
Raport trimestrial aferent trimestrului I 2006

A.
Raportul trimestrial conform : Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2004
Data raportului 31.03. 2006
Denumirea societ ii comerciale: GALFINBAND SA
Sediul social : Galati, Soseaua Smardan, Nr. 2 bis
Num rul de telefon/fax : 0236833101, 0236833102/0236833120, 0236449777
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului : R 1633663
Num r de ordine în Registrul Comer ului J17/49/1991
Capital social subscris i v rsat : 90.377,5  lei
Pia a reglementat  pe care se tranzac ioneaz  valorile mobiliare emise: Platforma ARENA a
Bursei de Valori Bucuresti, pe piata de negociere extrabursiera (Piata XMBS)

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevant
i impactul pe care acestea îl au asupra pozi iei financiare a emitentului i a filialelor

acestuia.
Cifra de afaceri realizata in trim. I 2006 a crescut cu 154,51% comparativ cu trim. I
2005.
Comparativ cu aceeasi perioada a anilor precedenti, acest nivel de crestere este mare,
perioada trimestrului I fiind recunoscuta ca perioada cu cele mai slabe rezultate din an
datorita volumului redus al cererii in domeniile de activitate ale firmei GALFINBAND
S.A.  Cu toata cresterea semnificativa a volumului de activitate, in rezultatul
exercitiului pe trimestreul I 2006, s-a inregistrat un nivel de pierdere absoluta superioar
pierderii inregistrate la nivelul perioadei similare an 2005. Pierderea la perioada este
determinata de volumul insuficient de comenzi care sa fi asigurat un nivel de productie
satisfacator atingerii pragului de rentabilitate in actualele conditii. Pragul de
rentabilitate in anul 2006 este semnificativ negativ influientat de doi factori: o crestere
importanta a volumului costurilor cu amortizarea rezultat al receptionarii investitiilor
inregistrate in perioada anterioara si de cresterea importanta a costurilor cu dobanzile
aferente volumului mare de credite de investitii angajate anterior, care, potrivit Legii,
nu vor mai putea fi capitalizate in anul 2006 si vor constitui costuri aferente productiei.
O cauza la inregistrarea de pierdere la perioada trim. I 2006, dar care a avut un impact
redus, o constituie influienta in cresterea costurilor datorata reluarii tendintei generale
de crestere a preturilor la materiile prime de baza pentru produsele GALFINBAND,
benzile din otel, fenomen care atrage in mod implicit un impact in  reducerea
profitabilitatii produselor, datorita decalajului intre alinierea pretutilor pe orizontala.
Cresterea preturilor la materiile prime benzi din otel se manifesta deja in acest moment
ca si fenomen de crestere exploziva, generalizat la nivel mondial. Impactul semnificativ
il vom resimti in urmatoarea perioada a anului curent.
  Societatea va continua sa identifice a surse alternative de furnizori, actiune cu grad
deosebit de dificultate in conditiile in care, in anul 2006, s-au generalizat taxele vamale
la importuri alte proveniente decat zona U.E. iar tendinta de globalizare a furnizorilor
de otel este extrema de activa.
 Un factor determinant in asigurarea conditiilor de crestere a volumului de activitate,
este asigurarea resurselor financiare pentru achizitia stocurilor de materii prime
necesare si crearea posibilitatii de acordare a unor facilitati de creditare la produsele in
concordanta cu practica pietei actuale. In scopul sustinerii cresterilor mari a volumului
productiei si a cifrei de afaceri pe urmatoarea perioada, in concordanta cu hotararea



actionarilor adoptata in A.G.O.A., se are in vedere convocarea A.G.E.A. care sa
analizeze si sa aprobe cresterea plafonului in competenta Consiliului de Administratie
de a contracta credite .

2. Descrierea general  a pozi iei financiare i a performan elor emitentului i ale
filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
Atasat, este prezentat contul de profit si pierdere intocmit la data de 31 Martie 2006 si
in care este reliefata si o dinamica a indicatorilor comparativ cu aceeasi perioada a
anului trecut.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat

1. Indicatorul lichidit ii
curente 1) Active curente/Datorii curente 1,12

2. Indicatorul gradului de
îndatorare 2)

Capital împrumutat/Capital propriu
x100

Capital împrumutat/Capital angajat
x100

102%

50,53%

3. Viteza de rota ie a debitelor-
clien ii 3)

- Sold mediu clien i/Cifra de afaceri
x 90 (pentru trimestrul I);

- Sold mediu clien i/Cifra de afaceri
x 270 (pentru trimestrul al III - lea); 40,14

4. Viteza de rota ie a activelor
imobilizate 4) Cifra de afaceri/Active imobilizate 0,63

3. Semn turi
Raportul va fi semnat de c tre reprezentantul autorizat al Consiliului de Administra ie,
de c tre managerul/directorul executiv al societ ii i de c tre contabilul ef al
respectivei societ i.
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