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RAPORT CURENT 

 

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

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

 

Data raportului: 23.08.2021 

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

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452 

Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/296/1997 

Capital social subscris și vărsat: 30.000.000 lei 

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

Acțiuni (simbol de piață TTS)  

 

Evenimente importante de raportat: 

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (“TTS”) informează investitorii că, în data de 23.08.2021, a fost 

publicat raportul Consiliului de Administrație, împreună cu Raportul Financiar și Declarația Conducerii. 

 

Aspecte cheie aferente semestrului 1 din 2021 

 

 În primele 6 luni ale anului 2021, modelul de afaceri integrat, întinderea geografică a operațiunilor, măsurile 

continue de eficientizare a alocării resurselor, precum și ridicarea restricțiilor legate de COVID-19 la nivel 

local, european și mondial au sprijinit revenirea activităților TTS (Grup) care au fost afectate în 2020 de 

măsurile sanitare, cât și de seceta accentuată care a afectat recoltele de cereale din sudul României.  

 Volumele transportate, în principal, pe cale fluvială și operate în porturi au fost mai mari cu 7,2% față de 

aceeași perioadă a anului trecut, susținute de creșterea volumelor de produse minerale transportate, în special 

materiile prime pentru industriile metalurgice din România și Serbia. 

 Veniturile totale ale grupului în primul semestru au fost de aproape 274 mil. lei, în creștere cu 9,5%, urmare, 

în principal, a creșterii veniturilor pe segmentul Transport fluvial și a creșterii veniturilor pe segmentul Alte 

activități, din vânzare de marfă, a revenirii activității în segmentul de operare portuară, care împreună au 

compensat reducerea veniturilor din segmentul expediție. 
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 Eficientizarea operațiunilor a permis obținerea unui rezultat din exploatare consolidat de 33,8 mil. lei, cu 

35,8% mai mare față de perioada similară din 2020, aproape jumătate fiind determinat de activitățile de 

transport fluvial.  

 Profitul net consolidat atribuibil acționarilor a fost de 24,6 mil. lei, în creștere cu 42,5% în primul semestru 

din 2021 față de perioada similară a anului 2020. 

 

Anexăm prezentului raport curent documentele menționate mai sus. 

 

 

 

 

Petru Ștefănuț 

Director General 
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Semestrul 1 
2021 

Raportul Consiliului de Administrație  

1 ianuarie – 30 iunie 2021 

Transport Trade Services: 

Cel mai mare transportator 

integrat de mărfuri din 

bazinul Dunării 

 

BVB: TTS 
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1. Sumar Executiv 
 

Prezentare TTS (Grup) 
 
Transport Trade Services (TTS) este unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri pe 
ape interioare din bazinul Dunării. Activitatea TTS (Grup) se desfășoară pe 3 segmente 
principale: expediție internațională de mărfuri, transport fluvial și operare portuară. TTS 
(Grup) deține cea mai mare flotă fluvială din bazinul dunărean, formată din 481 unități 
fluviale cu o capacitate de aproape 800 mii tone, 8 macarale plutitoare, precum și propriile 
terminale portuare în Constanța și în 7 porturi fluviale dunărene.   
 
Compania oferă servicii de tip 3PL (Third Party Logistics), care se definește ca fiind un 
integrator de 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.  
 
Serviciul operativ al TTS (Transport Trade Services) S.A este împărțit 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. 
 

În prezent TTS deține la nivel de Grup un sistem informatic propriu care asigură informații 
atât la nivel contabil, cât și la nivel operativ (volume, tipuri de mărfuri, tipuri de operațiuni).  
 
Aspecte cheie aferente semestrului 1 din 2021 
 
 În primele 6 luni ale anului 2021, modelul de afaceri integrat, întinderea geografică a 

operațiunilor, măsurile continue de eficientizare a alocării resurselor, precum și ridicarea 

restricțiilor legate de COVID-19 la nivel local, european și mondial au sprijinit revenirea 
activităților TTS (Grup) care au fost afectate în 2020 de măsurile sanitare, cât și de seceta 

accentuată care a afectat recoltele de cereale din sudul României.  
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 Volumele transportate, în principal, pe cale fluvială și operate în porturi au fost mai mari 
cu 7,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținute de creșterea volumelor de 

produse minerale transportate, în special materiile prime pentru industriile metalurgice 

din România și Serbia. 

 Veniturile totale ale grupului în primul semestru au fost de aproape 274 mil. lei, în 

creștere cu 9,5%, urmare, în principal, a creșterii veniturilor pe segmentul Transport 

fluvial și a creșterii veniturilor pe segmentul Alte activități, din vânzare de marfă, a 

revenirii activității în segmentul de operare portuară, care împreună au compensat 

reducerea veniturilor din segmentul expediție. 

 Eficientizarea operațiunilor a permis obținerea unui rezultat din exploatare consolidat 
de 33,8 mil. lei, cu 35,8% mai mare față de perioada similară din 2020, aproape jumătate 

fiind determinat de activitățile de transport fluvial.  
 Profitul net consolidat atribuibil acționarilor a fost de 24,6 mil. lei, în creștere cu 42,5% 

în primul semestru din 2021 față de perioada similară a anului 2020. 
 

Perspective pentru anul 2021 
 
Așteptările TTS (Grup) pentru perioada următoare sunt optimiste, procentul de revenire 
fiind încet înlocuit cu cel de creștere constantă pe toate segmentele-nucleu ale companiei. 
În susținerea celor de mai sus sunt următoarele: 
 

 industriile metalurgice, atât feroasă, cât și neferoasă tind, atâta timp cât nu sunt 
schimbări majore la nivel local și global, să-și continue creșterea activității datorită 
cererii mari pentru produse finite specifice și a prețului ridicat al acestora. 

 producția agricolă în România, la păioase și rapiță - cu recoltarea spre finalizare, dar 
și la floarea soarelui și porumb, unde culturile arată promițător, se preconizează 
substanțial mai mare decât cea din anul 2020, cu impact în creșterea exporturilor în 
S2.2021 față de perioada similară din anul 2020. 

 cererea de îngrășăminte chimice, deja mai mare în S1.2021 față de perioada similară 
din 2020, menține trendul și în S2. 

 
De notat că activitatea, atât ca volum de marfă transportată și operată în porturi, cât și 
eficiență economică, poate fi afectată negativ de condițiile meteo, în special cu influență în 
nivelul apelor Dunării. Totodată compania, prin serviciile și relațiile economice pe care le 
are la dispoziție analizează în mod constant prin metode proprii toate modificările naturale 
ce se petrec de-a-lungul bazinului dunărean pentru a găsi cele mai bune soluții de 
amortizare a impactului acestor evenimente. 
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2. Aspecte financiare 
Contul de profit și pierdere 

  

30 iunie 

2021  

30 iunie 

2020 

Δ% S1/21        

S1/20* 

  (neauditat)  (neauditat)  

Venituri  273.938.626  250.114.567 
 

9,53 

Materii prime și materiale  (34.719.587)  (37.047.651) 
 

(6,28) 

Bunuri vândute  (24.527.060)  (8.871.632) 
 

176,47 

Amortizare  (27.940.779)  (24.765.469) 
 

12,82 

Cheltuieli cu subcontractorii  (89.830.104)  (91.770.385) 
 

(2,11) 

Cheltuieli cu salariile   (47.743.930)  (46.831.001) 
 

1,95 

Alte cheltuieli  (20.232.410)   (21.310.709)  
 

(5,06) 

Alte câștiguri și pierderi  4.878.728  5.395.276 
 

(9,57) 
 

Total rezultat din exploatare  33.823.485  24.912.997 

 

35,77 

 
Cost / venit net de finanțare  (899.013)  (1.389.839) 

 
(35,32) 

Cheltuieli cu investițiile  (432.530)   (241.644) ( 78,99) 
 

Profitul aferent perioadei din operațiuni 

continue   32.491.941  23.281.514 

 

 

39,56 

 
Cheltuieli cu impozitul pe profit  (5.181.728)  (4.367.120) 

 
18,65 

      
Profit aferent perioadei  atribuibil:   27.310.213  18.914.394 44,39 

 

Atribuibil 
Acționarilor Societății   24.566.449  17.242.820 

 
 

42,47 

Intereselor care nu controlează  2.743.764  1.671.575 
 

64,14 
 

Total rezultat global aferent anului atribuibil:      
 

Acționarilor Societății   24.566.449  17.242.820 
 

42,47 
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Intereselor care nu controlează  2.743.764  1.671.575 64,14 

 
*Mod de calcul (S1.2021- S1.2020)/ S1.2020x100 

În perioada 01 ianuarie – 30 Iunie 2021, comparativ cu perioada similară din anul 2020, 
valoarea veniturilor din vânzări (consolidate) a crescut cu 9,5% sau, fiind influențată de 
veniturile din vânzarea de marfă – segmentul alte activități – cu o creștere de 193,2% și 
prestările de servicii 0,6% sau cu valoarea de 1,4 mil. lei. 
Rezultatul operațional a crescut cu 35,8% sau 8,9 mil. lei, pe când rezultatul înainte de 
impozitare a crescut cu 39,56%. 
Profitul net s-a îmbunătățit, de la 18,9 mil. lei la 27,3 mil. lei, pentru prima jumătate din 2021. 
Impozitul pe profit a fost de 5,2 mil. lei, respectiv cu 11,7% sau 0,54 mil. lei mai mare decât 
în S1.2020. 
Profitul net atribuibil acționarilor TTS a fost de 24,6 mi. lei, cu 42,5% mai mare față de 
S1.2020. 

Situația interimară consolidată a poziției financiare (neauditate) 
 

  

30 iunie  

2021  

31 decembrie  

2020 

        Δ% S1/21      

31 dec. /20* 

  (neauditat)  (auditat)  

ACTIVE 

 

Active imobilizate     

 

Imobilizări corporale  597.073.351  583.695.195 2,29 

Fond comercial  3.846.603  3.846.603 0 

Imobilizări necorporale  1.960.667  1.937.840 1,18 

Investiții în entitățile asociate  7.422.883  7.596.793 (2,29) 

Alte active imobilizate  3.692.953  4.101.983 (9,97) 

Impozit amânat activ  -  -  

      

Total active imobilizate  613.996.457  601.178.414 

 

2,13 

 

Active circulante     
 

Stocuri  26.864.287  22.990.259 16,85 

Creanțe comerciale și alte creanțe  47.992.035  54.674.745 (12,22) 

Alte active circulante  19.492.118  16.821.195 15,88 

Numerar și echivalente de numerar  52.240.103  55.160.530 (5,29) 

Active deținute pentru vânzare  -  -  

 

Total active circulante  146.588.543  149.646.728 

 

(2,04) 

      

Total active  760.585.000  750.825.142 

 

1,30 

      

CAPITALURI PROPRII ŞI PASIV      

      

Capital și rezerve      

Capital social  31.739.602  31.739.602 0 
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Rezerve  226.124.820  223.522.014 1,16 

Rezultat reportat  251.070.138  244.420.990 2,72 

      

Capitaluri proprii atribuibile acționarilor 

societății-mamă  508.934.560  499.682.606 

 

1,85 

 

Interese  care nu  controlează  103.304.631  105.299.772 

 

(1,89) 

 

Datorii pe termen lung     
 

Împrumuturi purtătoare de dobândă   29.085.996  23.113.632 25,84 

Datorii privind impozitul amânat  7.785.872  7.785.872 0 

Leasing pe termen lung   136.021  160.086 (15,03) 

Alte datorii pe termen lung  412.625  115.415 257,51 

 

Total datorii pe termen lung  37.420.514  31.175.005 

 

20,03 

      

 

Datorii pe termen scurt 
Datorii comerciale și alte datorii  31.147.938  28.903.685 

 
 

7,76 

Porțiunea curentă a leasing-urilor  89.136  209.417 (57,44) 

Împrumuturi purtătoare de dobândă și facilități 
de descoperit de cont  49.157.163  50.801.555 

 
(3,24) 

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli  4.591.744  5.008.685 (8,32) 

Alte datorii pe termen scurt  25.939.314  29.744.417 (12,79) 

 

Total datorii pe termen scurt  110.925.295  114.667.759 

 

(3,26) 

 

Total datorii  148.345.809  145.842.764 

 

1,72 

 

Total capitaluri proprii și pasiv  760.585.000  750.825.142 

 

1,3 

*Mod de calcul (S1.2021- 31 dec..2020)/ 31 dec..2020x100 

 
Active imobilizate 
Activele imobilizate au crescut cu 2,1% la 614 mil. lei pentru S1.2021, variația datorându-se 
în principal creșterii imobilizărilor corporale, la 597,07 mil. lei pentru perioada 30 iunie 2021, 
față de 31 decembrie 2020, ca urmare a continuării investițiilor în modernizarea navelor și 
a investițiilor din porturile dunărene ale TTS (Transport Trade Services) în porturile Giurgiu 
si Oltenița și TTS Porturi Fluviale în porturile Galați și Brăila, precum și în terminalul de cereale 
din Portul Constanța. 
 
Active circulante 
În perioada 31 iunie 2021 activele circulante au scăzut cu 2,0% față de 31 decembrie 2020, 
urmare a scăderii cu 12,2% a creanțelor comerciale și a altor creanțe, precum și a scăderii 
numerarului și echivalentelor de numerar cu 5,6%. Creanțele comerciale și alte creanțe au 
scăzut datorită unei mai bune colectări. Scăderea numerarului și echivalentelor de numerar 
se datorează, în principal, investițiilor din prima jumătate a anului 2021, a rambursării de 
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împrumuturi și plăți de dividende, scădere contrabalansată de încasarea unui împrumut 
nou. 
 
 
Datorii pe termen lung 
Datoriile pe termen lung, în special împrumuturilor pe termen lung, au înregistrat o creștere 
de 20,0% în primul semestru din 2021, cu 6,25 mil. lei, TTS (Transport Trade Services) S.A. 
fiind garantor pentru un contract de credit de investiții al CNFR Navrom S.A. pentru 
refinanțarea cheltuielilor legate de modernizarea împingătoarelor, achiziții și montare de 
capace pentru barje. La data de 30 iunie 2021 împrumutul a fost tras integral. 
 
Datorii curente 
La 30 iunie 2021 datoriile curente au scăzut cu 3,3%, această scădere fiind datorată reducerii 
valorilor următoarelor categorii: 
- Porțiunea curentă a leasing-urilor – 57,4% 
- Împrumuturi purtătoare de dobândă și facilități de descoperit de cont – 3,2 % 
- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 8,3% 
- Alte datorii pe termen scurt – 12,8%. 
 
 

Fluxuri de trezorerie 
 

30 iunie 2021 

 

30 iunie 2020   

Δ% S1/21  

       S1/20* 

 

Fluxuri de numerar din activități de exploatare: 

(neauditat)  (neauditat)  

     

Profit înaintea impozitării 32.491.941  23.281.514 39,56 

 

Ajustări pentru elemente nemonetare:    

 

Amortizare și depreciere 28.198.133  24.765.470 13,86 
Cheltuiala netă cu dobânzile 588.525  1.175.355 (49,93) 
(Câștiguri) / Pierderi din vânzarea de mijloace fixe (438.139)  519.637 184,32 
Creștere / (Descreștere) netă cu provizioanele pentru active 

circulante (5.121.054)  (493.248) 
 

938,23 
Creștere / (Descreștere) netă cu provizioanele pentru riscuri și 

cheltuieli (416.940)  2.348.375 
 

(101,78) 
Creștere / (Descreștere) netă cu activele deținute în vederea 

vânzării -  
 

(861.344) 
 

Creștere netă în investiții 173.910  -  
Venituri din active fixe primite cu titlu gratuit -  -  
Creștere netă cu provizioanele pentru activele fixe -  (215.764)  
Profit/ pierdere vânzare investiții deținute pentru vânzare -  597.200  
Venituri / (cheltuieli) din / cu impozitul amânat -  -  
Tranziția la IFRS în legătură cu elementele nemonetare -  -  
Diferențe de curs valutar -  -  
 

Profit din exploatare înaintea modificărilor în capitalul 

circulant 55.476.376  51.117.195 

 

 

8,53 
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Modificări în activele și obligațiile din exploatare:     

Creștere în creanțe comerciale și de altă natură 10.295.592  14.227.749 (27,64) 
Descreștere / (Creștere) în stocuri (3.742.244)  (3.969.891) (5,73) 
Creștere / (Descreștere) în datorii comerciale și de altă natură (3.469.393)  (7.489.960) (53,68) 
 

Numerar din activitatea de exploatare 58.560.331  53.885.091 

 

8,68 

 
Dobânzi plătite (588.525)  (1.175.355) 

 
(49,93) 

Impozit pe profit plătit (2.975.975)  (3.673.185) (18,98) 
 

Numerar net din activități de exploatare 54.995.831  49.036.551 

 

12,15 

 

Activități de investiții:    
 

Achiziții de imobilizări corporale și necorporale (42.055.970)  (39.731.329) 5,85 
Plăți aferente investițiilor (94.152)  -  
Venituri din vânzarea de mijloace fixe 894.993  101.477 781,97 
Împrumuturi primite de la / (acordate) entitățile(lor) asociate -  -  
Încasări din vânzarea investițiilor  -  4.214.268  
Plati dividende către minoritari (4.644.753)  -  
Încasări din vânzarea investițiilor deținute în vederea vânzării -  -  
Dobânzi încasate -  -  

 

Fluxuri de numerar utilizate în activități de investiții (45.899.882)  (35.415.585) 

 

 

29,60 

 
Activități de finanțare:     

Încasări din majorări de capital  -  -  
Contribuția intereselor care nu controlează -  -  
Dividende achitate (16.200.000)  (10.200.000) 58.82 
Împrumuturi (achitate) / încasate 4.327.970  (14.557.342) (129,73) 
Creștere / (Descreștere) în ratele de leasing  (144.346)  -  
Rascumpararea de actiuni proprii -  (95.568)  
 

Fluxuri de numerar din activități de finanțare  (12.016.376)  (24.852.910) 

 

51,7 

 
(Descreștere) / Creștere netă a numerarului și a echivalentelor de 

numerar (2.920.427)  (11.231.942) 

 
 

(74) 
 

Numerar si echivalente de numerar la începutul anului  55.160.530  62.393.392 

 

(11,6) 

 

Numerar si echivalente de numerar din preluări de filiale -  - 

 

 

Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei 52.240.102  51.161.449 

 

2,11 

*Mod de calcul (S1.2021- S1.2020)/ S1.2020x100 

 
 

În S1.2021 se observă o creștere de 39.6% sau 9,2 mil. lei a profitului înaintea impozitării, iar 
profitul din exploatare înaintea modificărilor în capitalul circulant crește cu 8,5% sau 4.4 mil. 
lei. 
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Fluxurile nete din activități de exploatare (+) au înregistrat o creștere de la 49 mil. lei în 
S1.2020, la 55 mil. lei, respectiv o creștere de 12,2%. Această creștere se datorează 
profitabilității mai mari cu 39,6% în anul 2021, față de perioada similară anului precedent, a 
creșterii capitalului circulant cu 11,4%, plății unor dobânzi mai mici cu 49,9% și a unui impozit 
pe profit mai mic cu 19%, contrabalansate de scăderea elementelor nemonetare cu 17,4%. 
 
Fluxurile nete din activități de investiții (-) au crescut de la 35,4 mil. lei în S1.2020, la 45,9 mil. 
lei în S1.2021, respectiv 29,6% ca urmare creșterii cu 5,9% a plăților pentru investiții în 
activele corporale (modernizare flotă, achiziție și montare capace aluminiu barje, investiții 
în active portuare) și plăților reprezentând dividend distribuit asociaților minoritari în suma 
de 4,6 mil. lei. 
 
Fluxurile nete din activități de finanțare (-) au scăzut de la 24,9 mil. lei în S1.2020 la 12,0 mil. 
lei, respectiv 51,7%, ca urmare a creșterii sumelor dividendelor plătite cu 58,8%, 
contrabalansată de scăderea poziției nete a împrumuturilor achitate, respectiv încasate cu 
129,7%, ca urmare a încasării a unui credit nou de investiții în aprilie 2021. 
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Tranzacții intragrup 
La data de 14 iunie 2021 TTS (Grup) a fost acceptată la tranzacționare pe Bursa de Valor 
București.  
Ținând cont de faptul că intrarea pe piața de capital a fost făcută la mijlocul anului și 
datorită nevoii de transparentizare a companiei, TTS (Grup) a emis trei rapoarte pentru 
tranzacții între afiliații grupului, care prezintă situatia financiară de la începutul anului. 
 
Și anume: 

1. Raportul de tranzacții TTS - NAVROM, pentru perioada 1 ianuarie-1 iulie 2021, 
publicat în data de 05 iulie 2021, a cărei valoare totală executată este de 188,8 mil. 

lei, obiectul  de activitate desfășurat între afiliați fiind transportul de mărfuri pe 

Dunăre. 
2. Raportul de tranzacții TTS – TTS Operator, pentru perioada 1 ianuarie-1 iulie 2021, 

publicat în data de 06 iulie 2021, cu o valoare totală raportată de 9,8 mil. lei, 
activitatea principală descrisă în document fiind transbordul de mărfuri în portul 

Constanța. 
3. Raportul de tranzacții NAVROM – NAVROM SHIPYARD părți afiliate aparținând 

TTS (Grup), pentru perioada 1 ianuarie-1 iulie 2021, publicat la data de 07 iulie 2021, 

ce prezintă o valoare totală executată între afiliați de 9,1 mil. lei, serviciile principale 

desfășurate fiind lucrările de reparații pentru unitățile fluviale ale NAVROM. 

Cele trei rapoarte au fost auditate și validate de către auditorul extern independent 
contractat de TTS (Grup), raportul emis ce cuprinde concluziile finale privind tranzacțiile 
cu părți afiliate fiind publicate pe Bursa de Valor București in data de 03 august 2021.              
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Capital  

social  Rezerve legale   

Alte  

rezerve  Rezultat reportat  

Diferente 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 -  -  -  24.566.449  -  24.566.449  2.743.764  27.310.213 

Constituire rezerve -  -  2.061.879  (2.061.879)  -  -  -  - 

Efectul translatării -  -  -  -  885.506  885.506  -  885.506 

Dividende distribuite -  -  -  (16.200.000)  -  (16.200.000)  -  (16.200.000) 

Dividende plătite minoritarilor din filiale -  -  -  -  -  -  (4.644.753)  (4.644.753) 

Creștere participație în filiale -  -  -  -  -  -  (94.152)  (94.152) 
 

Sold la 30 Iunie 2021 (neauditat) 

  31.739.602  6.000.000  219.583.893  251.070.138  540.928  509.934.560  103.304.631  612.239.191 

 
 
La 30 iunie 2021, capitalul social era de 30 mil. lei divizat în 30 mil. acțiuni cu o valoare nominala 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 piață reglementată administrată de 
Bursa de Valori București, prima zi de tranzacționare 14 iunie 2021, simbol emitent TTS. 
În cursul anului 2021, au fost distribuite dividende în valoare de 16,2 mil. lei. 
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3. Segmente de activitate 
 
Mai jos sunt prezentate volumele de marfă transportate pe cale fluvială1 și operate în 
porturi, în milioane tone. S-au înregistrat creșteri totale a volumelor cu 7,2%, susținute de 
volume mai mari de minerale și produse chimice transportate și operate. 
 
Volume transportate și operate - total TTS 
(Grup)*   
(mil. tone) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021/2020  
Produse agricole 1,742 2,359 (26,16) 
Minerale 4,439 3,558 24,76 
Produse chimice 1,051 0,847 24,09 
Alte produse 0,122 0,097 25,77 
Total 7,354 6,861 7,19 
  

 
Se observă o creștere a volumelor transportate cu 13,4% în S1.2021 față de perioada similară 
a anului 2020, în ciuda scăderii importante a volumelor de produse agricole (cu 19%), din 
cauza secetei care a afectat recolta anului 2020 în România. Creșterea cea mai importantă 
au înregistrat-o produsele minerale, în special materiile prime pentru industriile metalurgice 
din România și Serbia. 
 
Volume transportate pe cale fluvială - total 
TTS (Grup)   
(mil. tone) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021/2020  
Produse agricole 0,746 0,921 (19,00) 
Minerale 3,425 2,772 23,56 
Produse chimice 0,421 0,368 14,40 
Alte produse 0,122 0,097 25,77 
Total 4,714 4,158 13,37 
  

 
 
 
 

 
1 Modelul de afaceri al TTS presupune în principal transportul fluvial utilizând flota proprie (a Navrom sau a 

Fluvius KFT) dar și flotele a diversi armatori terți, angajata de segmentul de expeditie. 
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Creșterea înregistrată pe cele trei tipuri de contracte a fost relativ egală, ceea ce arată un 
echilibru în desfășurarea activității. 
 
Operațiuni de transport fluvial - Total TTS (Grup) - pe tip de contract  
(mil. tone) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021/2020  

Contractat de segmentul de 
expediție și transportat de terți 0,083 0,073 13,70 
Contractat direct de segmentul 
de transport fluvial 1,225 1,017 20,45 
Contractat de segmentul de 
expediție și transportat de 
segmentul de transport fluvial 3,406 3,068 11,02 
Total 4,714 4,158 13,37 

  
 
Volumele operate în porturi au înregistrat o scădere de aproape 3% (-2,3%) în S1.2021 față 
de perioada similară a anului 2020 din cauza scăderii volumelor de produse agricole 
operate (-30,7%), în ciuda creșterii volumelor de produse minerale și chimice (ambele cu 
aproximativ 30%). 
 
Volume operate în porturi - total TTS (Grup)   
(mil. tone) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021/2020  
Produse agricole 0,996 1,438 (30,74) 
Minerale 1,014 0,786 29,01 
Produse chimice 0,630 0,479 31,52 
Total 2,640 2,703 (2,33) 
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Pe tip de contract, doar volumele angajate direct de segmentul de operare au avut o 
creștere nesemnificativă (6.000 tone, 1,1%), celelalte două tipuri de contracte înregistrând 
scăderi, cauzată, de asemenea, de reducerea volumelor de produse agricole care, în 
S1.2020, au reprezentat peste 50% din volumele consolidate operate în porturi (inclusiv de 
către terți operatori), în timp ce, în S1.2021 au reprezentat doar 26,4%. 
 
Operațiuni de operare portuară - total TTS (Grup) - pe tip de contract  

(mil. tone) 
S1.2021 S1.2020 

Δ% 2021 
/2020  

Contractat de segmentul de 
expediție și operat de terți 0,579 0,607 (4,61) 
Contractat direct de segmentul de 
operare portuară 0,568 0,562 1,07 
Contractat de segmentul de 
expediție și operat de segmentul 
de operare portuară 1,493 1,534 (2,67) 
Total 2,640 2,703 (2,33) 

 
 
Defalcat, pe segmente de activitate, situația din S1.2021, comparativ cu perioada similară a 
anului 2020, se prezintă astfel: 
 

3.1 Expediție 
 
Trendul volumelor angajate la transport de către segmentul de expediție urmează trendul 
general de la nivel consolidat, cu creștere generală de peste 10% (+11,1%) , în ciuda scăderii 
de aproximativ 19% la produsele agricole. 
 
Volume transportate pe cale fluvială -segment 
Expediție   
(mil. tone) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021/2020  
Produse agricole 0,723 0,892 (18,95) 
Minerale 2,352 1,890 24,44 
Produse chimice 0,413 0,359 15,04 
Alte produse 0 0  
Total 3,488 3,141 11,05 
*Include volumele contractate de către segmentul Expediție și 

transportate de terți  
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Operarea portuară efectuată din mandatul segmentului expediție are aceleași caracteristici 
ca și la nivel consolidat, cu o scădere ușoară de 3,3% în S1.2021 față de aceeași perioadă a 
anului 2020, influențată exclusiv de produsele agricole, care au înregistrat o scădere de 
31,7%. 
 
Volume operate în porturi - segment Expediție   
(mil. tone) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021/2020  
Produse agricole 0,708 1,037 (31,73) 
Minerale 0,858 0,675 27,11 
Produse chimice 0,506 0,429 17,95 
Total 2,072 2,141 (3,22) 

 
 
Veniturile realizate de segmentul de expediție din transportul fluvial au urmat evoluția 
volumelor, cu ușoare influențe în sus (la produsele chimice) și în jos (la produsele agricole 
și minerale), legate de distanțele pe care s-au efectuat transporturile (o creștere importantă 
de volume pe relații comparativ mai scurte, materii prime pentru Liberty Steel Galați și 
volume de cereale mai mari din Serbia în 2021 față de Ungaria în 2020, care au avut navluri 
comparabile mai mici). 
 
Venituri realizate de către segmentul de expediție din transportul fluvial (pe tip de 
marfă) 
(mil. lei) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021/2020  
Produse agricole 39,774 49,550 (19,63) 
Minerale 81,075 72,507 11,82 
Produse chimice 19,084 15,821 20,62 
Total 139,933 137,878 1,49 
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Veniturile obținute din operațiunile de operare portuară – pe categorii de marfă - sunt 
influențate atât de volumele de marfă operate, cât și de tipul de transbord efectuat. La 
produsele agricole au fost volumele comparativ mai mari la transbord indirect în S1.2021 
față de aceeași perioadă a anului 2020, ceea ce a dus la o scădere a veniturilor cu 26,4%, 
față de scăderea volumelor de 31,7%. La produsele minerale creșterea de venituri a fost de 
16,2%, față de 27,1% creștere de volume, datorită creșterii ponderii produselor operate în 
transbord direct. Produsele chimice au adus venituri cu 20,6% mai mari în S1.2021 față de 
aceeași perioadă a anului 2020, comparativ cu 17,9% creștere de volume, datorită creșterii 
ponderii îngrășămintelor chimice, cu tarife de operare mai mari față de materiile prime 
pentru industria chimică, care sunt preponderente în aceasta categorie de marfă. 
 
Venituri realizate de către segmentul de expediție din operarea portuară (pe tip de 
marfă) 
(mil. lei) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021/2020  
Produse agricole 14,510 19,710 26,38 
Minerale 12,072 10,390 16,19 
Produse chimice 6,322 5,173 22,21 
Total 33,804 35,273 (4,16) 

  
 

3.2 Transport fluvial 
 

Evoluția volumelor segmentul de transport păstrează trendul situației consolidate, în sensul 
că se înregistrează creștere a volumelor totale (+13,4% S1.2021/S1.2020, deși volumul 
produselor agricole s-a redus cu 18,3%). 
 
Volume transportate pe cale fluvială de către segmentul transport fluvial  

(mil. tone) 
S1.2021 S1.2020 

Δ% 2021 
/2020  

Produse agricole 0,714 0,874 (18,31) 
Minerale 3,402 2,765 23,04 
Produse chimice 0,392 0,349 12,32 
Alte produse 0,122 0,097 25,77 
Total 4,631 4,085 13,37 
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Parcursul mărfurilor păstrează trendul volumelor, dar cu creșteri mai mici, datorate creșterii 
mai rapide a volumelor din/spre România față de cele pe distanțe mai lungi, în cazul 
mineralelor și îngrășămintelor. Aceasta situație este valabilă și pentru produsele agricole 
unde, în S1.2021, volumele mai mari au fost din Serbia, față de S1.2020 când volumele mai 
mari au fost din Ungaria ( Ungaria având distanța de transport mai mare). 
 
Total parcurs mărfuri realizat de către segmentul de transport fluvial (pe tip de marfă) 
(mld. to*km) S1.2021 S1.2020 Δ% 2021 /2020  
Produse agricole 0,495 0,629 (21.30) 
Minerale 1,64 1,364 20,23 
Produse chimice 0,25 0,226 10,62 
Alte produse* 0 0  
Total 2,385 2,220 7,43 
*realizările sunt de 208mii to*km 165 mii to*km  

 
Veniturile din transportul de produse minerale și-au crescut ponderea de la 56,21% în 
S1.2020 la 60,40%, în timp ce ponderea veniturilor din produsele agricole a scăzut de la 
29% la 22,62% în cele două perioade de raportare, în timp ce ponderea veniturilor din 
transportul de produse chimice a crescut de la 14,8% la 17%. Se remarcă avansul mai mare 
a veniturilor (+53,7%) față de volume (+25,8%) la alte produse, care înseamnă activitatea 
de trecere cu bacul; aceasta se datorează începerii activității noii treceri cu bacul intre 
Romania și Ucraina, Isaccea – Orlivka. 
 
Venituri realizate de către segmentul de transport fluvial (pe tip de marfă)  

(mil. lei) 
S1.2021 S1.2020 

Δ% 2021 
/2020  

Produse agricole 33,529 39,511 (15,14) 
Minerale 89,661 76,569 17,10 
Produse chimice 16,048 14,136 13,53 
Alte produse 9,196 5,984 53,68 
Total 148,434 136,200 8,98 
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3.3 Operare portuară 
 
Volumele de marfă operate în porturi de către segmentul de operare portuară au înregistrat 
o scădere totală de volume de 1,6% în S1.2021 față de S1.2020, din cauza scăderii volumelor 
de produse agricole, cu 27,3%, care au scăzut în pondere din totalul volumelor operate de 
la 63,4% în 2020 la 46,9% în 2021 (semestrul I). 
 
Volume operate in porturi de către segmentul de operare portuară  

(mil. tone) 
S1.2021 S1.2020 

Δ% 2021 
/2020  

Produse agricole 0,966 1,329 (27,31) 
Minerale 0,465 0,289 60,90 
Produse chimice 0,630 0,477 32,08 
Total 2,061 2,095 (1,62) 

 
Evoluția volumelor de marfă operate a influențat aproape liniar și evoluția veniturilor din 
operațiuni portuare, cu observația că veniturile din produsele agricole au scăzut cu mai 
puțin de 10% (față de scăderea volumelor cu 27,3%) datorită creșterii ponderii operațiunilor 
de transbord indirect în total operațiuni. 
 
Venituri realizate de către segmentul de  operarea portuară (pe tip de 
marfă)  

(mil. lei) 
S1.2021 S1.2020 

Δ% 2021  
/2020  

Produse agricole 19,512 21,629 (9,79) 
Minerale 5,926 3,490 69,80 
Produse chimice 7,575 5,682 33,32 
Total 33,013 30,901 6,83 
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3.4 Informații privind segmentarea – tabele 
 

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

 

Venituri  273.938.626  190.224.122  154.868.583  35.928.708  40.466.674  (147.549.461) 

 
Costul bunurilor vândute  (24.524.693)  (59.189)  (327.602)  -  (24.137.902)  - 

Cheltuieli cu consumabilele (34.719.498)  (91.934)  (30.895.711)  (3.363.670)  (408.811)  40.629 

Amortizare și depreciere (27.940.779)  (1.400.743)  (18.768.339)  (6.749.314)  (1.022.383)  - 

Ambalaje consumate  (2.456)  -  (534)  (1.922)  -  - 

Cheltuieli cu subcontractorii (89.830.105)  (168.164.374)  (49.370.317)  (6.839.218)  (4.811.286)  139.355.090 

Cheltuieli cu remunerațiile personalului  (47.743.930)  (4.624.542)  (28.220.593)  (9.104.819)  (5.793.976)  - 

Cheltuieli cu electricitatea  (2.231.792)  (77.334)  (487.326)  (1.132.112)  (565.155)  30.135 

Cheltuieli cu reparațiile  (6.354.801)  (1.524.891)  (6.811.802)  (2.474.873)  (266.838)  4.723.603 

Alte cheltuieli (11.645.817)  (3.661.839)  (5.283.402)  (4.094.832)  (1.315.064)  2.709.320 

Alte câștiguri  16.038.046  4.763.107  9.746.785  400.052  1.919.071  (790.969) 

Alte pierderi (11.159.317)  (3.345.378)  (7.952.583)  (308.147)  (996.589)  1.443.380 
 

Rezultat operațional 33.823.485  12.037.005  16.497.160  2.259.853  3.067.740  (38.273) 

 
Cheltuieli cu investițiile (432.530)           

Net venituri/costuri financiare (899.013)           
 

Profit înainte de impozitare  32.491.942           

 
Cheltuiala cu impozitul pe profit  (5.181.728)           

            

Profitul/(pierderea) perioadei  27.310.214           
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30 iunie 2021 (neauditat) Total  Forwarding  Fluviu  Operare portuară  Alte  Intersegmente 

 
Alte venituri globale, nete de impozit  -  -  -  -  -  - 

 
Impozitul amânat aferent rezultatului global  -  -  -  -  -  - 
 

           

Rezultatul global al perioadei  27.310.214  -  -  -  -  - 

            

Profitul aferent perioadei:            
 
Atribuibil:            

Acționarilor companiei mamă 24.566.449  -  -  -  -  - 

Intereselor minoritare 2.743.764  -  -  -  -  - 

            

Total rezultat global   -  -  -  -  - 

 
Atribuibil:            

Acționarilor companiei mamă 24.566.449           

Intereselor minoritare 2.743.764           
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30 iunie 2020 (neauditat) Total  Forwarding  Fluviu  Operare portuară  Alte  Intersegmente 

 

 

Venituri  250.114.567  196.208.197  142.549.392  33.548.890  17.901.939  (140.093.852) 

 
Costul bunurilor vândute  (8.871.632)  (1.424.880)  (65.220)  -  (7.381.531)  - 
Cheltuieli cu consumabilele (37.040.685)  (84.726)  (30.409.284)  (3.668.261)  (2.878.414)  - 
Amortizare si depreciere (24.765.469)  (1.204.434)  (15.721.448)  (6.554.059)  (1.285.528)  - 
Ambalaje consumate  (6.966)  -  (6.199)  (767)  -  - 
Cheltuieli cu subcontractorii (91.770.385)  (166.889.288)  (48.993.778)  (7.173.264)  (2.982.250)  134.268.194 
Cheltuieli cu remunerațiile personalului  (46.831.001)  (4.672.820)  (25.071.712)  (9.611.151)  (7.475.318)  - 
Cheltuieli cu electricitatea  (2.379.042)  (70.676)  (395.819)  (1.091.182)  (849.734)  28.370 
Cheltuieli cu reparațiile  (8.008.567)  (1.048.193)  (7.711.924)  (1.748.837)  (143.357)  2.643.745 
Alte cheltuieli (10.923.100)  (3.119.328)  (5.131.370)  (4.063.468)  (1.322.599)  2.713.664 
Alte câștiguri  14.841.196  3.361.781  4.429.619  177.565  7.512.981  (640.750) 
Alte pierderi (9.445.920)  (3.081.658)  (3.167.705)  (437.564)  (3.670.364)  911.371 
 

Rezultat operational 24.912.997  17.973.974  10.304.552  (622.098)  (2.574.174)  (169.257) 

 
Cheltuieli cu investitiile (241.644)           
Net venituri/costuri financiare (1.389.839)           
 

Profit inainte de impozitare  23.281.514           

 
Cheltuiala cu impozitul pe profit  (4.637.120)           
 

 

Profitul/(pierderea) perioadei 18.914.394           
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30 iunie 2020 (neauditat) Total  Forwarding  Fluviu  Operare portuară  Alte  Intersegmente 

 

Alte venituri globale, nete de impozit  -  -  -  -  -  - 

 
Impozitul amânat aferent rezultatului global  -  -  -  -  -  - 
 

           

Rezultatul global al perioadei  18.914.394  -  -  -  -  - 

            

Profitul aferent perioadei:            
 

Atribuibil:            

Acționarilor companiei mamă 17.242.820  -  -  -  -  - 

Intereselor minoritare 1.671.575  -  -  -  -  - 

            

Total rezultat global   -  -  -  -  - 

 

Atribuibil:            

Acționarilor companiei mamă 17.242.820           

Intereselor minoritare 1.671.575           
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3.5 Informații privind segmentarea – explicații 
 
Profitul Grupului, după impozitare, a crescut în perioada 30 iunie 2021, față de 30 iunie 2020 
cu 8,4 mil. lei, adică cu 44,4%, ca urmare a eliminării treptate a restricțiilor în contextul 
pandemiei de COVID-19, impuse în perioada S1.2020 în toată Europa, precum și în restul 
lumii. 
 
Segmentul Tansport Fluvial (transport de mărfuri pe Dunăre) a obținut în S1.2021 un rezultat 
operațional  de 16,5 mil RON față de 10,3 mil RON in S1.2020, înregistrând o creștere de 6,2 
mil. lei. Rezultatul operațional al segmentului transport fluvial a avut cea mai mare pondere 
în rezultatul operațional consolidat realizat la 30 iunie 2021, respectiv 48%2*. 
 
Segmentul Forwarding (expediția de mărfuri) a obținut în S1.2021 un rezultat operațional de 
12,04 mil. lei, în scădere cu 5,93 mil. lei față de S1.2020, când profitul operațional realizat a 
fost de 17,97 mil RON. Rezultatul operațional al segmentului forwarding reprezintă 36%* 
din rezultatul operațional consolidat realizat la 30 iunie 2021. 
 
Segmentul Operare Portuară a fost cel mai afectat de pandemie și restricțiile impuse de 
autorități în S1.2020. Cu toate acestea, segmentul operare portuară a înregistrat în S1.2021 
un rezultat operațional (profit) de 2,3 mil RON, comparativ cu o pierdere de 0,7 mil RON în 
perioada similară a anului precedent. Rezultatul operațional al segmentului operare 
portuară reprezintă 7%* din rezultatul operațional consolidat realizat la 30 iunie 2021. 
 
Segmentul Alte operațiuni a resimțit un impact similar în perioada anterioară (S1.2020), dar 
a înregistrat o evoluție pozitivă în S1.2021. Astfel, în S1.2021 segmentul alte operațiuni a 
înregistrat un rezultat operațional (profit) de 3,07 mil RON, comparativ cu o pierdere de 2,6 
mil. lei în perioada similară a anului precedent. Aceasta creștere a rezultat din activitatea de 
intermediere în comercializarea de produse lemnoase și eficientizării activității șantierelor 
navale. Rezultatul operațional al segmentului alte operațiuni reprezintă 9%* din rezultatul 
operațional consolidat realizat la 30 iunie 2021. 
 
În concluzie, perioada S1.2021 reprezintă în mare măsură revenirea operațiunilor companiei, 
creșterile menționate mai sus sunt elocvente în ceea ce privește impactul pandemiei asupra 
întregii economii mondiale, TTS resimțind aceste mișcări de piață, Grupul fiind strâns legat 
de afacerile care reprezintă macroeconomia europeană și mondială.  
 

 
2 *Cu operațiuni intersegment incluse 
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30 iunie 2021 (neauditat) TOTAL  Forwarding   Transport fluvial   Operare portuară   Altele  Intersegment 

            
Total 273.938.626  190.224.122  154.868.583  35.928.708  40.466.674  (147.549.461) 

 
Produse agricole 64.281.769  54.283.942  33.529.345  19.511.951  -  (43.043.469) 
Produse chimice  28.307.882  25.406.255  16.048.305  7.574.909  -  (20.721.587) 
Minerale 114.282.287  94.047.168  89.661.160  5.926.283  -  (75.352.323) 
Alte produse 9.196.300  -  9.196.300  -  -  - 
Alte servicii 57.870.388  16.486.757  6.433.473  2.915.566  40.466.674  (8.432.082) 
 

 

 

 

30 iunie 2020 (neauditat) TOTAL  Forwarding   Transport fluvial   Operare portuară   Altele  

 

 

 

 

Intersegment 

            
Total 250.114.567  196.208.197  142.549.392  33.548.890  17.901.939  (140.093.851)) 

 
Produse agricole 81.766.308  70.059.018  39.511.164  21.629.271  -  (49.433.145) 
Produse chimice  22.914.434  20.993.473  14.136.395  5.682.133  -  (17.897.567) 
Minerale 98.054.412  82.698.893  76.569.130  3.490.019  -  (64.703.630) 
Alte produse 5.984.082  -  5.984.082  -  -  - 
Alte servicii 41.395.332  22.456.813  6.348.621  2.747.468  17.901.939  (8.059.509) 

 
 
Tabelul de mai sus reprezintă analiza veniturilor și rezultatelor Grupului din operațiuni continue pe segmente raportabile, politicile contabile 
ale acestora fiind aceleași cu politicile Grupului. 
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4. Grupul TTS 
 

4.1 Situații interimare consolidate simplificate (neauditate), dețineri, valoare investiție 
 

Denumirea  

investiției   

Principalul obiect 

de activitate  

Sediul și locul 

operațiunilor  

30 iunie 

 2021  

31 decembrie 

2020  

30 iunie 

 2021  

31 decembrie 

2020  Tip 

         %  %  Lei  Lei   

CNFR Navrom S.A.   
Transport fluvial de 
marfă 

 Galati, Romania  92,0747%  92,0265%  39.663.617  39.569.465  Filiala 

Canopus Star S.R.L.  Operare portuară  Constanta, Romania  51%  51%  45.079.480  45.079.480  Filiala 

TTS Porturi Fluviale S.R.L.  Operare portuară  Galati, Romania  100%  100%  25.206.269  25.206.269  Filiala 

TTS Operator S.R.L  Operare portuară  Constanta, Romania  90%  90%  1.706.207  1.706.207  Filiala 

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

 Galati, Romania  91,6396%  91,5915%  1.571.951  1.571.951  Filiala 

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

 Galati, Romania  92,057%  92,009%  9.114.875  9.114.875  Filiala 

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

 Galati, Romania  -  92,0265%  -  20.577.000  Filiala 

Superquatro Group SRL  Lucrari hidrotehnice  Galati, Romania  92,0747%  92,0265%  6.180.080  6.180.080  Filiala 

TTS (Transport Trade 
Services) Gmbh 

 
Servicii 
complementare de 
transport 

 Austria  75%  75%  116.477  116.477  Filiala 

Plimsoll Kft  
Servicii 
complementare de 
transport 

 Budapesta, Ungaria  51%    51%  9.066.000  9.066.000  Filiala 
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Denumirea  

investiției   

Principalul obiect 

de activitate  

Sediul și locul 

operațiunilor  

30 iunie 

 2021  

31 decembrie 

2020  

30 iunie 

 2021  

31 decembrie 

2020  Tip 

               

Fluvius Kft  
Transport fluvial de 
marfă 

 Budapesta, Ungaria  51%  51%  -  -  Filiala 

Port of Fajsz Kft  Operare portuară  Fajsz, Ungaria  100%  100%  1.293.580  1.293.500  Filiala 

Agrimol Trade SRL  
Comercializarea de 
diverse produse  

 Bucuresti, Romania  99,9771%  99,9771%  15.352.500  15.352.500  Filiala 

Cernavoda Shipyard SRL  
Repararea și 
întreținerea navelor 
și ambarcațiunilor 

 Cernavoda, Romania  92,0747%  92,0265%  17.083.000  17.083.000  Filiala 

Bunker Trade Logistics SRL  
Servicii 
complementare de 
transport 

 Constanta, Romania  92,0747%  92,0265%  200.000  200.000  Filiala 

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

 
Chisinau, Rep. 
Moldova 

 20%  20%  147.339  147.339  
Entitate 
asociata 

Navrom Port Service S.A.  
Transport fluvial de 
marfă 

 Galati, Romania  46,0164%  45,9923%  878.700  878.700  
Entitate 
asociata 

Management NFR S.A.  

Activități de 
consultanță în 
afaceri și 
management 

 Bucuresti, Romania  20%  20%  -  -  
Entitate 
asociata 

GIF Leasing IFN  Leasing financiar   Bucuresti, Romania  7,701%  7,701%  -  -  Investitie 

For Serv Drum  Construcții  Arges, Romania  30%  30%  -  -  Investitie 
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4.2 Structura Grupului și activitățile companiilor ce îl compun 
 
TTS (Transport Trade Services) S.A. este o societate înființată în România în 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, în 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 TTS la și pentru perioada încheiată la 30 iunie 2021 
cuprind Societatea și filialele sale (denumite împreună „Grupul” și individual „entitățile 
Grupului”). 
 
La 30 iunie 2021, 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 92,0747% (2020: 92,0265%) 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 Street. Clădirea Administrativa et.1. jud. Constanța. 
Principalul obiect de activitate îl constituie manipularea cerealelor în terminalul capacitate 
situat in Portul Constanta  (cod CAEN 5224). 
 
TTS PORTURI FLUVIALE S.R.L. (fosta S.C. 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 . 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).   
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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 . 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 încărcarea și descărcarea navelor fluviale și 
maritime în Portul Constanta  (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 99,9771% din capitalul social. Sediul societății este 
situat în str. Vaselor nr. 34. București. Principalul obiect de activitate îl constituie intermedieri 
în vânzarea de produse diverse, societatea fiind specializată în prezent pe exportul produse 
din lemn (cod CAEN 4619). 
 
CERNAVODA SHIPYARD S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2013, în 
care TTS (Transport Trade Services) S.A. deține indirect 92,0747% (2020: 92,0265%) din 
capitalul social, prin CNFR Navrom S.A. Sediul societății este situat în str. Canalului nr 1. 
Cernavodă. Principalul obiect de activitate îl constituie repararea și întreținerea navelor și 
ambarcațiunilor (cod CAEN 3315). 
 
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 92,0747% (2020: 92,0265%) din 
capitalul social, prin CNFR Navrom S.A Sediul societății este situat în Constanța, incinta Port. 
Principalul obiect de activitate îl constituie activități de servicii anexe transporturilor pe apă 
(cod CAEN 5222). 
 
TTS (Transport Trade Services) GMBH este o entitate cu răspundere 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 asociate transportului. 
 
NAVROM BAC 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., 91,6396% (2020: 
91,5915%) din capitalul social. Sediul societății este situat în str. Faleza Dunării  nr. 1. jud. 
Galați. Principalul obiect de activitate îl constituie transporturl de bunuri și călători pe căi 
navigabile interioare (cod CAEN 5030). 
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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.,  92,057% 
(2020:92,009%) 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 92,0265%, indirect prin CNFR Navrom S.A.. Sediul societății era situat în str. 
Portului nr. 23 jud. Galați. In februarie 2021, Navrom River a fuzionat prin absorbție cu CNFR 
Navrom S.A.. 
 
SUPERQUATRO GRUP S.R.L. este o societate cu răspundere limitată cu sediul în Galați. str. 
Portului 20 în care  în care TTS (Transport Trade Services) S.A.  deține 92,0747% (2020: 
92,0265%) din capitalul social, indirect, prin CNFR Navrom. Obiectul principal de activitate 
îl constituie efectuarea de lucrări hidrotehnice (CAEN 4291). 
 
PLIMSOLL KFT este o societate cu răspundere limitată înființată în aprilie 1992, în care TTS 
(Transport Trade Services) S.A.  deține in mod direct, 51% din acțiuni. Societatea 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 în care TTS (Transport Trade 
Services) S.A.   deține indirect, prin PLIMSOLL KFT, 51% din capitalul social. Sediul societății 
este situat în str. Frangepan nr. 1139, Budapesta, Ungaria. Principalul obiect de activitate îl 
constituie transportul fluvial de mărfuri. 
 
PORT OF FAJSZ KFT este o societate cu răspundere limitată înființată în anul 2004, în care 
TTS (Transport Trade Services) S.A.  deține 100%  din capitalul social. TTS 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 achizitiei societatea avea denumirea de EZUSTBARKA kft, schimbarea denumirii in 
PORT OF FAJSZ kft s-a produs la data de 30.08.2019. 
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TRANSTERMINAL-S S.R.L. este o societate cu răspundere limitată înființată în 2006, în care 
TTS (Transport Trade Services) S.A.  deține 20% din capitalul social. 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 46,0164% (2020: 45,9923%) din capitalul social, 
indirect 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). 
 
MANAGEMENT NFR S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 2003. în care TTS (Transport 
Trade Services) S.A. deține 20% din capitalul social. Sediul 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 aceasta 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 7,7% din capitalul social. Sediul societății este situat 
în str. Negustori nr. 24, București. Principalul obiect de activitate îl constituie activități de 
leasing financiar (cod CAEN 6491). În prezent societatea se află în proceduri avansate de 
lichidare. 
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5. Structură acționariat TTS 
 
La 30 Iunie 2021 structura acționariatului Societății este următoarea: 
 
 

 Nr. acțiuni  Cotă 

    
Mihăilescu Alexandru Mircea 7.578.150  25,2605% 

NN Group NV 3.053.668  10,1800% 

Stanciu Ion 2.121.200  7,0700% 

Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA 1.937.009  6,4600% 

Pavăl Holding SRL 1.600.000  5,3300% 

Utilico Emerging Markets PLC 1.500.000  5,0000% 

Alți acționari 12.209.973  40,6995% 

 
Total  30.000.000  100% 

 
 
Sursa: Depozitarul Central 
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6. Declarații conducere 
 
Raportul consolidat al Consiliului de Administrație Societății pentru semestrul 1 2021 
privind activitatea economică și financiară a societății se bazează pe situațiile 
financiare interimare consolidate simplificate întocmite pentru perioada încheiată la 30 
iunie 2021. 
 
Situațiile financiare consolidate simplificate pentru perioada încheiată la 30 iunie 2021 
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 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 2020. 
 
Situațiile financiare interimare consolidate simplificate pentru 01.01-30.06.2021 nu sunt 
auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alexandru Mircea Mihăilescu 
Președinte Consiliu de Administrație 

 
 






























































