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Trimestrul al 3-lea, pe scurt 
 

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.  

 

• 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 
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• 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. 

 

• 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. 
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1. Analiza rezultatelor operaționale 
 

1.1. Activitatea Grupului TTS 

 

Volumul operațiunilor derulate de Grupul TTS în primele 9 luni ale anului 2022 a fost de 

10,7 mil tone mărfuri, activitatea grupului fiind influențată de trei factori: 

 

• seceta prelungită, 

• reconfigurarea fluxurilor logistice ca urmare a războiului din Ucraina, și 

• nivelul neașteptat de redus al mărfurilor agricole din România intrate în piață în T3. 

 

Operațiuni1 – 9 luni 2022 

(mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Transport pe cale fluvială 6,14 7,41  -17,1% 

Operare portuară 4,55 4,41  3,4% 

Total 10,70 11,81  -9,4% 

 

Din punct de vedere operațional, cel mai important factor a fost seceta – cea mai gravă 

din 2003 încoace, secetă ce a condus la niveluri ale Dunării extrem de joase. În acest context 

condițiile de navigație au fost nefavorabile pe întreg parcursul trimestrului, ajungându-se până la 

întreruperea navigației în zona Zimnicea pentru o perioadă de 40 zile. 

Această situație a condus la întreruperea fluxurilor de mărfuri transportate pe Dunăre de 

Grupul TTS în și din amonte de Zimnicea. Soluția identificată de TTS pentru a diminua efectele 

întreruperii navigației asupra clienților săi, a fost înlocuirea parțială a acestora cu fluxuri în regim 

combinat cale ferată/fluvial, necesară pentru a diminua efectele întreruperii navigației asupra 

clienților noștri, cerând un efort substanțial de organizare internă la nivel de grup.  

Ca efect, volumul de mărfuri expediate în primele 9 luni ale anului pe cale ferată de filiala 

Plimsoll Zrt. Budapesta – serviciile de transport fiind contractate cu terți, a atins 430.000 tone, mai 

mult decât dublul perioadei similare din 2021. Această reconfigurare a asigurat și încărcare pentru 

partea din flota NAVROM rămasă în amonte de Zimnicea în perioada în care navigația a fost 

întreruptă. Alte fluxuri au fost preluate de flota din amonte din portul Drobeta Turnu Severin, 

având ca beneficiari clienții noștri  

Prin aceste eforturi, pe de o parte, și, pe de altă parte, prin preluarea rapidă de către flota 

rămasă în aval de Zimnicea a noilor fluxuri de marfă apărute în piață, precum și prin organizarea 

de noi lanțuri logistice, ambele posibile grație flexibilității operaționale asigurate de modelul de 

afaceri al Grupului TTS, efectele secetei asupra volumului operațiunilor grupului au fost 

contracarate în totalitate până la sfârșitul trimestrului. 

 

 
1 Din rațiuni de organizare internă a grupului, nu sunt incluse filialele externe TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, 

PLIMSOLL Zrt. Budapesta, Fluvius Kft. Budapesta, Port of Fajsz Kft. Fajsz și Transterminal-S S.R.L. Chișinău 
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Astfel, reducerea volumului agregat de mărfuri transportate și operate de grup în primele 

9 luni ale anului 2022, este, în fapt, atribuibilă în totalitate celui de-al doilea factor – reconfigurările 

logistice. Cauzate, direct și indirect, de efectele războiului din Ucraina aceste reconfigurări au avut 

un impact mult mai mare decât seceta asupra operațiunilor în ansamblu. 

Pe de o parte, încă din trimestrul al doilea, au ieșit din piață două fluxuri masive de materii 

prime minerale: 

- fluxurile de materii prime pentru industria siderurgică pe relația Ismail – Galați 

- fluxurile de bauxită pentru combinatul de alumină din Tulcea 

Numai aceste două fluxuri au provocat în primele 9 luni un deficit de 1.25 mil tone produse 

minerale, mai mare decât deficitul agregat de 1.11 mil tone. 

De notat este faptul că aceste fluxuri se derulau pe distanțe scurte și aveau o valoare 

adăugată redusă, în timp ce fluxurile nou apărute sunt fluxuri cu valoare adăugată mare, efectul 

financiar cumulat fiind net pozitiv.  

Reconfigurările au avut și efecte pozitive. Astfel, volumul mare de exporturi agricole 

ucrainene care au intrat în piață a fost factorul determinant pentru creșterea volumelor de 

produse agricole transportate și operate de grup cu 1% 9L_2022/9L_2021. 

 

Mărfuri – 9 luni 2022 

(mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 3,72 3,68  1,0% 

Minerale 5,33 6,45  -17,3% 

Produse chimice 1,36 1,44  -5,1% 

Altele 0,28 0,24  16,5% 

Total 10,70 11,81  -9,4% 

 

Aceiași factori au avut influențe similare asupra activității de transport fluvial, variațiile față 

de volumele înregistrate în primele 9 luni ale anului 2021 fiind însă mai mari. 

 

Transport pe cale fluvială – 9 luni 2022 

(mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 1,56 1,43  9,1% 

Minerale 3,81 5,13  -25,7% 

Produse chimice 0,49 0,61  -19,1% 

Altele 0,28 0,24  16,5% 

Total 6,14 7,41  -17,1% 

 

Cel de-al treilea factor, a cărui influență negativă s-a răsfrânt în mod special asupra 

activității de operare portuară, a fost nivelul neașteptat de redus de cereale din recolta nouă din 

România intrate în piață în T3. Deficitul înregistrat nu a putut fi acoperit de volumul de cereale 

export Ucraina, volumul de produse agricole operate în porturi înregistrând în final o scădere de 

4,1% 9L_2022/9L_2021. 
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Cu toate acestea, activitatea de operare portuară în ansamblu a înregistrat o creștere de 

140.000 tone (3,4% 9L_2022/9L_2021) alimentată de creșterea semnificativă a volumelor de 

minerale și produse chimice care au tranzitat portul Constanța, ceea ce a condus la creșteri atât 

ale volumelor de minerale cât și ale volumelor de produse chimice operate de grup. 

 

Operare portuară – 9 luni 2022 

(mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 2,16 2,25  -4,1% 

Minerale 1,52 1,32  15,1% 

Produse chimice 0,87 0,83  5,1% 

Total 4,55 4,41  3,4% 

 

 

În ceea ce privește alocarea volumelor pe tipuri de contract, deficitul de mărfuri minerale 

a afectat numai volumele pe contracte intra-grup, atât în ceea ce privește transportul fluvial (-

23,5% 9L_2022/9L_2021), cât și operarea portuară (-15,3% 9L_2022/9L_2021). 

Pe de altă parte, grație flexibilității operaționale a grupului care a permis Segmentului 

Operare Portuară să profite direct de creșterea semnificativă a volumelor de minerale și produse 

chimice care au tranzitat portul Constanța, deficitul de 380.000 tone pe contracte intra-grup a 

fost acoperit de creșterea de 530.000 tone pe contracte încheiate direct de Segmentul Operare 

Portuară și de Segmentul Expediție cu terți. 

 

 

Structură contracte transport fluvial – 9 luni 2022 

(volum de marfă - mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Contracte încheiate de Segmentul Expediție2 cu terți 0,30 0,23  31,4% 

Contracte directe ale Segmentului Transport Fluvial3 1,79 1,89  -4,8% 

Contracte încheiate de Segmentul Expediție cu 

Segmentul Transport Fluvial (intra-grup) 4,05 5,29  -23,5% 

 

 

Structură contracte operațiuni portuare – 9 luni 2022 

(volum de marfă - mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Contracte încheiate de Segmentul Expediție cu terți 0,98 0,85  14,8% 

Contracte directe ale Segmentului Operare Portuară4 1,50 1,10  36,1% 

Contracte încheiate de Segmentul Expediție cu 

Segmentul Operare Portuară (intra-grup) 2,07 2,45  -15,3% 

 
2 Din rațiuni de organizare internă a grupului, Segmentul Expediție nu include filialele externe cu activitate de expediție și anume 

TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, PLIMSOLL Zrt. Budapesta și Transterminal-S S.R.L. Chișinău  
3 Din rațiuni de organizare internă a grupului, Segmentul Transport Fluvial nu include filiala Fluvius Kft. Budapesta 
4 Din rațiuni de organizare internă a grupului, Segmentul Operare Portuară nu include filiala Port of Fajsz Kft. Fajsz 
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1.2. Segmentul Expediție 

 

Volumul total agregat de mărfuri transportate și operate în porturi sub mandatul 

Segmentului Expediție a atins 7,4 mil tone în primele 9 luni ale anului 2022, în scădere cu 16,1% 

față de perioada similară din 2021.  

Cauza principală a fost reducerea cu 1,2 mil tone a volumului de minerale transportate, ca 

efect al dispariției din piață a fluxului de bauxită pentru combinatul de alumină din Tulcea și a 

fluxurilor de materii prime pentru industria siderurgică pe relația Ismail – Galați. 

Prin contrast, volumul de mărfuri agricole transportate sub mandatul Segmentului 

Expediție a crescut în primele 9 luni ale anului 2022 cu 130.000 tone (+9,5% 9L_2022/9L_2021), 

scăderea în T3 2022 fiind mai puțin accentuată decât în cazul mineralelor. Acest lucru s-a datorat 

faptului că reducerea fluxurilor cauzată de secetă a fost compensată parțial de fluxurile de cereale 

de proveniență ucraineană, efectul cumulat fiind o reducere cu 100.000 tone a volumului de 

mărfuri agricole transportate pe cale fluvială sub mandatul Segmentului Expediție în T3 (-15,2% 

T3_2022/T3_2021). 

Pe operare portuară, volumul de mărfuri realizat în primele 9 luni ale anului 2022 sub 

mandatul Segmentului Expediție a scăzut cu 250.000 tone în raport cu aceeași perioadă a anului 

2021 (-7.5% 9L_2022/9L_2021). Deficitul a fost înregistrat integral în T3 și a fost determinat de 

scăderea cu 290.000 tone a volumului de mărfuri minerale și chimice operate, consecință directă 

a scăderii volumelor de minerale și produse chimice transportate sub mandatul Segmentului 

Expediție. 

Prin contrast volumul de mărfuri agricole operate în T3 sub mandatul Segmentului 

Expediție a atins  610.000 tone – mai mare decât volumul operat în întreg semestrul 1 al anului, în 

creștere cu 6,1% T3_2022/T3_2021. Creșterea s-a datorat în principal fluxului de cereale din 

Ucraina operat în terminalul de geamanduri TTS1, care a acoperit deficitul înregistrat în ce privește 

mărfurile agricole operate sub mandatul Segmentului Expediție ca efect al condițiilor de navigație 

nefavorabile.  

 

Veniturile realizate în primele 9 luni ale anului de Segmentul Expediție au fost mai mari cu 

133 mil lei față de veniturile înregistrate în perioada similară din 2021, în principal pe seama 

operațiunilor cu mărfuri agricole, care au înregistrat venituri mai mari cu 90,7 mil RON în raport 

cu veniturile înregistrate în primele 9 luni ale anului 2021. 

 

Segment Expediție – Mărfuri transportate pe cale fluvială – 9 luni 2022 

(mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 1,54 1,41  9,5% 

Minerale 2,32 3,52  -34,0% 

Produse chimice 0,49 0,60  -18,4% 

Total 4,35 5,52  -21,3% 
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Segment Expediție – Mărfuri operate în porturi – 9 luni 2022 

(mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 1,21 1,28  -5,8% 

Minerale 1,14 1,25  -9,3% 

Produse chimice 0,71 0,77  -7,6% 

Total 3,05 3,30  -7,5% 

 

Segment Expediție – Venituri din transport fluvial – 9 luni 2022 

(mil. lei) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 163,5 75,8  115,7% 

Minerale 150,1 129,2  16,2% 

Produse chimice 33,0 29,4  12,0% 

Total 346,5 234,4  47,8% 

 

Segment Expediție – Venituri din operare portuară – 9 luni 2022 

(mil. lei) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 29,1 26,1  11,5% 

Minerale 37,4 19,6  90,5% 

Produse chimice 9,5 9,4  1,4% 

Total 76,0 55,1  37,9% 

 
 

1.3. Segmentul Transport Fluvial 

 

Volumul agregat de mărfuri transportate pe cale fluvială în primele 9 luni din anul 2022 

de către Segmentul Transport Fluvial a fost de 5,84 mil tone, în scădere cu 18,6% față de perioada 

similară a anului 2021. 

Contribuția principală la această scădere a avut-o ieșirea din piață a fluxurilor de materii 

prime siderurgice pe relația Ismail – Galați și a fluxului de bauxită pentru combinatul de alumină 

din Tulcea.  

Prin contrast, volumul de produse agricole transportate în T3 2022 s-a menținut practic la 

nivelul anului 2021 ( - 2,1% T3_2022/T3_2021 ), fluxurile de cereale întrerupte din cauza condițiilor 

de navigație nefavorabile fiind înlocuite de fluxurile noi de cereale pe relația Ismail – Constanța. 

 

Efectele condițiilor nefavorabile de navigație s-au răsfrâns și asupra parcursurilor realizate 

care au scăzut cu 50% T3_2022/T3_2021, voiajele lungi, care ar fi traversat zona Zimnicea, fiind 

înlocuite cu voiaje pe distanțe mai scurte. În primele 9 luni ale anului, parcursurile au înregistrat o 

scădere de 26,6% în raport cu primele 9 luni din 2021. 
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Veniturile realizate de Segmentul Transport Fluvial au crescut cu 42,3% 9L_2022/9L_2021. 

Creșterea s-a datorat menținerii tarifelor de transport la niveluri ridicate ca urmare a creșterii 

cererii de servicii pe fondul ofertei limitate de capacitățile de transport existente în piață, 

dezechilibru care s-a manifestat începând cu trimestrul al doilea. 

 

Segment Transport Fluvial - Volume - 9 luni 2022 

(mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 1,42 1,28  11,3% 

Minerale 3,65 5,10  -28,5% 

Produse chimice 0,49 0,55  -12,3% 

Altele 0,28 0,24  16,5% 

Total 5,84 7,18  -18,6% 

 

Segment Transport Fluvial – Parcurs mărfuri realizat – 9 luni 2022 

(mld. tone * km) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 0,662 0,769  -13,9% 

Minerale 1,594 2,367  -32,7% 

Produse chimice 0,317 0,369  -14,1% 

Total 2,573 3,505  -26,6% 

 

Segment Transport Fluvial – Venituri – 9 luni 2022 

(mil. lei) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 127,9 56,7  125,5% 

Minerale 147,9 133,6  10,8% 

Produse chimice 27,2 23,8  14,0% 

Altele 25,2 16,6  51,7% 

Total 328,2 230,7  42,3% 

 

1.4. Segmentul Operare Portuară: 

 

Volumul agregat de mărfuri operate în porturi în primele 9 luni din anul 2022 de către 

Segmentul Operare Portuară a fost de 3,57 mil tone, menținându-se practic la același nivel cu cel 

înregistrat în perioada similară a anului 2021. 

Scăderea de 110.000 tone înregistrată pe produse agricole (-4,9% 9L_2022/9L_2021) a fost 

cauzată de nivelul neașteptat de redus al volumului de cereale din recolta nouă din România intrat 

în piață în T3 – compensat numai parțial de volumele de cereale ucrainene operate la terminalul 

de geamanduri TTS1. 

Scăderea pe cereale a fost acoperită însă integral de creșterile pe minerale și produse 

chimice (130.000 tone agregat, creștere de 10% 9L_2022/9L_2021 ), datorate creșterii semnificative 

a volumelor de minerale și produse chimice care au tranzitat portul Constanța. 
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Veniturile realizate de Segmentul Operare Portuară au crescut cu 19,2% 9L_2022/9L_2021 

ca efect al menținerii la niveluri ridicate a tarifelor de operare ca urmare a creșterii cererii de servicii 

care s-a manifestat începând cu trimestrul al doilea pe fondul capacităților limitate de operare 

existente în piață.  

 

Segment Operare Portuară – Volume – 9 luni 2022 

(mil. tone) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 2,14 2,25  -4,9% 

Minerale 0,56 0,50  12,0% 

Produse chimice 0,87 0,80  9,0% 

Total 3,57 3,55  0,6% 

 

 

Segment Operare Portuară – Venituri – 9 luni 2022 

(mil. lei) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Produse agricole 48,9 40,0  22,2% 

Minerale 9,4 9,3  1,2% 

Produse chimice 13,4 10,9  23,2% 

Total 71,7 60,2  19,2% 
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2. Sinteza rezultatelor financiare 
 

2.1. Rezultate financiare consolidate – Grup TTS 

 

Grup TTS (consolidat) – Cont profit și pierderi – 9 luni 2022 

(mil. RON) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Cifra de afaceri 664,3     451,0  47,3% 

Rezultat din exploatare  163,1  69,7  133,8% 

Profit net 136,5 57,3  137,9% 

EBITDA 215,1 112,0  92,0% 

 

Grup TTS (consolidat) – Bilanț – 30.09.2022 

(mil. RON) 30.09.2022 31.12.2021 Δ 2022/2021 

Total active  971,8  797,0  21,9% 

Total datorii, din care 195,4 134,4  45,3% 

Împrumuturi 77,9 68,1  14,3% 

Activ net 776,4 662,5  17,2% 

 

2.2. Indicatori financiari – Grup TTS (consolidat) 

 

Active curente     283.742.277 RON 

Datorii curente    140.440.829 RON 

Lichiditate curentă                2,02 

   

Capital împrumutat pe termen lung    44.855.178 RON 

Capitaluri proprii    662.892.392 RON 

Grad de indatorare1         6,77 % 

   

Capital împrumutat pe termen lung    44.855.178 RON 

Capital angajat    707.747.570 RON 

Grad de indatorare2       6,34 % 

   

Sold mediu clienți       68.578.016 RON 

Cifra afaceri 9 luni 2022    664.335.905 RON 

Număr zile         270  

Viteza rotație clienți (zile)    27,87       

   

Cifra afaceri (9 luni 2022 anualizat)   885.781.207 RON 

Active imobilizate     688.085.228 RON 

Viteza de rotație a activelor imobilizate     1,29 
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2.3. Rezultate financiare individuale – TTS 
 

TTS – Cont profit și pierderi – 9 luni 2022 

(mil. RON) 9 luni 2022 9 luni 2021 Δ 2022/2021 

Cifra de afaceri 465,3 296,7  56,8% 

Rezultat din exploatare 62,2 20,6  201,9% 

Profit net 60,6 26,6    127,8% 

EBITDA 65,5 23,5  178,7% 

 

 

TTS – Bilanț – 30.09.2022 

(mil. RON) 30.09.2022 31.12.2021 Δ 2022/2021 

Total active   324,8 224,1  44,9% 

Total datorii, din care  97,6   39,7   145,8% 

Împrumuturi  -    - N/A 

Activ net 227,2   184,4  23,2% 

 

2.4. Indicatori financiari – TTS (individual) 

 

Active curente     160.833.040 RON 

Datorii curente      78.433.021 RON 

Lichiditate curentă      2,05 

   

Capital împrumutat pe termen lung       0 RON 

Capitaluri proprii    227.186.132 RON 

Grad de indatorare1     0,00 % 

   

Capital împrumutat pe termen lung       0 RON 

Capital angajat    227.186.132 RON 

Gradul de indatorare2    0,00 % 

   

Sold mediu clienți       39.308.323 RON 

Cifra afaceri 9 luni 2022    465.327.248 RON 

Număr zile         270  

Viteza rotație clienți (zile)     22,81       

   

Cifra afaceri (9 luni 2022 anualizat)  620.436.331 RON 

Active imobilizate     162.461.228 RON 

Viteza de rotație a activelor imobilizate  3,82  
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3. Extinderi, modernizări și reabilitări ale capacităților de 

transport și operare 
 

3.1. Extinderea operațiunilor în portul Constanța: terminalele de 

geamanduri TTS1 și TTS2 

 

În trimestrul al treilea TTS a operaționalizat două terminale de geamanduri în rada 

interioară a portului Constanța care permit transbordarea directă a mărfurilor între barje și navele 

maritime ancorate în rada portului, și nu la cheu. 

 

Cele două terminale au reprezentat răspunsul TTS la supraîncărcarea infrastructurii 

portuare din Constanța, care nu a fost dimensionată pentru a face față creșterilor masive ale 

fluxurilor de marfă generate de exporturile și importurile ucrainene.  

 

Utilizarea într-un lanț logistic a terminalelor de geamanduri permite eliminarea din circuit 

a punctelor de strangulare a traficului reprezentate de cele două resurse limitate din orice port, și 

anume danele și spațiile de depozitare. 

 

Astfel, spre deosebire de un lanț logistic standard, în care marfa ajunsă în port este 

depozitată temporar într-un depozit până la atingerea cantității țintă și abia apoi încărcată din 

depozit în nava maritimă acostată la dană, într-un lanț logistic bazat pe terminale de geamanduri 

încărcarea se realizează prin transbord direct din barje în nava maritimă, fără să fie necesară 

acostarea la dană. 

 

Pentru un furnizor de servicii logistice integrate, așa cum este Grupul TTS, efectul cel mai 

important al transbordului direct la terminalele de geamanduri constă în fluidizarea și 

eficientizarea activității principale a grupului, respectiv transportul fluvial, prin eliminarea timpilor 

mari de așteptare la încărcarea și descărcarea barjelor.  

 

Terminalul de geamanduri TTS1 a început să funcționeze în luna iulie și reprezintă 

componenta-cheie a lanțului logistic dedicat exporturilor de cereale ucrainene operat de Grupul 

TTS. 
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În condițiile în care portul Constanța nu dispune de suficiente spații de depozitare pentru 

a opera fluxurile masive de cereale ucrainene apărute pe piață, terminalul de geamanduri a fost 

soluția găsită de TTS pentru a avea acces la transportul și operarea acestor fluxuri. 

Terminalul a funcționat non-stop în decursul trimestrului, iar volumele de mărfuri agricole 

operate au contribuit la menținerea volumului total de mărfuri manipulate de Segmentul Operare 

Portuară la un nivel foarte apropiat de volumul realizat în trimestrul al doilea (1,21 mil tone în T3 

față de 1,23 mil tone în T2), în pofida volumelor mici de produse agricole românești exportate prin 

Constanța. Acest fapt a condus la o creștere a veniturilor la nivel de segment cu aproape 23% 

față de trimestrul al doilea (28,5 mil RON în T3 față de 23,2 mil RON în T2). 

Mai important însă este efectul pozitiv pe care terminalul l-a avut asupra Segmentului 

Transport Fluvial. Posibilitatea de a transborda mărfurile din barje direct în navele maritime, fără 

a avea nevoie de acces la dane sau spații de depozitare, a asigurat o încărcare maximă pentru 

partea flotei rămasă în aval de Zimnicea/Belene urmare a blocării navigației pe Dunăre. Ca efect 

volumul de mărfuri agricole transportate în trimestrul al treilea a fost mai mare cu 8% față de 

volumul transportat în trimestrul al doilea, în pofida dispariției fluxurilor de export din țările din 

amonte ca efect al întreruperii navigației pe Dunăre (553 mii tone în T3 față de 512 mii tone în 

T2), ceea ce a condus la creșterea veniturilor Segmentului Transport Fluvial cu aproape 63% în 

raport cu trimestrul al doilea (134 mil RON în T3 față de 118 mil RON în T2). 

 

Terminalul TTS1: Încărcare cereale, iulie 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap_kBi7zXnM
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Terminalul de geamanduri TTS2 fost deschis în luna septembrie, având ca obiectiv 

preluarea de noi fluxuri începând cu trimestrul al patrulea, în paralel cu fluxurile de cereale ce vor 

fi derulate în continuare prin lanțul logistic ce are TTS1 ca punct terminus. 

 

Primele rezultate au apărut deja în octombrie când terminalul TTS2 a fost utilizat pentru 

încărcarea, în regim combinat dană – terminal geamanduri, a unei nave din clasa Capesize cu o 

capacitate de 170.000 tone, operațiune în premieră pentru portul Constanța, realizată în 

colaborare cu COMVEX S.A. 

 

3.2. Modernizarea flotei NAVROM și recertificarea navelor 

 

Profitând de rezultatele foarte bune înregistrate, NAVROM a accelerat în T3 ritmul 

investițiilor în modernizarea și recertificarea navelor – în principal mărirea capacității și 

modernizarea barjelor de 2.000 tone, nivelul investițiilor atins în T3 fiind de 3,8 mil EUR. 

Terminalul TTS2: Încărcare minereu în navă clasa ”Capesize”, octombrie 2022 
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La finalul T3, valoarea cumulată de la începutul anului a investițiilor realizate de NAVROM 

a atins 14,273 mil EUR, depășind valoarea bugetată pentru întreg anul 2022, respectiv 14,269 mil 

EUR. 
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4. Guvernanță corporativă 
 

4.1. Evenimente și acțiuni corporative 
 

În T3 2022 s-a desfășurat nici o adunare generală a acționarilor și nu s-a derulat nici o 

acțiune corporativă 

 

4.2. Tranzacțiile conducerii TTS 

 
În T3 2022 membrii conducerii TTS nu au efectuat tranzacții cu acțiuni TTS 

 

4.3. Tranzacții între părți afiliate 

 

În T3 2022 au fost efectuate tranzacții intra-grup care au făcut obiectul a 12 rapoarte 

acoperind tranzacții în valoare totală de  140.023.281,18 înregistrate în perioada 28 decembrie 

2021 – 23 septembrie 2022, după cum urmează: 

 

Părți afiliate 
Număr 

rapoarte 
Perioada acoperită Valoare totală 

TTS și NAVROM 9 28.06.2022 – 23.09.2022 109.500.816 

TTS și TTS Operator 1 08.06.2022 - 21.09.2022 10.289.090 

TTS și CANOPUS Star 1 28.12.2021 – 14.07.2022 9.254.632 

NAVROM și NAVROM SHIPYARD 1 18.05.2022 – 28.07.2022 10.978.742 
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5. Previziuni, riscuri și incertitudini privind activitatea Grupului 

TTS în T4 2022 

 
Volumul de activitate 

 

• Principala așteptare a Grupului este revenirea la niveluri normale a volumelor de 

materii prime minerale transportate și operate, după scăderea înregistrată începând 

cu a doua jumătate a T2. Creșterea anticipată a volumelor de minerale are două surse: 

evacuarea stocurilor de materii prime pentru siderurgie acumulate în portul Constanța 

având ca destinație combinatul de la Smederevo și noile fluxuri de cărbune energetic 

generate de revenirea sistemelor energetice europene la producție de energie pe 

cărbune. 

 

• Nu anticipăm o creștere a volumelor de produse agricole având ca proveniență bazinul 

Dunării. Recolta slabă din Ungaria, lipsa cerealelor disponibile pentru export din Serbia 

și prezența slabă pe piață a noii recolte din România și Bulgaria, cumulat, indică o 

posibilă repetare a situației din T4 2021 – T1 2022 caracterizată de lipsa cererii de servicii 

de transport cereale provenite din bazinul Dunării de Jos. 

 

• În schimb, anticipăm o creștere peste nivelul înregistrat în T3 în ce privește exporturile 

de mărfuri agricole din Ucraina. În paralel cu fluxurile în creștere derulate pe relația 

Ismail – Constanța prin lanțul logistic TTS având ca punct terminus terminalul de 

geamanduri TTS1, alte trei fluxuri cu destinație România se operează prin terminalele 

portuare TTS din Brăila, Oltenița și, în curând, Galați. Acestor fluxuri li se adaugă cel  

constând în mărfuri agricole de export din Ucraina și Republica Moldova aduse pe 

calea ferată cu ecartament larg reabilitată în vară, flux derulat prin silozul și terminalul 

TTS din Galați, precum și noul flux logistic dedicat exporturilor de cereale ucrainene a 

cărui operare de către TTS a început în noiembrie – transportul pe ruta Chilia – 

Constanța fiind realizat de flota fluvială ucraineană UDP. 

 

 

Condiții de navigație 

 

• Deși nivelurile Dunării sunt mai bune decât în T3, acestea rămân semnificativ sub 

nivelurile optime iar prognozele nu indică o îmbunătățire. Ca urmare anticipăm condiții 

de navigație suboptime în T4, dar mai bune decât în T3. Aceasta va permite totuși 

derularea activității de transport fluvial la niveluri mai apropiate de cele normale. 
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Condiții de piață 

 

• În acest moment 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. 

 

 

Riscuri și incertitudini 

 

• Principalele riscuri și incertitudini care, dacă se vor materializa, vor afecta activitatea 

TTS sunt legate de efectele războiului din Ucraina. Continuarea războiului va conduce 

la o înrăutățire semnificativă a situației macroeconomice și intrarea în recesiune a 

economiei europene în ansamblu cu potențiale efecte negative directe asupra cererii 

de servicii de transport fluvial și operare portuară.  

 

• Deși prognozele nu indică o înrăutățire, nu poate fi exclus riscul unor condiții de 

navigație mai puțin favorabile celor anticipate în acest moment 

 

• Există de asemenea riscul ca, din cauza condițiilor din piața cerealelor, cererea de 

servicii de transport și operare pentru mărfuri agricole să rămână la niveluri joase, așa 

cum s-a întâmplat în T4 2021 – T1 2022. 

 

 

Rezultate 

 

• Având în vedere condițiile actuale, anticipăm o menținere a rezultatelor operaționale 

și financiare în linie cu nivelurile înregistrate pe primele 9 luni, cu un minus dacă riscurile 

și incertitudinile semnalate se vor materializa, și cu un potențial plus dacă anticipările 

noastre privitoare la volumul de activitate se vor confirma. 
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Despre Grupul TTS 

 

TTS (Transport Trade Services) S.A. 
 

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

expediție internațională de mărfuri. În cei 25 de ani de activitate TTS a aplicat o strategie de 

dezvoltare prudentă pe două direcții: 

 

1. Integrare pe verticală prin achiziția de societăți active pe segmentele de transport 

fluvial și operare portuară precum și prin achiziția directă sau dezvoltare de 

terminale portuare (Oltenița, Giurgiu, Bechet). 

Terminalul de la Oltenița a fost modernizat, investiția fiind finalizată în 2021. Două 

noi proiecte de investiții sunt avute în vedere și anume modernizarea terminalului 

portuar Giurgiu cu accesare de fonduri europene care sa finanțeze parțial investiția 

și extinderea capacității de operare în terminalul Canopus din Constanța. 

 

2. Expansiune regională prin achiziția în principal de societăți active pe segmentul de 

expediție internațională cu sediul în țări din bazinul Dunării 

 

Eforturile de dezvoltare ale Grupului au fost susținute de IFC prin investiții de peste 35 

milioane EURO materializate prin trei operațiuni încheiate cu succes: 

 

- În anul 2005, IFC a acordat NAVROM un împrumut în valoare de 14 milioane Euro 

garantat de TTS, pentru modernizarea împingătoarelor. 

 

- În anul 2008, IFC a acordat TTS un credit convertibil în acțiuni în valoare de 10 mil EUR. 

Creditul nu a fost convertit în capital și a fost rambursat integral de TTS în perioada 

2009-2017. 

 

- În anul 2012, IFC a dobândit o participație de 10% din capitalul social al TTS printr-un 

aport la capital, compania fiind evaluată la 120 Mn Euro. Acțiunile au fost ulterior 

răscumpărate de către TTS (6% în 2017 și 4% în 2018) 

 

Modelul de business al Grupului are ca punct central TTS, care oferă clienților servicii 

integrate de expediție/transport fluvial/operare portuară și coordonează activitatea Grupului. 

Serviciile de transport și operare portuară sunt mai departe contractate în principal cu societățile 

din Grup, dar și cu terți (în special pe segmentul operare portuară). Activitatea TTS este integrată 

informatic la nivel contabil cu activitățile societăților din Grup și în curs de integrare la nivel 
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operativ (urmărirea volumelor și a tipurilor de mărfuri, pe tipuri de operațiuni, până la nivel de 

facturare și urmărire a plăților), sistemul asigurând suportul atât pentru raportările interne cât și 

pentru raportările externe, inclusiv pentru raportarea tranzacțiilor între entități afiliate. 

 

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 ofertei 

publice inițiale secundare de vânzare derulate de Swiss Capital S.A., 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.   
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Grupul TTS 

 

Grupul de societăți Transport Trade Services („Grupul TTS” sau „Grupul”) este unul dintre 

cei mai mari transportatori de mărfuri pe ape interioare din bazinul Dunării și este compus din 16 

societăți, respectiv  TTS (Transport Trade Services) S.A. („TTS” sau „Societatea”), 13 societăți în care 

TTS deține, direct sau indirect, mai mult de 50% din capitalul social și 2 în care deține poziții 

minoritare. Unsprezece societăți din Grup operează pe cele trei segmente principale de activitate 

ale Grupului: 

 Expediție internațională: TTS (Transport Trade Services) S.A. București, 

TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, 

Plimsoll Zrt. Budapesta, 

Transterminal – S S.R.L. Chișinău 

Transport fluvial:  CNFR NAVROM S.A. Galați,  

Navrom Bac S.R.L. Galați, 

Fluvius Kft. Budapesta 

 Operare portuară:  Canopus Star S.R.L. Constanța, 

TTS Operator S.R.L. Constanța, 

TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galați, 

Port of Fajsz Kft. Fajsz (Ungaria) 

 

Mărfurile principale transportate și operate în porturi sunt: produse minerale (materii prime 

pentru industria siderurgică și laminate), produse agricole (cereale, oleaginoase și furaje) și 

produse chimice (rocă fosfatică și produse finite ale industriei îngrășămintelor chimice). 

 

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.   

 

Grupul oferă servicii logistice integrate, respectiv servicii de transport (fluvial, feroviar, 

rutier), transbord (între unități de transport, din magazii, silozuri, etc.), înmagazinare (magazii, 

silozuri, unități fluviale tip magazie, etc.), agenturare (producerea de documente specifice) și orice 

alte servicii specifice managementului lanțului logistic.  

 

Principalele societăți membre al Grupului sunt deținute de TTS și, cu o singură excepție, 

sunt integrate în modelul de business al Grupului. 
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Transport fluvial pe Dunăre 

 

CNFR NAVROM S.A. Galați  

Cu o istorie de peste 130 ani, NAVROM reprezintă coloana vertebrală a Grupului fiind 

principalul furnizor de servicii de transport fluvial pentru Grup și, în același timp, cel mai 

mare transportator fluvial pe Dunărea de jos. 

Intrarea NAVROM în Grup a fost realizată prin preluarea societății de către TTS începută 

în 1998 și finalizată în 2005, când TTS a devenit acționar majoritar cu o deținere de 53,71% 

din capitalul social al NAVROM). La 31 decembrie 2021, participația TTS a ajuns la 92,14% 

din capitalul social al NAVROM. 
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Operare portuară 

 

CANOPUS STAR S.R.L. Constanța 

Canopus este un joint-venture între Cargill (49%) și TTS (51%) și operează terminalul cerealier 

al Grupului în Portul Constanța, cu o capacitate de 110.000 tone. 

Canopus a intrat în Grup în anul 2004 când TTS a preluat 41,6% din capitalul social. 

Parteneriatul cu Cargill a început în 2008 prin preluarea a 49% din capitalului social, diferența 

de 51% fiind deținută de TTS. 

 

TTS PORTURI FLUVIALE S.R.L. Galați 

TTS Porturi Fluviale deține terminalele portuare ale Grupului din Galați, Brăila și Turnu Severin. 

TTS Porturi Fluviale a intrat în grup în 2004 când TTS a preluat 41% din capitalul social al 

Transeuropa Port S.R.L. (vechea denumire a TTS Porturi Fluviale). TTS și-a majorat ulterior 

participația, astăzi deținând 100% din capitalul social al TTS Porturi Fluviale. 

 

TTS OPERATOR S.R.L. Constanța  

TTS Operator este principalul furnizor de servicii de încărcare și descărcare a navelor fluviale 

și maritime (operare portuară) al Grupului, cu operațiuni în principal în Portul Constanța, 

deținând și operând șase macarale plutitoare. 

TTS Operator este prima societate preluată de TTS prin achiziționarea pachetului majoritar în 

1999. Astăzi TTS deține 90% din capitalul social. 

 

PORT OF FAJSZ Kft. Fajsz 

Port of Fajsz deține singurul terminal portuar al Grupului localizat în afara României, pe 

Dunăre la aproximativ 140 km în aval de Budapesta în Fajsz (Ungaria). 

Port of Fajsz a fost preluată de TTS în 2019, prin achiziția a 100% din capitalul social. 

 

Operațiuni internaționale 

 

Operațiunile internaționale ale Grupului sunt susținute de trei societăți de forwarding: 

 

TTS (Transport Trade Services) GmbH. Viena, servicii de expediție internațională pe Dunărea 

de sus (TTS deține 75% din capitalul social) 

 

Plimsoll Zrt. Budapesta, servicii de expediție pe cale ferată pe relații din/spre Ungaria, 

către/dinspre Marea Nordului, Marea Adriatică, Ucraina precum și servicii de logistică în trafic 

combinat (TTS deține 51% din capitalul social). 
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Transterminal – S S.R.L.Chișinău, servicii de expediție pe cale ferată pe relații din CIS (TTS 

deține  20% din capitalul social) 

 

Non-core business 

 

AGRIMOL TRADE S.R.L. București  

Agrimol este o societate de comerț exterior specializată pe exportul de produse din lemn în 

care TTS deține 99,9772% din capitalul social. 

 

Modelul de afaceri al TTS presupune angajarea, în principal, a flotei proprii (Navrom S.A.,  

Fluvius Kft.) și a propriilor operatori portuari (TTS Porturi fluviale S.R.L., TTS Operator S.R.L., 

CANOPUS Star S.R.L., Port of Fajsz Kft.), în paralel cu contractarea de către Segmentul Expediție 

a serviciilor de transport sau operare cu terți. 

 

 

 
 

În același timp, societățile din Grup active pe piețele de transport fluvial și operare portuară, 

prestează servicii direct propriilor clienți, în paralel cu executarea comenzilor primite de la 

societățile de expediție din Grup. 
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Declarația conducerii 

 

Raportul Consiliului de Administrație Societății pentru perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 privind 

activitatea economică și financiară a societății se bazează pe situațiile financiare interimare 

individuale simplificate și pe situațiile financiare interimare consolidate simplificate întocmite 

pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2022 (în continuare ”Situațiile Financiare”). 

 

Situațiile Financiare au fost elaborate în conformitate cu principiile de recunoaștere și evaluare ale 

Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) adoptate de UE și în conformitate cu 

IAS 34” Raportarea financiara Interimara”. 

 

Situațiile Financiare nu cuprind toate informațiile și elementele prezentate în situațiile financiare 

anuale și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale ale TTS (Transport Trade 

Services) S.A. întocmite la 31 decembrie 2021. 

 

Situațiile Financiare nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandru-Mircea MIHĂILESCU 

Președinte Consiliu de Administrație 

 

  

https://ro.tts-group.ro/rapoarte_financiare.html
https://ro.tts-group.ro/rapoarte_financiare.html
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___________________________ 

 

Departamentul de Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii al TTS (Transport Trade 

Services) vă stă la dispoziție pentru orice alte informații suplimentare. Persoana de contact: 

 

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, Director Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii; 

e-mail: investor.relations@tts-group.ro; 

tel.: +40 37 224 5185 

 

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate (neauditate) pentru perioada încheiată la 

30.09.2022 sunt disponibile accesând link-urile: 

 

https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html; 

https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TTS. 

  

mailto:investor.relations@tts-group.ro
https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TTS


 
 

 
 

 
 
 
 

TTS (Transport Trade Services) S.A. 
 
 
 

SITUAŢII FINANCIARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE 
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Septembrie 2022 

 
 

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU 
STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 34 - „RAPORTAREA FINANCIARĂ INTERIMARĂ” 

ADOPTAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ  
 



Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate. 
    

CUPRINS: PAGINA: 
 
 
 
 
 
  
  
  
SITUATIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR  
ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 1 
  
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE 2 – 3       
  
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII 
 

4 – 5  
  

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR  
 

6 – 7  
  

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE INTERIMARE 
 

8– 28 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TTS (Transport Trade Services) S.A. 
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR  

ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU PERIOADA INCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2022 

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 
 

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate. 
   1  

 Notă  30 septembrie 2022  30 septembrie 2021 

   (neauditat)  (neauditat) 

      
Venituri 3  664.335.905   450.973.026 
Materii prime și materiale                       (91.150.474)  (56.670.799) 
Costul bunurilor vândute                       (26.419.309)  (38.651.529) 
Amortizare și depreciere                       (52.089.405)  (42.310.275) 
Cheltuieli cu subcontractorii   (231.001.650)  (152.562.528) 
Cheltuieli cu salariile                        (82.944.409)  (72.755.625) 
Alte cheltuieli 4                      (32.447.504)  (31.044.500) 
Alte câștiguri și pierderi                          14.767.970   12.758.911 
 
Total rezultat din exploatare   163.051.124   69.736.681 
 
(Cost) / venit net din investiții financiare                                 820.042   (137.914) 
(Cost) / Venit net de finanțare                          (2.599.104)  (1.406.719) 
 
Profitul aferent perioadei din operațiuni continue    161.272.062   68.192.048 
 
Cheltuieli cu impozitul pe profit                       (24.815.227)  (10.842.791) 

      
Profit net aferent perioadei atribuibil:    136.456.835   57.349.257 
 
Diferența de translatare   (277.413)  885.506 
 
Total rezultat global aferent perioadei   136.179.420  58.234.763 
 
Atribuibil: 
Acționarilor Societății    124.681.363   51.861.403 
Intereselor care nu controlează   11.775.472   5.487.854 
 
Total rezultat global aferent perioadei atribuibil:  

 
     

Acționarilor Societății    124.403.950   52.746.909 
Intereselor care nu controlează   11.775.472   5.487.854 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE 

LA 30 SEPTEMBRIE 2022 
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate. 
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 Notă  
30 septembrie 

2022  
31 decembrie  

2021 

ACTIVE  
 (neauditat)  (auditat) 

      

Active imobilizate  
 

   
Imobilizări corporale 6  670.683.611   631.864.336 

Fond comercial   3.846.603   3.846.603 

Imobilizări necorporale   1.493.741   1.669.707 

Drept de utilizare active   230.072   - 

Investiții în entitățile asociate 7  8.389.667   7.958.508 

Alte active imobilizate   3.441.534   3.336.998 

      

Total active imobilizate   688.085.228   648.676.152 

      

Active circulante      

Stocuri   42.663.588   30.982.426 

Creanțe comerciale și alte creanțe   89.393.340   47.762.692 

Alte active circulante   26.520.005   10.651.938 

Numerar și echivalente de numerar   125.165.345  58.900.794 

      

Total active circulante   283.742.278  148.297.850 

       

Total active   971.827.506   796.974.002 

      

CAPITALURI PROPRII ŞI PASIV      

      

Capital și rezerve      

Capital social 8  61.739.602   31.739.602 

Rezerve   271.143.549   239.881.529 

Rezultat reportat   330.009.241   284.562.363 

      

Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă   662.892.392   556.183.494 
 
Interese care nu controlează  

 
113.553.871   106.345.018 

 
Datorii pe termen lung  

 
   

Împrumuturi purtătoare de dobândă  9  44.855.178   26.815.528 

Datorii privind impozitul amânat   9.386.295   9.386.295 

Leasing pe termen lung   322.251   - 

Alte datorii pe termen lung   376.690   392.158 
 
Total datorii pe termen lung  

 
54.940.414  36.593.981 
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 Notă  
30 septembrie 

2022  
31 decembrie  

2021 

   (neauditat)  (auditat) 

Datorii pe termen scurt      

Datorii comerciale și alte datorii   43.188.031   29.901.117 

Porțiunea curentă a leasing-urilor   2.930  - 

Împrumuturi purtătoare de dobândă și datorii 9  32.709.186   41.309.533 

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli   1.238.261  1.534.564 

Alte datorii pe termen scurt   63.302.421   25.106.295 
 
Total datorii pe termen scurt  

  
140.440.829   97.851.509 

 
Total datorii  

  
195.381.243   134.445.490 

 
Total capitaluri proprii și datorii   971.827.506  796.974.002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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SITUAȚIA CONSOLIDATĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2022 
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate. 
   4  

 

 
Capital  

social  
Rezerve 

 legale   
Alte  

rezerve  
Rezultat 

 reportat  
Diferențe de 

translatare  

Atribuibil  
acționarilor 

companiei-mamă  

Interese  
care nu  

controlează  Total 
 
Sold la 1 ianuarie 2022 (auditat) 31.739.602  6.000.000  234.094.358  284.562.363  (212.829)  556.183.494  106.345.018  662.528.512 
                
Profit aferent anului -  -  -  124.681.363  -  124.681.363  11.775.472  136.456.835 
Rezerve -  -  31.539.433  (31.539.433)  -  -  -  - 
Rezerve din reevaluare -  -  -  -  -  -  -  -  
Capital social emis 30.000.000  -  -  (30.000.000)  -  -  -  - 
Efectul translatării -  -  -  -  (277.413)  (277.413)  -  (277.413) 
Dividende distribuite -  -  -  (17.850.000)  -  (17.850.000)  -  (17.850.000) 
Creștere participație filiale -  -  -  154.948  -  154.948  (220.398)  (65.450) 
Dividende plătite minoritari -  -  -  -  -  -  (4.346.222)  (4.346.222) 
 
Sold la 30 septembrie 2022 (neauditat) 61.739.602  6.000.000  265.633.791  330.009.241  (490.242)  662.892.392  113.553.871  776.446.261 
 
 
La 30 septembrie 2022, capitalul social era de 60.000.000 lei divizat in 60.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Toate acțiunile emise sunt plătite integral. 

 
Conform AGA din data de 1 aprilie 2022 s-a aprobat  majorarea capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin încorporarea parțială a profitului nerepartizat din anii precedenți (rezultat reportat), cu 
emisiunea in contrapartidă de acțiuni noi și distribuirea lor gratuită către acționari cu o rată de alocare de 1 acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută.  
 
În cursul lunii aprilie 2022, au fost distribuite dividende în valoare de 17.850.000 lei, respectiv 0,29 lei per acțiune. 
 
În anul 2021, acțiunile emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. au fost admise la tranzacționare pe piața regmementată administrată de Bursa de Valori Bucuresti, prima zi de tranzacționare 14 
iunie 2021, simbol emitent TTS. 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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Capital  

social  
Rezerve 

 legale   
Alte  

rezerve  
Rezultat 

 reportat  
Diferențe de 

translatare  

Atribuibil  
acționarilor 

companiei-mamă  

Interese  
care nu  

controlează  Total 
 
Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat) 31.739.602   6.000.000   217.522.014   244.765.567  (344.578)   499.682.606   105.299.772   604.982.378  
                
Profit aferent anului -  -  -  60.253.264  -  60.253.264  6.151.863  66.405.127 
Rezerve -  -  4.489.487  (4.489.487)  -  -  -  - 
Rezerve din reevaluare -  -  12.082.857  -  -  12.082.857  -  12.082.857 
Capital social emis -  -  -  -  -  -  -  - 
Efectul translatării -  -  -  -  131.749  131.749  -  131.749 
Dividende distribuite -  -  -  (16.200.000)  -  (16.200.000)  -  (16.200.000) 
Creștere participație filiale -  -  -  233.018  -  233.018  (461.864)  (228.846) 
Dividende plătite minoritari -  -  -  -  -  -  (4.644.753)  (4.644.753) 
 
Sold la 31 decembrie 2021 (auditat) 31.739.602  6.000.000  234.094.358  284.562.363  (212.829)  556.183.494  106.345.018  662.528.512 
 
 
La 31 decembrie 2021, capitalul social era de 30.000.000 lei divizat în 30.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Toate acțiunile emise sunt plătite integral. 
 
În anul 2021, acțiunile emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursă de Valori București, prima zi de tranzacționare 14 
iunie 2021, simbol emitent TTS. 
 
La 31 decembrie 2021,  Grupul a decis reevaluarea navelor, rezultând o creștere de valoare de 12.082.857 lei. Soldul la 31 decembrie 2021 al rezervei de reevaluare fiind în sumă de 75.977.018 lei.   
 
În cursul lunii aprilie 2021, au fost distribuite dividende în valoare de 16.200.000 lei, respectiv 0,54 lei per acțiune. 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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30 septembrie 

 2022 

  
30 septembrie 

 2021  Nota 
 

 
 
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:  

 
   

    

Profit înaintea impozitării   161.272.062         68.192.048  
 
Ajustări pentru elemente nemonetare:    

Amortizare și depreciere  52.089.405         42.310.275  

Creștere netă cu provizioanele pentru activele fixe   (19.670)  (137.492) 

Cheltuiala netă cu dobânzile   1.809.380              920.924 

(Câștiguri) / Pierderi din vânzarea de mijloace fixe   (259.756)      (1.696.973) 

Creștere netă cu provizioanele pentru active circulante   (2.802.471)      (6.768.917) 

Pierderi din creanțe   523.228  - 

Creștere / (Descreștere) netă cu provizioanele pentru riscuri și cheltuieli   (296.303)   (496.740) 

(Profit)/ pierdere investiții in asociați    (431.159)  (142.146) 

Diferențe de curs valutar   -  - 
 
Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul circulant  

 
211.884.716  102.180.979 

      

Modificări în activele și datoriile din exploatare:      

(Creștere) / Descreștere în creanțe comerciale și de altă natură   (56.798.234)             8.867.779 

Descreștere / (Creștere) în stocuri   (10.484.348)    (7.748.546) 

Creștere / (Descreștere) în datorii comerciale și de altă natură   35.280.599  6.046.444 
 
Numerar din activitatea de exploatare  

 
179.882.733  109.346.656 

 
Dobânzi plătite  

 
(2.466.894)  (1.080.648) 

Impozit pe profit plătit   (8.628.255)  (8.637.038) 
 
Numerar net din activități de exploatare  

 
168.787.584  99.628.970 

 
Activități de investiții:    

Achiziții de imobilizări corporale și necorporale   (91.224.690)  (66.805.095) 

Plăți aferente investițiilor   (65.448)  (164.838) 

Venituri din vânzarea de mijloace fixe   771.401  3.444.460 

Încasări din dobânzi 657.514  52.574 

Plăți dividende către minoritari (4.346.222)  (4.644.753) 
 
Fluxuri de trezorerie utilizate în activități de investiții  (94.207.445)  (68.117.652) 
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30 septembrie 

 2022 

 30 septembrie 
 2021  Nota   

      

Activități de finanțare:      

Dividende achitate   (17.850.000)  (16.200.000) 

Împrumuturi (achitate) / încasate   9.439.303  (6.007.687) 

(Plăți)/ Achiziții leasing   95.109   (184.465) 

Acțiuni răscumpărate     - 
 
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare  

 
(8.315.588)  (22.392.152) 

 
(Descreștere) / Creștere netă a numerarului și a echivalentelor de 
numerar 66.264.551  9.119.166 
 
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului  58.900.794  55.160.530 
 
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei 125.165.345  64.279.696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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1. INFORMAȚII GENERALE 
 
TTS (Transport Trade Services) S.A. (denumită în continuare „Societatea”) este o societate înființată în România, în anul 1997, cu 
sediul social în str. Vaselor nr. 27, București.  
 
Obiectul de activitate al Societății și al entităților din grup cuprinde expediția internațională de marfă, transportul, in principal 
transportul pe ape navigabile interioare și operarea portuară. Societatea oferă servicii integrate, de la preluarea mărfii într-un port 
fluvial sau maritim, până la punctul de destinație.  
 
Situațiile financiare simplificate ale Societății la și pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2022 cuprind Societatea și filialele 
sale (denumite împreună „Grupul” și individual „entitățile Grupului”). 
 
La 30 septembrie 2022, Societatea deținea direct sau prin alte filiale investiții în următoarele entități: 
 
CNFR NAVROM S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 1991, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 92,16660% 
(2021: 92,13526%) din capitalul social, restul fiind deținut de diverse persoane fizice. Sediul societății este situat pe str. Portului nr. 
34. jud. Galați. Principalul obiect de activitate al entității îl constituie transporturile de marfă pe căi navigabile interioare (cod CAEN 
5040). 
 
CANOPUS STAR S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2001, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 
51% din capitalul social. Sediul societății este situat în Incinta Port Digul de Nord Km1+ 100, Clădirea Administrativa et.1, jud. 
Constanța. Principalul obiect de activitate îl constituie manipularea cerealelor în terminalul de 110 mii tone capacitate situat în 
Portul Constanța  (cod CAEN 5224). 
 
TTS PORTURI FLUVIALE S.R.L. (fosta TRANS EUROPA PORT S.A. care în anul 2014 a preluat prin fuziune și filiala Europort Logistics) 
este o societate pe acțiuni înființată în 1996, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 100% din capitalul social total. Sediul 
societății este situat pe str. Regiment 11 Siret, jud. Galați. Principalul obiect de activitate îl constituie manipularea mărfurilor în 
porturile situate la Dunăre (cod CAEN 5224).   
 
TTS OPERATOR S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 1994  în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 
90% din capitalul social total. Sediul societății este situat în Incinta Port, str. Digul de Nord Km1+ 100, Clădirea Administrativă et.1, 
jud. Constanța. Principalul obiect de activitate îl constituie operațiunile de încărcare și descărcare a navelor fluviale și maritime în 
Portul Constanța  (cod CAEN 5224). 
 
AGRIMOL TRADE S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2010, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 
99,9772%. Sediul societății este situat în str. Vaselor nr. 34. București. Principalul obiect de activitate îl constituie intermedieri în 
vânzarea de produse diverse, societatea fiind specializata în prezent pe exportul de produse din lemn (cod CAEN 4619). 
 
CERNAVODĂ SHIPYARD S.R.L. era o societate cu răspundere limitată înființată în 2013, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. 
deținea indirect 92,0265% prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății se afla  în str. Canalului nr 1, Cernavodă. Principalul obiect de 
activitate îl constituia repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor (cod CAEN 3315). În decembrie 2021  și-a transferat 
patrimoniul în urma unui proces de fuziune prin absorbție societății Navrom Shipyard S.R.L.. 
 
Bunker Trade Logistics S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2013, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. 
deține indirect 92,16666%  prin CNFR Navrom S.A. În anul 2020 CNFR Navrom S.A. a achizitionat de la TTS Operator S.R.L.  4,5% din 
titlurile Bunker Trade logistic S.R.L.. Sediul societății este situat în Constanța, incinta Port. Principalul obiect de activitate îl 
constituie activități auxiliare transportului pe apă (cod CAEN 5222). 
 
TTS (Transport Trade Services) GMBH este o entitate cu răspundere limitată înființată în 2014, în care TTS (Transport Trade 
Services) S.A. deține 75% din capitalul social. Sediul societății este situat în 15b Lerchengasse, Langerzersdorf Austria. Principalul 
obiect de activitate îl constituie activități de intermediere pentru transport. 
 
NAVROM BAC S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 1999, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 
91,7310% din capitalul social indirect, prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății este situat în str. Faleza Dunării, nr. 1, jud. Galați. 
Principalul obiect de activitate îl constituie transporturi de călători pe căi navigabile interioare (cod CAEN 5030) 
 
NAVROM SHIPYARD S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 1999, în care  TTS (Transport Trade Services) S.A. 
deține indirect, prin CNFR Navrom S.A. 92,159% din capitalul social. Principalul obiect de activitate îl constituie repararea și 
întreținerea navelor și ambarcațiunilor (cod CAEN 3315).  
 
Navrom River S.R.L. era o entitate înființată în 2011, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deținea la 31 decembrie 2020 
92,0265%, indirect prin CNFR Navrom S.A.. Sediul societății era situat în str. Portului nr. 23, jud. Galați. În februarie 2021, Navorm 
River a fuzionat prin absorbție cu CNFR Navrom S.A.. 
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1. INFORMAȚII GENERALE (continuare) 
 
SUPERQUATRO Grup S.R.L. este o societate cu răspundere limitată cu sediul în Galați, str. Portului nr. 20. TTS (Transport Trade 
Services) S.A. deține 92,16666% din Superquattro Grup S.R.L., indirect prin CNFR Navrom SA. Obiectul principal de activitate il 
constituie efectuarea de lucrări hidrotehnice (cod CAEN 4291). 
 
TRANSTERMINAL-S S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2006, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. 
deține 20%. Sediul societății este situat pe str. Grădina Botanică, nr. 14/3, Chișinău. Principalul obiect de activitate îl constituie 
transportul feroviar de marfă. 
 
NAVROM PORT SERVICE S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 1999, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 
46,062% prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății este situat în str. Portului, nr. 39, jud. Galați. Principalul obiect de activitate îl 
constituie transporturi de marfă pe căi navigabile interioare (cod CAEN 5040). 
 
PLIMSOLL Zrt este o societate pe acțiuni înființată în aprilie 1992, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. are o deținere directă 
de 51%. TTS (Transport Trade Services) S.A. a achiziționat la 20 iunie 2016 51% din acțiuni. Sediul societății este situat în str. 
Frangepan, nr. 1139, Budapesta, Ungaria. Principalul obiect de activitate îl constituie transportul feroviar și fluvial, activități de 
intermediere pentru transport.  
 
FLUVIUS KFT este o societate cu răspundere limitată în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține indirect 51%, prin PLIMSOLL 
KFT. Sediul societății este situat în str. Frangepan, nr. 1139, Budapesta, Ungaria. Principalul obiect de activitate îl constituie 
transportul fluvial. 
 
PORT OF FAJSZ kft este o societate cu răspundere limitată înființată în  anul 2004, în care Societatea are o deținene directa de 
100%. TTS (Transport Trade Services) S.A. a achiziționat la 27 iunie 2019 un pachet 100% din titluri. Sediul societății este situat în 
Fajsz, lot nr 076/2, Ungaria. Principalul obiect de activitate îl constituie serviciile auxiliare transportului pe apa. La data achiziției 
societatea avea denumirea de EZUSTBARKA kft, schimbarea denumirii în PORT OF FAJSZ kft s-a produs la data de 30.08.2019. 
 
MANAGEMENT NFR S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 2003, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 20%. Sediul 
social al societății este situat în str. Vaselor, nr. 34, București. Principalul obiect de activitate îl constituie activități de consultanță în 
afaceri și management (cod CAEN 7022). În prezent această societate se află în proceduri avansate de lichidare. 
 
GIF LEASING IFN este o societate cu răspundere limitată înființată în 2004, în care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține 
7,7014% din capitalul social. Sediul societății este situat în str. Negustori, nr. 24, București. Principalul obiect de activitate constă în 
operațiuni de leasing financiar (cod CAEN 6491). În prezent această societate se află în proceduri avansate de lichidare 
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1. INFORMAȚII GENERALE (continuare) 
 
Denumirea 
investiției   

Principalul obiect de 
activitate  

Sediul și locul 
operațiunilor   Tip 

 30 septembrie 
2022  

31 decembrie 
2021  

30 Septembrie 
2022  

31 decembrie 
2021 

          
 

%  %  lei   lei 

CNFR Navrom S.A.   
Transport fluvial de 
marfă   

Galați,  
România 

 Filială  92,16666%  92,13526%  39.863.758  39.798.311 

Canopus Star S.R.L.  Operare portuară  
Constanța,  
România 

 Filială  51%  51%  45.079.480  45.079.480 

TTS Porturi Fluviale S.R.L.  Operare portuară  
Galați,  
România 

 Filială  100%  100%  25.206.269  25.206.269 

TTS Operator S.R.L.  Operare portuară  
Constanța,  
România 

 Filială  90%  90%  1.706.207  1.706.207 

Navrom Bac  S.R.L.  
Transport fluvial de 
persoane si bunuri 

 
Galați,  
România 

 Filială  91,7310%  91,6998%  1.571.951  1.571.951 

Navrom Shipyard S.R.L.  
Repararea și 
întreținerea navelor și 
ambarcațiunilor 

 
Galați,  
România 

 Filială  92,159%  92,1275%  21.065.260  21.065.260 

Navrom River S.R.L.  
Hoteluri și activități 
similare  

Galați,  
România  Filială  -  -  -  - 

Superquatro Group S.R.L.  Lucrari hidrotehnice  
Galați,  
România  Filială  92,16666%  92,13526%  6.180.080  6.180.080 
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1. INFORMAȚII GENERALE (continuare) 
 
Denumirea  
investiției   

Principalul obiect 
de activitate  

Sediul și locul 
operațiunilor   Tip 

 30 septembrie 
2022  

31 decembrie 
2021  

30 Septembrie 
2022  

31 decembrie 
2021 

          
 

%  %  Lei   Lei 

TTS (Transport Trade Services) 
Gmbh  

Servicii 
complementare de 
transport 

 Austria  Filială  75%  75%  116.477  116.477 

Plimsoll Zrt  
Servicii 
complementare de 
transport 

 
Budapesta,  
Ungaria 

 Filială  51%  51%  9.066.000  9.066.000 

Fluvius Kft  Transport fluvial de 
marfă 

 
Budapesta,  
Ungaria 

 Filială  51%  51%  -  - 

Port of Fajsz Kft  Operare portuară  
Fajsz,  
Ungaria 

 Filială  100%  100%  1.293.500  1.293.500 

Agrimol Trade S.R.L.  Comercializarea de 
diverse produse  

 
București,  
România  Filială  99,9772%  99,9772%  5.305.870  5.305.870 

Cernavodă Shipyard S.R.L.  
Repararea și 
întreținerea navelor 
și ambarcațiunilor 

 
Cernavodă, 
România  Filială  -  -  -  - 

Bunker Trade Logistics S.R.L.  
Servicii 
complementare de 
transport 

 
Constanța,  
România 

 Filială  92,16666%  92,13526%  200.000  200.000 

Transterminal-S S.R.L.  Transport feroviar 
de marfă 

 
Chișinău,  
Rep. Moldova 

 
Entitate 
asociată 

 20%  20%  147.339  147.339 
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Denumirea  
investiției   

Principalul obiect de 
activitate  

Sediul și locul 
operațiunilor   Tip 

 30 septembrie 
2022  

31 decembrie 
2021  

30 Septembrie 
2022  

31 decembrie 
2021 

          
 

%  %  Lei   Lei 

Navrom Port Service S.A. 
 

Transport fluvial de 
marfă  

Galați,  
România  

Entitate 
asociată 

 

46,062%  46,0466%  878.700  878.700 

Management NFR S.A.  
Activități de 
consultanță în afaceri 
și management 

 București, 
România 

 Investiție  20%  20%  -  - 

GIF Leasing IFN  Leasing financiar   
București, 
România 

 Investiție  7,7014%  7,7014%  -  - 

For Serv Drum S.R.L.  Construcții  
Argeș,  

România 
 Investiție  30,00%  30,00%  -  - 
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1. INFORMAȚII GENERALE (continuare) 
 
PERIMETRUL DE CONSOLIDARE 
 
TTS (Transport Trade Services) S.A. întocmește situații financiare simplificate pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2022. 
Situațiile financiare simplificate includ situațiile financiare ale societăților TTS (Transport Trade Services) S.A. („Societatea”) și ale 
filialelor CNFR Navrom S.A., Canopus Star S.R.L., TTS Porturi Fluviale S.R.L., TTS Operator S.R.L., Navrom Bac S.R.L, Navrom Shipyard 
S.R.L., Agrimol Trade S.R.L., Cernavodă Shipyard S.R.L., Bunker Trade Logistic S.R.L., TTS (Transport Trade Services) GMBH, 
Superquatro Group S.R.L., Plimsoll Kft, Fluvius Kft si Port of Fajsz Kft denumite „Grupul”.  
 
Filialele sunt consolidate de la data la care Societatea întocmește pentru prima dată bilanțul consolidat inițial – 1 ianuarie 2011 în 
conformitate cu cerințele standardelor internaționale de raportare financiară adoptate de UE 
 
2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE 
 
2.1 Declarație de conformitate 

 
Situațiile financiare consolidate simplificate pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2022 au fost elaborate in conformitate cu 
principiile de recunoaștere si evaluare ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) adoptate de UE si in 
conformitate cu IAS 34” Raportarea financiara Interimara”. 
 
Situațiile financiare interimare consolidate simplificate nu cuprind toate informațiile și elementele prezentate în situațiile financiare 
anuale și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale consolidate ale TTS (Transport Trade Services) S.A. 
întocmite la 31 decembrie 2021. Situațiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 01.01-30.09.2022 nu sunt auditate 
si nu au fost revizuite de către un auditor extern. 
 
Metodele și politicile contabile aplicate de către Societate și entitățile din Grup în aceste situații financiare consolidate interimare 
simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în Situațiile financiare individuale și consolidate la data și pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2021. 
 
2.2 Bazele întocmirii 

 
Situațiile financiare simplificate au fost pregătite pe baza costului istoric, cu excepția anumitor instrumente financiare care sunt 
evaluate la valoare reevaluată sau valoare justă așa cum este explicat în politicile contabile. Costul istoric este în general bazat pe 
valoarea justă a contraprestației efectuate în schimbul activelor.  
 
Situațiile financiare simplificate au fost întocmite pe baza principiului continuității activității, conform convenției costului istoric 
ajustat la efectele hiperinflației până la 31 decembrie 2003 pentru capitalul social, rezerve și investiții. Aceste situații financiare au 
fost întocmite pe baza evidențelor contabile statutare în conformitate cu principiile contabile din România, care au fost ajustate 
pentru a se conforma cu IFRS adoptate de UE. 
 
Războiul in curs de desfășurare în Ucraina și sancțiunile împotriva Federației Ruse pot avea impact asupra economiilor europene și 
la nivel global. Entitatea nu are nicio expunere directă în Ucraina, Rusia sau Belarus. Totuși, impactul asupra situației economice 
generale poate necesita revizuirea anumitor ipoteze și estimări.  
 
În această etapă, managementul nu poate estima în mod fiabil impactul, deoarece evenimentele se desfășoară zi de zi. Impactul pe 
termen mai lung poate afecta profitabilitatea ca urmare a creșterii prețurilor in general și al energiei in special. 
La data acestor situații financiare, Grupul TTS își desfășoară activitatea normal, se  îndeplinesc obligațiile contractuale pe măsură ce 
acestea ajung la scadență și, prin urmare, continuitatea activității este in deplina siguranță. 
 
Principiul continuității activității. Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu 
presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a 
activității.  
 
2.3 Estimări 
 
Întocmirea situațiilor financiare impune conducerii să facă judecăți, estimări și ipoteze care afectează sumele raportate ale 
veniturilor, cheltuielilor, activelor și pasivelor, precum și prezentarea obligațiilor contingente, la sfârșitul perioadei de raportare. Cu 
toate acestea, incertitudinea cu privire la aceste ipoteze și estimări ar putea duce la rezultate care necesită o ajustare semnificativă 
a valorii contabile a activului sau a pasivului afectat în perioadele viitoare.  
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3. VENITURI 

 
Prezentăm în continuare o analiză a veniturilor Grupului aferente perioadei, provenite din operațiuni continue: 
 

 
30 septembrie

2022
30 septembrie

2021
 (neauditat) (neauditat) 

    
Venituri din vânzarea de marfă 34.558.054 52.159.839 
Venituri din vânzarea de produse finite  3.342 21.205 
Venituri din prestarea de servicii  623.244.819 391.184.120 
Venituri din alte activități  6.529.690 7.607.862 
    
Total 664.335.905 450.973.026 
 
4. ALTE CHELTUIELI 
 

 
30 septembrie

2022
30 septembrie 

2021 
 (neauditat) (neauditat) 
    
Cheltuieli cu energia electrică 5.257.110   3.427.375 
Cheltuieli cu reparațiile 10.961.259   9.827.283 
Cheltuieli cu chiriile  5.294.464   6.965.430 
Cheltuieli cu primele de asigurare 4.798.872   4.628.053 
Cheltuieli cu studiile si cercetarea 119.031   152.020 
Cheltuieli de transport 1.414.195   1.362.097 
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 678.669   862.487 
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 775.748   619.332 
Cheltuieli de deplasare 334.056   206.323 
Cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicații 886.014   951.946 
Cheltuieli cu alte impozite si taxe 1.928.086   2.042.154 
    
 
Total 32.447.504  

         
  31.044.500 

 
 
 
5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA 
 
Principalul obiect de activitate al Grupului este transportul de marfă pe Dunăre și alte servicii complementare aferente 
transportului de marfă, precum manipularea mărfii, încărcarea și descărcarea, depozitarea.  
 
Informațiile raportate principalului factor de decizie în materie de operațiuni pentru alocarea resurselor și evaluarea performanței 
segmentelor au în vedere tipul de activități - intermediere, transportul fluvial, servicii de exploatare și alte servicii (reparații ale 
flotei de transport, distribuția de diverse bunuri -cherestea, combustibil, lubrifianți, , lucrări hidrotehnice, servicii de bunkeraj). 
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5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare) 
 
Venituri și rezultate pe segmente 
 
Prezentăm în continuare analiza veniturilor și rezultatelor Grupului din operațiuni continue pe segmente raportabile: 
 

30 septembrie 2022 (neauditat) Total  Forwarding  Fluviu  Operare portuară  Alte  Intersegmente 
 
Venituri  

 
664.335.905   507.757.637   340.102.785   78.377.438   50.461.832   (312.363.787) 

 
Costul bunurilor vândute  

 
(26.419.309)  -  (675.057)  -   (25.744.252)  - 

Cheltuieli cu consumabilele (91.146.654)  (160.940)  (78.107.875)  (8.636.549)  (4.273.674)  32.384 

Amortizare și depreciere (52.089.405)  (2.108.324)  (37.133.717)  (11.171.734)  (1.675.630)  - 

Ambalaje consumate  (3.821)  -  (2.909)  (912)  -  - 

Cheltuieli cu subcontractorii (231.001.650)  (429.044.299)  (83.471.143)  (12.120.706)  (7.544.390)  301.178.888 

Cheltuieli cu remunerațiile personalului  (82.944.409)  (8.590.749)  (51.443.976)  (17.771.504)  (5.140.009)  1.829 

Cheltuieli cu electricitatea  (5.257.110)  (262.725)  (1.051.173)  (2.933.912)  (1.050.850)  41.550 

Cheltuieli cu reparațiile  (10.961.259)  (1.884.065)  (10.428.296)  (4.453.052)  (296.286)  6.100.440 

Alte cheltuieli (16.229.134)  (3.320.557)  (8.485.172)  (6.183.826)  (2.328.776)  4.089.197 

Alte câștiguri  28.757.324   14.675.515   11.739.488   1.538.025   4.556.059   (3.751.763) 

Alte pierderi (13.989.354)  (8.252.853)  (4.331.158)  (686.413)  (4.148.169)  3.429.239  
 
Total rezultat de exploatare 163.051.124  68.808.640   76.711.797  15.956.855  2.815.855  (1.242.023) 
 
(Cost) / Venit net din investiții financiare 

 
820.042   

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

(Cost) / Venit net de finanțare (2.599.104)  -  -  -  -  - 
 
Profitul aferent perioadei din operațiuni 
continue  

 
161.272.062            

 
Cheltuiala cu impozitul pe profit  (24.815.227)           

            

Profitul/(pierderea) perioadei atribuibil 136.456.835            
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5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare) 
 
Venituri și rezultate pe segmente (continuare) 
  

30 septembrie 2022 (neauditat) Total  Forwarding  Fluviu  Operare portuară  Alte  Intersegmente 
 
 
Diferența de translatare  (277.413)  -  -  -  -  - 

            

Total rezultat global aferent perioadei 136.179.422  -  -  -  -  - 

            

Profitul aferent perioadei,            
 
Atribuibil:            

Acționarilor companiei mamă 124.681.363   -  -  -  -  - 

Intereselor minoritare 11.775.472   -  -  -  -  - 

            

Total rezultat global aferent perioadei,            
 
Atribuibil:            

Acționarilor companiei mamă 124.403.950  -  -  -  -  - 
Intereselor minoritare 11.775.472   -  -  -  -  - 
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5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare) 
 
Venituri și rezultate pe segmente (continuare) 
 

30 septembrie 2021 (neauditat) Total  Forwarding  Fluviu  Operare portuară  Alte  Intersegmente 
 
Venituri  

                      
450.973.026   

 
313.512.624   

 
239.653.752   

 
64.592.654   

 
63.470.411   

 
(230.256.415) 

 
Costul bunurilor vândute  

                      
(38.651.529)  

 
(384.342)  (720.121)  -   (37.547.094)  28  

Cheltuieli cu consumabilele (56.665.971)  (142.809)  (48.743.908)  (6.303.701)  (1.516.182)  40.629  

Amortizare și depreciere (42.310.275)  (2.125.679)  (28.463.008)  (10.098.783)  (1.622.805)  -  

Ambalaje consumate  (4.828)  -  (2.096)  (2.732)  -   - 

Cheltuieli cu subcontractorii (152.562.528)  (276.831.669)  (74.878.575)  (11.028.310)  (7.603.897)  217.779.923  

Cheltuieli cu remunerațiile personalului  (72.755.625)  (7.071.544)  (42.953.706)  (14.139.627)  (8.590.748)  - 

Cheltuieli cu electricitatea  (3.427.375)  (116.189)  (676.156)  (1.911.712)  (767.256)  43.938  

Cheltuieli cu reparațiile  (9.827.282)  (1.931.081)  (10.216.805)  (4.072.250)  (427.259)  6.820.113  

Alte cheltuieli (17.789.843)  (5.430.431)  (7.962.240)  (6.276.196)  (2.120.560)  3.999.584  

Alte câștiguri  29.409.132  8.394.745   18.298.595   514.266   3.500.914   (1.299.388) 

Alte pierderi (16.650.221)  (6.279.692)  (10.753.274)  (427.454)  (1.912.105)  2.722.304  
 
Total rezultat de exploatare 

                    
69.736.681   

 
21.593.933   

 
32.582.458  

 
10.846.155   

 
4.863.419   

 
(149.284) 

 
(Cost) / Venit net din investiții financiare 

                             
(137.914)  -  -  -  -  - 

(Cost) / Venit net de finanțare 
                         

(1.406.719)  -  -  -  -  - 
 
Profitul aferent perioadei din operațiuni 
continue  

                    
68.192.048   -  -  -  -  - 

 
Cheltuiala cu impozitul pe profit  

                      
(10.842.791)  -  -  -  -  - 

   -  -  -  -  - 

Profitul/(pierderea) perioadei atribuibil 
                    

57.349.257   -  -  -  -  - 
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5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare) 
 
Venituri și rezultate pe segmente (continuare) 
 

30 septembrie 2021 (neauditat) Total  Forwarding  Fluviu  Operare portuară  Alte  Intersegmente 
 
Diferența de translatare  885.506  -  -  -  -  - 

            

Total rezultat global aferent perioadei 58.324.763  -  -  -  -  - 

            

Profitul aferent perioadei,            
 
Atribuibil:            

Acționarilor companiei mamă 
                         

51.861.403   
- 

 
- 

 -  -  - 

Intereselor minoritare 5.487.854  -  -  -  -  - 

            

Total rezultat global aferent perioadei,            
 
Atribuibil:            

Acționarilor companiei mamă 52.746.909  -  -  -  -  - 

Intereselor minoritare 5.487.854  -  -  -  -  - 
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5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare) 
 
Prezentăm în continuare analiza veniturilor și rezultatelor Grupului din operațiuni continue pe segmente raportabile: 
 
Politicile contabile aferente segmentelor raportabile sunt aceleași ca politicile contabile ale Grupului. 
 
 
30 septembrie 2022 (neauditat) TOTAL  Forwarding   Transport fluvial   Operare portuară   Altele  Intersegment 
            
Total 664.335.905  507.757.637  340.102.785  78.377.438  50.461.832  (312.363.787) 
 
Produse agricole 221.852.493  192.644.514  127.912.321  48.934.608  -  (147.638.950) 
Produse chimice  47.594.088  42.446.713  27.166.055  13.372.425  -  (35.391.105) 
Minerale 229.523.296  187.458.515  147.948.699  9.416.041  -  (115.299.959) 
Alte produse 25.182.145  -  25.182.145  -  -  - 
Alte servicii 140.903.701  85.207.895  11.893.565  6.654.364  50.461.832  (13.313.955) 
 
 
 
 
30 septembrie 2021 (neauditat) TOTAL  Forwarding   Transport fluvial   Operare portuară   Altele  

 
 
 
 

Intersegment 
            
Total 450.973.026  313.512.624   239.653.752   64.592.655   63.470.410   (230.256.415) 
 
Produse agricole 125.289.271  103.216.749  56.718.184   40.033.229   -  (74.678.891) 
Produse chimice  42.765.895   38.771.178   23.833.475  10.856.743   -  (30.695.501) 
Minerale 171.167.789   139.803.285  133.567.275  9.303.884  -  (111.506.655) 
Alte produse 16.596.795   -  16.596.795   -  -  - 
Alte servicii 95.153.276   31.721.412  8.938.023  4.398.799  63.470.410  (13.375.368) 
 
 
 
Alte servicii pentru segmentul Altele includ, în principal, venituri din comerț, venituri ale șantierelor navale, lucrări hidrotehnice, servicii de bunkeraj. 
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5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare) 
 
Active și datorii pe segmente  
 
Active pe segmente 30 septembrie 
 2022 

 (neauditat) 
 
Forwarding 178.493.116 
Transport fluvial 547.944.660 
Operațiuni în port 189.324.145 
Altele 47.675.918 

  
Total active pe segmente  963.437.839 

  
Active nealocate  
Investiții în asociați 8.389.667 

  
Total active 971.827.506 

  

   
Datorii pe segmente 30 septembrie 

 2022 

 (neauditat) 
  
Forwarding 48.209.418 
Transport fluvial 46.295.582 
Operațiuni în port 5.111.597 
Altele 8.488.806 
 
Total datorii pe segmente 108.105.403 
  

Datorii nealocate 
30 septembrie 

2022 

  
(neauditat) 

 

Împrumuturi pe termen lung  44.855.178 
Datorii cu impozitul amânat 9.386.295 
Alte datorii pe termen lung  - 
Leasing 325.181 
Împrumuturi pe termen scurt 32.709.186 

  
Total datorii 195.381.243 
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5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare) 
 
  31 decembrie  
Active pe segmente 2021 2021 

 
(auditat) 

  
Forwarding 72.130.701 
Transport fluvial 489.188.416 
Operare portuară 181.914.624 
Altele 45.781.753 

  
Total active pe segmente  789.015.494 

  
Active nealocate  
Investiții în asociați 7.958.508 

  
Total active 796.974.002 
 
 
  31 decembrie  
Datorii pe segmente 2021 

 
(auditat) 

 
Forwarding 15.376.404 
Transport fluvial 25.923.293 
Operare portuară 6.911.420 

Altele 8.723.017 
 
Total datorii pe segmente 56.934.134 
 
 
 
Datorii nealocate 

 31 decembrie 
2021  

 
(auditat) 

 
Împrumuturi pe termen lung  26.815.528 
Datorii cu impozitul amânat  9.386.295 
Leasing  - 
Alte datorii pe termen lung - 
Împrumuturi pe termen scurt 41.309.533 
Alte datorii pe termen scurt - 

  
Total datorii 134.445.490 
 
 
Pentru monitorizarea performanței segmentelor și alocarea resurselor pe segmente: 
 
- toate activele sunt alocate altor segmente raportabile decât participațiile în entitățile asociate, activele clasificate ca 

deținute în vederea vânzării și activele cu impozitul amânat; 
 

- toate datoriile sunt alocate altor segmente raportabile decât împrumuturile, alte datorii financiare, datorii cu leasing-urile și 
impozitele amânate. 
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5. INFORMAȚII PRIVIND SEGMENTAREA (continuare) 
 
Alte informații privind segmentarea  
 
 
Intrări de active imobilizate nete de puneri în funcțiune  
din investiții in curs 

30 septembrie 
2022 

 (neauditat) 
  

Forwarding 935.088 
Transport fluvial 70.635.396 
Operațiuni în port 17.851.523 
Altele 1.802.683 
  91.224.690 
  

  

Amortizarea 
30 septembrie 

2022 

 (neauditat) 

  
Forwarding 2.108.324 
Transport fluvial 37.133.717 
Operațiuni în port 11.171.734 
Altele 1.675.630 
  52.089.405 
  
 
 
Intrări de active imobilizate nete de puneri în funcțiune  
din investiții in curs 31 decembrie 2021 

 (auditat) 

  
Forwarding 486.363 
Transport fluvial 67.941.007 
Operațiuni în port 26.796.488 
Altele 2.019.829 

  
 

97.243.687 
  
  
Amortizarea 30 septembrie 2021 

 (neauditat) 
  
Forwarding 2.125.679 
Transport fluvial 28.463.008 
Operațiuni în port 10.098.783 
Altele 1.622.805 
  42.310.275 
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6. IMOBILIZĂRI CORPORALE 

 Terenuri   Construcții  
Instalații și 

echipamente  Nave   
Instalații și 

mobilier   

Imobilizări corporale 
în curs de execuție și 

avansuri pentru 
mijloace fixe  Total 

  lei   lei   lei   lei   lei                      lei   
COST              
 
Sold la 1 ianuarie 2022  
(auditat) 10.382.067  188.970.767  171.213.715  379.762.354  4.053.484  40.513.001  794.895.388 
 
Creșteri 295.220  615.112  12.766.285  71.550.968  

 
230.318  98.916.834  184.374.737 

Cedări 112.875  -  1.072.054  149.500  85.583  93.389.847  94.809.859 
 

Sold la 30 septembrie 2022 10.564.412 189.585.879  182.907.946  451.163.822  4.198.219  46.039.988  884.460.266 
(neauditat) 
              
AMORTIZĂRI ACUMULATE              
 
Sold la 1 ianuarie 2022  
(auditat) 168.916  54.075.494  105.996.383  -  2.790.258  -  163.031.052 
 
Cheltuieli cu amortizările și deprecierea 12.496  4.817.538  12.010.326  34.668.711  164.569  

- 
 51.673.640 

Cedări -  -  869.837  -  38.529  -  908.366 
Provizion reversat -  19.670  -  -  -  -  19.670 
 
Sold la 30 septembrie 2022 181.412  58.873.362  117.136.872  34.668.711  2.916.298  

 
-  213.776.655 

(neauditat) 
 
VALOARE CONTABILĂ NETĂ              
 
La 31 decembrie 2021 (auditat) 10.213.151  134.895.273  65.217.332  379.762.354  1.263.226  40.513.001  631.864.336 
 
La 30 septembrie 2022 (neauditat) 10.383.000  130.712.517  65.771.074  416.495.111  1.281.921  46.039.989  670.683.611 
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6.  IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare) 
 

COST          
 
Sold la 1 ianuarie 2021  10.382.067  183.273.217  163.768.417  433.377.756 3.757.922   15.670.148    810.229.527  
(auditat) 
 
Creșteri - 5.826.716 9.770.280  55.988.112 456.261 95.975.837  168.017.206 
Cedări - 129.166 2.324.982  3.667.692 160.699 71.132.984  77.415.523 
Impact reevaluare anulare amortizare - - -  (119.885.770) - -  (119.885.770) 
Impact net reevaluare - - -  13.949.948 - -  13.949.948 

 
Sold la 31 decembrie 2021 10.382.067 188.970.767 171.213.715  379.762.354 4.053.484 40.513.001  794.895.388 
(auditat) 
          
AMORTIZĂRI ACUMULATE          
 
Sold la 1 ianuarie 2021  156.337  44.730.617  91.917.258  87.254.702 2.475.417   -    226.534.332  
(auditat) 
 
Cheltuieli cu amortizările și deprecierea 12.579 9.454.691 15.931.119  35.174.789 385.869 -  60.959.047 
Cedări - 109.814 1.555.622  211.839 71.028 -  1.948.303 
Impact reevaluare anulare amortizare - - -  (119.885.770) - -  (119.885.770) 
Provizioane, reluare - - 296.372  2.331.882 - -  2.628.254 
 
Sold la 31 decembrie 2021 168.916 54.075.494 105.996.383  - 2.790.258 -  163.031.052 
(auditat) 
 
VALOARE CONTABILĂ NETĂ          
 
La 31 decembrie 2020 (auditat)  10.225.730  138.542.599  71.851.158  346.123.055 1.282.505   15.670.148   583.695.195 
 
La 31 decembrie 2021 (auditat) 10.213.151 134.895.273 65.217.332  379.762.354 1.263.226 40.513.001  631.864.336 

La 31 decembrie 2021 au fost reevaluate mijloacele fixe din clasa instalații și echipamente, respectiv categoria nave de transport de către societatea ELF Expert, membru ANEVAR. Metoda utilizată de 
evaluator a fost abordarea prin cost și abordarea la valoarea de piață. Evaluatorul a realizat și un test de pierdere de valoare, deoarece a folosit și metoda prin cost. Impactul a fost o creștere de 
14.987.140 lei și o reducere de 1.037.192 lei.  
În linia cheltuieli cu amortizările și deprecierea, valoarea totală a deprecierilor constituite în cursul anului 2021 este în sumă de 3.961.472 lei, din care 3.854.847 lei reprezintă o suplimentare a unei 
pierderi de valoare aferenta unei clădiri. 
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7. INVESTIȚII ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE 
 
 

 
 

Denumirea investiției  
Principalul obiect  
de activitate  

Procent deținut 
la 30/09/2022  

Costul investiției 
la 30/09/2022  

Schimbări post-
achiziție în cota de 

active nete a 
investitorului în 

entitatea în care se 
investește  

Valoarea 
contabilă a 

investiției 
30/09/2022  

Costul investiției 
la 31/12/2021  

Schimbări post-
achiziție în cota de 

active nete a 
investitorului în 

entitatea în care 
se investește  

Valoarea 
contabilă a 

investiției 
31/12/2021 

    %  lei  lei  lei  lei  lei  lei 

                 

Transterminal-S S.R.L.  
Transport feroviar de 
marfă 

 20%  147.339  5.199.745  5.347.084  147.339  4.669.596  4.816.935 

Navrom Port Service S.A.  Transport fluvial de 
marfă 

 49.97%  878.700  2.089.943  2.968.643  878.700  2.178.446  3.057.146 

For Serv Drum S.R.L.    30%  559.493  (559.493)  -  559.493  (559.493)  - 

Alte investiții      73.940  -  73.940  84.427    84.427 

                 

VALOARE TOTALĂ A INVESTIȚIEI ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE  8.389.667      7.958.508 
 
Investițiile în entitățile asociate sunt contabilizate folosind metoda punerii în echivalență, înregistrând prin contul de profit și pierdere cota-parte a rezultatului entității asociate  care aparține 
Grupului 
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8. CAPITAL EMIS 
 
 Număr de actiuni Capital emis
   
    
Sold la 31 Decembrie 2020 30.000.000 31.739.602 
   
Acțiuni emise - - 
    
Sold la 31 Decembrie 2021 30.000.000  31.739.602 
    
Acțiuni emise 30.000.000  30.000.000 
    
Sold la 30 Septembrie 2022 60.000.000 61.739.602 

 
 
 
Prin Hotărârea AGA nr 3 din martie 2021 acționarii au aprobat vânzarea prin oferta publică inițială secundară a 15.000.000 acțiuni și 
admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.. Prin decizia ASF nr 
650 din 19.05.2021 a fost aprobat prospectul privind oferta publică inițială secundară de vânzare a 15.000.000 de acțiuni emise de 
TTS (Transport Trade Services) S.A. și de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București 
S.A., ofertă publică derulată în intervalul  24.05.2021-04.06.2021.  
 
Societatea a fost admisă la tranzacționare, simbol emitent TTS, prima zi de tranzacționare a fost 14 iunie 2021. 
 
Conform AGA din data de 1 aprilie 2022 s-a aprobat  majorarea capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin incorporarea 
parțială a profitului nerepartizat din anii precedenți (rezultat reportat), cu emisiunea în contrapartidă de acțiuni noi și distribuirea 
lor gratuită către acționari cu o rată de alocare de 1 acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută.  
 
 
 
La 30 septembrie 2022, structura acționariatului Societății este următoarea: 
 
 
Structura acționariatului Nr. acțiuni  Cotă 

    
Mihăilescu Alexandru Mircea 15.184.333  25,3072% 
Alți acționari – persoane juridice 25.579.514  42,6325% 
Alți acționari – persoane fizice 19.236.153  32,0602% 
 
Total  60.000.000  100% 
 
 
 
La 31 decembrie 2021, structura acționariatului Societății este următoarea: 
 
Structura acționariatului Nr. acțiuni  Cotă 

    
Mihăilescu Alexandru Mircea 7.578.150  25,2605% 
Alți acționari – persoane juridice 12.871.829  42,9061% 
Alți acționari – persoane fizice 9.550.021  31,8334% 
 
Total  30.000.000  100% 
 
 
Valoarea IFRS inflatată a capitalului social la 30 septembrie 2022 este de 61.739.602 lei (31 decembrie 2021: 31.739.602 lei). 
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9. CREDITE PURTĂTOARE DE DOBÂNDĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 
 

 
30 Septembrie 

2022  
31 Decembrie  

2021 
 (neauditat)  (auditat) 
Împrumuturi garantate    
Împrumuturi pe termen scurt 18.629.143  25.471.290 
Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung 14.080.043  15.838.243 
    
Împrumuturi pe termen lung    
Împrumuturi pe termen lung 44.855.178  26.815.528 

Total împrumuturi pe termen scurt și lung 77.564.364  68.125.061 
 
 
TTS (Transport Trade Services) SA are contractate următoarele împrumuturi, pe termen scurt, de la Unicredit Bank SA: 
- descoperit de cont și scrisori de garanție bancară in valoare de 1.500.000 EUR, cu valabilitate până la 31.01.2023, 
neutilizat la 30.09.2022; 
- linie de trezorerie in valoare de 1.000.000 EUR cu valabilitate până la 31.01.2023, neutilizată la 30.09.2022. 
 
Toate împrumuturile de la Unicredit Bank sunt garantate cu ipotecă mobiliară asupra terenurilor din București, silozul din 
municipiul Giurgiu. 
 
Conform contractului de împrumut, Societatea trebuie să îndeplinească următorii indicatori: 
 
- Lichiditatea curentă să fie minim 1  
- Rata de acoperire a serviciului datoriei minim 1.1 
- 70% din rulajul creditor al contului clienți să fie încasat prin conturile Societății. 
 
Societatea îndeplinește indicatorii la 30 septembrie 2022. 
 
Societatea are contractată de la Citibank Europe PLC, Dublin-Sucursala România, o line de credit in valoare de 1.000.000 EUR 
conform contractului 8212/CB/2017 cu reînnoire automată pe perioade de 1 an, neutilizată la 30.09.2022. 
 
De asemenea Societatea este garant in contractele de credit încheiate de filialele sale cu Unicredit Bank S.A. și Citibank, respectiv 
pentru societățile CNFR Navrom S.A., Canopus Star S.R.L. (in limita a 51% conform deținerii de capital social), TTS Porturi Fluviale 
S.R.L., Agrimol Trade S.R.L., Navrom Shipyard S.R.L.,Plimsoll zrt și Fluvius kft. 
 
Societatea CNFR Navrom S.A. a contractat următoarele împrumuturi de la Unicredit  Bank SA: 
 
Pe termen scurt: 
 
- facilitate de credit cu scop multiplu cu un sold de 5.915.649 lei având o utilizare totală de 1.195.322 EUR la 30 septembrie 2022, 

plafonul maxim disponibil fiind de 3.000.000 EUR. Maturitatea este 31.01.2023 pentru utilizările cu scopul de descoperit de 
cont- cheltuieli generale și emiterea de scrisori de garanție. 

- Linie de trezorerie plafon maxim disponibil 1.000.000 EUR, neutilizată la 30 septembrie 2022. 
 

Pe termen lung: 
 
- un credit de investiții pentru refinanțarea cheltuielilor legate de modernizarea împingătoarelor, achiziții și montare de capace 

pentru barje, credit garantat de TTS (Transport Trade Services) S.A. prin fidejusiune emisă. Valoarea creditului este de 
3.000.000 EUR  rambursabil in lei, in 60 de rate lunare;  sold la 30 septembrie 2022 suma de 10.933.862 lei, din care porțiunea 
pe termen scurt este 3.051.310 lei, iar porțiunea pe termen lung este 7.882.552 lei. 

 
Cele 2 împrumuturi sunt garantate cu: 
 
- Ipotecă imobiliară asupra bunului imobil proprietatea CNFR Navrom – teren situat in Galați strada Portului nr 23. lot 2-5. jud. 

Galați; - Ipotecă mobiliară asupra creanțelor CNFR Navrom asupra debitorului Arcelor Mittal; 

- Fidejusiune emisă de TTS; 
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De asemenea CNFR Navrom are următoarele contracte de împrumut de la Citibank: 
 
- Împrumut la termen pentru finanțare modernizare flotă și mărirea capacității acesteia, cu privire la navele deținute. Suma 

acordată 6.500.000 EUR din care sold de rambursat la 30 septembrie 2022, în sumă de 342.105 EUR echivalent a 1.693.079 lei, 
scadență finală la 31.12.2022.  

- Împrumut la termen pentru investiții in suma 2.000.000 EUR, scadență finală 25.02.2027, în sold la 30 septembrie 2022 suma 
de 1.800.000 EUR (8.908.200 lei), din care porțiunea pe termen scurt fiind in suma de 400.000 EUR (echivalentul sumei de 
1.979.600 lei). 

- Împrumut la termen pentru investiții in suma 5.000.000 EUR, scadență finală 10.05.2027, in sold la  la 30 septembrie 2022 suma 
de 4.750.000 EUR (23.507.750 lei), din care porțiunea pe termen scurt fiind in suma de 1.000.000 EUR (echivalentul sumei de 
4.949.000 lei). 

- Credit prin descoperit de cont disponibil in lei și EUR – suma max 2.000.000 EUR, în sold la 30 septembrie 2022 suma de 1.132 
EUR, echivalentul sumei de 5.604 lei. 

- O linie de trezorerie de 700.000 EUR utilizabilă astfel: 400.000 EUR pentru operațiuni de hedging prin swap pe rata dobânzii și 
300.000 EUR pentru operațiuni de hedging de protejare împotriva fluctuațiilor de curs valutar, neutilizată la 30 septembrie  
2022. 

Fluvius kft a contract un împrumut de la Citibank cu maturitate 31 octombrie 2025 pentru refinanțarea soldurilor de leasing. Suma 
rămasa in sold la 30 septembrie 2022 este de 1.514.336 EUR (echivalent la 7.494.448 lei), împrumutul fiind pe termen lung . 
Fluvius kft  dispune de un descoperit de cont in sumă maximă de 300.000 EUR, soldul la 30 septembrie 2022 fiind de 178.314 EUR 
(882.477 lei). 
 
La data de 05.08.2021, TTS Porturi Fluviale S.R.L. a contractat un credit de la Citibank in valoare de 1.500.000 EUR având ca scop 
modernizarea și mărirea capacității de stocare a terminalelor deținute in porturile dunărene. Valoarea rămasă la data de 30 
septembrie 2022 este de 1.105.263 EUR (echivalentul a 5.469.944 lei), din care porțiunea pe termen scurt fiind in sumă de 298.872 
EUR (1.479.119 lei), diferența de 806.390 EUR (3.990.825 lei) fiind pe termen lung. 
 
TTS Porturi Fluviale SRL are o  linie de credit in valoare totala de 500.000 EUR, precum și o facilitate de 100.000 EUR pentru 
acoperirea riscului pe rata dobânzii, ambele neutilizate la 30 septembrie 2022. 
 
Navrom Bac S.R.L. a contractat in 2019 de la Citibank un credit de investiții in valoare de 1.500.000 EUR,  in sold la 30 septembrie 
2022 suma de 187.500 EUR (echivalent: 927.938 lei) porțiune pe termen scurt.  
 
Navrom Shipyard S.R.L. are o linie de credit cu scop multiplu in valoare totală de 2.300.000 EUR de la Unicredit Bank, , soldul la 30 
septembrie 2022 fiind de 1.345.480 EUR (6.658.782 lei). 
 
La 30 septembrie 2022, Agrimol Trade S.R.L. dispunea de o facilitate de credit neangajantă in sumă maximă aprobată de 1.500.000 
EUR pentru capital de lucru, cu posibilitate de tragere in EUR, USD sau RON. La 30 septembrie 2022 soldul acesteia este de 
1.023.724 USD, echivalentul sumei de 5.166.632 lei. 
 
In 02.09.2021, Superquatro Grup SRL a contractat de la Unicredit Bank o linie de credit in valoare totală de 2.000.000 lei pentru 
finanțarea unor lucrări de proiectare și execuție reprezentând reabilitare și modernizare infrastructură portuară, neutilizată la 
30.09.2022. 
 
 
10.  EVENIMENTE ULTERIOARE 
 
Nu sunt evenimente ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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TTS (Transport Trade Services) S.A. 
SITUAȚIA SIMPLIFICATĂ INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A 

ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU PERIOADA INCHEIATĂ LA 30 Septembrie 2022 

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 
 

Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate. 
   1  

 Notă  
30 Septembrie 

2022  
30 Septembrie  

2021 

   (neauditat)  (neauditat) 
      
CIFRA DE AFACERI 3  465.327.248  296.708.981 
Alte venituri operaționale 4  7.160.084  6.251.824 
Total venituri exploatare   472.487.332  302.960.805 
      
Cheltuieli materiale   (151.343)  (139.578) 
Cheltuieli cu energia si apa   (231.894)  (179.135) 
Cheltuieli privind mărfurile   -  (410.058) 
Cheltuieli cu personalul – salarii si indemnizații   (6.472.540)  (5.658.371) 
Cheltuieli cu personalul – contribuții sociale   (245.416)  (147.488) 
Cheltuieli cu amortizarea   (3.307.584)  (2.951.498) 
Ajustări de valoare privind activele circulante -

cheltuieli   (75.822)  (655.203) 
Ajustări de valoare privind activele circulante -

venituri   639.971  755.928 
Cheltuieli privind prestațiile externe 5  (396.241.735)  (268.609.143) 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte 

asimilate   (101.686)  (113.797) 
Alte cheltuieli operaționale   (4.063.617)  (4.268.005) 
Ajustări privind provizioanele   -  - 
Total cheltuieli exploatare   (410.251.666)  (282.376.348) 
      
REZULTAT DIN EXPLOATARE   62.235.666  20.584.457 
 
Venituri din investiții   5.365.005  8.703.947 
Net venit/(cost) finanțare   521.841  39.696 
Net alte venituri/(costuri) financiare   2.073.257  16.635 
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare   -  - 
 
PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARA   7.960.103  8.760.278 

   

70.195.769 

 

29.344.735 REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE    
 
Cheltuieli cu impozitul pe profit   (9.600.898)  (2.928.024) 
Venituri din impozitul pe profit amânat   30.603  147.430 

      
PROFITUL SAU (PIERDEREA) NET(A) a 

perioadei    60.625.474  26.564.141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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 Notă  
30 Septembrie  

2022  
31 decembrie  

2021 

   (neauditat)  (auditat) 

ACTIVE 
 
Active imobilizate      
Imobilizări necorporale 6  108.834  116.545 
Imobilizări corporale 7  33.529.544  35.592.351 
Drepturi de utilizare   230.072  - 
Imobilizări financiare 8  128.592.778  128.881.266 

      
Total active imobilizate   162.461.228  164.590.162 
 
Active circulante      
Stocuri   646.470  605.887 
Creanțe comerciale   48.583.764  30.032.882 
Avansuri plătite   12.026  35.761 
Creanțe de la societățile din grup   1.374.479  1.393.713 
Alte creanțe   31.139.953  5.113.561 
Investiții pe termen scurt   601.600  601.600 
Numerar și echivalente de numerar   78.474.748  21.130.855 
 
Total active circulante   160.833.040  58.914.259 
      
Cheltuieli in avans   1.538.021  598.970 
      
Total active   324.832.289  224.103.391 

      
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII      

      
Datorii curente      
Sume datorate instituțiilor de credit   -  - 
Datorii comerciale   70.176.170  33.491.021 
Alte datorii   8.256.851  2.545.936 

      
Total datorii curente   78.433.021  36.036.957 
 
Datorii pe termen lung      
Sume datorate instituțiilor de credit   -  - 
Alte datorii pe termen lung   492.156  261.433 
 
Total datorii pe termen lung   492.156  261.433 

      
Provizioane   628.641  628.641 
Subvenții   14.358.820  - 
Venituri in avans   3.733.519  2.765.702 
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  Notă  

30 Septembrie  
2022  

31 decembrie  
2021 

   (neauditat)  (auditat) 
 
CAPITAL SI REZERVE       

Capital subscris vărsat 
9 

 60.000.000  30.000.000 
Ajustări ale capitalului social - IAS 29  1.739.602  1.739.602 
Rezerve   24.538.949  9.823.575 
Pierderi legate de instrumente de capitaluri 

proprii   -  - 

Rezultat reportat   82.389.883  112.389.883 
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru 

prima data a IAS 29 
  (2.107.776)  (2.107.776) 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar   60.625.474  32.610.965 
Repartizarea profitului   -  (45.591) 
 
Total capitaluri proprii   227.186.132  184.410.658 
 
Total capitaluri proprii si datorii   324.832.289  224.103.391 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 

 
 
 
 
 
 



 TTS (Transport Trade Services) S.A. 
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ INTERIMARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII 
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Conform  AGA din data de 1 aprilie 2022 a fost  aprobata  majorarea capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin încorporarea parțială a profitului nerepartizat din anii 
precedenți, cu emisiunea în contrapartidă de acțiuni noi si distribuirea lor gratuită către acționari cu o rată de alocare de 1 acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută. 
 

La 30 Septembrie 2022, capitalul social era de 60.000.000 lei divizat in 60.000.000 acțiuni cu o valoare nominala de 1 leu.  

 
În cursul lunii aprilie 2022, au fost distribuite dividende în valoare de 17.850.000 lei, respectiv 0,29 lei per acțiune. 
 

Valoarea inflatată a capitalului social conform IAS 29 ca urmare a retratării situațiilor financiare potrivit OMFP 2844/2016 este în sumă de 61.739.602 lei. 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 

 
 

Capital  
social  

Prima de 
emisiune  

Rezerve  
legale  

Alte  
rezerve  

 
 
 

Rezerve din 
reevaluare  

Rezultat 
reportat  Total 

 
Sold la 1 ianuarie 2022  
(auditat) 

31.739.602  -  6.000.000  3.823.575  -  142.847.481  184.410.658 

              
Profitul/(Pierderea) anului -  -  -  -  -  60.625.474  60.625.474 
Constituire alte rezerve -  -  -  14.715.374  -  (14.715.374)  - 
Constituirea de rezerve legale -  -  -  -  -  -  - 
Capital social emis 30.000.000          (30.000.000)  - 
Dividende plătite -  -  -  -  -  (17.850.000)  (17.850.000) 
Impozit amânat aferent -  -  -  -  -  -  - 
 
Sold la 30 Septembrie 2022 

(neauditat)  
61.739.602  -  6.000.000  18.538.949  -  140.907.582  227.186.133 
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Capital  
social  

Prima de 
emisiune  

Rezerve  
legale  

Alte  
rezerve  

 
 
 

Rezerve din 
reevaluare  

Rezultat 
reportat  Total 

 
Sold la 1 ianuarie 2021  
(auditat) 

31.739.602  -  6.000.000  3.777.984  -  126.482.107  167.999.693 

              
Profitul/(Pierderea) anului -  -  -  -  -  32.610.965  32.610.965 
Constituire rezerva fiscala -  -  -  45.591  -  (45.591)  - 
Constituirea de rezerve legale -  -  -  -  -  -  - 
Dividende plătite -  -  -  -  -  (16.200.000)  (16.200.000) 
Impozit amânat aferent -  -  -  -  -  -  - 
 
Sold la 31 decembrie 2021 

(auditat)  
31.739.602  -  6.000.000  3.823.575  -  142.847.481  184.410.658 

 
 
La 31 decembrie 2021, capitalul social era de 30.000.000 lei divizat în 30.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Toate acțiunile emise sunt plătite integral. 
 
Valoarea inflatată a capitalului social conform IAS 29 ca urmare a retratării situațiilor financiare potrivit OMFP 2844/2016 este în sumă de 31.739.602 lei. 
În anul 2021, acțiunile emise de TTS (Transport Trade Services) S.A. au fost admise la tranzacționare pe piață reglementată administrată de Bursa de Valori București, prima zi de 
tranzacționare 14 iunie 2021, simbol emitent TTS. 
 
În cursul lunii aprilie 2021, au fost distribuite dividende în valoare de 16.200.000 lei, respectiv 0,54 lei per acțiune. 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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 30 Septembrie 
2022 

 30 Septembrie 
2021   

 
Fluxuri de numerar din activități de exploatare: 

(neauditat)  (neauditat) 

    
    

    
Profit înaintea impozitării 70.195.769  29.344.735 
 
Ajustări pentru elemente nemonetare:    
Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale 42.547  15.612 
Amortizare aferentă imobilizărilor corporale 3.265.037  2.935.886 
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de investiții 

financiare 
-  - 

Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienţi şi conturi 
asimilate (564.149)  (100.725) 

Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri şi 
cheltuieli 

-  - 

(Câştig net)/Pierdere netă din ieşirea de imobilizări corporale (91.841)  (188.510) 
(Câştig net)/Pierdere netă din ieşirea de investitii financiare -  - 
Ajustari pentru pierderi/(câștig) din curs valutar (2.074.189)  (16.635) 
Venituri din dividende (5.365.005)  - 
Cheltuieli cu dobânzile -  95.162 
Venituri din dobânzi (521.840)  (134.856) 
 
Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul 

circulant 64.886.329  31.950.669 
    
    
Modificări în activele și obligațiile din exploatare:    
(Creșteri)/Descreşteri de creanţe (41.895.967)  2.044.265 
(Creşteri)/Descreşteri de cheltuieli în avans (939.051)  289.158 
(Creşteri)/Descreşteri de stocuri (40.583)  45.113 
Creşteri/(Descreşteri) de datorii 32.826.420  (2.361.514) 
Creşteri/(Descreşteri) de venituri în avans 15.326.637  (262.579) 
Dobânzi plătite -  (95.162) 
Dobânzi încasate 521.840  134.856 
Impozit pe profit plătit -  - 
    
 
Numerar net din activități de exploatare 70.685.625  31.744.806 
    
 
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:    
Achiziţii de active corporale (1.202.231)  (5.307.964) 
Achiziții de active necorporale (34.836)  (120.858) 
(Achiziție)/Vânzare de imobilizări financiare pe termen lung  288.489  (11.307) 
Încasări din vânzarea de imobilizări  91.841  234.769 
Încasări din vânzarea de investiții pe termen scurt -  - 
Dividende incasate 5.365.006  - 
 
Flux de trezorerie net din activități de investiție 4.508.268  (5.205.360) 
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30 Septembrie 
2022 

 

30 Septembrie 
2021   

 (neauditat)  (neauditat) 
    

Fluxuri de trezorerie din activități de finanţare: 
    
Încasare/(Rambursare) împrumut termen lung -  (4.192.737) 
Dividende plătite (17.850.000)  (16.200.000) 
 
Flux de trezorerie net din activități de finanțare (17.850.000)  (20.392.737) 
 
(Descreștere) / Creștere netă a numerarului și a echivalentelor 

de numerar 57.343.893  6.146.709 
 
Numerar si echivalente de numerar la începutul 

exercițiului financiar 21.130.855  17.745.997 
 
Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul     

perioadei 78.474.748  23.892.706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 
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1. INFORMAȚII GENERALE 
 
TTS (Transport Trade Services) S.A. (denumită în continuare „Societatea”) este o societate înființată în 
România, în anul 1997, cu sediul social în str. Vaselor nr. 27, București.  
 
Activitatea de bază a Societății este reprezentată de activități de transport si conexe transporturilor. 
TTS (Transport Trade Services) S.A. operează ca expeditor de mărfuri în transportul intern și internațional, 
în principal transportul pe căile navigabile interioare. Societatea oferă servicii integrate, de la preluarea 
mărfurilor din portul fluvial sau maritim, până la punctul de destinație. 
Societatea este activă pe segmentul expediție internațională de mărfuri și este organizată în trei divizii: 
1. Minerale – care asigură operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor 
metalurgice și echipamente. 
2. Agri – care se ocupă exclusiv de logistica mărfurilor agricole (cereale, semințe, uleiuri vegetale). 
3. Chimice – care se ocupă de logistica îngrășămintelor și a materiei prime pentru producția de 
îngrășăminte. 
 
 
 
2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE 
 
2.1 Declarație de conformitate 

 
Situațiile financiare individuale simplificate pentru perioadă încheiată la 30 Septembrie 2022 au fost 
elaborate in conformitate cu principiile de recunoaștere si evaluare ale Standardelor Internaționale de 
Raportare Financiară (“IFRS”) adoptate de UE si in conformitate cu IAS 34” Raportarea financiară 
Interimară”. 
 
Situațiile financiare interimare individuale simplificate nu cuprind toate informațiile și elementele prezentate 
în situațiile financiare anuale și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale ale TTS 
(Transport Trade Services) S.A. întocmite la 31 decembrie 2021. 
 
Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru 01.01-30.09.2022 nu sunt auditate si nu au 
fost revizuite de către un auditor extern. 
 
Metodele și politicile contabile aplicate de către Societate în aceste situații financiare individuale interimare 
simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în Situațiile financiare individuale la data și pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021. 
 
2.2 Bazele întocmirii 

 
Situațiile financiare simplificate au fost pregătite pe baza costului istoric, cu excepția anumitor instrumente 
financiare care sunt evaluate la valoare reevaluată sau valoare justă așa cum este explicat în politicile 
contabile. Costul istoric este în general bazat pe valoarea justă a contraprestației efectuate în schimbul 
activelor.  
 
Situațiile financiare simplificate au fost întocmite pe baza principiului continuității activității, conform 
convenției costului istoric ajustat la efectele hiperinflației până la 31 decembrie 2003 pentru capitalul social, 
rezerve și investiții. Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza evidențelor contabile statutare în 
conformitate cu principiile contabile din România, care au fost ajustate pentru a se conforma cu IFRS 
adoptate de UE. 
 

Războiul în curs din Ucraina și sancțiunile împotriva Federației Ruse pot avea un impact asupra economiilor 
europene și la nivel global. Entitatea nu are o expunere directă în Ucraina, Rusia sau Belarus. Cu toate 
acestea, impactul asupra situației economice generale poate necesita o revizuire a anumitor ipoteze și 
estimări. 

În ceea ce privește expunerea, Societatea nu are nicio expunere financiară, nici active sau agenții sau 
sucursale în Ucraina sau Rusia. 
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În această etapă, conducerea nu poate estima în mod fiabil impactul, deoarece evenimentele se desfășoară 
zi de zi. Impactul pe termen lung poate afecta profitabilitatea ca urmare a creșterii prețurilor în general și 
a costurilor cu energia, în special. 
Principiul continuităţii activităţii, Societatea îşi desfășoară activitatea pe baza principiului continuităţii 
activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în 
stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. 

 
2.3 Estimări contabile 

 

Entitatea face anumite estimări și ipoteze cu privire la viitor. Estimările si judecățile sunt evaluate continuu 
pe baza experienței istorice și a altor factori, incluzând asteptări cu privire la evenimentele viitoare 
considerate a fi rezonabile în circumstanțele date. În viitor, experiența reală poate diferi de aceste estimări 
și ipoteze. 

 
3. VENITURI 

 
Prezentăm în continuare o analiză a veniturilor Societății aferente perioadei, provenite din operațiuni 
continue: 
 

 
30 Septembrie

2022
30 Septembrie

2021
 (neauditat) (neauditat) 
    
Venituri din prestarea de servicii 462.206.688 293.128.150 
Venituri din alte activități 3.120.560 3.170.425 
Venituri din vânzarea de marfă - 410.406 
    
Total 465.327.248 296.708.981 
   
   
4. ALTE VENITURI OPERAȚIONALE 

 
30 Septembrie

2022
30 Septembrie

2021
 (neauditat) (neauditat) 
    
Venituri din despăgubiri, penalități 6.998.593 5.145.242 
Venituri din vânzarea de imobilizări  91.841 1.013.809 
Alte venituri operaționale  69.650 92.773 
    
Total 7.160.084 6.251.824 

 
 

5. CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE 
 

 

 
30 Septembrie

2022
30 Septembrie

2021
 (neauditat) (neauditat) 
    
Cheltuieli cu serviciile de la terți 391.268.418  261.338.176 
Cheltuieli cu reparațiile 1.834.344  1.968.984 
Cheltuieli cu chiriile  1.644.719  3.571.485 
Cheltuieli cu primele de asigurare 557.791  594.623 
Cheltuieli cu pregătirea personalului 18.371  16.073 
Cheltuieli de transport 9.050  7.168 
Cheltuieli cu comisioane si onorarii 278.463  467.358 
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 437.780  395.900 
Cheltuieli de deplasare 40.355  44.816 
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Cheltuieli cu taxele poștale și telecomunicații 87.405  151.066 
Cheltuieli cu comisioanele bancare  65.039  53.494 
 
Total 396.241.735  268.609.143 
6. IMOBILIZARI NECORPORALE 
 
 
 

 

Concesiuni  
și 

 brevete  

Alte  
imobilizări 

necorporale  Total  
COST 
      
      
La 31 decembrie 2020 (auditat)  10.392    1.727.174   1.737.566 
      
Intrări -            135.968              135.968  
Ieșiri -  -   
      
La 31 decembrie 2021 (auditat)               10.392          1.863.142           1.873.534  
      
Intrări -  34.836             34.836 
Ieșiri -  -  - 
      
La 30 Septembrie 2022 (neauditat)               10.392          1.897.978           1.908.370  

 

AMORTIZARE ACUMULATA 

      
 
La 31 decembrie 2020 (auditat)  10.330          1.718.902  1.729.232 
      
Amortizarea pentru anul în curs                     62              27.695                27.757  
Amortizarea aferentă ieșirilor -  -  - 
 
La 31 decembrie 2021 (auditat)               10.392          1.746.596            1.756.989  
      
Amortizarea pentru anul în curs -              42.547                42.547  
Amortizarea aferentă ieșirilor -  -  - 
 
La 30 Septembrie 2022 (neauditat)               10.392          1.789.143            1.799.536  

 

 

VALOAREA CONTABILĂ NETĂ  

 
 
31 decembrie 2020 (auditat)                     62                8.273                  8.334  

31 decembrie 2021 (auditat)                       -   116.545   116.545 

31 Septembrie 2022 (neauditat)                       -   108.834  108.834 
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7. IMOBILIZĂRI CORPORALE 
 

 Teren la cost   Clădiri la cost  

Instalații, mașini, 
echipamente și 

autovehicule la cost   

Mobilier, echipamente 
de birou, echipamente 
de protecție a valorilor 

umane și materiale și 
alte imobilizări 

corporale  

 

 

Avansuri 
pentru 

mijloace fixe 
și active de 

capital în 
curs de 

execuție  Total 
  lei   lei   lei   lei                       lei   
COST             
 
Sold la 1 ianuarie 2022  
(auditat)       2.914.068  26.088.748  69.909.303  1.192.441 

 

 1.641.572  101.746.131 
 
Intrări -  96.265  933.864  26.643 

 
 158.896  1.215.669 

Transfer -  -  13.438  -   -  13.438 
Ieșiri -  -  (610.727)  -   (13.438)  (624.165) 
Transfer -  -  -  -   (13.438)  (13.438) 

 
Sold la 30 Septembrie 2022 2.914.068  26.185.013  70.232.440  1.219.084 

 
 1.787.029  102.337.635 

(neauditat) 
        

 
    

AMORTIZĂRI ACUMULATE             
 
Sold la 1 ianuarie 2022 
(auditat) -        6.145.244  58.885.139  1.123.398 

 

 -  66.153.780 
 
Cheltuieli cu amortizările  -  849.945  2.402.246  12.846 

 
 -  3.265.037 

Ieșiri -  -  610.727  -   -  610.727 
 
Sold la 30 Septembrie 2022 -  6.995.189  60.676.658  1.136.244 

 
 -  68.808.091 

(neauditat) 
 
VALOARE CONTABILĂ NETĂ        

 

    
 
La 31 decembrie 2021 (auditat) 2.914.068  19.943.504  11.024.164  69.043 

 
 1.641.572  35.592.351 

 
La 30 Septembrie 2022 (neauditat) 2.914.068  19.189.824  9.555.783  82.840 

 
 1.787.029  33.529.544 
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7.  IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare) 

 Teren la cost  Clădiri la cost  

Instalații. mașini. 
echipamente și 

autovehicule la cost   

Mobilier. echipamente 
de birou. echipamente 
de protecție a valorilor 

umane și materiale și 
alte imobilizări 

corporale  

Avansuri 
pentru 

mijloace fixe 
și active de 

capital în curs 
de execuție  Total 

  Lei   lei   lei   lei                      lei   lei 

COST            
 
Sold la 1 ianuarie 2021  
(auditat)      2.914.068      21.978.266      69.591.294       1.156.789       2.634.259      98.274.675 
 
Intrări -        4.328.197        2.351.475             35.652        6.652.367      13.367.691 
Transfer -        4.321.132        1.918.116             33.024          6.272.272 
Ieșiri -         (217.715)       (2.033.466)  -       (7.645.054)       (9.896.235) 
Transfer -  -  -  -       (6.272.271)       (6.272.271) 

 
Sold la 31 decembrie 2021 
(auditat)       2.914.068      26.088.748      69.909.303        1.192.441        1.641.572    101.746.131 
 
            
AMORTIZĂRI ACUMULATE            
 
Sold la 1 ianuarie 2021 (auditat)                    -        5.319.873      57.815.380        1.111.671                     -      64.246.923 
 
Cheltuieli cu amortizările  -           920.629        3.022.716             11.727  -        3.955.072 
Ieșiri -             95.258        1.952.958  -  -        2.048.216 
 
Sold la 31 decembrie 2021 (auditat)                    -        6.145.244      58.885.139        1.123.398                     -      66.153.780 
 
 
VALOARE CONTABILĂ NETĂ            
 
La 31 decembrie 2020 (auditat) 2.914.068  16.658.393  11.775.914  45.118  2.634.259  34.027.752 
 
La 31 decembrie 2021 (auditat) 2.914.068  19.943.504  11.024.164  69.043  1.641.572  35.592.351 
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8. IMOBILIZARI FINANCIARE 
 

Pentru situațiile financiare individuale, Societatea consideră că metoda costului ar fi relevantă pentru utilizatorul situațiilor sale financiare individuale, astfel cum este prezentată în 
tabelul de mai jos: 
 

Denumirea investiției 
Anul 
înființării Activitatea de bază 

Locul de desfășurare 
a operațiunilor 

Procentul 
de deținere 
30.09.2022 

Procentul 
de deținere 
31.12.2021 

 Valoarea 
contabilă a 
investiției 

30.09.2022  

 Valoarea 
contabilă a 
investiției 

31.12.2021  

        

CNFR Navrom S.A.  1991 Transport de marfă pe căi 
navigabile interioare Galați, România 92.16666% 92.1353% 39.863.758 39.798.310  

Canopus Star S.R.L. 2001 
Încărcare, descărcarea de 
mărfuri, depozitare, 
operare portuară  

Constanța, România 51.00% 51.00% 45.755.398 45.755.398  

TTS Porturi Fluviale SRL 1996 
Încărcare, descărcarea de 
mărfuri, operare portuară Galați, România 100.00% 100.00% 25.206.269 25.206.269  

TTS Operator S.R.L. 1994 Încărcare, descărcarea de 
mărfuri, operare portuară 

Constanța, România 90.00% 90.00% 1.706.207 1.706.207  

Portul Fajsz (EZUSTBARKA KFT) 2004 Servicii auxiliare 
transportului pe apă Fajsz, Ungaria 100.00% 100.00% 1.293.580 1.293.580  

Agrimol Trade SRL 2010 Comerț cu ridicata material 
lemnos 

Bucuresti, Romania 99.9772% 99.9772% 5.305.870 5.305.870  

Plimsoll ZRT 2016 Expediția de mărfuri în 
transport feroviar şi fluvial Budapesta, Ungaria 51.00% 51.00% 9.066.000 9.066.000  

TTS (Transport Trade Services) 
Gmbh 

2014 Activități asociate 
transportului fluvial 

Viena, Austria 75.00% 75.00% 116.477  116.477  

Transterminal-S.R.L. 2006 Transport de marfă pe 
calea ferată Chișinău, Rep, Moldova 20.00% 20.00% 147.339  147.339  

Management NFR S.A. 2003 Consultanță pentru afaceri  Bucuresti, Romania 20.00% 20.00% -  -  

GIF Leasing IFN 2004 Activitate de leasing 
financiar Bucuresti, Romania 7.70% 7.70% -  -  

 
      128.460.898 128.395.450  
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9. CAPITAL EMIS 
 
 Număr de acțiuni Capital emis
   
    
Sold la 31 Decembrie 2020 30.000.000 31.739.602 
   
    
Sold la 31 Decembrie. 2021 30.000.000  31.739.602 
    
Acțiuni emise 30.000.000  30.000.000 
    
Sold la 30 Septembrie 2022 60.000.000 61.739.602 

 
 
 
Prin Hotărârea AGA nr 3 din martie 2021, acționarii au aprobat vânzarea prin oferta publică inițială 
secundară a 15.000.000 acțiuni și admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată 
administrată de Bursa de Valori București S.A.. Prin decizia ASF nr 650 din 19.05.2021 a fost aprobat 
prospectul privind oferta publică inițială secundară de vânzare a 15.000.000 de acțiuni emise de TTS 
(Transport Trade Services) S.A. și de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de  
Bursa de Valori București S.A. ofertă publică derulată în intervalul  24.05.2021-04.06.2021.  
 
Societatea a fost admisă la tranzacționare, simbol emitent TTS, prima zi de tranzacționare a fost 14 iunie 
2021 
 
Conform AGA din data de 1 aprilie 2022, a fost aprobată  majorarea capitalului social cu suma de 
30.000.000 lei prin încorporarea parțială a profitului nerepartizat din anii precedenți, cu emisiunea în 
contrapartidă de acțiuni noi si distribuirea lor gratuită către acționari cu o rată de alocare de 1 acțiune nou 
emisă pentru fiecare acțiune deținută. 
 
La 30 Septembrie 2022, structura acționariatului Societății este următoarea: 
 
 
Structura acționariatului Nr. acțiuni  Cotă 

    
Mihăilescu Alexandru Mircea 15.184.333  25,3072% 
Alți acționari – persoane juridice 25.579.514  42,6325% 
Alți acționari – persoane fizice 19.236.153  32,0602% 
 
Total  60.000.000  100% 

 
 
 
La 31 Decembrie 2021, structura acționariatului Societății este următoarea: 
 
Structura acționariatului Nr. acțiuni  Cotă 

    
Mihăilescu Alexandru Mircea 7.578.150  25,2605% 
Alți acționari – persoane juridice 12.871.829  42,9061% 
Alți acționari – persoane fizice 9.550.021  31,8334% 
 
Total  30.000.000  100% 

 
 
Valoarea IFRS inflatată a capitalului social la 30 Septembrie 2022 este de 61.739.602 lei (31 
decembrie 2021: 31.739.602 lei). 
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10. TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE 

 
 

Soldurile și tranzacțiile cu părțile afiliate sunt următoarele: 
 
 

 

Sume de încasat  
de la părți afiliate 

  
 

Sume de plătit 
 părților afiliate 

  

 
30 Septembrie 

2022  
31 decembrie 

2021  
30 Septembrie 

2022  
31 decembrie 

2021 

        
CNFR Navrom S.A. 95.366  1.505  48.126.493  14.763.462 
TTS Operator S.R.L. 1.642.200  -  3.229.974  3.491.481 
Canopus Star S.R.L.  -  228.230  6.329.600  6.927.671 
TTS Porturi Fluviale S.R.L. -  -  579.633  407.928 
Plimsoll ZRT 194.342  300.561  -  - 
TTS (Transport Trade Services) 

gmbh 173.698  655.791  59.388  59.377 

Port of Fajsz kft -  86.592  -  - 
 
Total  2.105.606  1.272.679   58.325.088  25.649.919  

        
        
Împrumuturi acordate         
        
Port of Fajsz kft 1.374.479  1.393.713     
 
Total  1.374.479  1.393.713     
 
 
 
 

 
 

Vânzări de bunuri  
și servicii  

 

Achizitii de bunuri  
și servicii  

 
30 Septembrie 

2022  
30 Septembrie 

2021  
30 Septembrie 

2022  
30 Septembrie 

2021 

        
CNFR Navrom S.A. 339.276  273.474  270.397.638  188.403.951 
TTS Operator S.R.L. 3.105.000  3.105.000  18.824.298  17.995.938 
Canopus Star S.R.L.  -  -  13.310.935  12.654.988 
TTS Porturi Fluviale S.R.L. -  803.708  3.169.981  2.314.549 
Plimsoll ZRT 2.501.078  710.615  -  - 
Agrimol Trade S.R.L. -  96.391  -  - 
TTS (Transport Trade Services) 
gmbh 

4.379.705  4.766.992  180.483  137.879 

Fluvius KFT -  -  -  291.275 
 
Total 

10.325.058  9.756.180  305.883.336  221.798.580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TTS (Transport Trade Services) S.A. 
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE INDIVIDUALE INTERIMARE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Septembrie 2022 
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel) 

 

 
Notele atașate sunt parte integrantă din aceste situații financiare simplificate. 
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11. EVENIMENTE ULTERIOARE 
 
 
Nu au fost evenimente semnificative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ștefănuț Petru  Florescu Nicoleta 
Director General  Director Financiar 

 
 
 


