
Raport trimestrial la trimestrul III 2006 
 
 
A. 
Raportul trimestrial conform : Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 
Data raportului 30.09. 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.  
   Analiza principalilor indicatori realizati in trim. III 2006 evidentiaza mentinerea 
trendului pozitiv inregistrat in semestrul I 2006. Cifra de afaceri medie lunara realizata s-
a mentinut in jurul valorii de 2.650.000 Ron. 
    La data de 30 Septembrie 2006, societatea inregistreaza un profit brut de 598.491 Ron, 
in crestere cu 197294 Ron comparativ cu profitul brut realizat la 30 Iunie 2006.   
      Activitatile de productie sisteme de automatizari industriale si software a avut o  
influienta pozitiva in imbunatatirea structurii si rentabilitatii productiei la perioada 9 luni 
ale anului 2006, prin cresterea ponderii in cifra de afaceri pana la aproximativ 20%.  
Societatea a continuat si continua aplicarea planului de masuri de rentabilizare a 
productiei si vanzarilor pentru unele categorii de produse metalurgice din nomenclatorul 
propriu, respectiv compensarea unor conjuncturi de piata specifice nu intocmai  
favorabile:  
- cresteri majore la preturile unor categorii de materii prime, benzi din otel la rece si 

benzi zincate, nivelul cresterilor acestor preturi la perioada a fost cuprins intre 20% si 
30%, care au atras si efecte negative prin unele perturbatii in realizarea achizititiilor 
cu ritmicitate; 

- cresterea generalizata apresiunii concurentiale in special la importuri; 
Masurile principale de rentabilizare au fost orientate catre:  
- orientarea productiei spre sortimente cu grad de prelucrare si valoare adaugata mari, 

inclusiv prin cresterea volumului exportului, adoptand ca efect negativ planificat o 
anume reducere a volumului productiei si implicit a cifrei de afaceri;  

- crearea si mentinerea la perioada a unor stocuri de mateii prime de siguranta la un 
volum mult mai ridicat fata de perioadele anterioare, in scopul atenuarii socurilor 
dinamicii de crestere a preturilor.  

Asigurarea disponibilitatilor financiare necesare desfasurarii in bune conditiuni a 
activitatii, s-a facut printr-o eficienta administrare a resurselor financiare, volumul 
creditelor crescand la perioada cu 12% in conditiile in care cifra de afaceri a crescut cu 
62,16% comparativ cu perioada similara a anului trecut.  



      Pentru trimestrul IV 2006 estimam o reducere a volumului de activitate, a cifrei de 
afaceri si a rentabilitatii medii realizate la perioada 9 luni. Estimarea unei reduceri a 
volumului de activitate este evidentiata de evolutia prognozata a portofoliul actual de 
contracte si in concordanta cu statistica evolutiei efective pe o perioada mai lunga si se 
datoreaza in special:  
- reducerea cererii de produse metalurgice, atat pe piata interna cat si pe piata externa  

specifica perioadei de iarna caracterizata printr-o reducere considerabila  
- reducerea portofoliului de contracte complexe. 

 
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 30 Septembrie 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               3.10 
2. Indicatorul gradului de 
îndatorare 2) 

Capital împrumutat/Capital 
propriu x100 
Capital împrumutat/Capital 
angajat x100 

            86 % 
 
            31% 

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

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

 
 
             26 

4. Viteza de rota�ie a activelor 
imobilizate 4) 

Cifra de afaceri/Active 
imobilizate 

              2.35 

 
3. Semn�turi 
Raportul este semnat de c�tre reprezentantul autorizat al Consiliului de Administra�ie si 
de catre Directorul Economic al societ��ii. 
 
Presedinte C.A.                                Director Economic  
Ionel Radu Mihalcea                       Daniel Stadoleanu  


