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RAPORT CURENT 

 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și  

a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului: 15.11.2022 

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. 

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2 

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452 

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J40/296/1997 

Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 lei 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Acțiuni 

(simbol de piață TTS)  

 

Evenimente importante de raportat:  Publicare Raport trimestrial aferent trimestrului 3 2022 

 

[București, 15 noiembrie 2022]  

Evoluții cheie în T3 2022 

 

• Condițiile de piață au rămas favorabile și s-au stabilizat în T3, atât în ce privește serviciile de 

transport fluvial pe Dunăre cât și în ce privește serviciile de operare portuară în Constanța, și au determinat rezultatele 

foarte bune obținute de Grupul TTS – la nivel consolidat, și de TTS – la nivel individual. 

 

• Principalul factor care a determinat această evoluție a fost intrarea pe piețe a fluxurilor masive de 

cereale exportate de Ucraina, pe fondul ofertei de servicii limitate de capacitățile existente, atât la nivelul flotelor 

de pe Dunăre, cât și în portul Constanța. 

 

• Anticipând lipsa de capacitate disponibilă, Grupul TTS a operaționalizat două terminale de 

geamanduri în rada interioară a portului Constanța, TTS1 la începutul lui iulie, și TTS2 în luna septembrie. 

Ambele terminale asigură independența lanțurilor logistice operate de TTS de existența de facilități de operare 

portuară disponibile, încărcarea și descărcarea navelor maritime realizându-se în larg, prin transbord direct navă – 

barje, fără ca navele să fie nevoite să acosteze la cheu și fără să aibă nevoie de spații de depozitare pentru încărcare-

descărcare.  
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• Volumul de activitate al TTS a fost afectat de ieșirea din piață a două fluxuri importante de materii prime 

minerale cu o valoare cumulată de 1,25 mil tone – materii prime siderurgice pe relația Ismail-Galați și bauxită pentru 

combinatul de alumină din Tulcea. Aceste fluxuri însă se derulau pe distanțe scurte având o valoare adăugată mică. 

Astfel încât, deși volumul agregat de mărfuri transportate și operate de Grup în primele 9 luni a fost mai mic cu 1,11 mil 

tone față de perioada similară din 2021, veniturile realizate de Grup au crescut prin preluarea de fluxuri noi 

cu valoare adăugată mare.  

 

• Seceta prelungită – cea mai gravă din 2003 încoace, a condus la niveluri ale Dunării extrem de joase. 

În consecință, condițiile de navigație au fost nefavorabile pe întreg parcursul trimestrului, navigația fiind 

întreruptă în zona Zimnicea pentru o perioadă de 40 zile. 

 

• Flexibilitatea operațională asigurată de modelul de afaceri al Grupului TTS și eforturile 

depuse la nivel de grup au făcut ca efectele secetei să fie contracarate în totalitate până la finalul 

trimestrului. Principalele măsuri luate în acest sens au fost înlocuirea parțială a fluxurilor întrerupte de secetă cu 

fluxuri în regim combinat cale ferată/fluvial, preluarea rapidă de către flota rămasă în aval de Zimnicea a noilor fluxuri 

de marfă apărute în piață și organizarea de noi lanțuri logistice 

 

• Investițiile în modernizarea și recertificarea navelor – în principal mărirea capacității și modernizarea 

barjelor de 2.000 tone, efectuate de NAVROM în T3 au fost de 3,8 mil EUR. Cumulat pe primele 9 luni investițiile în 

flotă au atins 14,273 mil EUR, depășind valoarea bugetată pentru întreg anul 2022. 

 

Rezultate 9 luni 2022 

 

• Rezultatele financiare obținute la 9 luni au fost în creștere pe toată linia față de perioada 

similară a anului 2021. Grupul TTS (consolidat) a înregistrat în primele 9 luni ale anului venituri de 664,3 mil lei 

( 47,3% 9L_2022/9L_2021) și un profit net de 136,9 mil lei ( 137,9% 9L_2022/9L_2021), în timp ce TTS 

(individual) a înregistrat o cifră de afaceri de 465,3 mil lei ( 56,8% 9L_2022/9L_2021) și un profit net de 

60,6 mil lei ( 127,8% 9L_2022/9L_2021) 

 

Previziuni pentru T4 2022 

 

• Privitor la volumul de activitate, anticipăm, în principal, o revenire la niveluri normale a volumului de 

materii prime minerale operate și transportate și ne așteptăm la o creștere a fluxurilor de cereale de proveniență 

ucraineană. 
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• Condițiile de navigație vor rămâne suboptime pe durata întregului trimestru, dar vor fi mai bune decât cele 

din T3, ceea ce va permite derularea activității de transport fluvial la niveluri mai apropiate de cele normale. 

 

• Nu anticipăm o înrăutățire a condițiilor de piață, având în vedere că dezechilibrul între cererea de 

servicii și limitările de capacitate ale ofertei este în continuare prezent. 

 

• Principalele riscuri pe care vedem sunt legate înrăutățirea semnificativă a situației macroeconomice și 

intrarea în recesiune a economiei europene în ansamblu ca efect al războiului din Ucraina, cu potențiale efecte negative 

directe asupra cererii de servicii de transport fluvial și operare portuară, riscul de înrăutățire a condițiilor de navigație 

și riscul de cerere foarte scăzută pentru servicii de transport cereale provenind din bazinul Dunării de Jos. 

 

• În aceste condiții, anticipăm o menținere a rezultatelor operaționale și financiare în linie cu 

nivelurile înregistrate pe primele 9 luni, cu potențial în minus dacă riscurile și incertitudinile semnalate se vor 

materializa, și cu potențial în plus dacă anticipările noastre privitoare la volumul de activitate se vor confirma. 

 

Despre Grupul TTS 

Grupul TTS este cel mai mare furnizor de servicii logistice integrate – expediție, transport pe Dunăre și operare 

portuară de produse agricole, materii prime minerale și îngrășăminte chimice, din bazinul Dunării de Jos.  

Grupul este format din 16 companii, 11 înregistrate în România, 3 înregistrate în Ungaria și câte una în Republica 

Moldova și Austria, și operează pe întregul curs navigabil al Dunării, de la Kelheim până la Constanța și până la 

Ismail/Reni în Ucraina. 

Grupul TTS deține cea mai mare flotă fluvială din bazinul dunărean, cu o capacitate de aproape 800 mii tone, 8 

macarale plutitoare, precum și terminale portuare în Constanța și în 7 porturi fluviale dunărene din România și 

Ungaria. 

 

Despre TTS (Transport Trade Services) S.A. 

Înființată în ianuarie 1997, TTS (Transport Trade Services) S.A. este activă pe segmentul expediție internațională de 

mărfuri. Compania este punctul central al Grupului TTS și coordonează activitatea grupului. 

În iunie 2021, acțiunile emise de TTS au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, la 

categoria Premium (simbol: TTS), în urma încheierii cu succes a unei oferte publice inițiale secundare de vânzare, prin 

care acționarii societății au vândut 50% din acțiuni, societatea fiind evaluată la 107 milioane euro. 

În 20 septembrie 2021, acțiunile TTS au fost incluse în indicele BET al celor mai lichide acțiuni tranzacționate la BVB, 

iar în 20 decembrie 2021 au fost incluse în seria de indici FTSE Russell dedicați piețelor emergente, respectiv în 

indicele FTSE Global Micro Cap. 

 



 

TTS 
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. 

B U C U R E S T I  –  R O M A N I A  

 

Nr. Reg. Com.: J40/296/1997 
Cod Fiscal: RO 9089452 
Capital social subscris si varsat: 60 000 000 LEI 

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania 
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43 

office@tts-group.ro | www.tts-group.ro 

 

 

 

     
UNICREDIT BANK S.A.;  
RON:   RO63 BACX 0000 0030 0031 2003  
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005  
USD:   RO36 BACX 0000 0030 0031 2004 

SWIFT: BACXROBU 
Rev. 17032021 

  
 
 
 

4/4 

 

 

Raportul trimestrial aferent T3 2022 este compus din următoarele documente, anexate prezentului raport curent: 

1. Raportul Consiliului de Administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activității Grupului TTS 

în perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 

2. Declarație conducere 

3. Situațiile  Financiare consolidate (neauditate) 

4. Situațiile  Financiare individuale (neauditate) 

 

 

 

 

Director General 

Petru ȘTEFĂNUȚ 


