Nr.871/26.08.2022

RAPORT SEMESTRIAL
conform Anexei 13 a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.
Raportul semestrial conform: Regulamentului Nr. 5/2018 emis de ASF
Data raporului: 26.08.2022
Denumirea societatii comerciale: Transilana S.A.
Sediul social: Ghimbav, Str. Fabricilor Nr. 44, Jud. Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268–475.448 / 0268–258.422 / 0372-875.428
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1132417
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/15/1991
Capitalul social subscris si varsat: 4.875.513 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO administrata de
Bursa de Valori Bucuresti
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: actiuni
1. Situatia economico-financiara
1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi
perioada a anului trecut, respectiv inceputul anului 2022:
a) Activele imobilizate la 30.06.2022 in valoare de 9.649.224 lei au scazut in valoare
nominala, fata de perioadele anterioare, datorita cresterii amortizarii.
b) Activele circulante in valoare de 17.707.056 lei au crescut cu 10.22% fata de 31.12.2021, ca
urmare a cresterii valorii creantelor.
Raportand patrimoniul net in valoare de 7.861.824 lei la numarul de actiuni, rezulta valoarea
neta a activelor pe actiune de 0.16 lei/actiune, fata de valoarea nominala a unei actiuni care este de 0.1
lei/actiune.
Capitalul social nu a inregistrat modificari.
c) Cifra de afaceri in semestrul I din acest an a crescut cu 15.96%, fata de perioada anterioara a
anului precedent, datorita cresterii numarului de comenzi, a cresterii portofoliului de clienti si a valorii
preturilor de vanzare aferente gamei de sortimente.
Veniturile totale au crescut fata de perioada de referinta a anului trecut cu 25.01% iar
cheltuielile totale au crescut fata de perioada de referinta a anului trecut cu 24.81%, datorita cresterii
productiei si a vanzarilor, precum si a costurilor de productie.
Profitul brut reprezinta 1.07% din cifra de afaceri, fata de perioada similara a anului trecut de
0.84% din cifra de afaceri.
Societatea a reusit sa vanda profitabil privind raportul calitate-pret si a gestionat bine costurile
de productie obtinand un profit net de 156.545 lei mai mare cu 41.98% fata de perioada similara a
anului precedent.
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2. Analiza activitatii societatii comerciale
S.C. Transilana S.A. este un producator de fire din lana si tip lana de marime medie si se
orienteaza spre nise de piata specializate. Peste 80% din totalul productiei este orientata spre export,
societatea asigurandu-si in acest mod, valuta necesara aprovizionarii cu materii prime si materiale
(coloranti, chimicale) din import. Societatea a fost afectata partial de situatia epidemiologica existenta,
urmand sa produca, in partea a doua anului curent, cantitati apropiate de perioada similara a anului
precedent.
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale
Capitalul social nu a inregistrat modificari in primul semestru al anului 2022, iar capitalurile
proprii ale societatii la 30.06.2022 au fost in valoare de 7.861.824 lei.
4. Tranzactii semnificative
In primul semestru al anului, societatea nu a efectuat tranzactii majore, care sa determine
modificari importante in structura actionariatului.
Situatiile financiare nu au fost auditate pentru semestrul I 2022.
Anexam situatia financiara incheiata la data de 30.06.2022, intocmita in conformitate cu
standardele contabile aplicabile, situatie ce ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a
activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii , iar raportul
consiliului de administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian
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Suma de control

4.875.513

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 şi care în exerciţiul financiar precedent au
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
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Nr. 873/26.08.2022

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul Tăraş Adrian, director general şi preşedinte al consiliului de administraţie al S.C.
Transilana S.A. Ghimbav, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare încheiate la
data de 30.06.2022 şi confirm că:
a)
politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare semestriale sunt în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b)
situaţiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c)
S.C. Transilana S.A. îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian
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