directorului general, 
Dl Gheorghe Dobra, a fost prelungit de catre Consiliul de 
Administratie de la 1 august 2019 la  31 iulie 2023.

• Alum – nu au avut loc schimbari;
• Vimetco Extrusion – nu au avut loc schimbari;
• SMHL – nu au avut loc schimbari;
• Conef – nu au avut loc schimbari;
• Alte companii din Grup – nu au avut loc schimbari.

Alte informatii privitoare la Grupul ALRO

In perioada de raportare, Societatile din cadrul Grupului 
nu s-au aflat in situatia de a nu-si putea indeplini obligatiile 
financiare.

De asemenea, in S1 2019, nu au avut loc modificari privind 
drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Tranzactii semnificative
Grupul ALRO desfasoara tranzactii cu actionarul majoritar, 
societati sub control comun, directori si persoane din 
conducere, iar aceste tranzactii sunt incheiate in termeni 
comerciali normali.

Rulajele achizitiilor, precum si soldurile datoriilor si creantelor 
(dupa caz) legate de tranzactiile semnificative cu parti afiliate 
la 30 iunie 2018 sunt prezentate in Situatiile financiare 
consolidate condensate neauditate. In ceea ce priveste natura 
acestor tranzactii, acestea se refera la bunuri vandute si servicii 
prestate de catre Grup sau achizitionate de Grup de la partile 
afiliate, si anume: Vimetco N.V., Alum S.A., Vimetco Extrusion 
SRL, Conef S.A., Sierra Mineral Holdings 1, Ltd., Global 
Aluminium Ltd., Bauxite Marketing Ltd., Vimetco Trading 
SRL, Vimetco Management Romania SRL, Vimetco Power 
Romania SRL, Conef Gaz SRL, Conef Energy SRL, Centrul 
Rivergate SRL, Rivergate Rating Group SRL, Rivergate Fire 
SRL, Henan Zhongfu High Precision Aluminium.

In plus, tranzactiile constau in principal in acorduri pentru 
furnizarea de:

• servicii de consultanta (incheiate cu Vimetco Management 
Romania) – in baza carora Vimetco Management Romania 
presteaza servicii Societatii legate de evaluarea si analiza 
rapoartelor financiare si de management, remunerare, 
situatii financiare, precum si alte aspecte corporative si 
financiare;
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• contracte de agent si servicii (incheiate cu Vimetco Trading) 
– in baza carora Vimetco Trading identifica posibili clienti 
pentru produsele Societatii, participa la negocieri, intocmeste 
proiecte de contracte de furnizare, asigura diverse servicii 
(IT, planificarea resurselor intreprinderii (ERP), servicii de 
achizitii).

In plus, la data acestui Raport, Vimetco a obtinut o polita de 
asigurare pe patru niveluri pentru administratorii si membrii 
conducerii executive a Grupului. La expirarea acesteia, Grupul 
intentioneaza sa obtina acoperire comparabila in numele 
administratorilor si al membrilor conducerii sale executive.

In timpul S1 2019, tranzactiile dintre partile afiliate s-au bazat pe 
acorduri bilaterale si s-au realizat in termeni comerciali normali, 
iar tranzactiile care au avut loc sunt in mare parte aceleasi cu cele 
enumerate mai sus.

Pentru mai multe informatii privitor la tranzactiile semnificative 
cu parti afiliate, conform celor definite de IAS 24 “Raportarea 
tranzactiilor efectuate cu parti afiliate” in conformitate cu IFRS 
la data acestui Raport, a se vedea Nota 21 Tranzactii cu 
partile afiliate din Situatiile Financiare Consolidate Condensate 
Neauditate la sase luni incheiate la 30 iunie 2019 incluse in acest 
Raport.
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Perspective pentru S2 2019
In S1 2019 industria aluminiului a continuat sa fie afectata de 
instabilitatea politica la nivel global, pe fondul unor noi legi si 
reglementari, taxe, masuri de protectie a mediului, preturi si noi 
reguli de alocare a certificatelor verzi si de emisii. Mai mult, LME 
a continuat sa raporteze cotatii reduse care impreuna cu factorii 
externi mentionati mai sus au fost, de asemenea, reflectate 
in rezultatele financiare ale companiilor mari din industria 
aluminiului, care au raportat fie o scadere a profiturilor sau chiar 
pierderi in prima jumatate a anului 2019. 

Pentru a doua jumatate a anului 2019, mediul provocator si 
circumstantele pietei nu par sa se schimbe. In functie de situatia 
politica si a comertului la nivel mondial, ar putea aparea chiar 
circumstante mai dificile. Incetinirea economiei chineze ar putea 
deveni o preocupare reala. China este principalul jucator de pe 
piata aluminiului si aplica o politica de export extrem de agresiva 
pentru produsele din aluminiu laminate plate avand preturi 
mult mai mici decat producatorii occidentali. Mai multe masuri 
antidumping ale SUA impotriva importului de aluminiu din China 
in SUA sunt in curs de investigare. 

Mai mult, ridicarea definitiva a sanctiunilor SUA impotriva lui 
Rusal in T1 2019 a insemnat, de fapt, pe de o parte, mai mult 
aluminiu disponibil pe piata, lucru care a determinat o presiune 
si mai mare asupra primelor la bare si cu o scadere puternica a 
primelor spre sfarsitul lui Q 2 2019, de cealalta parte. Aceasta 
presiune a pretului ar putea fi mentinuta si in T3 2019 si cel mai 
probabil pana la sfarsitul anului 2019.

Un alt factor extern important care ar putea afecta rezultatele 
Grupului in S2 2019 este reprezentat de pretul energiei (care 
a continuat in S1 2019 si cel mai probabil va avea aceeasi 
tendinta si in a doua jumatate a anului 2019), sa reflecte 
preturi si volatilitati ridicate si, prin urmare, sa fie si mai greu de 
estimat impactul lor asupra rezultatelor globale ale Grupului. 
ALRO continua eforturile sale pentru a-si reduce expunerea 
semnificativa la sistemul energetic local, prin implementarea 
de proiecte pentru maximizarea eficientei energetica (ca de 
exemplu, proiectul AP12LE Technology) sau pentru extinderea 
capacitatii Eco-Topitoriei pentru procesarea unor volume mai 
mari de deseuri care necesita cantitati mai mici de energie. Cu 
toate acestea, avand in vedere ultimele evolutii din industria 
energetica, Grupul acorda atentie oricaror noutati din acest 
domeniu, deoarece orice variatie ar putea genera costuri si mai 
mari cu energia, costuri care reprezinta deja o povara pentru 
ALRO, avand in vedere abordarea celorlalte tari atunci cand 
stabilesc reglementari pentru jucatorii din industria aluminiului 
care actioneaza in interiorul granitelor lor.

Intrucat toti acesti factori de piata externi nu pot fi influentati de 
catre Grup sau de Companie, in S2 2019, Grupul isi va continua 
eforturile pentru a le atenua asa cum a facut si in trecut. Astfel, 
Grupul ALRO isi va continua investitiile in cercetare si dezvoltare, 
aceste domenii fiind unele dintre prioritatile Societatii-mama 
si filialelor sale si, de aceea, resurse semnificative umane si 
financiare sunt alocate in aceste directii. Prin urmare, echipele de 
cercetare si dezvoltare ale Grupului vor participa cu doua lucrari 
de cercetare la cea de-a 9-a editie a Congresului International 

"Metalele si mineralele neferoase" care va avea loc in perioada 
16-20 septembrie 2019 in Krasnoyarsk, Rusia si in numeroase 
conferinte specializate pentru acumularea de noi cunostinte 
privind ultimele tehnologii si solutii inovatoare disponibile, 
care vizeaza sa ajute Grupul sa isi mentina competitivitatea 
si dezvoltarea durabila. Pe langa aceasta, pentru restul 
anului, echipele de cercetare si dezvoltare intentioneaza sa 
finalizeze temele de cercetare aflate in desfasurare si sa aplice 
rezultatele obtinute pentru a imbunatati procesele de fabricatie 
si pentru a reduce ratele de consum specifice. In plus, in cadrul 
compartimentului de tratare termica sunt in curs de desfasurare 
noi tehnologii pentru a sprijini cresterea productiei in cadrul Diviziei 
de Aluminiu Procesat. Un total de 16 teme de cercetare pregatite 
si aprobate pentru anul 2019 sunt in curs de desfasurare, iar 
altele se vor desfasura pe parcursul mai multor ani. Aceste teme 
vizeaza dezvoltarea tehnologiilor existente, conditiile de mediu si 
de munca, reducand consumurile specifice. Unele dintre ele sunt 
mentionate mai jos:

• Reducerea nivelului de incluziuni in topitura metalica, 
utilizand un sistem dublu de filtrare cu filtre de porozitati 
diferite;

• Optimizarea procesului de tratare a baii metalice in functie 
de metoda, cantitate si tip de flux utilizat; 

• Studii si cercetari privind influenta parametrilor tratamentului 
termic, teste cu echipamentele implementate cu fonduri 
europene:

 ͦ transferul termic in functie de grosime si timp, pentru 
fiecare aliaj disponibil pentru cercetare;

 ͦ  influenta distantei dintre tabla si duzele superioare in 
timpul calirii;

 ͦ vitezele de avans a frontului de racire in materialul 
calit si viteza de translatie a tablelor in incinta de calire 
pentru produsele din aliaj de aluminiu cu durificare 
structurala;

 ͦ timpul dintre calire si intindere pentru eliminarea 
tensiunilor interne;

 ͦ determinarea functiei matematice de dependenta a 
timpului de mentinere in palierul de temperatura cu 
grosimea produselor calibile ;

 ͦ evidentierea cauzelor dependente de conditiile de 
intindere controlata pentru detensionare asupra 
aparitiei defectelor si neconformitatilor de pe suprafata 
tablelor din aliaj de aluminiu dur calibil.

Mai mult, in S1 2019, au fost finalizate proiectele co-finantate 
prin fonduri europene, iar in S2 2019, Grupul investigheaza orice 
alte posibilitati in acest domeniu. 

Mai mult, procesul intensiv de digitalizare inceput in 2018 va 
continua si in S2 2019 si acest concept a fost adoptat si pus in 
aplicare ca parte a sistemului de operare in cadrul afacerii pentru 
a furniza in mod continuu valoare, in timp ce se obtin si economii 
semnificative.
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Abrevieri și definiții utilizate în raport
ASF Autoritatea de Supraveghere Financiară, România

AGA Adunarea Generală a Acționarilor

AGEA Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

AGOA Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

ATS Sistem alternativ de tranzacționare în cadrul BVB

BAT Cele mai bune tehnici disponibile așa cum sunt stabilite de Directiva Europeană 2010/75/UE privind emisiile industriale

BVB Bursa de Valori București

Cod QR Cod de răspuns rapid

HG Hotărâre de guvern

EBIT Profit înainte de impozitare, de alte câștiguri și pierderi financiare

EBITDA Profit înainte de impozitare, de alte caștiguri și pierderi financiare, de amortizare și depreciere

ERP Program pentru planificarea eficientă a resurselor companiei

IAS Standardele Internaționale de Contabilitate

IATF International Automotive Task Force - certificări aferente industriei auto

IFRS Standardele Internaționale de Raportare Financiară

ISO Organizația Internațională pentru Standardizare

KPI Indicatori - cheie de evaluare a performanței societății

LC Acreditive

LME Prețul aluminiului la Bursa de Metale de la Londra

NADCAP National Aerospace and Defense Contractor Accreditation Program of Performance Review Institute - SAE

PLP Produse laminate plate

PPE Imobilizări corporale

PVAFM Produse cu valoare adăugată foarte mare

PVAM Produse cu valoare adăugată mare

S1 / S2 Prima jumătate a anului (semestrul 1) / a doua jumătate a anului (semestrul 2)

SUA Statele Unite ale Americii

T1/T2/T3/T4 Trimestrul 1/ Trimestrul 2/ Trimestrul 3/ Trimestrul 4
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Situatii financiare interimare consolidate simplificate pentru 
perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019

Alro S.A. si filialele

Situatii financiare interimare consolidate simplificate 
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Nota Perioada de 6 

luni incheiata 
la 30 iunie 2019

Perioada de 6 
luni incheiata 

la 30 iunie 2018
Venituri din contractele cu clientii 5  1.506.218  1.563.610 
Costul bunurilor vandute  -1.342.519  -1.207.340 
Profit brut  163.699  356.270 

Cheltuieli generale, administrative si de desfacere 7  -137.378  -146.241 
Alte venituri operationale 8  144.667  5.040 
Alte cheltuieli operationale  -4.630  -3.923 
Rezultat operational (EBIT)  166.358  211.146 

Cheltuieli cu dobanzile 9  -38.630  -21.210 
Castiguri  / (pierderi) nete din instrumente financiare derivate 15  710  16.692 
Alte castiguri / (pierderi) financiare nete  -9.247  -7.158 
Diferente nete de curs valutar  -14.390  -8.722 
Rezultat inainte de impozitare  104.801  190.748 

Impozit pe profit 10  -25.093  -36.597 
Rezultatul perioadei  79.708  154.151 

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  -2  12 

Categorii care ar putea fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -5.099  13.109 
Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit  -5.101  13.121 

Total rezultat global aferent perioadei  74.607  167.272 

Rezultat atribuibil
Actionarilor Alro S.A.  79.234  153.974 
Intereselor care nu controleaza  474  177 

 79.708  154.151 
Rezultatul global total atribuibil
Actionarilor Alro S.A.  74.162  167.014 
Intereselor care nu controleaza  445  258 

 74.607  167.272 
Rezultatul pe actiune
De baza si diluat (RON) 11  0,111  0,216 

Situatia interimara consolidata de profit sau pierdere si a rezultatului 
global pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 -neauditata 

in mii RON
cu exceptia rezultatului pe actiune

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 12 august 2019.  
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Nota 30 iunie 2019 31 decembrie 2018
Active

Active imobilizate
Imobilizari corporale 12  1.175.909  1.190.373 
Imobilizari necorporale  6.566  6.934 
Fondul comercial  92.404  90.837 
Creanta privind impozitul pe profit amanat 10  48.848  50.354 
Alte active pe termen lung 13  69.782  52.634 
Total active imobilizate  1.393.509  1.391.132 

Active circulante
Stocuri 16  822.067  835.029 
Creante comerciale nete  63.224  70.126 
Creante privind impozitul pe profit  47  -   
Alte active curente 17  89.895  431.178 
Instrumente financiare derivate pe termen scurt 15  996  -   
Numerar restrictionat 18  9.579  8.370 
Numerar si echivalente de numerar 18  424.658  203.609 
Total active circulante  1.410.466  1.548.312 
Total active  2.803.975  2.939.444 

Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri proprii
Capital social  370.037  370.037 
Prime de capital  86.351  86.351 
Alte rezerve  343.353  344.333 
Rezultatul reportat  39.672  135.358 
Rezultatul perioadei  79.234  235.006 
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor Alro S.A.  918.647  1.171.085 
Interese care nu controleaza  2.170  1.739 
Total capitaluri proprii  920.817  1.172.824 

Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung 19  1.104.773  870.781 
Datorii de leasing pe termen lung 19  7.335  3.550 
Provizioane pe termen lung  33.839  32.854 
Beneficii post-angajare  43.184  42.610 
Subventii pe termen lung  50.677  49.956 
Alte datorii pe termen lung  2.362  3.601 
Total datorii pe termen lung  1.242.170  1.003.352 

Datorii curente
Imprumuturi pe termen scurt 19  188.380  73.563 
Datorii de leasing pe termen scurt 19  4.739  2.500 
Provizioane pe termen scurt 8  3.934  31.233 
Datorii comerciale si alte datorii  243.239  210.750 
Impozit pe profit  17.471  14.300 
Subventii pe termen scurt  4.309  1.914 
Alte datorii curente 20  178.916  429.008 
Total datorii curente  640.988  763.268 
Total datorii  1.883.158  1.766.620 
Total capitaluri proprii si datorii  2.803.975  2.939.444 

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 12 august 2019.

Situatia interimara consolidata a pozitiei financiare la 30 iunie 2019 
- neauditata 

in mii RON 
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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 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  -  -  -  -  -  -  153.974  153.974  177  154.151 

Alte elemente ale venitului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  13.028  13.028  -  -  13.028  81  13.109 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  12  -  12  -  12 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  13.028  13.028  12  -  13.040  81  13.121 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  13.028  13.028  12  153.974  167.014  258  167.272 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  931 -  931  389.650  -390.581  -  -  - 
Dividende distribuite - - - - -  -367.637 -  -367.637  -11  -367.648 
Sold la 30 iunie 2018  356.091  86.351  365.450  -19.949  345.501  71.434  153.974  1.013.351  1.621  1.014.972 

Sold la 1 ianuarie 2019  370.037  86.351  367.834  -23.501  344.333  135.358  235.006  1.171.085  1.739  1.172.824 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -  -  79.234  79.234  474  79.708 

Alte elemente ale rezultatului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  -5.070  -5.070  -  -  -5.070  -29  -5.099 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  -2  -  -2  -  -2 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  -5.070  -5.070  -2  -  -5.072  -29  -5.101 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -5.070  -5.070  -2  79.234  74.162  445  74.607 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului anului anterior  -  -  4.090 -  4.090  230.916  -235.006  -  -  - 
Dividende distribuite  -  -  -  -  -  -326.600  -  -326.600  -14  -326.614 
Sold la 30 iunie 2019  370.037  86.351  371.924  -28.571  343.353  39.672  79.234  918.647  2.170  920.817 

Situatia interimara consolidata a modificarilor capitalurilor proprii pentru 
perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 - 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 12 august 2019.
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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 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  -  -  -  -  -  -  153.974  153.974  177  154.151 

Alte elemente ale venitului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  13.028  13.028  -  -  13.028  81  13.109 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  12  -  12  -  12 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  13.028  13.028  12  -  13.040  81  13.121 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  13.028  13.028  12  153.974  167.014  258  167.272 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  931 -  931  389.650  -390.581  -  -  - 
Dividende distribuite - - - - -  -367.637 -  -367.637  -11  -367.648 
Sold la 30 iunie 2018  356.091  86.351  365.450  -19.949  345.501  71.434  153.974  1.013.351  1.621  1.014.972 

Sold la 1 ianuarie 2019  370.037  86.351  367.834  -23.501  344.333  135.358  235.006  1.171.085  1.739  1.172.824 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -  -  79.234  79.234  474  79.708 

Alte elemente ale rezultatului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  -5.070  -5.070  -  -  -5.070  -29  -5.099 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  -2  -  -2  -  -2 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  -5.070  -5.070  -2  -  -5.072  -29  -5.101 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -5.070  -5.070  -2  79.234  74.162  445  74.607 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului anului anterior  -  -  4.090 -  4.090  230.916  -235.006  -  -  - 
Dividende distribuite  -  -  -  -  -  -326.600  -  -326.600  -14  -326.614 
Sold la 30 iunie 2019  370.037  86.351  371.924  -28.571  343.353  39.672  79.234  918.647  2.170  920.817 

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 12 august 2019.
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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 capacitatea de productie. 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 54,19% din actiunile Societatii la 30 iunie 2019. Vimetco N.V. 
este o companie inchisa, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, A Tower, 4th floor, 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 12 
august 2019.
   

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 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 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 2018. 
Aceste situatii financiare interimare consolidate simplificate nu includ toate informatiile necesare pentru situatiile financiare anuale 
complete, si trebuie citite impreuna cu situatiile financiare consolidate ale Grupului pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018.  
    
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 interimare 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.      

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 12 august 2019.

Situatia interimara consolidata a fluxurilor de trezorerie pentru perioada 
de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 - neauditata

        

 
Nota Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
Fluxuri de numerar din activitatea operationala
Rezultat inainte de impozitare  104.801  190.748 
Ajustari pentru:
Amortizare  73.549  65.328 
Variatia neta a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale  -4.790  -1.262 
Variatia neta a provizioanelor  -27.299  3.155 
Variatia ajustarilor pentru deprecierea valorii stocurilor  15.307  5.598 
Variatia ajustarilor pentru deprecierea creantelor 7  48  967 
Pierdere din vanzarea/casarea imobilizarilor corporale  686  1.610 
Diferente nete de curs valutar din reevaluarea imprumuturilor  8.965  25.107 
Venituri din dobanzi  -3.009  -4.323 
Cheltuieli cu dobanzile 9  38.630  21.210 
(Castig) / pierdere din instrumentele financiare derivate 15  -710  -16.692 

Modificari ale capitalului circulant:
Variatia stocurilor  -133  -30.605 
Variatia creantelor si a altor active  1.614  -27.897 
Variatia datoriilor  37.664  58.733 

Impozit pe profit platit  -19.741  -9.411 
Dobanzi platite  -40.415  -21.577 
Incasari / (plati) din operatiuni cu instrumente financiare derivate, net  8.362  -901 
Fluxuri de numerar nete din/(utilizate in) activitatea operationala  193.529  259.788 

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale  -81.571  -184.387 
Incasari din subventii  4.895  3.313 
Incasari din vanzari de imobilizari corporale  588  1.350 
Variatia numerarului restrictionat  -1.209  60.156 
Imprumuturi catre parti afiliate  -    41.200 
Dobanzi incasate  2.681  2.538 
Fluxuri de numerar nete din / (utilizate in) activitatea de investitii  -74.616  -75.830 

Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
Imprumuturi primite si leasing  372.653  61.173 
Rambursari de imprumuturi  -33.225  -33.736 
Dividende platite 11  -237.324  -329.172 
Fluxuri de numerar din / (utilizate in) activitatea de finantare  102.104  -301.735 

Modificare neta a numerarului si a echivalentelor de numerar  221.017  -117.777 
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei  203.609  320.828 
Efectul cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar  32  16 
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 18  424.658  203.067 

in mii RON 
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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 capacitatea de productie. 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 54,19% din actiunile Societatii la 30 iunie 2019. Vimetco N.V. 
este o companie inchisa, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, A Tower, 4th floor, 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 12 
august 2019.
   

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 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 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 2018. 
Aceste situatii financiare interimare consolidate simplificate nu includ toate informatiile necesare pentru situatiile financiare anuale 
complete, si trebuie citite impreuna cu situatiile financiare consolidate ale Grupului pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018.  
    
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 interimare 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, cu exceptia IFRS 15 Venituri 
din contractele cu clientii cu privire la veniturile din taxe de conectare la reteaua de distribuire si cu exceptia tratamentului de distribuire interimara a 
dividendelor, conform OMFP 3067/2018, aceasta distribuire fiind inregistrata in bilantul Societatii la 31 decembrie 2018, in creante pe pozitia "Alte active 
curente" iar in datorii, pe pozitia "Alte datorii curente", soldul neplatit.      
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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, daca nu se specifica altfel.   

Cursurile de schimb folosite la translatarea monedelor straine in lei au fost urmatoarele:    

30 iunie 2019 31 decembrie 2018

Curs de schimb USD la sfarsitul perioadei** 4,1587 USD/RON 4,0736 USD/RON

30 iunie 2019 30 iunie 2018

Curs de schimb mediu USD*** 4,1967 USD/RON 3,8441 USD/RON
 
**) asa cum sunt comunicate de Banca Nationala a Romaniei
***) calculat ca medie aritmetica a cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Nationala a Romaniei

      
3.  Aplicarea standardelor internationale de raportare financiara noi si revizuite 

Politicile contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare interimare consolidate sunt in concordanta cu cele aplicate la intocmirea 
situatiilor financiare anuale consolidate ale Grupului pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, cu exceptia adoptarii de noi standarde 
in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Grupul nu a adoptat inca nici un alt standard, interpretare sau modificare care a fost emis, dar care nu 
este inca in vigoare.    

Grupul aplica pentru prima data IFRS 16 Contractele de leasing, care necesita retratarea situatiilor financiare anterioare. In conformitate 
cu IAS 34, natura si efectul acestor modificari sunt prezentate mai jos.    

IFRS 16 Contractele de leasing  
   
IFRS 16 Contractele de leasing, emis la 13 ianuarie 2016 produce efecte pentru perioade anuale incepand la sau dupa data de 1 
ianuarie 2019 (s-a permis aplicarea anticipata, dar nu inainte ca entitatea sa aplice IFRS 15). IFRS 16 inlocuieste IAS 17 Contracte 
de leasing, IFRIC 4 Determinarea masurii in care un angajament contine un contract de leasing. IFRS 16 stabileste principiile pentru 
recunoasterea, evaluarea si prezentarea informatiilor privind contractele de leasing si impune ca utilizatorul de leasing sa contabilizeze 
toate leasing-urile intr-un singur model inclus in bilant, similar contabilitatii leasing-urilor financiare conform IAS 17. Standardul include 
doua scutiri de la recunoastere pentru utilizatorii de leasing – leasing-uri de active cu valoare mica si cele pe termen scurt. La data de 
inceput a unui contract de leasing, locatarul va recunoaste o datorie pentru platile de leasing si un activ reprezentand dreptul de utilizare 
al activului suport pe durata contractului de leasing. Locatarii vor trebui sa recunoasca separat o cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei 
de leasing si o cheltuiala cu amortizarea dreptului de utilizare al activului. Un utilizator de leasing poate alege sa aplice standardul 
folosind fie abordarea retrospectiva completa, fie cea retrospectiva modificata. Contabilitatea locatorului conform IFRS 16 este 
substantial neschimbata de contabilitatea conform IAS 17.    

a) Natura efectului adoptarii IFRS 16     
   
Inainte de adoptarea IFRS 16, Grupul a clasificat fiecare dintre contractele sale de leasing la data de incepere (in calitate de locatar) ca 
fiind fie un contract de leasing financiar, fie un contract de leasing operational. Un contract de leasing a fost clasificat ca un contract de 
leasing financiar daca transfera in mod substantial toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activului inchiriat 
Grupului; altfel a fost clasificat ca un contract de leasing operational. Leasingul financiar a fost inregistrat la inceputul contractului de 
leasing la valoarea justa a bunului inchiriat sau, daca era mai mica, la valoarea actualizata a platilor minime de leasing.   
  
Platile de leasing au fost repartizate intre dobanda (recunoscuta in categoria costurilor de finantare) si reducerea datoriei de leasing. In 
cadrul unui contract de leasing operational, proprietatea inchiriata nu a fost capitalizata, iar platile de leasing au fost recunoscute drept 
cheltuieli de chirie in contul de profit sau pierdere pe baza liniara, pe durata contractului de leasing. Orice chirie platita anticipat si chirie 
acumulata au fost recunoscute in contul Cheltuieli in avans si Alte datorii. 
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Note la situatiile financiare interimare consolidate simplificate - neauditate
in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune

La adoptarea IFRS 16, Grupul a aplicat o abordare unica de recunoastere si evaluare pentru toate contractele de leasing, cu exceptia 
contractelor de leasing pe termen scurt si a contractelor de leasing cu active cu valoare redusa. Standardul prevede cerinte specifice de 
tranzitie si activitati practice, care au fost aplicate de Grup.   

Contractele de leasing clasificate anterior ca leasing financiar   
   
Grupul nu a modificat valorile contabile initiale ale activelor și pasivelor recunoscute la data aplicarii initiale pentru contractele de leasing 
care au fost clasificate anterior ca leasing financiar (adica activele aferente drepturilor de utilizare si datoriile de leasing sunt egale 
cu activele si datoriile de leasing, recunoscute in conformitate cu IAS 17 ). Prevederile IFRS 16 au fost aplicate acestor contracte de 
leasing incepand cu 1 ianuarie 2019.   

Contractele de leasing incheiate anterior ca leasing operational   
   
Grupul a recunoscut activele aferente dreptului de utilizare si datoriile din leasing pentru acele contracte de leasing care au fost 
clasificate anterior drept contracte de leasing operational, cu exceptia contractelor de leasing pe termen scurt si a contractelor de 
leasing pentru active cu valoare redusa. Activele aferente drepturilor de utilizare pentru majoritatea contractelor de leasing au fost 
recunoscute pe baza valorii contabile ca si cum standardul ar fi fost intotdeauna aplicat, cu exceptia utilizarii ratei de imprumut 
incrementale la data aplicarii initiale. In unele contracte de leasing, drepturile de utilizare au fost recunoscute pe baza sumei egale cu 
datoriile din leasing, ajustate pentru orice plati de leasing in avans si previzionate, anterior recunoscute. Datoriile de leasing au fost 
recunoscute pe baza valorii actuale a platilor de leasing ramase, actualizate cu rata de imprumut incrementala la data aplicarii initiale.
   
In urma adoptarii IFRS 16, la 1 ianuarie 2019 au fost recunoscute drepturi de utilizare a activelor in valoare de 14.669 mii RON, fiind 
prezentate in situatia pozitiei financiare pe Alte active pe termen lung. Au fost recunoscute datorii suplimentare de leasing de 7.360 mii 
RON.   
 
b) Rezumat al noilor politici contabile dupa adoptarea IFRS 16   
   
Grupul a aplicat IFRS 16 incepand cu 1 ianuarie 2019, folosind metoda retrospectiva modificata. Acesta a aplicat IFRS 16 pentru toate 
contractele existente inainte de 1 ianuarie 2019, clasificate ca leasing conform IAS 17 si IFRIC 4.   

Grupul a ales sa aplice exceptarea propusa de standard pentru contractele de leasing cu o durata mai mica de 12 luni de la data 
aplicarii initiale si pentru contractele de leasing pentru active cu valoare mica.   
 
Grupul a recunoscut active si datorii noi pentru contractele de leasing operational pentru autovehicule, terenuri si echipamente. De 
asemenea, a fost recunoscuta o cheltuiala cu amortizarea dreptului de utilizare a activului si o cheltuiala cu dobanda aferenta datoriei 
de leasing. Dreptul de utilizare al activelor la data tranzitiei este egal cu datoria de leasing, ajustat cu orice suma platita in avans sau 
plati de leasing preliminate aferente leasingurilor recunoscute in situatia pozitiei financiare imediat inainte de data aplicarii initiale.  

La data de incepere a contractului de leasing, Grupul recunoaste datoriile de leasing, evaluate la valoarea actualizata a platilor de 
leasing, pe durata contractului de leasing. Platile includ plati fixe minus orice stimulente de primit, plati variabile de leasing care depind 
de un indice sau o rata si sumele care se asteapta sa fie platite sub forma de valoare reziduala.    

Anterior, Grupul a recunoscut cheltuiala cu leasingul operational liniar pe toata durata contractului si a recunoscut un activ sau o datorie 
numai in cazul in care a existat o diferenta temporara intre platile de leasing si cheltuiala recunoscuta.   

- Amendamente la IFRS 9 Caracteristici de plata anticipata cu compensare negativa au fost emise pe 18 mai 2018 (in vigoare 
pentru perioade de raportare anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 cu aplicare anticipata permisa). Amendamentul accepta 
active financiare cu caracteristici de plata anticipata ce permit sau impun unei parti din contract fie sa plateasca, fie sa primeasca 
compensatie rezonabila pentru incetarea inainte de termen a contractului (astfel incat, din perspectiva detinatorului activului poate 
fi o "compensare negativa"), sa se evalueze la costul amortizat sau la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global. 
Amendamentele nu au impact asupra situatiilor financiare ale Grupului.      
   
- Amendamente la IAS 19: Modificari ale planului, reduceri sau decontari, emise pe 7 februarie 2018 (neadoptate inca de UE). 
Amendamentele se vor aplica pentru perioade anuale ce incep cu sau dupa 1 ianuarie 2019, iar aplicarea timpurie este permisa. 
Amendamentele impun entitatilor sa foloseasca estimari actuariale actuale pentru a determina costul serviciului curent si dobanda 
neta pentru perioada ramasa din an dupa aducerea unei modificari la plan, dupa reduceri sau decontari. Amendamentele clarifica de 
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5.  Venituri din contractele cu clientii

Mai jos este detalierea veniturilor Grupului realizate din contractele cu clientii:

Perioada de 6 luni incheiata
 la 30 iunie 2019

Segmente
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Tipuri de bunuri si servicii
Vanzari de bauxita  152.284  -    -    -    -    152.284 
Vanzari de alumina  -    384.156  -    -    -    384.156 
Vanzari de produse aluminiu primar  -    -    1.119.514  -    -    1.119.514 
Vanzari de produse aluminiu procesat  -    -    -    751.588  -    751.588 
Alte venituri si servicii prestate  13.585  447  -    314  17.335  31.681 
Total venituri din contractele cu clientii  165.869  384.603  1.119.514  751.902  17.335  2.439.223 

Perioada de 6 luni incheiata
 la 30 iunie 2018

Segmente
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Tipuri de bunuri si servicii
Vanzari de bauxita  141.661  -    -    -    -    141.661 
Vanzari de alumina  -    387.329  -    -    -    387.329 
Vanzari de produse aluminiu primar  -    -    1.211.455  -    -    1.211.455 
Vanzari de produse aluminiu procesat  -    -    -    747.702  -    747.702 
Alte venituri si servicii prestate  14.673  63  -    664  17.376  32.776 
Total venituri din contractele cu clientii  156.334  387.392  1.211.455  748.366  17.376  2.520.923 

Segmentele de aluminiu au inregistrat o scadere a vanzarilor in S1 2019 comparativ cu S1 2018 pe fondul unor cotatii LME mai 
mici, in timp ce vanzarile de bauxita ale subsidiarei Grupului din Sierra Leone reflecta cotatii mai mari RON/USD in semestrul 
analizat fata de cele din perioada comparativa.      
  
Mai jos este prezentata reconcilierea veniturilor din contractele incheiate cu clientii cu sumele prezentate in informatiile pe 
segmente:      

Perioada de 6 luni incheiata 
la 30 iunie 2019

Venituri
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Vanzari catre clienti externi  40.788  89.943  621.118  751.123  3.246  1.506.218 
Vanzari intre segmente  125.081  294.660  498.396  779  14.089  933.005 
Total venituri din vanzari  165.869  384.603  1.119.514  751.902  17.335  2.439.223 
Ajustari si tranzactii intre segmente  -125.081  -294.660  -498.396  -779  -14.089  -933.005 
Total venituri din contractele cu clientii  40.788  89.943  621.118  751.123  3.246  1.506.218 

Perioada de 6 luni incheiata
 la 30 iunie 2018

Venituri
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Vanzari catre clienti externi  39.367  111.799  661.037  748.366  3.041  1.563.610 
Vanzari intre segmente  116.967  275.593  550.418  -    14.335  957.313 
Total venituri din vanzari  156.334  387.392  1.211.455  748.366  17.376  2.520.923 
Ajustari si tranzactii intre segmente  -116.967  -275.593  -550.418  -    -14.335  -957.313 
Total venituri din contractele cu clientii  39.367  111.799  661.037  748.366  3.041  1.563.610 

Tranzactiile intre segmente operationale sunt bazate pe preturi de piata stabilite intr-o maniera similara cu tranzactiile cu terte parti. 
Pentru modul cum Grupul urmareste performanta segmentelor sale individuale, a se vedea Nota 6.     
 
      

asemenea cum afecteaza contabilizarea modificarilor aduse unui plan, a reducerilor si a decontarilor, aplicarea cerintelor referitoare la 
plafonul activului aferent planului de pensii.   
   
- Amendamente la IAS 28: Interese pe termen lung in asociati si asocieri in participatie (emise pe 12 octombrie 2018, neadoptate 
inca de UE). Modificarile sunt aplicabile pentru perioadele de raportare anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019, permitandu-se 
aplicarea anticipata. Modificarile se refera la faptul daca evaluarea si, in special, cerintele privind deprecierea intereselor pe termen lung 
in asociatii si asocieri in participatie care, in substanta, fac parte din investitia neta in respectivul asociat sau asociere in participatie, 
ar trebui guvernate de IFRS 9, de IAS 28 sau de o combinatie a acestor doua standarde. Modificarile clarifica faptul ca o entitate 
aplica IFRS 9 Instrumente financiare inainte sa aplice IAS 28, acelor interese pe termen lung carora nu li se aplica metoda punerii in 
echivalenta. In aplicarea IFRS 9, entitatea nu tine cont de ajustarile valorii contabile a intereselor pe termen lung care sunt generate de 
aplicarea IAS 28. Aceste amendamente nu se aplica Grupului.   
   
- IFRIC 23 Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe profit. Interpretarea a fost emisa pe 7 iunie 
2017, intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea timpurie este permisa. Interpretarea 
abordeaza contabilitatea impozitelor pe profit in situatia in care tratamentele fiscale implica un grad de incertitudine care afecteaza 
aplicarea standardului IAS 12. Interpretarea furnizeaza indrumare cu privire la analizarea anumitor tratamente fiscale la nivel individual 
sau impreuna, verificarile autoritatilor fiscale, metoda adecvata care sa reflecte incertitudinea si contabilitatea modificarii evenimentelor 
si imprejurarilor. Directorii nu anticipeaza ca aplicarea amendamentelor in viitor va avea un impact asupra situatiilor financiare 
consolidate ale Grupului.   
  
Imbunatatiri anuale IFRS - Ciclul 2015 – 2017 (in vigoare pentru perioade anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2019), emise pe 
12 decembrie 2017 si neadoptate inca de UE. Imbunatatirile nu se asteapta sa aiba un impact semnificativ asupra situatiilor financiare 
ale Grupului. Aceste imbunatatiri anuale sunt o serie de amendamente la standardele urmatoare:   
   

 - IFRS 3 Combinari de intreprinderi si IFRS 11 Aranjamente in comun Modificarile aduse  IFRS 3 clarifica faptul ca, atunci 
cand o entitate obtine controlul asupra unei intreprinderi care este o operatiune in participatie, aceasta reevalueaza interesele 
detinute anterior in respectiva intreprindere. Modificarile aduse IFRS 11 clarifica faptul ca, atunci cand o entitate obtine 
controlul comun asupra unei intreprinderi care este o operatiune in participatie, entitatea nu reevalueaza interesele detinute 
anterior in respectiva intreprindere.   

   
 - IAS 12 Impozitul pe profit: Modificarile clarifica faptul ca efectele asupra impozitului pe profit ale platilor privind instrumentele 

financiare clasificate drept capitaluri proprii, trebuie recunoscute conform modului in care au fost recunoscute tranzactiile sau 
evenimentele din trecut care au generat profit distribuibil.   

   
 - IAS 23 Costurile indatorarii: Modificarile clarifica paragraful 14 din standard conform caruia, atunci cand un activ calificabil 

este disponibil pentru utilizarea sa prestabilita sau pentru vanzare si unele dintre imprumuturile specifice aferente activului 
calificabil respectiv raman restante la acel moment, imprumutul respectiv trebuie inclus in fondurile pe care o entitate le 
imprumuta, in general.    

   
Standarde emise, dar care nu sunt inca in vigoare si nu au fost adoptate de timpuriu   
   
Nu exista standarde noi emise in perioada de 6 luni incheiate la 30 iunie 2019.   
    
     
4.  Estimari 

Pentru intocmirea situatiilor financiare simplificate interimare, 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 interimare, 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 2018, 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 6 luni incheiata
 la 30 iunie 2019

Segmente
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Tipuri de bunuri si servicii
Vanzari de bauxita  152.284  -    -    -    -    152.284 
Vanzari de alumina  -    384.156  -    -    -    384.156 
Vanzari de produse aluminiu primar  -    -    1.119.514  -    -    1.119.514 
Vanzari de produse aluminiu procesat  -    -    -    751.588  -    751.588 
Alte venituri si servicii prestate  13.585  447  -    314  17.335  31.681 
Total venituri din contractele cu clientii  165.869  384.603  1.119.514  751.902  17.335  2.439.223 

Perioada de 6 luni incheiata
 la 30 iunie 2018

Segmente
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Tipuri de bunuri si servicii
Vanzari de bauxita  141.661  -    -    -    -    141.661 
Vanzari de alumina  -    387.329  -    -    -    387.329 
Vanzari de produse aluminiu primar  -    -    1.211.455  -    -    1.211.455 
Vanzari de produse aluminiu procesat  -    -    -    747.702  -    747.702 
Alte venituri si servicii prestate  14.673  63  -    664  17.376  32.776 
Total venituri din contractele cu clientii  156.334  387.392  1.211.455  748.366  17.376  2.520.923 

Segmentele de aluminiu au inregistrat o scadere a vanzarilor in S1 2019 comparativ cu S1 2018 pe fondul unor cotatii LME mai 
mici, in timp ce vanzarile de bauxita ale subsidiarei Grupului din Sierra Leone reflecta cotatii mai mari RON/USD in semestrul 
analizat fata de cele din perioada comparativa.      
  
Mai jos este prezentata reconcilierea veniturilor din contractele incheiate cu clientii cu sumele prezentate in informatiile pe 
segmente:      

Perioada de 6 luni incheiata 
la 30 iunie 2019

Venituri
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Vanzari catre clienti externi  40.788  89.943  621.118  751.123  3.246  1.506.218 
Vanzari intre segmente  125.081  294.660  498.396  779  14.089  933.005 
Total venituri din vanzari  165.869  384.603  1.119.514  751.902  17.335  2.439.223 
Ajustari si tranzactii intre segmente  -125.081  -294.660  -498.396  -779  -14.089  -933.005 
Total venituri din contractele cu clientii  40.788  89.943  621.118  751.123  3.246  1.506.218 

Perioada de 6 luni incheiata
 la 30 iunie 2018

Venituri
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Total

Vanzari catre clienti externi  39.367  111.799  661.037  748.366  3.041  1.563.610 
Vanzari intre segmente  116.967  275.593  550.418  -    14.335  957.313 
Total venituri din vanzari  156.334  387.392  1.211.455  748.366  17.376  2.520.923 
Ajustari si tranzactii intre segmente  -116.967  -275.593  -550.418  -    -14.335  -957.313 
Total venituri din contractele cu clientii  39.367  111.799  661.037  748.366  3.041  1.563.610 

Tranzactiile intre segmente operationale sunt bazate pe preturi de piata stabilite intr-o maniera similara cu tranzactiile cu terte parti. 
Pentru modul cum Grupul urmareste performanta segmentelor sale individuale, a se vedea Nota 6.     
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Alte operatiuni ale Grupului includ servicii catre entitatile afiliate sau catre clienti terti, iar pentru S1 2019, vanzare de certificate de emisii 
gaze cu efect de sera.       
     
In primul semestru al anului 2019, segmentele de aluminiu au fost afectate de costurile mai mari ale materiilor prime si utilitatilor utilizate 
in productie, care au fost in conformitate cu tendintele pietei. Segmentul de aluminiu primar a inregistrat pierderi, deoarece costurile 
sale au fost cu putin peste preturile aluminiului, care au scazut cu aproape 400 USD / t în perioada de raportare. Pentru segmentul 
de alumina, vanzarile catre terti au scazut in 2019, deoarece pietele industriei specifice nu au fost atat de favorabile ca in 2018, cand 
Grupul a beneficiat de cresterea preturilor aluminei; cu toate acestea, intrucat tranzactiile inter-segment sunt reflectate la cost, nu la 
preturi contractuale (adica achizitiile de bauxita), profitul segmentului alumina este mai mare, reflectand imbunatatirile din amonte ale 
eficientei costurilor. Alte venituri si cheltuieli operationale includ in 2019 venituri din vanzarea certificatelor de emisii la Alum (62.294 mii 
RON) si Alro (45.404 mii RON), pe care Grupul le-a avut la dispozitie sa le vanda atunci cand piata specifica va deveni favorabila. Cele 
doua companii au beneficiat de certificate de emisii in urma emisiilor mai scazute de dioxid de carbon datorita investitiilor in eficienta 
energetica realizate de Grup pe parcursul anilor.       
    
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.       
     
Activele si datoriile pe segmente la 30 iunie 2019, respectiv 31 decembrie 2018 sunt dupa cum urmeaza:    
    
      

Grupul Alro 
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Solduri 
intre 

segmente
Total

30 iunie 2019
Total active  172.778  613.112  971.673  683.470  1.034.060  -671.118  2.803.975 
Total datorii  297.476  237.435  215.069  159.435  1.296.234  -322.491  1.883.158 

31 decembrie 2018
Total active  158.466  540.823  1.146.583  687.906  1.220.738  -815.072  2.939.444 
Total datorii  299.867  233.352  178.735  172.808  1.477.558  -595.700  1.766.620 

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.    
   
Pozitiile Tranzactii intre segmente si Altele includ eliminari intre segmente si sume nealocabile. 
  
      
7.  Cheltuieli generale, administrative si de desfacere

 
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
Cheltuieli cu personalul  -61.392  -75.567 
Cheltuieli cu serviciile executate de terti  -31.725  -28.853 
Cheltuieli de consultanta si audit  -13.313  -12.112 
Cheltuieli cu materiale consumabile si utilitati  -5.242  -7.501 
Cheltuieli cu taxe altele decat impozitul pe profit  -4.727  -4.460 
Amortizare  -4.188  -4.034 
Asigurari  -4.400  -3.769 
Marketing si PR  -2.440  -2.558 
Cheltuieli cu deplasarile  -2.568  -2.778 
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare  -3.803  -   
Alte cheltuieli administrative  -3.532  -3.642 
Miscarea ajustarilor pentru creantele incerte  -48  -967 
Total  -137.378  -146.241 

   
6.  Raportarea pe segmente

Pentru scopuri administrative, Grupul este organizat, pe baza integrarii verticale, in divizii: 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.   
   
Pentru a avea o vizibilitate mai buna asupra performantei operationale si financiare a segmentelor Grupului, pentru a putea beneficia 
de sinergiile sale ca grup integrat, Conducerea monitorizeaza acum rezultatele pe segmente care contin tranzactiile intre segmente la 
cost. In aceasta nota, transferurile intre segmente, atat ale segmentelor Bauxita si Alumina, constand in livrari de materii prime, cat si 
ale segmentelor Aluminiu Primar si Procesat, ce constau in sleburi transferate de catre Alro catre propria sa divizie de procesare si bare 
transferate catre fabrica de extrudate Vimetco Extrusion, sunt reflectate la costul complet al operatiunilor respective, indiferent daca 
sunt desfasurate in cadrul aceleiasi entitati sau nu.       
    
Conducerea monitorizeaza veniturile si cheltuielile din dobanzi pe baza neta.       
     
Veniturile si rezultatul segmentelor Grupului Alro pentru perioadele de 6 luni incheiate la 30 iunie 2019 si respectiv 30 iunie 2018 sunt 
urmatoarele:        
     

Bauxita Alumina Aluminiu 
primar

Aluminiu 
procesat

Altele Tranzactii 
intre 

segmente 
Total

Perioada de 6 luni incheiata
 la 30 iunie 2019
Vanzari catre clienti externi  40.788  89.943  621.118  751.123  3.246  -  1.506.218 
Vanzari intre segmente  109.331  283.401  568.889  779  14.089  -976.489  - 
Total venituri din vanzari  150.119  373.344  1.190.007  751.902  17.335  -976.489  1.506.218 
Rezultat pe segmente (profit brut)  31.453  43.043  39.089  56.343  3.090  -9.319  163.699 
Alte cheltuieli si venituri operationale, net  -22.431  -14.335  -42.020  -32.441  114.570  -684  2.659 
Rezultat operational (EBIT)  9.022  28.708  -2.931  23.902  117.660  -10.003  166.358 
Total depreciere si amortizare  10.299  10.268  32.763  15.850  -  -419  68.761 
EBITDA  19.321  38.976  29.832  39.752  117.660  -10.422  235.119 
Dobanzi si alte venituri / (cheltuieli) financiare, 
nete

 -47.167 

Diferente nete de curs valutar  -14.390 
Rezultat inainte de impozitare  104.801 

Perioada de 6 luni incheiata 
la 30 iunie 2018
Vanzari catre clienti externi  39.367  111.799  661.037  748.366  3.041  -  1.563.610 
Vanzari intre segmente  112.262  267.220  499.976  -  14.335  -893.793  - 
Total venituri din vanzari  151.629  379.019  1.161.013  748.366  17.376  -893.793  1.563.610 
Rezultat pe segmente (profit brut)  36.899  29.723  149.954  144.600  1.548  -6.454  356.270 
Alte cheltuieli si venituri operationale, net  -21.373  -13.779  -65.336  -46.745  2.109  -  -145.124 
Rezultat operational (EBIT)  15.526  15.944  84.618  97.855  3.657  -6.454  211.146 
Total depreciere si amortizare  9.722  8.289  32.132  13.969  -  -47  64.065 
EBITDA  25.248  24.233  116.750  111.824  3.657  -6.501  275.211 
Dobanzi si alte venituri / (cheltuieli) financiare, 
nete

 -11.676 

Diferente nete de curs valutar  -8.722 
Rezultat inainte de impozitare  190.748 



Raport semestrial Grupul ALRO la 30 iunie 201951

Note la situatiile financiare interimare consolidate simplificate - neauditate
in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune

Alte operatiuni ale Grupului includ servicii catre entitatile afiliate sau catre clienti terti, iar pentru S1 2019, vanzare de certificate de emisii 
gaze cu efect de sera.       
     
In primul semestru al anului 2019, segmentele de aluminiu au fost afectate de costurile mai mari ale materiilor prime si utilitatilor utilizate 
in productie, care au fost in conformitate cu tendintele pietei. Segmentul de aluminiu primar a inregistrat pierderi, deoarece costurile 
sale au fost cu putin peste preturile aluminiului, care au scazut cu aproape 400 USD / t în perioada de raportare. Pentru segmentul 
de alumina, vanzarile catre terti au scazut in 2019, deoarece pietele industriei specifice nu au fost atat de favorabile ca in 2018, cand 
Grupul a beneficiat de cresterea preturilor aluminei; cu toate acestea, intrucat tranzactiile inter-segment sunt reflectate la cost, nu la 
preturi contractuale (adica achizitiile de bauxita), profitul segmentului alumina este mai mare, reflectand imbunatatirile din amonte ale 
eficientei costurilor. Alte venituri si cheltuieli operationale includ in 2019 venituri din vanzarea certificatelor de emisii la Alum (62.294 mii 
RON) si Alro (45.404 mii RON), pe care Grupul le-a avut la dispozitie sa le vanda atunci cand piata specifica va deveni favorabila. Cele 
doua companii au beneficiat de certificate de emisii in urma emisiilor mai scazute de dioxid de carbon datorita investitiilor in eficienta 
energetica realizate de Grup pe parcursul anilor.       
    
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.       
     
Activele si datoriile pe segmente la 30 iunie 2019, respectiv 31 decembrie 2018 sunt dupa cum urmeaza:    
    
      

Grupul Alro 
Bauxita Alumina Aluminiu 

primar
Aluminiu 
procesat

Altele Solduri 
intre 

segmente
Total

30 iunie 2019
Total active  172.778  613.112  971.673  683.470  1.034.060  -671.118  2.803.975 
Total datorii  297.476  237.435  215.069  159.435  1.296.234  -322.491  1.883.158 

31 decembrie 2018
Total active  158.466  540.823  1.146.583  687.906  1.220.738  -815.072  2.939.444 
Total datorii  299.867  233.352  178.735  172.808  1.477.558  -595.700  1.766.620 

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.    
   
Pozitiile Tranzactii intre segmente si Altele includ eliminari intre segmente si sume nealocabile. 
  
      
7.  Cheltuieli generale, administrative si de desfacere

 
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
Cheltuieli cu personalul  -61.392  -75.567 
Cheltuieli cu serviciile executate de terti  -31.725  -28.853 
Cheltuieli de consultanta si audit  -13.313  -12.112 
Cheltuieli cu materiale consumabile si utilitati  -5.242  -7.501 
Cheltuieli cu taxe altele decat impozitul pe profit  -4.727  -4.460 
Amortizare  -4.188  -4.034 
Asigurari  -4.400  -3.769 
Marketing si PR  -2.440  -2.558 
Cheltuieli cu deplasarile  -2.568  -2.778 
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare  -3.803  -   
Alte cheltuieli administrative  -3.532  -3.642 
Miscarea ajustarilor pentru creantele incerte  -48  -967 
Total  -137.378  -146.241 
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In S1 2018, categoria Cheltuieli cu personalul a inclus o suma de 12.538 mii RON reprezentand un provizion in conformitate cu 
Contractul Colectiv de Munca si hotararile AGA privind remuneratia conducerii. Nu a fost prevazut un astfel de provizion in S1 2019 (a 
se vedea, de asemenea, nota 8 Alte venituri).  

In primul semestru al anului 2019, Societatea mama a inregistrat costuri de cercetare-dezvoltare in suma de 3.803 mii RON (2018: 0) 
ca urmare a punerii in functiune in luna ianuarie 2019 a echipamentelor din cadrul proiectului finantat din fonduri UE referitor la investitii 
in cercetare si dezvoltare pe segmentul tabla tratata termic din aliaje de aluminiu cu aplicatii industriale de inalta calificare. Obiectivele 
acestui proiect sunt de a stabili noi tehnologii pentru a obtine table groase pentru aplicatiile industriale, extinzand in acelasi timp 
portofoliul de produse cu produse noi.  

  
8.  Alte venituri operationale

                  
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
Alte venituri operationale
Venituri din chirii  886  758 
Venituri din vanzare certificate emisii gaze cu efect de sera  107.698  -   
Venituri din provizioane neutilizate reversate  15.228  -   
Venituri din despagubiri si penalitati  5.031  1.096 
Venituri din reversarea ajustarilor de depreciere pentru imobilizari corporale  4.790  1.262 
Alte venituri  11.034  1.924 
Total alte venituri operationale  144.667  5.040 

In S1 2019, Grupul a vandut certificate de emisii gaze cu efect de sera in suma de 107.698 mii RON si le-a inclus in categoria Venituri 
din vanzarea de certificate emisii gaze cu efect de sera (in S1 2018: 0), beneficiind de cresterea preturilor certificatelor de emisii 
dioxid de carbon. Grupul s-a aflat in pozitia de a dispune de un surplus de certificate de emisii, ca urmare a numeroaselor eforturi de a 
investi in eficientizarea energetica din ultimii ani.  
  
In cursul celor 6 luni incheiate la 30 iunie 2019, Grupul a analizat rezultatele preliminare pentru aceasta perioada si a decis sa ajusteze 
sumele care ar urma sa fie platite ca remuneratie angajatilor si conducerii din provizioanele constituite la 31 decembrie 2018, astfel 
ca s-a reversat suma de 15.228 mii RON, inclusa in categoria Venituri din provizioane neutilizate reversate. In afara de aceasta, din 
provizionul pe termen scurt, de 31.233 mii RON existent la 31 decembrie 2018, a fost utilizata suma de 10.532 mii RON prin cheltuieli cu 
personalul in S1 2019 (in S1 2018: 8.922 mii RON).  
  
In categoria Venituri din despagubiri si penalitati in S1 2019 este inclusa suma de 2.004 mii RON (in S1 2018: 0), reprezentand daune 
incasate din indemnizatiile de asigurare ale unui echipament afectat de un incendiu ce a avut loc in anul 2018 in incinta diviziei de 
procesare. O alta suma de 2.765 mii RON (in S1 2018: 0), inclusa in aceeasi categorie, reprezinta sume penalizatoare primite de la unul 
dintre furnizori ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale legate de furnizarea de energie in anul 2017.  
  
In S1 2019 in categoria Alte Venituri este inclusa o suma de 6.540 mii RON (S1 2018: 0) reprezentand o ajustare a stocului de alumina 
ce a avut loc urmare reparatiilor capitale care s-au efectuat la unul dintre silozurile de alumina in divizia Aluminiu Primar.  
  
Categoria Alte venituri in S1 2019 mai include si o suma de 1.928 mii RON (pentru S1 2018: 796 mii RON) reprezentand subventii din 
fonduri UE care au fost primite in perioada 2013 - 2019 pentru investitii in echipamente destinate activitatii de productie, precum si 
pentru achizitia de echipamente destinate activitatilor de cercetare si dezvoltare din cadrul Grupului. Subventiile se recunosc pe venituri 
liniar pe durata de viata a imobilizarilor corporale respective.   

9.  Cheltuieli cu dobanzile

          
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
Cheltuieli cu dobanzile  -38.630  -21.210 
Total  -38.630  -21.210 
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Cheluielile cu dobanzile au crescut in semestrul I 2019 comparativ cu perioada similara a anului anterior ca urmare in principal a 
suplimentarii de catre Alro in ianuarie 2019 a facilitatilor de credit existente cu o noua facilitate non-revolving in suma de 20.000 mii USD si 
o facilitate in suma de 50.000 mii USD pentru investitii, a tragerii de catre Alum a diferentei de 10.000 mii USD din imprumutul contractat in 
mai 2018, dar si a cresterii ratelor dobanzilor de referinta LIBOR si ROBOR. Pentru mai multe detalii a se vedea si Nota 19 Imprumuturi si 
datorii de leasing.  
  
Cheltuielile cu dobanzile includ o suma de 6.279 mii RON (in S1 2018: 4.249 mii RON) reprezentand costuri tranzactionale pentru 
imprumuturi, care se recunosc in timpul perioadei ca element de cheltuiala cu dobanda pe baza metodei dobanzii efective. Suma efectiv 
platita a costurilor tranzactionale in 2019 pentru imprumuturile contractate in ianuarie 2019 si pentru celelalte imprumuturi luate a fost de 
8.383 mii RON si este inclusa in Situatia fluxurilor de trezorerie in categoria Dobanzi platite (in S1 2018: 3.300 mii RON).  

 
10. Impozit pe profit 

La 30 iunie 2019, Grupul are o creanta neta privind impozitul pe profit amanat in suma de 48.848 mii RON (la 31 decembrie 2018: 
50.354 mii RON), din care 41.930 mii RON sunt aferenti pierderilor fiscale reportate (la 31 decembrie 2018: 42.963 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. In perioada de 6 luni 2019, urmare modificarilor aduse codului 
fiscal din Romania cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018 aferente costului excedentar de indatorare suma de 42.306 mii RON 
reprezentand cheltuieli cu dobanzile si elemente asimilate dobanzilor a fost considerata nedeductibila fiscal, avand ca efect 
cresterea impozitului pe profit cu 6.769 mii RON (S1 2018: 3.474 mii RON). Modificarile codului fiscal din Romania mentionate 
mai sus transpun legislatia UE, mai precis Directiva nr. 2016/1164 emisa in anul 2016. Recomandarea a fost ca directiva sa fie 
transpusa de catre statele membre pana la 31 decembrie 2018 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2019. Directiva stipuleaza ca 
in componenta costurilor indatorarii intra dobanzile companiei, cheltuielile suportate in legatura cu obtinerea de finantare, dar 
si costurile de finantare prin leasing, dobanda capitalizata si pierderi generate de curs valutar. Conform prevederilor directivei, 
aceste cheltuieli, odata efectuate de companii peste pragul de 3.000.000 EUR pe an sunt deductibile doar pana la nivelul de 30% 
din EBITDA. Romania a implementat directiva UE mentionata incepand cu 1 ianuarie 2018, iar pragurile costurilor excedentare 
ale indatorarii, independent de dimensiunea companiei, au fost de 200.000 EUR si 10% din EBITDA in 2018 si 1.000.000 EUR 
si 30% din EBITDA incepand cu 1 ianuarie 2019. Companiile Grupului inregistrate in Romania au costuri de indatorare aferente 
imprumuturilor obtinute de la banci pentru investitii si dezvoltare.   

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

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
Impozit pe profit
Impozit pe profit curent  -22.874  -6.077 
Impozit pe profit amanat  -2.219  -30.520 
Cheltuiala cu impozitul pe profit  -25.093  -36.597 
Impozit pe profit recunoscut in alte elemente ale rezultatului global  -    -   
Total impozit pe profit  -25.093  -36.597 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent a fost mai mare in S1 2019 comparativ cu S1 2018 din cauza faptului ca in S1 2018 pierderile fiscale 
au fost utilizate in determinarea impozitului pe profit curent de plata.   
   
            
11.  Rezultatul pe actiune
                 

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2019
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2018

Rezultat net atribuibil actionarilor Societatii  79.234  153.974 
Numar mediu de actiuni ordinare  713.779.135  713.779.135 
Rezultat pe actiune de baza si diluat (RON/actiune)  0,111  0,216 
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Depozitele colaterale reprezinta numerar detinut in conturi bancare pana in noiembrie 2020 ca garantie pentru un imprumut de tip 
revolving si o facilitate non-cash contractate de Societatea mama (a se consulta si Nota 18 Numerar si echivalente de numerar).  

La 30 iunie 2019, categoria Sume platite in avans reprezinta sume platite pentru respectarea legislatiei privind promovarea prin 
certificate verzi a energiei produse din surse regenerabile, ce se estimeaza ca vor putea fi utilizate de Grup intr-o perioada mai mare de 
un an de la data de raportare.  

Incepand cu 1 ianuarie 2019 Grupul a aplicat IFRS 16 Contracte de leasing si a recunoscut ca active pe termen lung in categoria 
Drepturi de utilizare a activelor inchiriate dreptul de utilizare a activelor suport pe durata contractelor de leasing, in suma de 14.669 mii 
RON. Grupul are contracte de leasing in special pentru echipamente si mijloace de transport cu termene de pana la 5 ani. Valoarea 
neta contabila la 30 iunie 2019 a drepturilor de utilizare a activelor inchiriate era de 13.690 mii RON. Pentru mai multe detalii a se vedea 
nota 3.   

14.  Instrumente financiare

Mai jos este prezentarea generala a activelor si datoriilor financiare ale Grupului la 30 iunie 2019 si 31 decembrie 2018.   
    
Categorii de instrumente financiare
                                              

30 iunie 2019 31 decembrie 2018
Active financiare
La cost amortizat
    Numerar si conturi la banci  434.237  211.979 
    Creante  163.422  178.750 
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere
   Clasificate la valoare justa prin contul de profit sau pierdere  1.765  - 
Total active financiare  599.424  390.729 

                                
30 iunie 2019 31 decembrie 2018

Datorii financiare
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere  -  - 
La cost amortizat:
 Datorii comerciale si alte datorii  419.911  636.534 
 Imprumuturi pe termen lung  1.112.108  874.331 
 Imprumuturi pe termen scurt  193.119  76.063 
Total datorii financiare  1.725.138  1.586.928 

In perioada de 6 luni a anilor 2019 si 2018 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 financiare cu termeni si conditii standard si tranzactionate pe piete active lichide este determinata 
prin referinta la preturi cotate in piata (cum ar fi 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.    
    

Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat sunt identice, intrucat Societatea mama nu are titluri cu potential de diluare.  

In Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2019 s-a aprobat repartizarea in dividende a sumei de 326.600 mii RON pentru 
anul 2018 rezultand un dividend brut de plata de 0,45756 RON/actiune.  
 
In perioada de raportare, Grupul a platit dividende in suma de 237.324 mii RON (S1 2018: 329.172 mii RON).  
 
In perioada de raportare, nu au fost distribuite dividende interimare de catre Grup pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 
2019.  

12.  Imobilizari corporale

La 30 iunie 2019, valoarea contabila a imobilizarilor corporale ale Grupului este de 1.175.909 mii RON (la 31 decembrie 2018: 1.190.373 
mii RON). In S1 2019, Grupul a achizitionat imobilizari corporale in valoare de 59.505 mii RON (in S1 2018: 177.343 mii RON).  
   
Grupul a investit in proiecte pentru reducerea consumului de energie in sectorul de electroliza prin punerea in aplicare a unei tehnologii 
noi si avansate pentru repararea cuvelor cu un consum mai mic de energie. Alte investitii au fost efectuate cu scopul de a imbunatati 
calitatea produselor turnate din sectia Turnatorie prin achizitionarea si montarea a doua cuptoare de omogenizare sleburi si o 
camera de racire. Investitiile in divizia Aluminiu Procesat au continuat cu modernizarea laminorului de benzi la rece nr.2, precum si 
implementarea unui sistem avansat de planificare a productiei si a unui sistem de marcare si transabilitate pentru produsele laminate 
plate si modernizarea unei masini de rectificat cilindri.       
    
In acelasi timp, Grupul a continuat investitiile privind modernizarea echipamentelor existente, pentru a putea sustine nivelul productiei 
bugetate, precum si reparatia capitala a cuvelor de electroliza si cuptoarelor la Alro, dar 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.    
     
In primele 6 luni ale anului 2019 au fost puse in functiune echipamentele achizitionate in anul 2018 in cadrul proiectelor de investitii 
destinate infrastructurii de cercetare pentru aplicatii industriale de inalta calificare la Alro, precum si cel pentru cercetarea tehnologiilor 
de obtinere a hidroxidului de aluminiu (uscat si umed) la Alum, proiecte co-finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala 
prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 (2018: 0). In S1 2019 Grupul a primit suma de 4.895 mii RON aferenta acestor 
proiecte (in S1 2018: 3.313 mii RON).       
     
Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor corporale a fost de 72.382 mii RON in S1 2019, in timp ce in S1 2018 a fost de 64.268 mii RON. 
Cresterea cheltuielii cu amortizarea in S1 2019 s-a datorat noilor proiecte de investitii puse in functiune in 2018 si 2019.   
    
In S1 2019, Grupul a reversat cheltuieli de depreciere de 4.790 de mii RON, majoritatea inregistrate in trecut pentru cladirile care au fost 
reabilitate si transferate din nou in productie (in S1 2018, ajustarile de depreciere reversate au fost de 1.262 mii RON).   
     
Urmare a implementarii IFRS 16, la 1 ianuarie 2019 Grupul a reclasificat o suma neta de 7.246 mii RON din categoria de Imobilizari 
corporale in categoria Alte active pe termen lung. Transferul reprezinta ehipamente si vehicule achizitionate in leasing financiar si 
inregistrate anterior in categoria de Imobilizari corporale, conform IFRS 17. Pentru mai multe detalii a se vedea Nota 3 si Nota 13.  
     
Cheltuiala cu dobanda capitalizata in valoarea imobilizarilor corporate in primele 6 luni ale anului 2019 a fost de 839 mii RON, la o rata 
de dobanda medie de 6,73% pe an (in primele 6 luni ale anului 2018: 2.851 mii RON la o rata de dobanda medie de 5,69% pe an).  
    
La 30 iunie 2019, valoarea neta contabila a imobilizarilor corporale gajate pentru a garanta imprumuturile este in suma de 930.434 mii 
RON (31 decembrie 2018: 745.126 mii RON).        

13.  Alte active pe termen lung

 
30 iunie 2019 31 decembrie 2018

Depozite colaterale  45.200  45.200 
Sume platite in avans  10.892  7.434 
Drepturi de utilizare a activelor inchiriate  13.690  -   
Total  69.782  52.634 
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Depozitele colaterale reprezinta numerar detinut in conturi bancare pana in noiembrie 2020 ca garantie pentru un imprumut de tip 
revolving si o facilitate non-cash contractate de Societatea mama (a se consulta si Nota 18 Numerar si echivalente de numerar).  

La 30 iunie 2019, categoria Sume platite in avans reprezinta sume platite pentru respectarea legislatiei privind promovarea prin 
certificate verzi a energiei produse din surse regenerabile, ce se estimeaza ca vor putea fi utilizate de Grup intr-o perioada mai mare de 
un an de la data de raportare.  

Incepand cu 1 ianuarie 2019 Grupul a aplicat IFRS 16 Contracte de leasing si a recunoscut ca active pe termen lung in categoria 
Drepturi de utilizare a activelor inchiriate dreptul de utilizare a activelor suport pe durata contractelor de leasing, in suma de 14.669 mii 
RON. Grupul are contracte de leasing in special pentru echipamente si mijloace de transport cu termene de pana la 5 ani. Valoarea 
neta contabila la 30 iunie 2019 a drepturilor de utilizare a activelor inchiriate era de 13.690 mii RON. Pentru mai multe detalii a se vedea 
nota 3.   

14.  Instrumente financiare

Mai jos este prezentarea generala a activelor si datoriilor financiare ale Grupului la 30 iunie 2019 si 31 decembrie 2018.   
    
Categorii de instrumente financiare
                                              

30 iunie 2019 31 decembrie 2018
Active financiare
La cost amortizat
    Numerar si conturi la banci  434.237  211.979 
    Creante  163.422  178.750 
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere
   Clasificate la valoare justa prin contul de profit sau pierdere  1.765  - 
Total active financiare  599.424  390.729 

                                
30 iunie 2019 31 decembrie 2018

Datorii financiare
La valoare justa prin contul de profit sau pierdere  -  - 
La cost amortizat:
 Datorii comerciale si alte datorii  419.911  636.534 
 Imprumuturi pe termen lung  1.112.108  874.331 
 Imprumuturi pe termen scurt  193.119  76.063 
Total datorii financiare  1.725.138  1.586.928 

In perioada de 6 luni a anilor 2019 si 2018 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 financiare cu termeni si conditii standard si tranzactionate pe piete active lichide este determinata 
prin referinta la preturi cotate in piata (cum ar fi 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.    
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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 financiare 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.    

15.  Instrumente financiare derivate

Mai jos sunt prezentate detalii privind valoarea justa a instrumentelor financiare derivate:
                                 
30 iunie 2019 Active Datorii
Optiuni pe curs de schimb valutar  996  - 
Total  996  - 
Din care:
pe termen lung  -  - 
pe termen scurt  996  - 

 
31 decembrie 2018
Optiuni pe aluminiu  -  - 
Total  -  - 
Din care:
pe termen lung  -  - 
pe termen scurt  -  - 

Optiuni pe curs de schimb valutar 
  
In luna februarie 2019, pentru a atenua riscul fluctuatiilor cursului de schimb valutar, Grupul a incheiat cu institutii financiare contracte 
de acoperire a riscului valutar de tip optiuni collar europene si asiatice cu cost zero pentru o valoare notionala de 150 milioane USD. 
Prin intermediul acestor contracte, Grupul si-a asigurat o rata minima de conversie in RON pentru vanzarile sale de aluminiu realizate in 
USD. Optiunile au date lunare de exercitare in perioada martie - decembrie 2019.  
  
In S1 2019, o pierdere de 286 mii RON este inclusa in categoria Castiguri / (pierderi) nete din instrumente financiare derivate (in S1 
2018: 0), rezultata din exercitarea optiunilor de catre contrapartide in lunile aprilie si mai 2019, cand rata de conversie RON/USD a fost 
peste nivelul maxim specificat in contractele incheiate.  
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Valoarea justa a optiunilor pe curs de schimb valutar la 30 iunie 2019 este una pozitiva de 996 mii RON (31 decembrie 2018: 0).  

Castigul net nerealizat din marcarea la piata a optiunilor in sold la 30 iunie 2019, in suma de 996 mii RON, a fost inclus in categoria 
Castiguri  / (pierderi) nete din instrumente financiare derivate, din Situatia consolidata de profit sau pierdere (6 luni 2018: 0).  

Valoarea justa a optiunilor 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 suma in valuta contractata si data de exercitare. Variabilele incluse in modelul de evaluare includ, pe langa 
suma in valuta contractata, pretul strike, data de exercitare si data evaluarii, elemente observabile cum ar fi curba forward a perechilor 
valutare EUR/RON si EUR/USD, volatilitatile implicite, ratele dobanzii. Modelul de evaluare este senzitiv in mod semnificativ la cotatiile 
perechilor valutare mai sus mentionate.  

Optiuni pe aluminiu
  
In 2018, cu scopul de a-si proteja veniturile impotriva volatilitatii pretului aluminiului, Grupul a incheiat cu institutii financiare contracte pe 
optiuni asiatice de tip 100% collar luand o pozitie de cumparare pe optiuni put si de vanzare pe optiuni call pentru o cantitate de 92.000 
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.  

In primele 6 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 realizat din exercitarea optiunilor in 
semestrul I 2018, net de costul acestora si al optiunilor neexercitate atunci cand valorile LME s-au situat in interiorul intervalului de 
referinta, in suma de 1.696 mii RON este inclus in categoria Castiguri  / (pierderi) nete din instrumente financiare derivate din Situatia 
consolidata de profit sau pierdere.  

Castigul nerealizat, rezultat din marcarea la piata a optiunilor in sold la 30 iunie 2018, in suma de 14.996 mii RON a fost inclus in 
categoria Castiguri  / (pierderi) nete din instrumente financiare derivate, din Situatia consolidata de profit sau pierdere.  
 
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 2019 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.   

16.  Stocuri

                                                             
30 iunie 2019 31 decembrie 2018

Materii prime si materiale auxiliare  365.656  368.452 
Productia in curs de executie  258.454  224.405 
Produse finite  241.631  270.320 
Minus ajustari pentru depreciere  -43.674  -28.148 
Total  822.067  835.029 

Valoarea stocurilor gajate pentru a garanta imprumuturile Grupului totalizeaza 799.355 mii RON (31 decembrie 2018: 779.508 mii 
RON).  
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19.  Imprumuturi si datorii de leasing

   
                                                          

30 iunie 2019 31 decembrie 2018
Imprumuturi pe termen lung
Imprumuturi de la banci pe termen lung  1.293.153  944.344 
Minus: portiunea pe termen scurt  -188.380  -73.563 
Imprumuturi de la banci pe termen lung, total  1.104.773  870.781 
Datorii de leasing  7.335  3.550 
Total imprumuturi si datorii de leasing pe termen lung  1.112.108  874.331 

Imprumuturi pe termen scurt
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung  188.380  73.563 
Imprumuturi de la banci pe termen scurt, total  188.380  73.563 
Datorii de leasing  4.739  2.500 
Total imprumuturi si datorii de leasing pe termen scurt  193.119  76.063 

Total imprumuturi si datorii de leasing  1.305.227  950.394 

Imprumuturile bancare ale Grupului au scadenta pana in anul 2024, iar ratele dobanzilor aferente au fost cuprinse in S1 2019 intre 
2,80% pentru EUR si 19% pentru SLL (Sierra Leone Leones) (in aceeasi perioada a anului 2018: intre 2,80% pentru EUR si 19% pentru 
SLL).  

In iunie 2019 filiala Grupului Vimetco Extrusion a semnat cu o banca comerciala o facilitate sub forma de descoperit de cont in suma de 
9.000 mii EUR pentru capitalul de lucru, cu maturitatea in iunie 2021.  
 
In mai 2019 filiala Grupului din Sierra Leone a reinnoit facilitatea sub forma de descoperit de cont in suma de 230 mii USD (2.000.000 
mii SLL) pentru capitalul de lucru, platibila in termen de 1 an.  

In ianuarie 2019, Societatea mama a semnat un act aditional la unul dintre contractele existente de imprumut in valoare de 167.000 mii 
USD, prin care, printre altele: 
- s-a suplimentat facilitatea cu o facilitate non revolving pentru capitalul de lucru in suma de pana la 20.000 mii USD, cu maturitatea in 
decembrie 2019; 
- s-a suplimentat facilitatea cu o facilitate in suma de pana la 50.000 mii USD, in scopul finantarii si refinantarii cheltuielilor cu investitiile 
Societatii in 2018 si 2019, cu maturitatea in decembrie 2024.  

In ianuarie 2019, Alum a tras si partea ramasa de 10.000 mii USD din facilitatile de credit pe care le-a primit in mai 2018 de la doua 
banci.  

La 30 iunie 2019, Grupul avea la dispozitie o suma de 1.035 mii RON netrasa din facilitatile de imprumut contractate cu bancile (la 31 
decembrie 2018 : 43.966 mii RON).   

La data de 30 iunie 2019, Grupul avea la dispozitie suma de 55.695 mii RON, ca fiind neutilizata, din facilitatile non-cash pentru 
acreditive si scrisori de garantie (la 31 decembrie 2018: 10.574 mii RON).  

Conform contractelor de imprumut curente, Grupul este supus anumitor conditii restrictive. Aceste conditii solicita Grupului, printre 
altele, sa nu plateasca dividende actionarilor decat dupa indeplinirea unor conditii, sa mentina un nivel minim sau maxim pentru anumiti 
indicatori financiari incluzand: rata de acoperire a serviciului datoriei, rata de indatorare neta in raport cu EBITDA (rezultat inainte 
de impozitare, de alte castiguri si pierderi financiare, de amortizare si depreciere), rata de indatorare in raport cu capitalurile proprii, 
lichiditatea curenta, gradul de indatorare, rata de solvabilitate, acoperirea dobanzii, rata neta a indatorarii.  

La 30 iunie 2019, Grupul s-a incadrat in toti indicatorii financiari impusi in contractele de finantare.  
  
Imprumuturile Grupului sunt garantate cu creante in valoare de 43.801 mii RON (la 31 decembrie 2018: 51.807 mii RON), conturi 
curente deschise la bancile creditoare, depozite colaterale in valoare de 45.200 mii RON (la 31 decembrie 2018: 45.200 mii RON), 
imobilizari corporale (terenuri, cladiri, echipamente) in valoare de 930.434 mii RON (la 31 decembrie 2018: 745.126 mii RON) si cu 
stocuri in valoare de 799.355 mii RON (la 31 decembrie 2018: 779.508 mii RON).  
  
In urma adoptarii IFRS 16 la 1 ianuarie 2019, Grupul a recunoscut datorii suplimentare cu leasing-ul in suma de 7.360 mii RON (a se 
vedea si nota 3).  
  
  

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea:   
                               

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2019
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2018

Sold la inceputul anului  -28.148  -15.180 
(Cheltuiala) cu ajustari pentru depreciere  -16.237  -5.598 
Ajustari pentru depreciere reversate  930  - 
Ajustari de conversie  -219  -286 
Sold la sfarsitul perioadei  -43.674  -21.064 

17.  Alte active curente

La 31 decembrie 2018, in categoria Alte active curente era inclusa o suma de 326.600 mii RON reprezentand dividende interimare 
declarate conform reglementarilor in vigoare (Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementari 
contabile), de catre Societatea mama, din profitul realizat in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 si din rezultatul reportat 
aferent anilor anteriori. In luna aprilie 2019, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale pentru 2018 si declararea dividendelor finale, 
dividendele interimare au fost regularizate pe seama dividendelor anuale si au fost inregistrate in debitul capitalurilor proprii ale 
Societatii mama. A se vedea si Nota 20.  

18.  Numerar si echivalent de numerar

                                                     
30 iunie 2019 31 decembrie 2018

Conturi la banci in RON  15.165  67.202 
Conturi la banci in valuta  409.341  136.368 
Numerar in casa  152  39 
Total  424.658  203.609 
 

Numerarul la banci in valuta este format in principal din plasamentele in USD si EUR realizate astfel incat sa corespunda calendarului 
si monedelor nevoilor de lichiditate. Cresterea la 30 iunie 2019 fata de 31 decembrie 2018 se datoreaza in principal vanzarilor de 
certificate de emisii efectuate in iunie 2019, cand conditiile pietei erau favorabile.  

O parte din conturile bancare ale Grupului (414.414 mii RON la 30 iunie 2019 si 137.289 mii RON la 31 decembrie 2018) sunt gajate 
pentru a garanta imprumuturile obtinute de la banci.  

Numerar restrictionat:
                                                   

30 iunie 2019 31 decembrie 2018
Numerar restrictionat  9.579  8.370 
Total  9.579  8.370 

La 30 iunie 2019, in plus fata de cifrele de mai sus, Grupul detine suma de 45.200 mii RON reprezentand numerar plasat in banci pana 
in Decembrie 2020 ca garantie pentru un imprumut revolving si un imprumut non-cash contractate de Grup. Sumele sunt incluse in 
categoria Alte active imobilizate in Situatia Pozitiei Financiare datorita datei de maturitate a depozitelor, care este mai mare de 1 an (A 
se vedea Nota 13).  
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19.  Imprumuturi si datorii de leasing

   
                                                          

30 iunie 2019 31 decembrie 2018
Imprumuturi pe termen lung
Imprumuturi de la banci pe termen lung  1.293.153  944.344 
Minus: portiunea pe termen scurt  -188.380  -73.563 
Imprumuturi de la banci pe termen lung, total  1.104.773  870.781 
Datorii de leasing  7.335  3.550 
Total imprumuturi si datorii de leasing pe termen lung  1.112.108  874.331 

Imprumuturi pe termen scurt
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung  188.380  73.563 
Imprumuturi de la banci pe termen scurt, total  188.380  73.563 
Datorii de leasing  4.739  2.500 
Total imprumuturi si datorii de leasing pe termen scurt  193.119  76.063 

Total imprumuturi si datorii de leasing  1.305.227  950.394 

Imprumuturile bancare ale Grupului au scadenta pana in anul 2024, iar ratele dobanzilor aferente au fost cuprinse in S1 2019 intre 
2,80% pentru EUR si 19% pentru SLL (Sierra Leone Leones) (in aceeasi perioada a anului 2018: intre 2,80% pentru EUR si 19% pentru 
SLL).  

In iunie 2019 filiala Grupului Vimetco Extrusion a semnat cu o banca comerciala o facilitate sub forma de descoperit de cont in suma de 
9.000 mii EUR pentru capitalul de lucru, cu maturitatea in iunie 2021.  
 
In mai 2019 filiala Grupului din Sierra Leone a reinnoit facilitatea sub forma de descoperit de cont in suma de 230 mii USD (2.000.000 
mii SLL) pentru capitalul de lucru, platibila in termen de 1 an.  

In ianuarie 2019, Societatea mama a semnat un act aditional la unul dintre contractele existente de imprumut in valoare de 167.000 mii 
USD, prin care, printre altele: 
- s-a suplimentat facilitatea cu o facilitate non revolving pentru capitalul de lucru in suma de pana la 20.000 mii USD, cu maturitatea in 
decembrie 2019; 
- s-a suplimentat facilitatea cu o facilitate in suma de pana la 50.000 mii USD, in scopul finantarii si refinantarii cheltuielilor cu investitiile 
Societatii in 2018 si 2019, cu maturitatea in decembrie 2024.  

In ianuarie 2019, Alum a tras si partea ramasa de 10.000 mii USD din facilitatile de credit pe care le-a primit in mai 2018 de la doua 
banci.  

La 30 iunie 2019, Grupul avea la dispozitie o suma de 1.035 mii RON netrasa din facilitatile de imprumut contractate cu bancile (la 31 
decembrie 2018 : 43.966 mii RON).   

La data de 30 iunie 2019, Grupul avea la dispozitie suma de 55.695 mii RON, ca fiind neutilizata, din facilitatile non-cash pentru 
acreditive si scrisori de garantie (la 31 decembrie 2018: 10.574 mii RON).  

Conform contractelor de imprumut curente, Grupul este supus anumitor conditii restrictive. Aceste conditii solicita Grupului, printre 
altele, sa nu plateasca dividende actionarilor decat dupa indeplinirea unor conditii, sa mentina un nivel minim sau maxim pentru anumiti 
indicatori financiari incluzand: rata de acoperire a serviciului datoriei, rata de indatorare neta in raport cu EBITDA (rezultat inainte 
de impozitare, de alte castiguri si pierderi financiare, de amortizare si depreciere), rata de indatorare in raport cu capitalurile proprii, 
lichiditatea curenta, gradul de indatorare, rata de solvabilitate, acoperirea dobanzii, rata neta a indatorarii.  

La 30 iunie 2019, Grupul s-a incadrat in toti indicatorii financiari impusi in contractele de finantare.  
  
Imprumuturile Grupului sunt garantate cu creante in valoare de 43.801 mii RON (la 31 decembrie 2018: 51.807 mii RON), conturi 
curente deschise la bancile creditoare, depozite colaterale in valoare de 45.200 mii RON (la 31 decembrie 2018: 45.200 mii RON), 
imobilizari corporale (terenuri, cladiri, echipamente) in valoare de 930.434 mii RON (la 31 decembrie 2018: 745.126 mii RON) si cu 
stocuri in valoare de 799.355 mii RON (la 31 decembrie 2018: 779.508 mii RON).  
  
In urma adoptarii IFRS 16 la 1 ianuarie 2019, Grupul a recunoscut datorii suplimentare cu leasing-ul in suma de 7.360 mii RON (a se 
vedea si nota 3).  
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20.  Alte datorii curente

La 31 decembrie 2018, in categoria Alte datorii curente era inclusa o suma de 326.600 mii RON reprezentand dividende interimare 
declarate conform reglementarilor in vigoare (Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementari 
contabile), de catre Societatea mama, din profitul realizat in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 si din rezultatul reportat 
aferent anilor anteriori. In luna aprilie 2019, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale pe 2018, acestea au fost declarate ca 
dividende finale pentru anul 2018. La 30 iunie 2019, dividendele de plata erau in suma de 94.465 mii RON. A se vedea si nota 17.  

 
21. 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 ale Grupului si ale Companiei 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

Global Aluminum Ltd. Filiala

Bauxite Marketing 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

Henan Zhongfu High Precision Aluminium Companie sub control comun

Tranzactiile principale cu entitatile afiliate sunt descrise mai jos. Tranzactiile intre companiile din Grup sunt eliminate la consolidare.  
  
                                                     
Bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate: Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
Companii sub control comun  664  653 
Total bunuri vandute si servicii prestate entitatilor afiliate  664  653 

Bunuri si servicii achizitionate de la entitati afiliate:

Companii sub control comun  -136.620  -120.632 
Total bunuri si servicii achizitionate de la entitatile afiliate  -136.620  -120.632 

Achizitiile de la partile afiliate includ achizitii de gaze pentru procesul de productie de catre companiile Grupului de la partea lor afiliata 
Conef Gaz (107.322 mii RON in S1 2019 și 95.155 mii RON in S1 2018).   
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Venituri din dobanzi de la entitatile afiliate:

Vimetco N.V.  -    1.776 
Total venituri din dobanzi de la entitatile afiliate  -    1.776 

La 30 iunie 2019 si 31 decembrie 2018, intre societatile afiliate ale Grupului existau urmatoarele solduri:

Creante comerciale si alte creante:
                                                               

30 iunie 2019 31 decembrie 2018
Companii sub control comun  4.641  3.465 
Ajustari pentru deprecierea creantelor incerte  -372  -372 
Total creante de la societati afiliate  4.269  3.093 

Datorii comerciale si alte datorii:
                                                               

30 iunie 2019 31 decembrie 2018
Companii sub control comun  5.185  3.365 
Total datorii catre entitati afiliate  5.185  3.365 

                                                             
Dividende

In perioada de 6 luni a anului 2019, Societatea mama a Grupului a platit dividende declarate pentru anul 2018 actionarului majoritar 
Vimetco N.V. in suma de 89.739 mii RON (in aceeasi perioada a anului 2018 au fost platite dividende in suma de 285.642 mii RON 
reprezentand dividende declarate pentru anul 2017). Soldul dividendelor de plata catre Vimetco N.V. este de 87.243 mii RON la 30 iunie 
2019 (la 31 decembrie 2018: 176.982 mii RON).     

Remuneratia personalului cheie de conducere
     
Remuneratia catre personalul cheie de conducere al Grupului incluse in categoria Cheltuieli generale, administrative si de desfacere in 
Situatia de profit sau pierdere si rezultatului global este de 4.690 mii RON (in perioada de 6 luni ale anului 2018: 6.062 mii RON), in timp 
ce cheltuiala privind planurile de contributii determinate (contributii sociale) a fost in perioada de 6 luni ale anului 2019 de 1.036 mii RON 
(in perioada de 6 luni ale anului 2018: 1.400 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 primele sase luni ale anului 2019. 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 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2019
Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2018

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

 65  36 

Total  65  36 
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Note la situatiile financiare interimare consolidate simplificate - neauditate
in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune

22.  Angajamente si datorii potentiale

Angajamente
      
Angajamente pentru investitii
     
La 30 iunie 2019 angajamentele Grupului aferente investitiilor erau de 30.429 mii RON (31 decembrie 2018: 57.340 mii RON).  
  
Contracte de achizitie materii prime  
     
La 30 iunie 2019, Grupul avea contracte incheiate pentru achizitia de materii prime, alte materiale consumabile si utilitati in valoare de 
727.747 mii RON (31 decembrie 2018: 1.256.016 mii RON).     
     
Datorii contingente
    
Litigii
     
La 30 iunie 2019, 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 a fost respins de catre Inalta 
Curte de Casatie si Justitie in 2019.     
   
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.  
  
        
23.  Evenimente ulterioare datei de raportare

In august 2019, Alro a platit catre Vimetco NV partea ramasa din dividendele declarate pentru anul 2018 in cadrul Adunarii Generale a 
Actionarilor din aprilie 2019, respectiv suma de 87.243 mii RON.       
  
Nu au aparut alte evenimente ulterioare semnificative care ar putea avea un impact asupra situatiilor financiare.    
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Rezultate financiare consolidate pentru Trimestrul al doilea 
(T2/2019) comparativ cu Trimestrul al doilea 2018 (T2/2018) 
(neauditate)

ALRO S.A. si filialele  
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T2 2019 T2 2018 Perioada de 6 

luni incheiata la 
30 iunie 2019

Perioada de 6 
luni incheiata 

la 30 iunie 2018
 738.779  814.368 Venituri din contractele cu clientii  1.506.218  1.563.610 

 -680.193  -625.420 Costul bunurilor vandute  -1.342.519  -1.207.340 
 58.586  188.948 Profit brut  163.699  356.270 

 -73.788  -79.900 Cheltuieli generale, administrative si de desfacere  -137.378  -146.241 
 123.959  3.017 Alte venituri operationale  144.667  5.040 

 -1.758  -2.344 Alte cheltuieli operationale  -4.630  -3.923 
 106.999  109.721 Rezultat operational (EBIT)  166.358  211.146 

 -20.231  -11.606 Cheltuieli cu dobanzile  -38.630  -21.210 
 7.942  -37.360 Castiguri  / (pierderi) nete din instrumente financiare derivate  710  16.692 

 -4.833  -3.595 Alte costuri financiare (nete)  -9.247  -7.158 
 16.568  -16.558 Diferente nete de curs valutar  -14.390  -8.722 

 106.445  40.602 Rezultat inainte de impozitare  104.801  190.748 

 -17.672  -11.072 Impozit pe profit  -25.093  -36.597 
 88.773  29.530 Rezultatul perioadei  79.708  154.151 

Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare:

Categorii care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere
 4  25 Reevaluari privind beneficiile post-angajare  -2  12 

Categorii care ar putea fi reclasificate ulterior in contul de profit sau 
pierdere

 -6.580  9.611 Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -5.099  13.109 
 -6.576  9.636 Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit  -5.101  13.121 

 82.197  39.166 Total rezultat global aferent perioadei  74.607  167.272 

Rezultat atribuibil
 88.364  29.406 Actionarilor Alro S.A.  79.234  153.974 

 409  124 Intereselor care nu controleaza  474  177 
 88.773  29.530  79.708  154.151 

Rezultatul global total atribuibil
 81.827  38.982 Actionarilor Alro S.A.  74.162  167.014 

 370  184 Intereselor care nu controleaza  445  258 
 82.197  39.166  74.607  167.272 

Rezultatul pe actiune
 0,124  0,041 De baza si diluat (RON)  0,111  0,216 

Raport Trimestrial T2 2019
Situatia interimara consolidata de profit sau pierdere si a rezultatului global - neauditata

in mii RON, cu exceptia 
rezultatului pe actiune
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30 iunie 2019 31 decembrie 2018

Active

Active imobilizate
Imobilizari corporale  1.175.909  1.190.373 
Imobilizari necorporale  6.566  6.934 
Fondul comercial  92.404  90.837 
Creanta privind impozitul pe profit amanat  48.848  50.354 
Alte active pe termen lung  69.782  52.634 
Total active imobilizate  1.393.509  1.391.132 

Active circulante
Stocuri  822.067  835.029 
Creante comerciale nete  63.224  70.126 
Creante privind impozitul pe profit  47 
Alte active curente  89.895  431.178 
Instrumente financiare derivate pe termen scurt  996 
Numerar restrictionat  9.579  8.370 
Numerar si echivalente de numerar  424.658  203.609 
Total active circulante  1.410.466  1.548.312 
Total active  2.803.975  2.939.444 

Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri proprii
Capital social  370.037  370.037 
Prime de capital  86.351  86.351 
Alte rezerve  343.353  344.333 
Rezultatul reportat  39.672  135.358 
Rezultatul perioadei  79.234  235.006 
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor Alro S.A.  918.647  1.171.085 
Interese care nu controleaza  2.170  1.739 
Total capitaluri proprii  920.817  1.172.824 

Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung  1.104.773  870.781 
Datorii de leasing pe termen lung  7.335  3.550 
Provizioane pe termen lung  33.839  32.854 
Beneficii post-angajare  43.184  42.610 
Subventii pe termen lung  50.677  49.956 
Alte datorii pe termen lung  2.362  3.601 
Total datorii pe termen lung  1.242.170  1.003.352 

Datorii curente
Imprumuturi pe termen scurt  188.380  73.563 
Datorii de leasing pe termen scurt  4.739  2.500 
Provizioane pe termen scurt  3.934  31.233 
Datorii comerciale si alte datorii  243.239  210.750 
Impozit pe profit  17.471  14.300 
Subventii pe termen scurt  4.309  1.914 
Alte datorii curente  178.916  429.008 
Total datorii curente  640.988  763.268 
Total datorii  1.883.158  1.766.620 
Total capitaluri proprii si datorii  2.803.975  2.939.444 

Raport Trimestrial T2 2019
Situatia interimara consolidata a pozitiei financiare - neauditata 

in mii RON
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Raport Trimestrial T2 2019
Situatia interimara consolidata a modificarilor capitalurilor proprii - neauditata 

 
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 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  -  -  -  -  -  -  153.974  153.974  177  154.151 

Alte elemente ale venitului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  13.028  13.028  -  -  13.028  81  13.109 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  12  -  12  -  12 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  13.028  13.028  12  -  13.040  81  13.121 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  13.028  13.028  12  153.974  167.014  258  167.272 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  931  931  389.650  -390.581  -  -  - 
Dividende distribuite  -  -  -  -  -  -367.637  -    -367.637  -11  -367.648 
Sold la 30 iunie 2018  356.091  86.351  365.450  -19.949  345.501  71.434  153.974  1.013.351  1.621  1.014.972 

Sold la 1 ianuarie 2019  370.037  86.351  367.834  -23.501  344.333  135.358  235.006  1.171.085  1.739  1.172.824 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -  -  79.234  79.234  474  79.708 

Alte elemente ale rezultatului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  -5.070  -5.070  -  -  -5.070  -29  -5.099 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  -2  -  -2  -  -2 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  -5.070  -5.070  -2  -  -5.072  -29  -5.101 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -5.070  -5.070  -2  79.234  74.162  445  74.607 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii

Repartizarea rezultatului  -  -  4.090  4.090  230.916  -235.006  -  -  - 
Dividende distribuite  -  -  -  -  -  -326.600  -  -326.600  -14  -326.614 
Sold la 30 iunie 2019  370.037  86.351  371.924  -28.571  343.353  39.672  79.234  918.647  2.170  920.817 
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in RON '000

 
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 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  -  -  -  -  -  -  153.974  153.974  177  154.151 

Alte elemente ale venitului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  13.028  13.028  -  -  13.028  81  13.109 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  12  -  12  -  12 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  13.028  13.028  12  -  13.040  81  13.121 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  13.028  13.028  12  153.974  167.014  258  167.272 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii
Distributii catre actionarii entitatii
Repartizarea rezultatului  -  -  931  931  389.650  -390.581  -  -  - 
Dividende distribuite  -  -  -  -  -  -367.637  -    -367.637  -11  -367.648 
Sold la 30 iunie 2018  356.091  86.351  365.450  -19.949  345.501  71.434  153.974  1.013.351  1.621  1.014.972 

Sold la 1 ianuarie 2019  370.037  86.351  367.834  -23.501  344.333  135.358  235.006  1.171.085  1.739  1.172.824 

Rezultatul perioadei  -  -  -  -  -  -  79.234  79.234  474  79.708 

Alte elemente ale rezultatului global
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate  -  -  -  -5.070  -5.070  -  -  -5.070  -29  -5.099 
Modificari in estimari privind beneficiile post-angajare  -  -  -  -  -  -2  -  -2  -  -2 
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei  -  -  -  -5.070  -5.070  -2  -  -5.072  -29  -5.101 

Total rezultat global aferent perioadei  -  -  -  -5.070  -5.070  -2  79.234  74.162  445  74.607 

Tranzactii cu actionarii inregistrate in capitalurile proprii

Repartizarea rezultatului  -  -  4.090  4.090  230.916  -235.006  -  -  - 
Dividende distribuite  -  -  -  -  -  -326.600  -  -326.600  -14  -326.614 
Sold la 30 iunie 2019  370.037  86.351  371.924  -28.571  343.353  39.672  79.234  918.647  2.170  920.817 
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1.  Informatii generale

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 capacitatea de productie. 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 54,19% din actiunile Societatii la 30 iunie 2019. Vimetco N.V. 
este o companie inchisa, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, A Tower, 4th floor, 1077 XX 
Amsterdam, Olanda. Compania este controlata in ultima instanta de Maxon Limited (Insulele Bermude).    
 

2.   Bazele intocmirii     
      

Cifrele financiare sunt raportate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea 
Europeana conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 cu modificarile ulterioare*. Moneda functionala si de 
prezentare este leul romanesc (RON). Prezentul raport trimestrial consolidat este intocmit in mii lei, rotunjite la cea mai apropiata 
unitate.        
    
Informatiile financiare pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 nu au fost auditate si nici nu au fost supuse revizuirii unui 
auditor extern.        

3.  Principiile politicii contabile
      

Aceleasi politici contabile si aceleasi metode de calcul au fost utilizate in acest raport trimestrial consolidat ca si cele aplicate in 
pregatirea situatiilor financiare consolidate ale Grupului pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, cu exceptia noului tratament contabil 
generat de aplicarea de catre Grup a standardului IFRS 16 incepand cu 1 ianuarie 2019. Pentru detalii legate de adoptarea IFRS 16 de 
catre Grup, a se vedea nota 3 din Raportul semestrial consolidat la 30 iunie 2019.       
     
Raportul trimestrial consolidat a fost intocmit in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce presupune ca Grupul va putea sa-si 
continue in mod normal functionarea si in viitorul previzibil 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, cu exceptia IFRS 15 Venituri 
din contractele cu clientii cu privire la veniturile din taxe de conectare la reteaua de distribuire si cu exceptia tratamentului de distribuire interimara a 
dividendelor, conform OMFP 3067/2018, aceasta distribuire fiind inregistrata in bilantul Societatii la 31 decembrie 2018, in creante pe pozitia "Alte active 
curente" iar in datorii, pe pozitia "Alte datorii curente", soldul neplatit.          

Raport Trimestrial T2 2019
Situatia consolidata interimara a fluxurilor de trezorerie - neauditata

         
T2 2019 T2 2018 Perioada 

de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2019

Perioada 
de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2018

Fluxuri de numerar din activitatea operationala
 106.445  40.602 Rezultat inainte de impozitare  104.801  190.748 

Ajustari pentru:
 38.147  33.890 Amortizare  73.549  65.328 
 -4.754  -1.256 Variatia neta a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale  -4.790  -1.262 

 -10.959  1.332 Variatia neta a provizioanelor  -27.299  3.155 
 11.098  -3.851 Variatia ajustarilor pentru deprecierea valorii stocurilor  15.307  5.598 

 140  107 Variatia ajustarilor pentru deprecierea creantelor  48  967 
 184  1.031 Pierdere din vanzarea/casarea imobilizarilor corporale  686  1.610 

 -22.242  31.943 Diferente nete de curs valutar din reevaluarea imprumuturilor  8.965  25.107 
 -1.258  -2.090 Venituri din dobanzi  -3.009  -4.323 
 20.231  11.606 Cheltuieli cu dobanzile  38.630  21.210 
 -7.942  37.360 (Castig) / pierdere din instrumentele financiare derivate  -710  -16.692 

      Modificari ale capitalului circulant:
 -7.495  19.504 Variatia stocurilor  -133  -30.605 
 38.702  6.609 Variatia creantelor si a altor active  1.614  -27.897 

 249  27.388 Variatia datoriilor  37.664  58.733 

 -9.418  -3.929 Impozit pe profit platit  -19.741  -9.411 
 -18.572  -15.512 Dobanzi platite  -40.415  -21.577 

 -287  3.692 Incasari / (plati) din operatiuni cu instrumente financiare derivate, net  8.362  -901 
 132.269  188.426 Fluxuri de numerar nete din/(utilizate in) activitatea operationala  193.529  259.788 

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
 -37.185  -139.075 Achizitii de imobilizari corporale si necorporale  -81.571  -184.387 

 4.895  3.074 Incasari din subventii  4.895  3.313 
 317  1.165 Incasari din vanzari de imobilizari corporale  588  1.350 

 -149  39.061 Variatia numerarului restrictionat  -1.209  60.156 
 -    41.200 Imprumuturi catre parti afiliate  -    41.200 

 1.168  1.327 Dobanzi incasate  2.681  2.538 
 -30.954  -53.248 Fluxuri de numerar nete din / (utilizate in) activitatea de investitii  -74.616  -75.830 

Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
 60.768  60.530 Imprumuturi primite si leasing  372.653  61.173 

 -30.832  -19.659 Rambursari de imprumuturi  -33.225  -33.736 
 -98  -329.178 Dividende platite  -237.324  -329.172 

 29.838  -288.307 Fluxuri de numerar din / (utilizate in) activitatea de finantare  102.104  -301.735 

 131.153  -153.129 Modificare neta a numerarului si a echivalentelor de numerar  221.017  -117.777 
 293.550  356.121 Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei  203.609  320.828 

 -45  75 Efectul cursului de schimb asupra numerarului si a echivalentelor de numerar  32  16 
 424.658  203.067 Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei  424.658  203.067 

in mii RON
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Note la Raportul Trimestrial Consolidat Alro Grup T2/2019 
- neauditate

in mii RON, cu exceptia rezultatului pe actiune

1.  Informatii generale

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 capacitatea de productie. 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 54,19% din actiunile Societatii la 30 iunie 2019. Vimetco N.V. 
este o companie inchisa, iar sediul social al acesteia se afla in Strawinskylaan 403, World Trade Center, A Tower, 4th floor, 1077 XX 
Amsterdam, Olanda. Compania este controlata in ultima instanta de Maxon Limited (Insulele Bermude).    
 

2.   Bazele intocmirii     
      

Cifrele financiare sunt raportate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea 
Europeana conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 cu modificarile ulterioare*. Moneda functionala si de 
prezentare este leul romanesc (RON). Prezentul raport trimestrial consolidat este intocmit in mii lei, rotunjite la cea mai apropiata 
unitate.        
    
Informatiile financiare pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 nu au fost auditate si nici nu au fost supuse revizuirii unui 
auditor extern.        

3.  Principiile politicii contabile
      

Aceleasi politici contabile si aceleasi metode de calcul au fost utilizate in acest raport trimestrial consolidat ca si cele aplicate in 
pregatirea situatiilor financiare consolidate ale Grupului pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, cu exceptia noului tratament contabil 
generat de aplicarea de catre Grup a standardului IFRS 16 incepand cu 1 ianuarie 2019. Pentru detalii legate de adoptarea IFRS 16 de 
catre Grup, a se vedea nota 3 din Raportul semestrial consolidat la 30 iunie 2019.       
     
Raportul trimestrial consolidat a fost intocmit in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce presupune ca Grupul va putea sa-si 
continue in mod normal functionarea si in viitorul previzibil 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, cu exceptia IFRS 15 Venituri 
din contractele cu clientii cu privire la veniturile din taxe de conectare la reteaua de distribuire si cu exceptia tratamentului de distribuire interimara a 
dividendelor, conform OMFP 3067/2018, aceasta distribuire fiind inregistrata in bilantul Societatii la 31 decembrie 2018, in creante pe pozitia "Alte active 
curente" iar in datorii, pe pozitia "Alte datorii curente", soldul neplatit.          
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4.  Note explicative
    

4.1. Situatia consolidata de profit sau pierdere si a rezultatului global        
    
Venituri din contractele cu clientii           

T2 2019 T2 2018 Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
 25.330  22.811 Venituri din vanzari de bauxita  40.788  39.367 
 38.064  69.071 Venituri din vanzari de alumina  89.943  111.799 

 312.540  340.754 Venituri din vanzari de aluminiu primar  621.118  661.037 
 361.083  380.394 Venituri din vanzari de aluminiu procesat  751.123  748.366 

 1.762  1.338 Alte venituri  3.246  3.041 

 738.779  814.368 Total  1.506.218  1.563.610 

 
In T2 2019 pretul aluminiului la Bursa Metalelor din Londra (LME) a avut o evolutie descrescatoare comparativ cu T2 2018, la fel ca si 
in H1 2019 comparativ cu H1 2018. In aceste circumstante, in ciuda efortului Grupului Alro de a raspunde mai bine cerintelor pietei si a 
livrarilor mai mari de produse procesate, trendul descendent al LME a influentat vanzarile Grupului in T2 2019, cand media LME cash-
seller a fost de 1.793 USD/tona, cu aproape 460 USD/tona mai mica decat media din T2 2018, de 2.259 USD/tona. Drept urmare, cifra 
de afaceri a scazut cu 9% (75.589 mii RON) in T2 2019 comparativ cu T2 2018.     

Odata ce Alunorte (un producator de alumina semnificativ din America de Sud) a anuntat ca si-a reluat operatiunile cu intentia de a 
ajunge de la 50% la capacitate intreaga (aproximativ 6 milioane tone) pana la sfarsitul anului, indicii internationali ai pretului aluminei au 
inregistrat o scadere in S1 2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, prin urmare Grupul a raportat venituri din vanzari de 
alumina mai mici cu 45% in T2 2019 fara de T2 2018.     

Urmand pas cu pas o strategie pe termen lung, Grupul a reusit performanta ca jumatate din veniturile sale sa fie generate de produse 
cu valoare adaugata mare. O cota de 50% din totalul vanzarilor Grupului din S1 2019 reprezinta produse procesate, comparativ cu 
48% in S1 2018, iar la nivelul T2 vanzarile Segmentului Aluminiu Procesat au fost de 49% din veniturile totale ale Grupului in 2019 
comparativ cu 47% in T2 2018.    

Costul bunurilor vandute la nivelul Grupului a inregistrat o crestere de 11% in S1 2019 fata de S1 2018, determinata in principal de 
cresterea preturilor de achizitie ale utilitatilor si materiilor prime, in linie cu preturile pe pietele specifice. Totusi, in T2 2019, comparativ 
cu T2 2018, cresterea costului bunurilor vandute a fost mai mica, respectiv de 9%. Pentru reducerea dependentei Grupului de energie, 
inca de la sfarsitul anului 2018 Grupul a inceput sa investeasca in imbunatatirea performantei sectorului de electroliza prin punerea in 
aplicare a unei metodologii de modernizare a cuvelor folosind un nou design care se asteapta sa genereze o reducere a consumului de 
energie in conformitate cu strategiile si angajamentele Grupului.     
    
Grupul si-a redus Cheltuielile generale si administrative cu 8% in T2 2019 fata de T2 2018. Aceasta scadere a fost determinata in 
principal de faptul ca in T2 2019 conducerea Grupului a analizat rezultatele preliminare pentru aceasta perioada si a decis sa nu mai 
constituie un nou provizion pentru remunerarea personalului si a conducerii pentru anul 2019 (in T2 2018 a fost constituit un provizion 
in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca si ale unor hotarari ale AGA privind remuneratia conducerii in suma de 
12.538 mii RON).    
 
In T2 2019, Alte venituri operationale au fost in suma de 123.959 mii RON (comparativ cu suma de 3.017 mii RON inregistrata in 
perioada similara a anului anterior) si includ in principal vanzarea de certificate emisii gaze cu efect de sera in suma de 107.698 mii 
RON (in T2 2018: 0) si reluarea pe venituri a provizioanelor pentru remunerarea personalului si a conducerii pentru anul 2018, in suma 
de 15.228 mii RON (a se consulta si nota 8 din situatiile financiare consolidate interimare pentru perioada de 6 luni 2019).    

Cheltuielile cu dobanzile au fost mai mari in al doilea trimestru al anului 2019 fata de aceeasi perioada a anului 2018, in pricipal ca 
urmare a imprumuturilor noi contractate de catre Grup si a sumelor trase din facilitatile mai vechi, precum si a cresterii dobanzilor de 
referinta pe pietele monetare, respectiv ROBOR si LIBOR.    
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Castigurile / (pierderile) nete din instrumente financiare derivate in T2 2019 sunt aferente optiunilor pe curs de schimb valutar de 
tip collar cu cost zero incheiate de Grup in luna februarie 2019. In T2 2019 din castigul net aferent instrumentelor financiare derivate in 
suma de 7.942 mii RON, o suma de 8.228 mii RON reprezinta castig nerealizat pe seama cresterii valorii juste a optiunilor la data de 
30 iunie 2019 fata de finalul trimestrului anterior, adica 31 martie 2019. Pe de alta parte, diferenta de 286 mii RON reprezinta pierderea 
realizata din exercitarea optiunilor in T2 2019, datorita faptului ca rata de conversie RON/USD s-a situat peste nivelul call specificat 
in contractele incheiate. Pierderea neta de 37.360 mii RON din T2 2018, in legatura cu contractele de optiuni 100% collar incheiate 
de Grup in decembrie 2017 si ianuarie 2018, este data in special de scaderea valorii optiunilor la data de 30 iunie 2018 fata de finalul 
trimestrului anterior, adica 31 martie 2018. In T2 2018 nu s-au exercitat optiuni deoarece cotatiile aluminiului s-au situat in interiorul 
intervalului de referinta specificat in contractele de optiuni incheiate, iar astfel Grupul si-a marcat in acest trimestru o pierdere neta de 
1.329 mii RON, reprezentand primele platite contrapartidelor pentru achizitia optiunilor aferente respectivei perioade.   
    
Diferentele de curs valutar se datoreaza in principal reevaluarii imprumuturilor si a altor datorii in valuta ale Grupului. In T2 2019 s-a 
inregistrat un castig din diferente de curs valutar pe fondul aprecierii leului in raport cu dolarul american la 30 iunie 2019 comparativ 
cu finalul trimestrului anterior, anume 31 martie 2019 (de la 4,2434 USD/RON la 31 martie 2019 la 4,1587 USD/RON la 30 iunie 2019). 
O evolutie in sens invers a avut loc in T2 2018, cand leul s-a depreciat in raport cu dolarul american la 30 iunie 2018 comparativ cu 31 
martie 2018 (de la 3,7779 USD/RON la 31 martie 2018 la 4,0033 USD/RON la 30 iunie 2018), inregistrandu-se astfel o pierdere din 
diferente de curs la nivel de Grup.    
        
Pe fondul acestor factori favorabili de crestere a altor venituri operationale, de crestere a valorii juste a instrumentelor financiare derivate 
si a castigurilor din diferente de curs valutar, desi cifra de afaceri a fost in scadere in T2 2019 comparativ cu T2 2018, urmare scaderii 
constante a pretului aluminiului inca de la sfarsitul anului 2018, profitul net al Grupului in T2 2019 a fost in suma de 88.773 mii RON cu 
59.243 mii RON mai mare decat in aceeasi perioada a anului anterior.    

Rezultatul net ajustat este un indicator pe care Grupul il monitorizeaza ca fiind mai relevant pentru performanta Grupului decat 
rezultatul net. Rezultatul net ajustat a fost similar in T2 2019 cu cel din T2 2018, dupa cum se observa in reconcilierea cu rezultatul net 
de mai jos:    
    
      

mii RON mii RON mii RON mii RON
T2 2019 T2 2018 Perioada de 6 luni 

incheiata la 
30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la

 30 iunie 2018
 88.773  29.530 Rezultatul net al perioadei  79.708  154.151 
 -4.754  -1.256 Venituri privind deprecierea altor imobilizari  -4.790  -1.262 
 -7.942  37.360 Instrumente financiare derivate care nu se califica pentru 

contabilitatea de acoperire
 -710  -16.692 

 -462  7.438 Impozit pe profit amanat  2.219  30.520 
 75.615  73.072 Rezultat net ajustat  76.427  166.717 

    
 4.2. Situatia consolidata a pozitiei financiare 

Active imobilizate
   
In T2 2019, Grupul a investit in proiecte pentru reducerea consumului de energie in sectorul de electroliza prin punerea in aplicare a 
unei tehnologii noi si avansate pentru repararea cuvelor cu un consum mai mic de energie si in modernizarea laminorului de benzi la 
rece nr. 2, precum si implementarea unui sistem avansat de planificare a productiei si a unui sistem de marcare si trasabilitate pentru 
produsele laminate plate si modernizarea unei masini de rectificat cilindri.    

Active circulante     
    
Activele circulante au scazut la 30 iunie 2019 cu 137.846 mii RON fata de 31 decembrie 2018, in principal datorita distribuirii finale 
de dividende pentru anul 2018 in aprilie 2019, dupa care au fost inregistrate in debitul Capitalurilor proprii (a se vedea si explicatia 
de la paragraful Capitaluri proprii mai jos).  Pe de alta parte, Numerarul si echivalentele de numerar au crescut cu 221.049 mii RON, 
ajungand la un nivel de 424.658 mii RON, intrucat in iunie au fost vandute certificate de emisii gaze cu efect de sera pe fondul pietei 
specifice favorabile.     
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Capitaluri proprii    
    
In Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2019 s-a aprobat repartizarea in dividende a sumei de 326.600 mii RON rezultand un 
dividend brut de plata de 0,45756 RON/actiune. Aceasta repartizare este in conformitate cu decizia Adunarii Generale a Actionarilor nr. 
608 din 13 decembrie 2018, prin care dividendul brut pe actiune de 0,45756 RON a fost distribuit in intregime pentru perioada interimara 
de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, astfel incat nu au fost necesare plati sau restituiri de plati rezultate din regularizare.  
 
Datorii    
    
Datoriile pe termen lung ale Grupului au crescut cu 24% de la 1.003.352 mii RON la 31 decembrie 2018 la 1.242.170 mii RON la 30 
iunie 2019, in special datorita suplimentarii de catre Societatea-mama in ianuarie 2019 a facilitatilor de credit existente cu o noua 
facilitate in suma de 50.000 mii USD cu maturitatea in decembrie 2024, a tragerii de catre Alum a diferentei de 10.000 mii USD din 
imprumutul contractat in luna mai 2018 si a semnarii unei noi facilitati de tip descoperit de cont in iunie 2019 de catre Vimetco Extrusion 
in suma de 9.000 mii Euro cu maturitatea in iunie 2021.     
    
      
Datoriile curente s-au situat la un nivel de 640.988 mii RON la 30 iunie 2019, fata de un nivel de 763.268 mii RON la 31 decembrie 
2018, urmare platii dividendelor declarate pentru anul 2018 (din care neplatite pana la 30 iunie 2019: 89.337 mii RON). Pe de alta parte 
imprumuturile pe termen scurt au crescut la 30 iunie 2019 cu suma de 114,817 mii RON, datorita imprumuturilor noi mentionate mai sus 
si suplimentarii de catre Societatea-mama in ianuarie 2019 a facilitatilor de credit existente cu o noua facilitate non-revolving in suma de 
20.000 mii USD cu maturitatea in decembrie 2019.    
    
4.3. Situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie    
    
La 30 iunie 2019, Societatea a inregistrat numerar si echivalente de numerar in suma de 424.658 mii RON, mai mare cu 221.049 mii 
RON fata de inceputul anului si cu 221.591 mii RON mai mult fata de perioada similara a anului trecut.   

In T2 2019 Grupul a raportat un flux pozitiv de numerar din activitatea de exploatare in suma de 132.269 mii RON, mai mic, comparativ 
cu un flux pozitiv inregistrat in T2 2018 in suma de 188.426 mii RON, pe fondul unei cifre de afaceri afectate de cotatiile mai scazute 
ale pretului aluminiului in T2 2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut. Fluxurile pozitive din variatia creantelor si a altor active in T2 
2019 reflecta eforturile Grupului de a gestiona cat mai eficient fluxurile monetare si de a optimiza capitalul circulant.   
  
Iesirile de numerar nete aferente activitatii de investitii in T2 2019 in suma de 30.954 mii RON includ achizitii de imobilizari corporale 
pentru imbunatatirea performantei sectorului de electroliza, plati efectuate pentru reconditionarea capitala a cuvelor de electroliza 
si a cuptoarelor in cadrul Alro, dar si investitii pentru intretinerea si imbunatatirea parametrilor echipamentelor la Alum, precum si 
implementarea unor diverse amenajari si achizitionarea de echipamente menite sa sustina activitatea de minerit din Sierra Leone.  
   
Fluxul de trezorerie net din activitatea de finantare in T2 2019 a fost pozitiv, in suma de 29.838 mii RON, fiind influentat in principal de 
tragerea unei sume de 4.095 mii RON in iunie 2019 din facilitatea de 20.000 mii USD semnata in ianuarie 2019 de Alro si a facilitatii 
de tip overdraft semnata de Vimetco Extrusion in iunie 2019, compensate de rambursarea ratelor de imprumuturi scadente conform 
graficelor de rambursare agreate cu bancile finantatoare.    
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Indicatori economico-financiari 

Denumirea indicatorului Formula de calcul Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2019

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30 iunie 2018
Lichiditatea curenta Active curente / Datorii curente 2,20 2,41
Gradul de indatorare Capital imprumutat pe termen lung/ Capital propriu 

x 100
120,77 88,29

Capital imprumutat pe termen lung/Capital angajat 
x 100

54,70 46,89

Viteza de rotatie a 
debitelor-clienti (zile)

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 180 7,97 10,17

Viteza de rotatie a 
activelor imobilizate

(Cifra de afaceri x 360/ 180) / Active imobilizate 2,16 2,29

Gradul de indatorare la 30 iunie 2019 a crescut pe de o parte prin imprumuturile noi angajate de Grup ca o contributie la planurile 
sale de dezvoltare, iar pe de alta parte prin capitaluri mai mici dupa distribuirea dividendelor catre actionari in 2019.  
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Declaratia persoanelor responsabile

In conformitate cu prevederile legale in vigoare ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, 
Conducerea Grupului si a Societatii declara urmatoarele:

1. Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare consolidate ale Grupului ALRO pentru perioada 
incheiata la 30 iunie 2019 si rezultatele financiare trimestriale ale Grupului ALRO pentru T2 2019 intocmite in conformitate cu setul 
aplicabil de standarde contabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind pozitia financiara si fluxurile de trezorerie 
ale Grupului pentru cele sase luni incheiate la 30 iunie 2019;

2. Raportul Consolidat al Administratorilor ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind dezvoltarea si performanta Grupului 
ALRO si a ALRO pentru cele 6 luni incheiate la 30 iunie 2019, 

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

La data prezentului raport, Consiliul de Administratie al ALRO este compus din 11 membri, dupa cum urmeaza:

 1. Marian-Daniel NASTASE                Presedinte
 2. Serghei GHEORGHE                    Vice-Presedinte
 3. Gheorghe DOBRA  Membru
 4. Pavel MACHITSKI  Membru
 5. Svetlana PINZARI  Membru
 6. Aleksandr BARABANOV                Membru
 7. Vasile IUGA                                     Membru
 8. Marinel BURDUJA                          Membru
 9. Laurentiu CIOCIRLAN                   Membru
10. Oana-Valentina TRUTA                 Membru 
11. Voicu CHETA                                 Membru 

Situatiile financiare consolidate condensate ale Grupului ALRO pentru perioada incheiata la 30 iunie 2019 precum si rezultatele financiare 
trimestriale ale Grupului ALRO pentru T2 2019, nu sunt auditate.

Președinte al Consiliului de Administrație 
Marian Daniel NĂSTASE

 

Director General                                        Director Financiar
Gheorghe DOBRA                                      Genoveva NĂSTASE

12 august 2019

Declaratia persoanelor responsabile


