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Scrisoare din
partea fondatorilor



Dragi Parteneri, 

Vă punem la dispoziţie raportul care prezintă activitatea Autonom Services în prima jumătate a 
anului 2021, un semestru total diferit de cel de anul trecut. În timp ce primele șase luni ale anului 
2020 ne-au forţat să ne adaptăm rapid noilor condiţii și să lucrăm cu scenarii multiple  pentru a 
gestiona cât mai bine viitorul incert, în prima jumătate a anului 2021 ne-am bucurat de 
rezultatele deciziilor bune luate cu un an în urmă și de revenirea economică, continuând să 
acţionăm în același mod agil. A fost încă un semestru de creștere sustenabilă, adaptată 
realităţilor în continuă schimbare, în care am recuperat semnificativ din scăderile de anul trecut, 
iar rezultatele acestui semestru sunt comparabile cu cele din 2019.  

Modelul operaţional al Autonom bazat pe autonomie și procese decizionale descentralizate s-a 
dovedit încă o dată că este diferenţiatorul nostru în piaţă. Datorită dedicării și expertizei echipei 
noastre, am închis primul semestru al anului 2021 cu venituri operaţionale de 178,1 milioane 
de lei și un profit net de 12,5 milioane de lei, performanţă foarte bună care semnalează inclusiv 
sustenabilitatea rezultatelor noastre de-a lungul timpului. Astfel, veniturile operaţionale sunt cu 
20,76% peste nivelul din primul semestru al anului 2020, în timp ce profitul net s-a triplat. În 
această perioadă, activele noastre imobilizate au crescut cu 71,7 milioane de lei, respectiv 
13,34% comparativ cu cele înregistrate la 31 decembrie 2020, pe măsură ce ne-am continuat 
investiţiile în flotă. Între realizările importante ale primului semestru din acest an poate fi 
enumerat și un efect de optimizare al costurilor de finanţare, reflectat în scăderea cheltuielilor 
financiare cu 15%, ajungând la 12,9 milioane lei. 

În ciuda dificultăţilor cu care se confruntă în general economiile în timp ce se recuperează după 
o criză, cum ar fi cea rezultată din pandemia de COVID-19, prima jumătate a anului a fost în linie 
cu așteptările noastre.

Divizia de leasing operaţional a continuat să crească, cu venituri totale de 90,1 milioane lei, 
reprezentând o majorare de 7,29% faţă de aceeași perioadă a anului 2020. Aceste rezultate 
financiare pozitive se datorează strategiei de afaceri a Autonom de a se concentra pe flotele mici 
și mijlocii, de a se poziţiona ca un partener de mobilitate și de a furniza servicii în toată ţara.

Un alt factor care a influenţat rezultatul pozitiv al diviziei de leasing operaţional (și nu numai), a 
constat în dezvoltarea diviziei de parteneriate și creșterea colaborărilor cu mai multe instituţii 
financiare și dealeri auto.
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Cu toate acestea, semestrul nu a fost lipsit de provocări. Criza semiconductorilor a determinat 
creșterea termenelor de livrare pentru mașinile noi cu până la 8 luni, termene nerezonabile 
pentru nevoile imediate ale clienţilor. Și în acest caz, sinergiile dintre serviciile din portofoliul 
Autonom ne-au ajutat să furnizăm serviciile de care aveau nevoie clienţii noștri, simplu și rapid. 
Un exemplu sunt închirierile pe termen mediu care au suplinit indisponibilitatea mașinilor noi 
pentru leasing operaţional.

Dezvoltarea principalei divizii de activitate a Autonom se reflectă și în numărul de mașini, care a 
ajuns la 7.078 vehicule în leasing operaţional la 30 iunie 2021, depășind astfel flota înregistrată 
la sfârșitul primului semestru al anului 2020 (7.042 autovehicule) și apropiindu-se de cea de la 
finalul anului 2019 (7.118 autovehicule), an neafectat de criza declanșată de pandemia 
COVID-19.

În ceea ce privește linia de business rent-a-car, am reușit să avem o ocupare neobișnuit de 
mare a flotei - în medie 88%, comparativ cu 58,40% în primul semestru al anului 2020, în timp ce 
cifra de afaceri a crescut cu 27,0% în primele șase luni ale anului 2021, comparativ cu primul 
semestru al anului 2020, ajungând la 26,9 milioane de lei. În această perioadă, flota noastră 
utilizată pentru activitatea de rent-a-car a ajuns la 2.199 de mașini, în comparaţie cu 1.863 
mașini înregistrate la 30 iunie 2020. În plus faţă de activitatea de bază a închirierii pe termen 
scurt și mediu, am continuat să dezvoltăm serviciul de mașină de înlocuire în caz de accident. În 
consecinţă, în primele șase luni ale anului 2021, au fost onorate peste 1.800 de solicitări, în 
creștere cu 85% faţă de aceeași perioadă a anului trecut, însumând peste 8.000 zile de închiriere.

Lipsa disponibilităţii de mașini noi a afectat și industria de rent-a-car, care nu a putut să 
reacţioneze suficient de repede, punând ofertă pe piaţă odată cu revenirea cererii. Importatorii și 
dealerii auto nu au mai oferit reduceri similare ca în anii trecuţi pentru achiziţiile de flote, iar 
termenele de livrare au crescut considerabil. Cu toate acestea, noi am avut încredere în revenirea 
economiei și am comandat din timp mașini noi pentru flotele noastre, ceea ce ne-a oferit un 
avantaj competitiv major în faţa celor care au preferat să aștepte, din cauza scepticismului legat 
de relaxarea restricţiilor de călătorie.

Desigur, o parte din activitatea noastră de rent-a-car rămâne încă afectată, în primul rând din 
cauza faptului că traficul de pe aeroport este încă sub volumul de dinaintea pandemiei. Pe de 
altă parte, este important să subliniem că nu am fost niciodată dependenţi de o singură 
activitate, precum închirierile pe termen scurt pentru turism.

În prima jumătate a acestui an, am mai făcut un pas pentru consolidarea reţelei naţionale și am 
deschis două noi agenţii, în Odorheiul Secuiesc, respectiv Târgoviște. Astfel reţeaua noastră din 
ţară a ajuns la 46 de agenţii și suntem prezenţi în 33 de orașe. 
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Rezultatele diviziei de mașini rulate sunt de asemenea în creștere. În perioada analizată, au fost 
vândute 763 mașini generând venituri de 36,3 milioane lei, în creștere cu 18,81% faţă de primul 
semestru al anului 2020 și cu 105,89% faţă de aceeași perioadă a anului 2019. Tot în această 
perioadă, am reluat activitatea secundară a diviziei, generând un venit suplimentar prin 
activitatea de comerţ cu autovehicule, în valoare de 13,2 milioane lei. 

Am continuat să investim în amenajarea locaţiei, și acum ne întâmpinăm clienţii persoane fizice 
și juridice într-unul dintre cele mai mari parcuri auto aflate pe DN1, locat pe Șoseaua București- 
Ploiești nr. 64. 

Continuăm să lucrăm cu mai multe scenarii în acest mediu incert, pentru a avea opţiuni și pentru 
a obţine cele mai bune rezultate. De asemenea, avem grijă de sănătatea financiară a firmei și 
investim permanent timp și efort alături de partenerii noștri pentru a asigura resursele 
financiare necesare dezvoltării firmei și a unor servicii sustenabile. Ne dorim să ne dezvoltăm 
armonios și să acţionăm responsabil faţă de mediu și faţă de comunităţile în care suntem 
prezenţi. De asemenea, să păstrăm și să dezvoltăm un loc prietenos pentru colegii noștri în care 
să continue să evolueze în fiecare zi. O nouă recunoaștere ca „Best Employer in Romania”, 
venită în luna iunie, din partea Business Review Awards, ne demonstrează că reușim să 
dezvoltăm ceea ce ne propunem pentru colegii noștri. 

Uitându-ne în trecut, Autonom a prosperat întotdeauna în perioade de criză sau la scurt timp 
după și, asemănător cu modul în care am evoluat în trecut, dorim să profităm de oportunităţile 
care apar în situaţia actuală a pieţei pentru a ne accelera și mai mult dezvoltarea, urmărind o 
creștere continuă cu două cifre.

Vedem un interes foarte mare pentru investiţii pe piaţa locală și vrem să fim gata să acţionăm 
ori de câte ori apar oportunităţi bune. De altfel, poziţia noastră puternică în ceea ce privește 
disponibilităţile de numerar, susţinută de emiterea de obligaţiuni corporative din noiembrie 
2019, ne-a ajutat și în acest an. După cum am menţionat mai sus, deși dealerii nu au mai fost la 
fel de flexibili în ceea ce privește reducerile acordate în contextul crizei semiconductorilor, am 
compensat prin creșterea veniturilor și am reușit să realizăm economii semnificative din 
costurile de finanţare, datorate îmbunătăţirii condiţiilor de finanţare și a achiziţiilor în numerar. 

De asemenea, am apreciat decizia Fitch Ratings din iunie 2021 de a menţine ratingul IDR 
(Long-Term Issuer Default Rating) „B+” pentru Autonom Services. Mai important, Fitch a 
revizuit perspectiva noastră, de la negativă la stabilă, în contextul rezultatelor bune ale 
Autonom în 2020, susţinute de un model de afaceri cu dependenţă limitată de închirierile pe 
termen scurt, o calitate bună a activelor și o echipă de conducere experimentată. În plus,  
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expunerea moderată la afaceri bazate pe turism și trafic aerian a contribuit la reducerea 
vulnerabilităţii în cazul unor viitoare perioade de lockdown și scăderi ale numărului de călătorii 
internaţionale.

Ne bucurăm că măsurile pe care le-am luat în 2020 pentru a răspunde pandemiei de COVID-19 
au fost recunoscute și apreciate de Fitch Ratings. Am reușit să ne îmbunătăţim performanţa în 
ochii unei agenţii independente și am progresat de la o perspectivă negativă la una stabilă în 
doar un an, unul dintre cei mai provocatori de până acum pentru industria noastră. Credem că 
această performanţă se datorează modului nostru de funcţionare, bazat pe valori, autonomie și 
prudenţă. Acesta ne-a ghidat în toate deciziile luate în 2020 și cu siguranţă va continua să o facă 
la fel și în viitor.

Rezultatele pe care le prezentăm astăzi se aliniază cu așteptările Fitch legate de faptul că 
afacerea noastră se va dezvolta accelerat în 2021, reprezentând dovada că modelul nostru de 
afaceri este agil și durabil, construit pentru a rezista șocurilor. Prin urmare, astăzi, credem că 
Autonom Group este la începutul unui nou ciclu de creștere accelerată și sustenabilă.

Marius Ștefan
Dan Ștefan
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Evoluţia flotei pe activităţile de business
la 30 iunie 2021, respectiv 30 iunie 2020

9,277
4.18%
1,384

763
76.30%
23.70%

30.06.2021
8,905

48,74%
724
883

79.08%
20.92%

30.06.2020
Număr total de autovehicule flotă auto
Dinamica anuală număr autovehicule flotă auto
Intrări autovehicule noi în flotă
Ieșiri autovehicule rulate din flotă
Pondere flotă auto leasing operaţional în total flotă
Pondere flotă auto rent-a-car în total flotă

Autonom Services în Semestrul 1 2021
În primul semestru al anului 2021 am reușit să obţinem rezultate similare cu cele obţinute în 
perioada de dinaintea pandemiei, într-un context încă incert și impredictibil. Ridicarea 
restricţiilor, creșterea numărului de persoane vaccinate, interesul crescut pentru investiţii al 
companiilor, precum și dorinţa oamenilor de a reveni la viaţa de dinainte de pandemie au 
susţinut o dinamică pozitivă a activităţii având ca referinţă primul semestru din 2019 pe toate 
liniile de business. Astfel, veniturile totale ale Autonom în primele 6 luni ale anului 2021 au fost 
de 178,1 milioane lei, foarte apropiate de veniturile din prima jumătate a anului 2019. În această 
perioadă, activitatea de leasing operaţional și-a majorat veniturile cu 13,1 % faţă de S1 2019, iar 
veniturile din închirieri pe termen scurt au scăzut cu doar 9,25%, performanţă notabilă date fiind 
tensiunile la care a fost supusă piaţa de rent-a-car după incidenţa pandemiei COVID-19 în 2020.

La sfârșitul lunii iunie 2021, Autonom opera 9.227 autovehicule, faţă de 8.905 la jumătatea 
anului 2020 și faţă de 9.064 la 31 decembrie 2019. Această dinamică indică tendinţa de reluare 
în acest an a trendului ascendent al afacerilor consemnat încă de la înfiinţare.

Autonom în S1 2021: rezultatele financiare consolidate la 30 iunie 2021:
Total venituri leasing operaţional: 90,147,348 lei (+7.29% faţă de S1 2020) 
Total venituri rent-a-car: 26,958,551 lei (+27% faţă de S1 2020)
Total venituri vânzări mașini rulate: 36,357,042 lei (+19% faţă de S1 2020)
Profitul perioadei: 12,517,653 lei (+201.6% faţă de S1 2020)
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64%
31%

3%
2%

7.078

30.06.2021
72%
26%

2%
0%

7.042

30.06.2020

Motorină
Benzină
Hibrid
Electrică
Total flotă leasing operaţional (referinţă)

49%
46%

5%
2.199

30.06.2021
51%
48%

1%
1.863

30.06.2020

Motorină
Benzină
Hibrid
Total flotă rent-a-car (referinţă)

În schimb, în cazul flotei rent-a-car se remarcă o distribuţie sensibil mai echilibrată, cu o pondere 
a motorizării pe benzină în jur de 45-50%. 

În privinţa motorizării diesel sau benzină a autovehiculelor din parcul auto, se remarcă faptul că 
în cazul flotei operate în regim de leasing operaţional, deși în trend descendent în ultimii ani, 
predomină motorizarea pe motorină la o pondere de peste 60% din parcul auto. 
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Dinamica numărului de clienţi, a flotei și a veniturilor pe această activitate în prima jumătate a 
anului 2021, confirmă dezvoltarea sănătoasă a bazei de clienţi și confirmă practic forţa 
modelului de afaceri ce constă în concentrarea pe flotele mici și mijlocii. În acest fel, Autonom 
este capabilă să fie cu un pas în faţa concurenţilor, având la dispoziţie resursele necesare pentru 
a furniza serviciile sale în toată ţara prin intermediul reţelei naţionale de agenţii.
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Leasing Operaţional

Leasingul operaţional este un instrument de externalizare a flotelor auto, în vederea 
optimizării cheltuielilor operaţionale, potrivit atât pentru companiile cu parcuri mari de 
autovehicule, cât și pentru firmele mici antreprenoriale care exploatează doar câteva 
autovehicule.

Total Venituri Leasing Operaţional în S1 2021: 90.1 milioane lei (+7% faţă de S1 2020) 
% din veniturile totale ale Autonom în S1 2021: 51%
Total mașini: 7.078
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1,518
387

7.078
0.51%

990
630

30.06.2021
1,403

342
7.042
4.82%

586
662

30.06.2020
Număr clienţi persoane juridice leasing operaţional
Valoarea contractelor de leasing operaţional (mil RON)
Număr autovehicule flotă leasing operaţional
Dinamica anuală număr autovehicule
Intrări autovehicule noi în flota leasing operaţional
Ieșiri autovehicule rulate din flota leasing operaţional
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Astfel, numărul de autovehicule operate la 30 iunie 2021 era aproximativ egal cu cel aflat în 
exploatare în urmă cu un an de zile și foarte aproape de maximul înregistrat la sfârșitul anului 
2019, 7118, în timp ce veniturile diviziei au fost cu 7,3% peste cele din primul semestru din 2020 
și cu 13,2% peste cele din primul semestru din 2019. De asemenea, la 30 iunie 2021, numărul 
clienţilor era cu 115 peste cel din urmă cu an de zile, în timp ce valoarea portofoliului de 
contracte de leasing operaţional între cele două date de referinţă a crescut cu 8,2%, ceea ce 
completează fotografia generală favorabilă pe toţi indicatorii specifici ai acestei acitivităţi 
operaţionale. Dinamica liniei de afaceri leasing operaţional este cu atât mai notabilă cu cât un 
efect semnificativ negativ în 2020 și în primul semestru din 2021 a fost generat de efectul de 
închidere a unui număr de contracte de leasing operaţional ale BTOL, ce nu au mai fost reînnoite 
de Autonom din cauza structurii diferite a produsului comercializat. De notat că, un factor care a 
influenţat rezultatul pozitiv al activităţii de leasing operaţional, dar și al celorlalte activităţi 
reprezentative, a constat începând din 2019, în dezvoltarea diviziei de parteneriate și creșterea 
colaborărilor cu entităţi sectorul bancar și dealeri auto.

De asemenea, un indicator important în industria de leasing operaţional se referă la procentul 
din flotele clienţilor ce este externalizat, referinţa fiind numărul total de autovehicule din flotele 
clienţilor (Share of Wallet). Valoarea acestui indicator la 30 iunie 2021 în cazul Autonom a ajuns 
la nivelul de 47% (faţă de 35% la 31 decembrie 2020 și 37% la 31 decembrie 2019), calculul fiind 
realizat la nivelul întregii baze de clienţi ce se află permanent în expansiune. 

Acest fapt indică potenţialul Autonom de a crește substanţial pe termen mediu volumele de 
business generate cu clienţii actuali. În mod practic, în baza interpretării acestui indicator, reiese 
că ar fi astfel posibilă mai mult decât o dublare a cifrei de afaceri a companiei pentru activitatea 
de leasing operaţional într-un anumit interval de timp, chiar și fără atragerea de clienţi noi, în 
condiţiile în care s-ar putea valorifica la potenţialul maxim întreaga bază existentă de clienţi, 
dacă aceștia ar consimţi să opereze treptat întreaga flotă în regim de leasing operaţional. 
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1.567
2.199

18,04%
394
133

30.06.2021
1.271
1.863

-3,87%
138
221

30.06.2020
Număr clienţi persoane juridice rent-a-car
Număr autovehicule flotă rent-a-car
Dinamica anuală număr autovehicule
Intrări autovehicule noi în flota rent-a-car
Ieșiri autovehicule rulate din flota rent-a-car

Primele 6 luni ale lui 2021 au fost atipice pentru industria de rent-a-car. Efectele deciziilor luate 
anul trecut pentru a diminua pierderile cauzate de implementarea restricţiilor de circulaţie, 
împreună cu criza semiconductorilor care a limitat producţia și livrarea de autoturisme noi, 
precum și relaxarea restricţiilor de circulaţie, începând cu luna aprilie a acestui an, au condus la 
ceea ce specialiștii numesc „o furtună perfectă” în această industrie la nivel mondial. Conform 
estimărilor noastre, în 2019 în România erau disponibile aproximativ 11.000 de mașini pentru 
închiriere pe termen scurt, însă în prezent credem că disponibilitatea nu depășește 7.000-8.000 
de autovehicule. Ca urmare a creșterii bruște a cererii și a imposibilităţii companiilor de închirieri 
de a-și adapta rapid flotele pentru a face faţă cererii din cauza crizei semiconductorilor, preţurile 
au început să crească treptat atât la nivel internaţional, cât și în România, fapt care s-a reflectat 
semnificativ în dinamica cifrei de afaceri și a profitabilităţii activităţii de rent-a-car a Autonom 
Services.

Rent-A-Car

Gamă diversificată de servicii de închiriere autovehicule pe termen scurt (între o zi și 12 
luni). Peste 85% din cifra de afaceri a acestei divizii este generată de persoane juridice.

Total Venituri Rent-a-Car în S1 2021: 27 milioane lei (+27% faţă de S1 2020) 
% din veniturile totale ale Autonom în S1 2021: 21%
Grad mediu de ocupare: 88%
Număr mașini 30.06.2021: 2,199
Număr de agenţii în România: 46 de agenţii în 33 de orașe
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Faptul că numărul de autovehicule din flota de rent-a-car a Autonom Services era la nivelul 
maxim istoric la jumătatea anului 2021, este în sine sugestiv în ceea ce privește materializarea 
modelului distinct de afaceri al Autonom, comparativ cu cel al concurenţilor săi. Explicaţia 
principală se referă la faptul că persoanele juridice generează peste 85% din cifra de afaceri a 
acestei linii de afaceri, conectate în mare măsură la serviciul de înlocuire a autovehiculelor, ce se 
constituie într-un veritabil catalizator de creștere sustenabilă pe termen lung. O astfel de 
structură a veniturilor pe segmentul rent-a-car în cazul Autonom este diferită de structura 
pieţei locale sau de cea a pieţelor mature, companiile multinaţionale active pe multe pieţe la 
nivel global, inclusiv în România, fiind în mod tradiţional orientate către prestarea de servicii 
către persoanele fizice (segmentul de retail). 

În toamna anului trecut, Autonom a intuit corect că anumite activităţi din piaţa de servicii 
rent-a-car își vor reveni progresiv și a luat astfel decizia de a face achiziţii de autovehicule mai 
ales în trimestrul IV al anului 2020. În acest fel, Autonom a rămas competitivă în sensul de a-și 
optimiza dimensiunea flotei și a răspunde unei cereri în creștere, în special în zona clientelei 
corporate a acestei pieţe, mai puţin afectată de COVID-19. Iar această evoluţie i-a asigurat în 
primul semestru al anului 2021 un avantaj competitiv major, reflectat în dinamica vânzărilor, a 
cotei de piaţă și a profitabilităţii liniei de afaceri rent-a-car. 

Remarcabilă se arată însă dinamica nivelului de închiriere de 88% în primul semestru din 2021, 
raportat la 58,4% în perioada similară din 2020, fapt care demonstrează atât eficienţa măsurilor 
de optimizare a dimensiunii flotei luate anul trecut de management, precum și serviciile 
orientate către segmentul corporate, existând astfel o dependenţă redusă a Autonom de 
segmentul de retail, conectat în principal la dinamica sectorului de turism, inclusiv a celui de 
afaceri și a traficului aerian.

Vechimea medie a parcului auto al Autonom pentru această activitate, la 30 iunie 2021 era în jur 
de 1,5 ani de zile, în ușoară creștere faţă de anii anteriori, ca impact al schimbărilor induse de 
pandemia COVID-19, inclusiv în ceea ce privește întârzierile de livrări de autovehicule noi din 
partea producătorilor. 

De asemenea, este notabil că, în acest context dificil de piaţă, o decizie strategică importantă a 
constat în faptul că Autonom, având încredere în revenirea economiei, a comandat din timp 
mașini noi pentru flotele sale de leasing operaţional și rent-a-car, ceea ce i-a oferit un avantaj în 
faţa competitorilor care au preferat să aștepte, în condiţiile unui scepticism mai mare al acestora 
legat de relaxarea restricţiilor de călătorie.
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O evoluţie dificil de intuit înainte de declanșarea pandemiei COVID-19 se referă la creșterea la 
nivel internaţional a preţurilor autovehiculelor rulate, fapt care s-a reflectat și în diminuarea 
riscului de vânzare de către Autonom a autovehiculelor rulate la preţuri inferioare nivelului 
valorilor reziduale înregistrate în contabilitate. Explicaţia constă în faptul că industria auto s-a 
confruntat cu provocări majore precum criza semiconductorilor, fapt care a avut un impact 
negativ direct asupra disponibilităţii de mașini noi și un impact pozitiv indirect asupra creșterii 
cererii pentru mașini rulate.

763
30.06.2021

883
30.06.2020

Număr total autovehicule vândute

Vânzări Mașini Rulate

Mașinile din parcurile de închirieri auto și leasing operaţional, ajunse la finalul perioadei de 
amortizare, devin disponibile clienţilor persoane fizice și juridice, pentru achiziţie.

Total mașini rulate vândute în S1 2021: 763
Total venituri vânzări mașini rulate: 36,4 milioane lei (+19% faţă de S1 2020) 
% din veniturile totale ale Autonom Services în S1 2021: 28%
Procentul de mașini vândute către persoane fizice: 30%
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Evenimente notabile în S1 2021
În luna martie a anului 2021, a fost aprobată fuziunea prin absorbţie a BTOL de către 
Autonom Services, cu data de 1 ianuarie 2021;

Autonom a fost desemnat pentru a doua oară Best Employer, de către publicaţia Business 
Review, în luna iunie.

Fitch Ratings a menţinut ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) „B+” pentru 
Autonom Services. Mai important, Fitch a revizuit perspectiva noastră, de la negativă la 
stabilă, în contextul profitabilităţii bune a Autonom în 2020, susţinută de un model de afaceri 
cu dependenţă limitată de închirierile pe termen scurt, o calitate bună a activelor și o echipă 
de conducere experimentată. În plus, expunerea moderată la afaceri bazate pe turism și trafic 
aerian a contribuit la reducerea vulnerabilităţii în cazul unor viitoare perioade de lockdown și 
scăderi ale numărului de călătorii internaţionale;
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Veniturile operaţionale ale Autonom Services S.A. în primele 6 luni ale anului au fost aproximativ 
egale cu cele din 2019 și în creștere cu 21% faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Cifra de 
afaceri a activităţii de leasing operaţional a avansat în primul semestru din 2021 cu 7,3% faţă de 
perioada similară de anul trecut și cu 13,2% faţă de primul semestru din 2019, reflectând 
dezvoltarea bazei de clienţi și creșterea valorii ratelor de leasing, datorită trendului de creștere 
al preţurilor autovehiculelor noi, precum și includerii în proporţie semnificativă a serviciilor de 
mobilitate în rata de leasing. 

Cifra de afaceri din închirierea autovehiculelor pe termen scurt a fost cu 27% mai mare în primul 
semestru din 2021 faţă de perioada similară a anului anterior. De remarcat că scăderea de 
venituri ale activităţii de rent-a-car în prima jumătate din 2021 a fost de numai 9,25% prin 
raportare la veniturile realizate în primul semestru din 2019, ceea ce reprezintă o performanţă 
notabilă în condiţiile amplitudinii ridicate a reducerii volumelor de mobilitate la nivelul 
economiei, ce au fost determinate de criza COVID-19. 

Veniturile din vânzarea autovehiculelor rulate în primul semestru din 2021 au fost de 36,4 
milioane lei, cu 18,8% mai mari decât în perioada similară din anul trecut, în pofida faptului că 
numărul de mașini vândute s-a ajustat cu 13.6%. De remarcat că Autonom Services a înregistrat 
un profit contabil de 2,9 milioane lei din vânzarea autovehiculelor rulate, faţă de pierdere în 
primul semestru din 2020 când veniturile obţinute din vânzarea mașinilor au fost inferioare 
valorilor reziduale la care acestea erau înregistrate în contabilitate. 
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Venituri în S1 2021

Venituri din leasing operaţional
Venituri din închirierea autovehiculelor
Venituri din servicii adiţionale
Alte venituri din exploatare
TOTAL VENITURI DIN SERVICII

Venituri din vânzarea autovehiculelor din flota auto
TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE

Venituri excepţionale din vânzarea autovehiculelor 
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

61,300,197
26,958,551
28,847,151
11,420,000

128,525,899

36,357,042
164,882,941

13,223,162
178,106,103

58,137,855
21,223,755
25,883,991
11,212,311

116,457,912

30,600,069
147,057,981

434,176
147,492,157

5.4%
27.0%
11.4%

1.9%
10.4%

18.8%
12.1%

2945.6%
20.8%

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 30.06.2021 30.06.2020
Evoluţie 

(%)
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Autonom Services a derulat în semestrul I din 2021 activităţi de comerţ cu autovehicule 
reprezentând o activitate oportunistă derulată de Autonom Services și care nu comportă riscuri 
operaţionale, fiind de natură să contribuie conjunctural semnificativ la profiturile companiei. În 
primul semestru din 2021, veniturile realizate de Autonom din comerţ cu autovehicule au atins 
un nivel de 13,2 milioane lei, semnificativ faţă de anul anterior, când această activitate a fost 
marginală, spre deosebire de 2019 și anii anteriori când au fost înregistrate volume importante 
din această activitate de comerţ cu autovehicule.

Cheltuielile operaţionale ale Autonom Services au crescut cu 18,6% în primul semestru al acestui 
an, faţă de perioada similară din 2020, în timp ce veniturile operaţionale au avansat cu 20,6%, 
ceea ce explică faptul că profitul operaţional a crescut cu 34,1% faţă de prima jumătate a anului 
trecut. Raportat la primul semestru din 2019, profitul operaţional din primul semestru din 2021 
s-a ajustat cu 6,7%, evoluţie care în condiţiile de piaţă dificile care au afectat major societăţile din 
cele două industrii în care operează Autonom, poate fi considerat drept un rezultat remarcabil.

Una dintre principalele categorii de cheltuieli, și anume cele cu exploatarea flotei au avansat în 
primul semestru din 2021 cu 16,1% faţă de perioada similară de anul trecut și 13,3% faţă de cele 

Cheltuieli cu flota auto 
Costul autovehiculelor vândute din flota auto
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor
Cheltuieli administrative
Amortizarea mașinilor din flota auto
Deprecierea, amortizarea și pierderea de 
valoare a altor active imobilizate
Alte cheltuieli de exploatare
Alte (pierderi) / câștiguri – net
TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE

Costul autovehiculelor vândute
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

(27,701,840
(33,421,941)
(13,205,428)

(1,727,086)
(51,075,457)                   

(1,346,466)                   

(6,797,383)                       
(3,473,765)                

(138,749,366)

(12,323,793)
(151,073,759)                 

    (23,854,430)
(33,784,850)
(12,899,542)

(1,198,941)
(44,784,363)                   

(3,686,994)                   

(7,428,118)                       
739,293                

(126,897,945)

(434,176)
(127,332,121)                 

16.1%
-1.1%
2.4%

44.1%
14.0%

-63.5%

-8.5%
-569.9%

9.3%

2738.4%
18.6%

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 30.06.2021 30.06.2020
Evoluţie 

(%)

Cheltuieli în S1 2021
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înregistrate în prima jumătate a anului 2019. O evoluţie ce merită atenţie se referă la raportul 
dintre cheltuielile cu exploatarea flotei și cele din principalele servicii (leasing operaţional și 
rent-a-car), care s-a deteriorat ușor de la 22,4% în primul semestru din 2019, la 22,7% în primul 
semestru din 2020 și 23,7% în primul semestru din acest an. 

Un aspect notabil se referă la dinamica cheltuielilor cu beneficiile angajaţilor care au fost foarte 
stabile, astfel încât în primul semestru din 2021 acestea au fost cu peste 2,4% raportat la prima 
jumătate a anului anterior, și cu 1,7% mai reduse faţă de primul semestru din 2019. 

Unul dintre factorii care au afectat dinamica profitabilităţii din exploatare se referă la valorile 
consemnate în cadrul poziţiei „Alte pierderi/câștiguri net” care include provizioanele pentru 
deprecierea creanţelor comerciale. Astfel, în primul semestru din 2021 s-a înregistrat un efect 
de depreciere a creanţelor în cuantum de 2,4 milioane lei, faţă de o contribuţie pozitivă de 0,8 
milioane lei printr-un efect de reversare în perioada similară a anului precedent, după ce în 
primul semestru din 2019 s-a înregistrat o cheltuială cu deprecierea de 1,6 milioane lei. 
Fluctuaţiile se datorează, în cea mai mare parte, unor situaţii specifice (de ex. încasări 
improbabile pentru creanţe anterior identificate cu risc de neîncasare sau clienţi pentru care 
s-au identificat în perioada analizată aspecte care au condus la înregistrarea de ajustări 
suplimentare) și care au afectat diferitele categorii de creanţe.

Cuantumul profitului net obţinut în primul semestrul din 2021 a fost de 12,5 milioane lei, în 
creștere cu 201,6% faţă de aceeași perioadă a anului trecut și cu 20,2% mai redus decât în primul 
semestru din 2019. Un efect negativ asupra rezultatului net raportat în primul semestru din 
2021, a fost generat de cuantumul ridicat la nivelul de 2,8 milioane lei al impozitului pe profit 
amânat, faţă de 0,9 milioane lei în prima jumătate a anului trecut. 

Profit în S1 2021

Profit din exploatare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare
PROFIT ÎNAINTE DE IMPOZITARE

Cheltuieli cu impozitul pe profit
PROFITUL PERIOADEI

27,032,944                  
(12,920,637)                      

1,358,271                     
15,470,578              

(2,952,925)                    
12,517,653

20,160,036                  
(15,266,450)                      

503,491                     
5,397,077                  

(1,246,338)                    
4,150,739 

34.1%
-15.4%
169.8%
186.6%

136.9%
201.6%

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 30.06.2021 30.06.2020
Evoluţie 

(%)
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Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Flota auto
Dreptul de utilizare a activelor
Alte imobilizări corporale
Investiţii imobiliare
Investiţii în instrumente de capitaluri proprii
Creanţe comerciale
Împrumuturi acordate părţilor afiliate

609,376,861
214,817

250,796,569
342,622,999

2,105,519
2,084,783

423,596
596,507

10,532,071

537,640,128
275,776

202,146,510
323,970,352

1,047,470
1,591,527

423,696
172,554

8,012,243

13.3%
-22.1%
24.1%

5.8%
101%

31%
0%

245.7%
31.4%

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 30.06.2021 30.06.2020
Evoluţie 

(%)

Active circulante
Stocuri
Creanţe comerciale
Alte creanţe și active circulante
Cheltuieli înregistrate în avans
Numerar și echivalente de numerar
TOTAL ACTIVE

72,154,973
11,368,929 
23,901,451 

8,821,838
744,149 

27,318,606 
681,531,834

103,822,538
1,799,740 

21,425,893
4,971,276 
1,012,467 

74,613,162 
641,432,666

-30.5%
531.7%

11.6%
77.5%

-26.5%
-63.4%

6.2%

Principalele active ale Autonom Services sunt reprezentate de flota operată, cele două poziţii 
bilanţiere care contorizează dinamica acestor active utilizate în activităţile de leasing 
operaţional și rent-a-car fiind „Flota auto și echipamente pentru închiriere” și „Drepturi de 
utilizare a activelor“, prima poziţie reflectând autovehiculele achiziţionate în numerar (finanţate 
astfel din cash-flow-ul operaţional, credit bancar, emisiune de obligaţiuni), iar cea de-a doua 
reflectând autovehiculele achiziţionate în leasing financiar. 

Astfel, valoarea cumulată a celor două poziţii a avansat la 30 iunie 2021 cu 12,8%, faţă de 31 
decembrie 2020 și cu 14,4%, faţă de sfârșitul anului 2019, ceea ce reflectă dinamica de creștere 
a flotei operate de Autonom Services pe ambele activităţi ale afacerii. 
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De remarcat scăderea poziţiei de numerar și de echivalente de numerar la 27,3 milioane lei la 30 
iunie 2021, faţă de 74,6 milioane lei la 31 decembrie 2020 și 89,4 milioane lei la sfârșitul anului 
2019. Explicaţia constă în faptul că în condiţiile în care vizibilitatea potenţialelor evoluţii în 
mediul economic s-a îmbunătăţit substanţial, iar percepţiile generale de risc din economie s-au 
ameliorat substanţial spre sfârșitul anului trecut, echipa Autonom a deblocat procesele de 
achiziţii de autovehicule în numerar, pentru a capitaliza oportunităţile generate de creșterea în 
2021 a cererii sustenabile de servicii de închiriere pe termen scurt și lung pe nișele de piaţă 
vizate prin modelul de afaceri rafinat sistematic de echipa Autonom de-a lungul anilor. 

Datorii pe Termen Lung în S1 2021

Datorii pe termen lung
Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi
Datorii comerciale și alte datorii
Obligaţiuni
Datorii din leasing
Venituri înregistrate în avans
Datorii privind impozitul amânat

373,615,917
60,885,879

3,047,811
97,854,077

192,697,964
8,228,053

10,902,333

379,353,020
51,508,411

3,897,578
96,622,374

212,758,855
6,475,814
8,089,988

-1.5%
18.2%

-21.8%
1.3%

-9.4%
27.1%
34.8%

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 30.06.2021 30.06.2020
Evoluţie 

(%)

Capital Propriu în S1 2021

Capital subscris
Alte rezerve de capital
Rezultat reportat
Capital propriu atribuibil deţinătorilor de 
capitaluri proprii ai societăţii-mamă

Interese care nu controlează
Total capital propriu

20,000,000
22,018,593
77,388,297

119,406,890

-
119,406,890

20,000,000
14,811,431
72,077,807

106,889,238

7,475
106,889,238

0%
48.7%

7.4%
11.7%

-100%
11.7%

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 30.06.2021 30.06.2020
Evoluţie 

(%)
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În ceea ce privește modalitatea de finanţare a flotei prin instrumente de datorie, la 30 iunie 
2021, cea mai mare pondere în datoriile financiare pe termen scurt și lung era reprezentată de 
leasingul financiar (57%), credit bancar (24%) și obligaţiuni corporative (19%). Din punctul de 
vedere al dinamicii, cuantumul datoriilor financiare ale Autonom Services la 30 iunie 2021 era de 
515.7 milioane lei, faţă de 500,4 milioane lei la sfârșitul anului trecut și 524,6 milioane lei la 
sfârșitul anului 2019.

Un obiectiv important al Autonom Services se referă la majorarea pe termen mediu și lung a 
ponderii finanţărilor reprezentate de emisiunile de obligaţiuni, această modalitate de finanţare 
permiţând un management al flotei mai optimizat raportat la utilizarea preponderentă a 
creditului bancar și leasingului financiar, care implică procese mai formalizate și restricţii în a 
dispune operativ de activele achiziţionate care fac obiectul garanţiilor stabilite prin contractele 
de finanţare semnate. De altfel, în acest sens, managementul Autonom Services intenţionează 
să urmeze recomandarea agenţiei de rating Fitch care condiţionează pentru viitor o eventuală 
îmbunătăţire a ratingului acordat, de creșterea finanţărilor negarantate, iar în acest sens 
principalul instrument este reprezentat de obligaţiunile corporative. Pe de altă parte, creșterea 
ponderii obligaţiunilor în structura de finanţare a Societăţii are drept impact creșterea 
maturităţii medii a finanţarilor astfel încât acestea să devină consistente cu maturitatea medie 
de peste patru ani, la 30 iunie 2021, a contractelor de leasing operaţional, principala sa linie de 
afaceri. 

Datorii curente
Datorii comerciale și alte datorii 
Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi
Datorii din leasing
Provizioane
Venituri înregistrate în avans 
TOTAL DATORII

188,509,027
18,428,843
63,116,056

101,019,318
914,643

5,030,167
562,124,944

155,220,408
12,592,511
73,432,309
66,055,713

71,400
3,068,475

534,573,428

21.4%
46.3%
-14%

52.9%
1181%
63.9%

5.2%

TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII 681,531,834 641,462,666 6.2%

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 30.06.2021 30.06.2020
Evoluţie 

(%)

Datorii Curente în S1 2021
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Fluxul net de trezorerie generat de activitatea de exploatare în primul semestru din 2021 a fost 
de 2,4 milioane lei, faţă de 57,9 milioane lei în perioada similară a anului trecut. Explicaţia constă 
în creșterea substanţială a ieșirilor de numerar pentru achiziţia de autovehicule în prima 
jumătate a acestui an, la un nivel de 88,5 milioane lei, faţă de 34,7 milioane lei. Ieșirile de 
numerar pentru achiziţia de autovehicule pentru flotă din primul semestru sunt comparabile cu 
cele din 2020 și de aproape două ori mai mari faţă de ieșirile de numerar pentru achiziţiile pentru 
administrarea flotei necesare în 2019. 

În schimb, intrările de numerar aferente cedării autovehiculelor rulate în flotă au fost în 
semestrul I 2021 de 33,4 milioane lei comparabile cu cele din perioada similară din 2020 de 31,3 
milioane lei.



Despre Autonom și 
Strategia companiei
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Furnizor integrat de soluţii de mobilitate, pentru companii și persoane fizice;
Reţea naţională de 46 agenţii în 33 de orașe din România, un model de afaceri diferenţiat 
faţă de competitori;
Flota de autovehicule la 30 iunie 2021: 9,277 autovehicule (7,078 în regim de leasing 
operaţional, 2,199 în regim de rent-a-car);
Număr mediu de angajaţi în S1: 345;
Jucător independent, cu capital românesc: Autonom International este acţionar majoritar al 
Autonom Services S.A., cu o participaţie de 98% din capitalul social. Acţionarii Autonom 
Internaţional sunt Marius Ștefan și Dan Ștefan, în proporţii egale.

Despre Grupul Autonom
Grupul Autonom este prin Autonom Services S.A. cel mai important jucător independent cu 
capital românesc de pe pieţele de leasing operaţional auto și rent-a-car din România. Autonom 
Services S.A. este un furnizor integrat de soluţii moderne de mobilitate, adaptate nevoilor 
clienţilor săi. Compania deţine cea mai extinsă reţea de mobilitate din România și este în top 5 
jucători, după cifra de afaceri, în sectoarele principale de activitate: leasing operaţional și 
închirieri auto.

Cea mai mare
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din România
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Autonom este una din cele 123 de organizaţii recunoscute de WorldBlu la nivel mondial, care 
promovează principii democratice și încurajează libertatea la locul de muncă. 

Autonom Services S.A. este o companie cu capital 100% românesc, înfiinţată în 2006, în 
Piatra Neamţ;

Autonom Services S.A. este un jucător în top 5, după cifra de afaceri, în sectoarele principale 
de activitate: leasing operaţional și închirieri auto;

În 2018, Autonom a devenit prima companie din România care a fost inclusă în Programul 
BERD Blue Ribbon, care include 30 companii din 20 ţări în care BERD este prezentă;

Autonom a fost selectată la prima ediţie a “Made in Romania“, organizată de Bursa de Valori 
București, în liga celor 15 companii de referinţă pentru creșterea economiei românești;

La 30 Iunie 2021, Autonom Services S.A. avea 345 angajaţi;

Autonom Services este singura companie locală care a primit timp de 5 ani la rând titlul de 
Best Employer (2014-2018), conform studiului global organizat de AON Hewit, și de două ori 
din partea publicaţiei Business Review;

În 2018, Autonom a achiziţionat BTOL, companie fondată în anul 2001, cu scopul consolidării 
portofoliului de clienţi, realizarea de economii de scară, precum și optimizări de costuri. 
Compania și-a majorat astfel cota de piaţă și a încheiat un acord de distribuţie cu  Banca 
Transilvania, pe 5 ani. La 1 ianuarie 2021, BTOL a fost absorbită de Autonom;

Autonom International este acţionar majoritar al Autonom Services, cu o participaţie de 98% 
din capitalul social. Acţionarii Autonom International sunt Marius Ștefan și Dan Ștefan, în 
proporţii egale;

De la start-up, la jucător naţional proeminent în piaţa serviciilor de mobilitate 
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Activităţile principale ale afacerii

Leasingul operaţional este un produs de externalizare în vederea optimizării cheltuielilor 
operaţionale, un contract full-service fiind greu reversibil deoarece clienţii dezvoltă o 
dependenţă ridicată;

Granularitate ridicată a clientelei, concentrare pe clienţii din categoria IMM-uri (flota 
medie/client ~ 5 autovehicule);
Activitatea de leasing operaţional reprezintă 51% din veniturile totale ale Autonom Services S.A. 
în primul semestru al 2021.

Principala categorie de servicii prestate de Grup cu durata contractuală între 12 și 57 luni;

Politica atentă de gestiune a riscului comercial prin Departamentul Financiar și Risc;

Leasing Operaţional:

Gamă diversificată de servicii de închiriere autovehicule pe termen scurt (între o zi și 12 luni). 
Peste 85% din cifra de afaceri a acestei linii de afaceri a fost generată în 2021 de persoanele 
juridice. Activitatea de închirieri auto a reprezentat 21% din totalul veniturilor Autonom Services 
S.A. în S1 2021. 

Rent-A-Car

Componente rată 
lunară fixă

Asigurări
Anvelope
Servicii Dor to Door
Mentenanţă și Reparaţii

Depreciere Autovehicul
Cheltuieli Finanţare

Taxe și Impozite
Monitorizare și Telematică

Alte Cheltuieli Administrative

Înlocuire Autovehicul
și Asistenţă Rutieră

Beneficii client

Flexibilitate ridicată și focus pe business de bază
Reducere cheltuieli operaţionale Optimizare bilanţ

Predictibilitate cheltuieli flotă auto
Procese interne simplificate
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Gama diversificată de mașini din parcurile de închirieri auto și leasing operaţional: autovehicule 
și vehicule comerciale pentru clienţi persoane fizice și companii.

Activitatea de vânzări mașini rulate reprezintă 28% din totalul veniturilor Autonom Services S.A. 
în S1 2021.

Vânzări mașini rulate

Principala modalitate de atragere a clienţilor este prin intermediul forţei de vânzări directe a 
Societăţii. În plus, Societatea mai folosește următoarele canale de distribuţie:

Parteneriate cu instituţii financiar-bancare (de exemplu, Banca Transilvania), importatori și 
dealeri auto, importatori/distribuitori de echipamente, brokeri de finanţare și de asigurări. 

Canale de distribuţie aferente liniilor de business de leasing operaţional, 
rent-a-car și vânzarea mașinilor rulate: 

Portaluri de internet construite pentru educarea pieţei și lead generation, dintre care 
menţionăm: www.leasingoperational.ro, www.leasingoperational.com, www.autonom.ro, 
www.autonom.com, www.autoinlocuire.ro sau www.rentavan.ro. Pe lângă acestea, 
Societatea deţine peste 200 de domenii internet relevante, aflate în diverse stadii de 
dezvoltare;
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Poziţionarea companiei

Pieţele de leasing operaţional și rent-a-car sunt dominate de multinaţionale. Autonom Services 
este cel mai important operator independent pe pieţele de leasing operaţional și rent-a-car din 
România.

Pieţele pe care operează Autonom în România

Din poziţia sa privilegiată, compania asigură soluţii variate de mobilitate IMM-urilor și 
companiilor antreprenoriale din România, cu flote de până la 100 autovehicule de pasageri sau 
comerciale, prin intermediul reţelei sale de 46 de agenţii, prezente în 33 de orașe din România.

Autonom Services S.A. este furnizorul major integrat de soluţii de mobilitate, disponibil 
la nivel naţional, către care companiile își pot externaliza complet sau parţial serviciile 
de mobilitate.

Asemenea pieţelor mature, principalii operatori sunt grupuri cu operaţiuni globale (Arval, ALD 
Automotive, LeasePlan), grupuri bancare regionale și locale (Unicredit, Erste-BCR), precum și 
companii captive ale producătorilor de autovehicule (Porsche, Renault).

Piaţa de Leasing Operaţional din România
Potrivit ASLO, numărul de autovehicule operate în regim de leasing operaţional a crescut 
într-un ritm alert, de la 9.600 în decembrie 2007, la peste 65.000 în decembrie 2017;
Ponderea autovehiculelor operate în leasing operaţional în totalul înmatriculărilor de 
autovehicule noi a fost între 10% și 20% după 2017;

Piaţa de Rent-A-Car din România
Piaţa serviciilor rent-a-car este de asemenea dominată de grupurile multinaţionale de profil 
prezente pe pieţele mature din Europa și Statele Unite (Avis, Europcar, Sixt, Hertz, 
Enterprise);
Grupul estimează că în condiţii normale (fără o criză sanitară precum cea cauzată de 
COVID-19) segmentul corporate, cu o contribuţie majoră a serviciului de înlocuire 
autovehicul, are o pondere comparabilă cu retailul pe piaţa rent-a-car;
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Piaţa de mașini rulate este extrem de fragmentată – există vânzări efectuate prin site-uri 
dedicate, furnizori specializaţi, dealeri auto, companii de leasing și rent-a-car, cât și la nivel 
individual. Activitatea de import a mașinilor rulate în România este destul de semnificativă. 
Din acest motiv, este dificil de estimat cota de piaţă pe care o are Autonom;
Potrivit ACAROM, în 2020, numărul autoturismelor second-hand înmatriculate în România a 
fost de 405.045 unităţi, ceea ce reprezintă o scădere de 9% comparativ cu anul 2019.

Piaţa de mașini rulate

Angajaţii companiei
Echipa Autonom Services a ajuns, în iunie 2021, la un număr mediu de 345 de salariaţi, 
comparativ cu un număr de 336 angajaţi la 30 iunie 2020 .

Toţi angajaţii Autonom sunt persoane cu studii superioare. Compania acordă foarte mare 
atenţie educaţiei angajaţilor săi. În acest sens, compania oferă o experienţă de învăţare cât mai 
personalizată prin training-uri, coaching, cursuri și suport din partea liderilor companiei.

Angajaţii Autonom nu sunt organizaţi în sindicat.

Pentru 2019, Societatea a estimat că piaţa de închirieri de autovehicule din România a fost 
de aproximativ 11.000 unităţi, iar dimensiunea valorică a acestei pieţe s-ar putea situa în 
jurul valorii de 80 milioane euro. Societatea estimează că la nivelul anului 2019 a avut o cotă 
de piaţă între 15% și 20%; 
În contextul pandemiei globale, nu există date relevante cu privire la dimensiunea pieţei 
rent-a-car în România în 2020. Totuși, în ciuda scăderii ușoare a flotei sale, Autonom și-a 
menţinut cota de piaţă în România. În 2020, majoritatea firmelor de închirieri auto pe termen 
scurt, axate pe deservirea clienţilor persoane fizice și care sunt foarte dependente de turism 
și deplasările publicului ţintă, au resimţit efectele crizei generate de răspândirea corona 
virusului. Închirierile auto către persoane fizice reprezintă o pondere redusă din totalul 
veniturilor Autonom și prin urmare, impactul pandemiei de COVID-19 nu a fost la fel de 
puternic asupra Societăţii comparativ cu ceilalţi jucători din piaţă. În prezent, estimăm că 
piaţa de închirieri este de aproximativ 7000-8000 de mașini. 

Operatorii licenţelor multinaţionale active în industria rent-a-car au vizat în primul rând    
locaţii în aeroporturi, în timp ce Grupul a dezvoltat o reţea de agenţii extinsă la nivel naţional 
în 33 orașe, ceea ce i-a permis accesarea unei clientele diversificate. Acest aspect a protejat 
afacerea în contextul declanșării pandemiei globale atunci când traficul aerian din România a 
fost restricţionat semnificativ;
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Agent Servicii Client Nivel 1
Agent Servicii Client Nivel 2
Agent Servicii Client Nivel 3
Coordonator Proces
Coordonator Regional
Director Adjunct
Director Departament
Director Filială
Director Regional
Office Manager Nivel 1
Office Manager Nivel 2
Office Manager Nivel 3
Responsabil Proces
Supervisor
Top Management
TOTAL

76
24

8
2

17
15
11

5
7

25
26
22
73
31

3
345

Funcţii
Număr

Salariaţi

Autonom a implementat un plan de succesiune pentru cei mai importanţi zece manageri din 
cadrul organizaţiei. Echipa de management a Autonom este una foarte stabilă, cu fluctuaţii de 
personal reduse.

Începând cu luna iunie 2021, Autonom a redenumit/ reclasificat funcţiile interne pentru a oferi 
angajaţilor o mai bună trasabilitate a carierei. Tabelul de mai jos evidenţiază noua organizare a 
resurselor umane la nivel companiei.

Un aspect esenţial în privinţa politicii de remunerare constă în faptul că membrii echipei de vânzări 
sunt remuneraţi cu salariu fix, fără bonusuri legate de performanţa individuală. Societatea a 
implementat o politică de bonusuri anuale la nivel de echipe, fiecare salariat fiind bonusat cu o 
participare la profit, la nivel de exerciţiu financiar anual. Este notabil din acest punct de vedere 
faptul că în medie 20% din totalul remuneraţiei anuale efective pentru un salariat este reprezentat 
de partea variabilă a remuneraţiei „alimentată” de fondul de participare a salariaţilor la profit.
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     Best Employer (2014-2018)
Aon România

     World Blu Membership
Reţeaua internaţională a organizaţiilor care 
promovează democraţia la locul de muncă

     Business Review’s Excellence
Business Award

     Compania de închirieri auto a anului (2014,2017)
Hotel Tourism & Leisure Investment Conference

Misiunea Autonom
Autonom este o companie de familie care gândește pe termen lung. Succesul pentru noi este 
dat de mulţumirea clienţilor și de evoluţia colegilor. 
Creșterea afacerii, profitabilitatea și stabilitatea financiară sunt toate consecinţe firești.

Valorile Autonom

Suntem adaptabili și flexibili. 
Simplitatea este drumul nostru.

Evoluăm în fiecare zi.

Onestitatea și integritatea 
sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea companiei noastre.

Suntem o echipă. Respectul, 
bunul simț și zâmbetul sunt 
secretele noastre.

Facem ceea ce este necesar 
pentru a ne ajuta clienții. Sistemul de management 

este bazat pe valorile 
noastre și pe autonomie.

Autonom este o organizație 
care învață. Încurajăm 
dezvoltarea personală a 
membrilor și susținem 
transformarea continuă a 
companiei.

Avem un impact pozitiv în 
societate și în mediu.

Viziunea Autonom este 
să fie un model de 
afaceri autentic.

Premii



Mobilitate sustenabilă
Direcţii strategice pentru 2030
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Încă de la începuturile companiei, viziunea Autonom a fost să fie un model de business autentic 
și să aibă un impact pozitiv în societate și în mediu. Implicarea în comunităţile din care facem 
parte prin sprijinirea educaţiei este o parte integrantă din cultura noastră organizaţională. 

În cei 8 ani de activitate ai Fundaţiei Autonom, prin care dezvoltăm proiecte educaţionale și de 
mediu, am reușit să ne implicăm în peste 500 de proiecte, în comunităţile din care facem parte. 
Pentru că ne dorim cu toţii să contribuim la dezvoltarea educaţiei, echipa noastră de voluntari
este, de fapt, formată din echipa de angajaţi a Grupului Autonom. 

Înţelegem impactul pe care compania noastră îl poate avea în mediu și în comunitate iar 
schimbările climatice au devenit o preocupare majoră la nivel mondial. Este responsabilitatea 
fiecăruia, companie sau individ, să contribuie la păstrarea și crearea unei lumi mai bune, mai 
sigure și mai curate.  Suntem conștienţi că modul corect de abordare este acela de a acţiona 
preventiv, înainte de a se atinge anumite praguri critice, poate chiar ireversibile.  

Alături de abordările uzuale pentru dezvoltarea sustenabilă a business-ului (de ex: Analiza 
SWOT, Analiza de materialitate) ne-am propus să aflăm și impactul real în mediu. Ca urmare, în 
2021, cu sprijinul companiei Denkstatt, am calculat Amprenta de Carbon a Autonom (CCF). 
Pentru a avea o privire cât mai completă și corectă a resurselor utilizate și a emisiilor rezultate, 
am folosit metodologia GHG Protocol Standard, Scop 1, Scop 2 și Scop 3 (limitat la nivel de flotă), 
pe un istoric de 3 ani.

Ne dorim să dezvoltăm relaţii bazate pe respect și încredere cu toţi angajaţii și partenerii noștri, 
fiind conștienţi și de faptul că flexibilitatea, transparenţa și capacitatea de adaptare la dinamica 
pieţei sunt esenţiale în dezvoltarea afacerii. Împreună cu partenerii noștri și bazându-ne pe 
valorile companiei, suntem încrezători că vom putea crea valoare pentru clienţii noștri și să avem 
un impact pozitiv în evoluţia personală și profesională a colegilor noștri, contribuind atât la 
creșterea standardului de viaţă, cât și la conservarea mediului înconjurător. 

Considerând sustenabilitatea drept o abordare holistică în toate procesele interne și externe, 
recent, am dezvoltat Strategia noastră de Sustenabilitate pentru următorii ani, în care 
componenta de mediu reprezintă o direcţie importantă pentru acţiunile și deciziile noastre. 
Necesitatea acestui lucru este confirmată de faptul ca emisiile generate de flota operaţională 
(leasing operaţional și rent-a-car), calculate prin CCF, deși indirecte pentru Autonom, reprezintă 
99% din emisiile totale ale companiei. 
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Pornind de la Strategia de Sustenabilitate, în care am definit materialitatea și relevanţa 
aspectelor identificate, principala măsura prevăzută este creșterea ponderii de auto „Green” în 
flota operaţională și promovarea unor autovehicule cât mai prietenoase cu mediul. 

Indicatorul ales în monitorizarea emisiilor de carbon la nivel de flotă operaţională, aliniat cu 
Directivele Europene în domeniul transportului, este „WLTP mediu gCO2/km”. Pentru acest 
indicator am calculat amprenta de carbon pentru ultimii 3 ani și ne-am setat ţinte pe termen 
mediu (2025) și pe termen lung (2030). 

Real
2018

Real
2019

Baza
2020

2021 2022 2023 2024 2025 2030

149.71 154.14 153.57 144.51 136.48 130.26 124.86 115.13 75.87

Reducerea emisiilor 
de CO2 generate 
de flotă cu 25% până 
în 2025 și cu 51% 
până în 2030

Obiectiv /
Target

Media WLTP 
CO2g/km 
pentru flotă

Definire KPI



Direcţiile Strategice de Sustenabilitate ale Autonom Services 

Soluţii moderne de mobilitate
autonom.ro

pag. 34

În consecinţă, organizaţia noastră și-a luat angajamentul de a contribui la o lume mai bună, mai 
curată și mai sigură, un loc prietenos în care să lucrezi și să te poţi bucura de viaţă.

Pentru mai multe informaţii despre Strategia de Sustenabilitate a Autonom, precum și 
actualizări ulterioare, puteţi consulta: https://www.autonom.ro/sustenabilitate

Oameni și
Comunitate

Aproape de Oameni și Comunitate
• Alocăm timp și resurse pentru a ajuta la rezolvarea nevoilor comunităţilor 
în care suntem prezenţi. În Autonom, ne aducem contribuţia prin 
dezvoltarea de proiecte diverse pentru educaţia copiillor și a angajaţilor, în 
linie cu principiile ESG, promovarea sportului și implicarea tinerilor, dar și a 
mediului de business, în rezolvarea problemelor comunităţilor. 
• Oamenii din echipa noastră sunt cei care păstrează agilitatea companiei. 
Investim permanent în educaţia și dezvoltarea acestora pentru a 
antrena evoluţia continuă.

Aproape de Partenerii noștri
• Valorile care ne ghidează în toate acţiunile și deciziile noastre sunt 
transparenţa și integritatea. Acestea sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea și succesul companiei noastre. 
• Ne dorim să oferim clienţilor noștri soluţii de mobilitate sustenabile, în 
armonie cu mediul înconjurător.

Mediul
Înconjurător

În armonie cu Planeta
• Pentru reducerea impactului asupra mediului, atenţia noastră se va 
întrepta spre consumul responsabil al resurselor necesare activităţilor 
noastre.  
• Suntem conștienţi de impactul schimbărilor climatice. Tocmai de 
aceea, principala noastră prioritate este reducerea amprentei de carbon 
a companiei.

Afacere
Sustenabilă și

Guvernanţă
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Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie alcătuit din 3 (trei) administratori 
numiţi de AGA pentru un mandat de 4 (patru) ani. Conform Actului Constitutiv al Societăţii, la 
orice moment, majoritatea administratorilor Societăţii vor fi administratori neexecutivi.

Conducerea Societăţii este delegată de către Consiliul de Administraţie unui director general. În 
prezent, Directorul General al Societăţii este doamna Mihaela-Angela Irimia („Directorul 
General”), care a fost numită în această calitate la data de 1 noiembrie 2014, pentru o durată 
nedeterminată. Societatea este reprezentată în raport cu terţii și în justiţie de Directorul 
General. De asemenea, în procesul decizional, domnii Marius Ștefan și Dan George Ștefan, 
fiecare având calitatea de salariat al Societăţii pe poziţia de Manager General (cod COR 112028), 
au un rol decizional și o contribuţie determinantă cu privire la strategia și direcţiile de dezvoltare 
ale Societăţii.

Capitalul social al Societăţii Autonom Services S.A. este deţinut după cum urmează: (i) Autonom 
Internaţional S.R.L. deţine 1.960.000 de acţiuni, reprezentând 98%, (ii) Marius Ștefan deţine 
20.000 de acţiuni, reprezentând 1%, iar (iii) Dan-George Ștefan deţine 20.000 de acţiuni, 
reprezentând 1%. Autonom International S.R.L. este o entitate controlată în procente egale (50%) 
de către fraţii Dan-George Ștefan și Marius Ștefan, aceștia exercitând controlul asupra 
Societăţii.

Conducerea Autonom:
Organele de administrare 
conducere și supraveghere
Aspecte generale

Componenţa Consiliului de Administraţie

Nume și prenume                        Calitate                      Data numirii 

Mihaela-Angela Irimia

Elena-Gianina Gherman

Dan Iacob

13 martie 2013

7 noiembrie 2014

7 noiembrie 2014

1 noiembrie 2022

1 noiembrie 2022

1 noiembrie 2022

Președinte al Consiliului de 
Administraţie

Membru în Consiliul de 
Administraţie

Membru în Consiliul de 
Administraţie

Data expirării 
mandatului
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Sediul profesional al fiecărui membru al Consiliului de Administraţie, precum și al Directorului 
General este în Municipiul Piatra-Neamţ, str. Fermelor nr.4, judeţul Neamţ.

 

Conducerea operativă a Societăţii este încredinţată Directorului General, acesta fiind 
responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societăţii, cu respectarea 
competenţelor rezervate Consiliului de Administraţie și AGA.

Directorul General are drept atribuţii (i) angajarea și concedierea personalului Societăţii, (ii) 
aprobarea operaţiunilor de încasări și plăţi până la nivelul sumei stabilite în acest sens de 
Consiliul de Administraţie și (iii) aducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului de Administraţie.

Directorul General are obligaţia de a informa Consiliul de Administraţie în mod regulat cu privire 
la operaţiunile întreprinse și orice alte aspecte avute în vedere, inclusiv eventuale nereguli 
constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor sale.

Atribuţiile Directorului General

Consiliul de Administraţie supraveghează activitatea Directorului General, iar orice membru al 
Consiliului de Administraţie are dreptul de a solicita de la Directorul General informaţii privind 
conducerea operativă a Societăţii.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt răspunzători de (i) îndeplinirea tuturor obligaţiilor 
privind realitatea vărsămintelor efectuate de acţionarii Societăţii, (ii) existenţa reală a 
dividendelor plătite, (iii) existenţa registrelor cerute de lege și corecta lor ţinere, (iv) exacta 
îndeplinire a hotărârilor AGA și (v) îndeplinirea oricăror altor îndatoriri impuse de lege ori de Actul 
Constitutiv.

Președintele Consiliului de Administraţie coordonează activitatea Consiliului de Administraţie și 
raportează în faţa AGA cu privire la activitatea Consiliului de Administraţie.

Consiliul de Administraţie poate decide valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi, cu 
majoritate de voturi. În caz de paritate, votul Președintelui Consiliului de Administraţie va fi 
decisiv.

Atribuţiile și deciziile Consiliului de Administraţie
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Dl. Marius Ștefan este unul dintre acţionarii actuali ai Societăţii și fondator al acesteia în anul 
2005, fiind totodată un factor de decizie esenţial la nivelul managementului Societăţii prin 
deţinerea poziţiei de CEO. În prezent deţine un MBA în marketing la University of Maryland – 
Robert H. Smith School of Business și este absolvent al unui master în management la SNSPA 
(2001), fiind absolvent al Academiei de Studii Economice din București, specializarea Tranzacţii 
Internaţionale (1999). În anul 2013 a devenit membru al Young Presidents Organization, în 
prezent fiind și membru al board-ului european YPO. În anul 2015 a devenit board member al 
Teach for Romania, iar în anul 2017 a devenit membru al board-ului Entrepreneurship Academy 
și vicepreședinte al board-ului Romanian Business Leaders.

Marius Ștefan

Dl. Dan-George Ștefan este unul dintre acţionarii actuali ai Societăţii și a devenit parte din 
acţionariatul Societăţii în anul 2006, fiind totodată un factor de decizie esenţial la nivelul 
managementului Societăţii prin deţinerea poziţiei de Managing Partner. Dl. Dan-George Ștefan 
a deţinut poziţia de Purchasing Consultant în cadrul IAC, Paris, pentru o perioadă de 4 ani. Este 
absolvent al masteratelor „International Business” la Universitatea Paris 1 Sorbona și 
„International Economics” la Universitatea din Orleans și al Academiei de Studii Economice din 
București, specializarea Comerţ Internaţional (2001). Este membru YPO Romania și face parte 
din Advisory Board-ul Bittnet Systems (din 2012), Advisory Board-ul CEO Clubs (din 2016) și din 
Consiliul Director al Family Business Network Romania (din 2018). Din 2014, este profesor de 
management la MBA-ul Româno-Canadian din cadrul Bucharest Business School.

Dan-George Ștefan 

Dna. Mihaela-Angela Irimia este Președintele Consiliului de Administraţie al Societăţii și actual 
Director General al companiei. S-a alăturat acesteia în anul 2006. A absolvit Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza în anul 2006, cu diplomă în Statistică și Previziuni Economice. În prezent 
coordonează departamentul operaţional, gestionând activitatea de achiziţie a mașinilor, relaţiile 
cu finanţatorii, efectuarea plăţilor și departamentul de HR.

Mihaela-Angela Irimia

Dna. Elena-Gianina Gherman este unul dintre administratorii Societăţii și Director Financiar în 
cadrul grupului. S-a alăturat acesteia încă de la înfiinţare. A absolvit Universitatea Petre Andrei 
în anul 2005, cu diplomă în Finanţe – Contabilitate, iar în anul 2011 a devenit expert contabil 

Elena-Gianina Gherman

Echipa de conducere
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autorizat de către Corpul Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi. Anterior alăturării 
Societăţii a lucrat ca director economic la multiple companii. În prezent coordonează 
departamentul de contabilitate și întocmește raportările pentru managementul superior.

Dl. Dan Iacob este unul dintre administratorii Societăţii și s-a alăturat acesteia încă de la 
înfiinţare, având funcţia de Director Operaţional. A absolvit Universitatea Politehnica din 
București în anul 1994, cu diplomă în Automatică și Calculatoare. După absolvire a lucrat ca și 
consultant pentru o editură, ulterior ajungând să conducă și să deţină două companii în 
domeniul comerţului. În prezent, coordonează activitatea operaţională pentru filiala Societăţii și 
societăţile în care Societatea deţine participaţii minoritare și, împreună cu Dan Ștefan și Marius 
Ștefan, definește direcţiile stategice de dezvoltare a Societăţii.

Dan Iacob

În ultimii 5 ani, niciunuia dintre membrii Consiliului de Administraţie sau Echipei Executive nu i-a fost 
interzis de către o instanţă de judecată să îndeplinească funcţia de membru al Consiliului de 
Administraţie sau supervizare a unei societăţi comerciale.  În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de 
insolvenţă, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăţi comerciale, din ale căror 
consilii de administraţie sau supervizare să facă parte unul dintre membri ai Consiliului de 
Administraţie sau echipei executive Autonom. În ultimii 5 ani nu au existat litigii sau proceduri 
administrative în care a fost implicat oricare dintre membrii menţionaţi mai sus, referitoare la 
activitatea acestora în cadrul companiei, precum și acelea care privesc capacitatea lor de a-și îndeplini 
atribuţiile în cadrul companiei. 



Despre valorile
mobiliare
Admise la tranzacţionare la
Bursa de Valori București
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Obligaţiunile corporative Autonom Services S.A. în valoare de 20 de milioane de euro au fost 
admise la tranzacţionare pe Piaţa Principală a Bursei de Valori București, segmentul obligaţiuni, 
în data de 4.12.2020 și se tranzacţionează sub simbolul AUT24E. Obligaţiunile au o valoare 
nominală de 1.000 euro, scadenţă de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a. plătibilă anual. În 
urma plasamentului privat, emisiunea de obligaţiuni AUT24E a avut o structură echilibrată a 
subscriitorilor, aceștia fiind atât investitori instituţionali, cât și investitori individuali.

În S1 2021, au fost efectuate 34 de tranzacţii în valoare totală de 280.817 euro.

În S1 2020, Dan Ștefan, responsabil cu activităţi de management la Autonom Services, a 
achiziţionat obligaţiuni AUT24E. Emitentul a raportat tranzacţiile respective în piaţă, în 
conformitate cu formatul impus de art. 19 MAR din Regulamentul privind abuzul de piaţă.

Data scadenţei emisiunii AUT24E este 12.11.2024, iar prima plată a cuponului a avut loc în data 
de 12 noiembrie 2020. Plata dobânzii a fost efectuată către deţinătorii de obligaţiuni AUT24E 
înregistraţi în Registrul Obligatarilor al Depozitarului Central S.A. la data de referinţă 22 
octombrie 2020.

Următoarea plată, pentru al doilea cupon va avea loc în data de 12 noiembrie 2021. Emitentul 
nu prevede niciun impediment în legătură cu plata următorului cupon de obligaţiuni.

Pe 3 iunie 2021, Fitch Ratings, una dintre top trei agenţii de rating la nivel mondial, a acordat 
Autonom Services S.A. ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) „B+”. Emisiunea de 
obligaţiuni corporative, care se tranzacţionează sub simbolul AUT24E, a primit un rating separat, 
„B-”.



Riscurile companiei
Autonom Services și
managementul acestora
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Riscuri ale companiei Autonom
Riscuri referitoare la activitatea societăţii și industria în care aceasta 
își desfășoară activitatea

Riscul de preţ se concretizează prin faptul că societăţile de leasing și închirieri de autovehicule 
sunt expuse la potenţiale pierderi din operaţiunile de vânzare a autovehiculelor atunci când 
preţul de vânzare este mai mic decât valoarea reziduală. Orice modificare a preţurilor de pe piaţa 
autovehiculelor rulate poate, prin urmare, să aibă un efect negativ asupra veniturilor pe care 
este capabilă să le genereze Societatea din vânzările de autovehicule rulate.

Riscul de lichiditate este asociat deţinerii de active imobilizate de către societate. Societatea își 
asumă riscul valorii reziduale al autovehiculelor pe care le exploatează în cadrul serviciului de 
leasing operaţional și de închiriere pe termen scurt (rent-a-car) și pe care le vinde la sfârșitul 
contractului de leasing operaţional, respectiv după 24-48 luni de utilizare, de regulă, în cadrul 
activităţii de închiriere pe termen scurt. Societatea desfășoară aceste operaţiuni de vânzare 
sistematic pentru o proporţie semnificativă din flota auto aflată în portofoliu, generând astfel 
profit sau pierdere din aceste activităţi. Cuantumul sumei obţinute din vânzarea unui 
autovehicul rulat, precum și riscul ca preţul de vânzare al unui autovehicul rulat să fie mai mic 
decât valoarea sa contabilă la sfârșitul contractului de leasing operaţional sau a perioadei de 
utilizare, în cazul închirierii pe termen scurt, sunt determinate, în principal, de factori externi.

Risc de Preţ si Risc de Lichiditate

Riscul de credit reprezintă riscul ca debitorii Companiei să nu își poată onora obligaţiile la 
termenul de scadenţă, din cauza deteriorării situaţiei financiare a acestora. Compania 
gestionează acest risc în principal prin diversificarea liniilor de business, a clienţilor, a gradului de 
expunere într-o anumită industrie sau o anumită zonă geografică. În plus, fluxurile financiare și 
situaţiile încasărilor și plăţilor pentru fiecare partener sunt monitorizate și controlate permanent 
menţinând-se o legătură reală cu aceștia.

Risc de Credit

Societatea are nevoie de un volum semnificativ de numerar pentru serviciul datoriei sale și 
pentru a efectua cheltuielile de capital planificate, iar capacitatea sa de a genera numerar sau de 
a-și refinanţa datoria depinde de mulţi factori independenţi de controlul său. Societatea 
împrumută anual sume considerabile, în acord cu dezvoltarea operaţiunilor sale, prin leasing 
financiar, credit bancar și facilităţi de credit pe termen scurt pentru a finanţa achiziţiile de noi 

Risc de cash-flow
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Activitatea Societăţii poate fi influenţată de o evoluţie negativă a condiţiilor 
economice 

Dinamica afacerilor și a profitabilităţii Societăţii este sensibilă la condiţiile generale ale mediului 
economic din România, iar o încetinire sau recesiune a economiei locale s-ar reflecta în mod 
negativ în ceea ce privește marea majoritate a parametrilor operaţionali. Impactul COVID-19 
asupra afacerii în 2021 este imposibil de evaluat și va fi direct corelat cu ridicarea stării de alertă, 
perioada necesară pentru redresarea economiei românești, măsurile luate de stat pentru a ajuta 
companiile locale precum și potenţialul risc de recesiune. 

mașini. Pentru a gestiona riscurile, compania a implementat un management financiar prudent 
pentru a avea rezerve importante de lichidităţi, care vor asigura un capital de lucru suficient chiar 
și în scenariul încasărilor întârziate sau diminuate pe o perioadă îndelungată de timp.

Majoritatea contractelor de finanţare ale Societăţii prevăd o rată variabilă a dobânzii, 
dependentă de EURIBOR sau ROBOR. Prin urmare, Societatea este expusă riscului majorării 
acestor rate ale dobânzii pe durata contractelor de finanţare, ceea ce ar putea determina plata 
unei dobânzi mai mari și ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei 
financiare și rezultatelor operaţiunilor Societăţii.

Societatea este expusă riscurilor aferente fluctuaţiilor ratelor dobânzii

În momentul publicării acestui raport, România se află în valul 4 al pandemiei. Numărul de cazuri 
COVID-19 este în creștere, a fost creată o nouă structură de restricţii locale în funcţie de rata de 
infectare, iar în cazul în care creșterea va fi una accelerată, nu este exclusă implementarea unei 
noi perioade de carantină (carantina de noapte numărându-se deja printre măsurile aplicabile la 
nivel local în funcţie de rata de infectare), inclusiv închiderea treptată a frontierelor, limitarea sau 
interzicerea circulaţiei vehiculelor sau a persoanelor în/către anumite zone. Carantina ar putea fi 
implementată fie la nivel naţional, afectând activitatea companiei în toată România, fie la nivel 
local, afectând doar agenţiile situate în anumite judeţe sau regiuni care sunt supuse restricţiilor. 
Adaptarea rapidă la noua realitate, care a contribuit la diminuarea efectului negativ al pandemiei 
asupra activităţii Autonom, a pregătit deja conducerea pentru un răspuns adecvat în situaţia în 
care va fi declarată o nouă stare de urgenţă.

Investitorii sunt încurajaţi să ia în considerare faptul că astfel de evenimente pot avea un impact 
negativ asupra activităţii companiei.

Riscul legat de pandemia de COVID-19
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Societatea își asumă riscul valorii reziduale al autovehiculelor pe care le exploatează în cadrul 
serviciului de leasing operaţional și de închiriere pe termen scurt (rent-a-car) și pe care le vinde 
la sfârșitul contractului de leasing operaţional.

Societatea ar putea sa nu reușească să vândă autovehiculele rulate la preţurile 
dorite, ceea ce ar putea determina înregistrarea unor pierderi  

Riscuri legate de scăderea turismului și perturbări in funcţionarea industriei de 
transport aerian

O parte din activitatea Autonom Services, mai specific serviciul de închiriere auto pe termen 
scurt, este sezonieră și poate fi afectată de evoluţia turismului în România și de restricţionarea 
călătoriilor din alte state către România. În cazul unei stări de urgenţă prelungite sau al instituirii 
unor restricţii generale asupra traficului aerian din sau în România, linia de afaceri rent-a-car 
poate fi afectată negativ. Pentru a gestiona acest risc, managementul monitorizează permanent 
activitatea agenţiilor situate în întreaga ţară, în special a celor situate în aeroporturi, pentru a 
controla costurile de exploatare legate de activitatea lor. 

Având în vedere dinamica pandemiei COVID-19, nu se pot estima efectul total și schimbările 
care pot apărea la nivelul transportatorilor aerieni sau gradul de rezilienţă al acestora, chiar și 
după ce au beneficiat de diverse ajutoare guvernamentale.

Activitatea Societăţii este dependentă de activitatea producătorilor și 
distribuitorilor de autovehicule

Societatea achiziţionează autovehiculele de la un număr de peste 50 de producători și 
distribuitori de autovehicule., fiind dependentă de furnizarea de modele populare de 
autovehicule, produse de înaltă calitate, într-un număr suficient pentru menţinerea 
operaţiunilor și de achiziţionarea acestora în condiţii atractive. Nu există nicio asigurare că 
Societatea va reuși să menţină o relaţie de lungă durată cu acești producători și distribuitori care 
să ofere certitudine cu privire la achiziţiile viitoare de autovehicule ale Societăţii, fiind posibil ca 
Societatea să aibă dificultăţi în a înlocui acești producători și distribuitori cu alţi furnizori care să 
livreze autovehiculele necesare pentru activitatea Societăţii în aceleași condiţii favorabile. 
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Investitorii ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai 
semnificative riscuri de care compania are cunoștinţă la momentul redactării documentului. 
Totuși, riscurile prezentate în această secţiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri 
asociate activităţii emitentului, iar compania nu poate garanta faptul că ea cuprinde toate 
riscurile relevante. Pot exista și alţi factori de risc și incertitudini de care compania nu are 
cunoștinţă la momentul redactării documentului și care pot modifica în viitor rezultatele 
efective, condiţiile financiare, performanţele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere 
a preţului obligaţiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări 
prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunităţii investiţiei.

Nu există litigii și nici nu se preconizează apariţia de litigii legate de protecţia mediului 
înconjurător.

Pentru o evaluare completă a riscurilor și modul în care Emitentul le gestionează, recomandăm 
investitorilor să parcurgă secţiunea dedicată din prospectul de listare, disponibilă aici: 
https://www.autonom.com/assets/uploads/investitori/Autonom-Service-Prospect-admitere
-la-tranzactionare-27.11.2019-VF.pdf, secţiune care nu ar trebui însă tratată ca fiind 
exhaustivă.

Alte riscuri

Deficitul global de semiconductori și cipuri ar putea conduce la întârzieri în livrarea 
autovehiculelor de către producători sau distribuitori

Pandemia COVID-19 a generat un deficit global care este anticipat că va continua în industria 
semiconductorilor și cipurilor și, prin urmare, pe lanţul de producţie și distribuţie al 
autovehiculelor. Este posibil ca producătorii și distribuitorii Societăţii să aibă întârzieri 
semnificative în livrarea autovehiculelor comandate de Societate. Prin urmare, Societatea se 
poate confrunta cu o capacitate scăzută de a-și reînnoi flota la termenele prevăzute în 
contractele încheiate cu partenerii săi și la un nivel corespunzător cu evoluţia cererii. Orice 
limitare a posibilităţii Societăţii de a-și reînnoi flota poate conduce la creșterea duratei de 
operare a autovehiculelor și la o scădere a nivelului de satisfacţie al clienţilor privitor la 
conformitatea autovehiculelor cu așteptările. În același timp, o durată de operare prelungită a 
autovehiculelor poate avea un impact negativ asupra preţului de vânzare second-hand al 
autovehiculelor respective.
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Complementaritatea liniilor de business prin prisma flexibilităţii mutării activelor între cele 
două categorii de servicii, reprezintă un avantaj competitiv major pentru Grup din perspectiva 
managementului riscului.

Grupul decide între vânzarea sau utilizarea autovehiculelor întoarse anticipat din contractele 
de leasing operaţional în cadrul serviciilor rent-a-car, mai ales dacă evenimentul a intervenit 
în prima parte de derulare a contractului;

În maxim 2 luni de întârziere de la plata ratei de leasing scadentă, Grupul reintră în posesia 
autovehiculelor;

Granularitate ridicată clientelă (flota medie/client ~ 5 autovehicule, pondere top 10 clienţi 
mai mică de 17% în total cifra de afaceri leasing operaţional și rent-a-car în S1 2021);

Grupul descurajează depășirea termenelor de plată prin perceperea unor penalităţi mari de 
întârziere (până la 1%/zi după depășirea termenului scadent);

Analiza de risc include analiza informaţiilor financiare, precum și elemente specifice precum 
experienţa managementului, istoricul juridic al asociaţilor și administratorilor, vechimea 
clientului în prestarea obiectului său de activitate, verificare în CIP, verificare existenţă datorii 
la stat, verificare dosare pe rol în calitate de debitor etc.
În cazul clienţilor care nu sunt încadraţi în categoria blue-chip, Grupul se asigură în privinţa 
efectuării în termen a plăţilor prin solicitarea unor garanţii personale administratorilor și 
asociaţilor prin intermediul unor bilete la ordin avalizate în nume personal de aceștia;

Clienţii sunt clasificaţi în patru categorii: risc foarte scăzut (blue-chip), regular cu risc scăzut, 
regular cu risc mediu, risc ridicat (nefinanţabil);

Grupul acordă o atenţie deosebită modalităţii de selecţie și monitorizării clienţilor pentru 
serviciile de leasing operaţional;
Gestionarea procesului de luare a deciziei de finanţare a clienţilor și monitorizarea 
comportamentului de plată a acestora este realizată de Departamentul Financiar și Risc;
Autonom Services a beneficiat în 2017 de asistenţă din partea BERD pentru rafinarea politicii 
sale de risc comercial;
Metodologie de tip scoring pentru încadrarea în categoria de risc, în funcţie de care se  
stabilesc condiţiile de finanţare și garanţiile solicitate;

Managementul riscului
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Conform celor mai bune informaţii disponibile, confirmăm că situaţiile financiare consolidate 
oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind poziţia financiară a societăţii Autonom 
Services S.A. ("Societatea") la 30 iunie 2021, performanţa financiară și a fluxurilor de numerar 
pentru perioada de 6 luni încheiată la acea dată, în conformitate cu standardele de contabilitate 
aplicabile, și că Raportul Administratorilor aferent perioadei 01.01.2021 - 30.06.2021, transmis 
operatorului pieţei de capital - BVB - precum si Autorităţii de Supraveghere Financiară, prezintă 
în mod corect și complet informaţiile despre Societate.

Mihaela Angela Irimia 
Președinte Consiliu de Administraţie

Declaraţia Conducerii
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Ernst & Young Assurance Services SRL
Clădirea Bucharest Tower Center, Etaj 22
Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1
011171 Bucureşti, România

 Tel:  +40 21 402 4000
Fax: +40 21 310 7193
office@ro.ey.com
ey.com

Raport de revizuire a informatiilor financiare interimare consolidate

Catre actionarii Autonom Services  SA

Introducere

Am revizuit situatiile financiare interimare consolidate anexate ale Autonom Services SA („Societatea”)
cu sediul social in Piatra Neamt, strada Fermelor nr.4 , identificata prin codul unic de identificare
fiscala 18433260, care cuprind situatia interimara consolidata a pozitiei financiare la data de 30 iunie
2021 si situatia interimara consolidata a contului de profit si pierdere si a altor elemente ale
rezultatului global, situatia interimara consolidata a modificarilor capitalului propriu si situatia
interimara consolidata a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de sase luni incheiata la data de 30
iunie 2021, precum si un sumar al politicilor contabile si alte note explicative. Conducerea are
responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor informatii financiare interimare consolidate in
conformitate cu  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu
modificarile si clarificarile ulterioare. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza revizuirii efectuate, sa
exprimam o concluzie asupra informatiilor financiare interimare consolidate anexate.

Aria revizuirii

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international privind misiunile de revizuire 2410
„Revizuirea informatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii”. O
revizuire a informatiilor financiare interimare consolidate consta in realizarea de intervievari, in special
ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare si contabile, si in aplicarea procedurilor
analitice si a altor proceduri de revizuire. Aria unei  revizuiri este, in mod substantial, mai redusa fata
de aria unui audit, desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, in consecinta,
nu putem sa obtinem asigurarea ca am sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi
identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile
financiare interimare consolidate anexate nu ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare
consolidate a Societatii la data de 30 iunie 2021, ca si a performantei financiare consolidate si a
fluxurilor de trezorerie consolidate ale acesteia pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data,
in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu
modificarile si clarificarile ulterioare.

Alte aspecte

Informatiile comparative privind performanta financiara consolidata si fluxurile de trezorerie
consolidate pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2020 nu sunt revizuite sau auditate.

In numele,
Ernst & Young Assurance Services SRL
Bd. Ion Mihalache 15-17, etaj 21, Bucuresti, Romania
Inregistrat in Registrul Public electronic cu nr. FA77

Nume Auditor / Partener: Sandu Mihaela Elena Bucuresti, Romania
Inregistrat in Registrul Public electronic cu nr. AF1610 29 septembrie 2021
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