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EBITDA consolidat:     144,053,282 lei
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Venituri consolidate:    327,028,313 lei

Profit consolidat:    7,206,972 lei

Autonom 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.

2020 pe scurt

 425,764,500 leiDatorii financiare nete consolidate:

Datorii financiare nete/EBITDA anualizat de 2.96

Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobânzi de 7,64%

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 Consolidate Leasing Operaţional: 171,344,898 lei
Total Mașini: 6.718
Total Clienţi: 1.519 

Indicatori de sustenabilitate a îndatorării (31 decembrie 2020) consolidat:

Cifrele reprezintă rezultatele financiare consolidate:
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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 Venituri Consolidate Vânzări Mașini Rulate: 79,387,342 lei
Total mașini vândute în 2019: 2.378
Procentul de mașini vândute retail (persoane fizice): 53%  

2020 pe scurt

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 Consolidate Rent-A-Car: 46,843,245 lei
Grad de ocupare: 69%
Număr mașini la 31 Decembrie 2019: 1.829
Număr de agenţii: 43 de agenţii în 30 de orașe  



Acordarea de către agenţia de rating Fitch, în iunie 2020, a ratingului IDR - Long-Term Issuer 
Default Rating „B+”;

Fundaţia Autonom: 70 de proiecte desfășurate pentru sprijinirea sistemului educaţional din 
România, realizate de voluntarii Autonom.

Proiect Help: 100 de mașini oferite gratuit în perioada stării de urgenţă pentru a ajuta 
ONG-urile, structuri guvernamentale sau voluntari în misiunea lor de oprire a răspândirii 
COVID-19 sau de sprijinire a celor afectaţi;

186 clienţi noi pentru divizia leasing operational;
Continuarea investiţiilor în dezvoltarea flotei - 1.822 mașini achiziţionate în 2020;

Creștere Net Promoter Score de la 74% la 82%.
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Dezvoltare:

Sustenabilitate:

Evoluţie Grup Autonom

Rezultatele noastre consolidate din 2020, precum și cele din anii precedenţi, susţin strategia 
companiei pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilă.

Venituri consolidate (lei)
116.339.919
143.618.232
251.363.792
338.713.583

2016

2017

2018

2019

327.028.3132020

Profit consolidat (lei)
11.963.591

 14.426.419
16.417.142
17.566.180

2016

2017

2018

2019

7.206.9722020

Flota de Rent-A-Car 
1404
1551
1663
2034

2016

2017

2018

2019

18292020

Flota de Leasing Operaţional
1856
2503
6702
7118

2016

2017

2018

2019

67182020



Flexibilitatea și suportul acordat clienţilor pentru depășirea perioadelor dificile și de 
incertitudine;

Micșorarea cheltuielilor externe cu dezvoltarea personală (anulare traininguri, etc) și 
reducerea cheltuielilor neesenţiale, cu focus pe training online si pe resurse interne.

Reducerea costurilor pentru carburanţi (reducere deplasări) cu până la 90%; renegocierea 
tarifelor și a grilei de discount-uri;

Suspendarea angajărilor atât pentru cele în curs, cât și pentru cele aflate în perioada de probă;

Implementarea unor măsuri pentru reducerea costurilor pentru reparaţii.

Beneficiile oferite de acest tip de serviciu, foarte apreciate mai ales în perioade de criză și 
anume: flexibilitatea, costuri optimizate, creșterea capacităţii de finanţare.  
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Impactul pandemiei și măsurile luate pentru continuitatea afacerii: 

Evenimente notabile din 2020

1. Principala linie de business a Autonom, reprezentată de furnizarea serviciului de leasing 
operaţional către companii, a fost ușor afectată de pandemie. Deși dimensiunea flotei în leasing 
operaţional a scăzut ușor, veniturile diviziei au crescut cu 7.5% , în contextul în care la nivel global 
era estimată o creștere apropiată de 0 pentru acest tip de serviciu. Pentru atingerea acestui 
rezultat au contat: 

2. Divizia de închirieri auto pe termen scurt a fost afectată de reducerea călătoriilor turistice, 
precum și a celor de afaceri. Impactul asupra cifrei de afaceri a acestei divizii a fost de -28.9%. 
Pentru a reduce efectele pandemiei asupra acestei linii de business am renunţat sau am amânat 
achiziţiile programate pentru această divizie. 

4. La nivel de echipă, următoarele măsuri au fost luate pentru dimensionarea și pregătirea 
oamenilor în noul context: 

3. În contextul unei scăderi drastice a vânzărilor de mașini noi la nivel naţional, cât și global, 
ne-am focusat pe gestionarea cât mai eficientă a procesului de vânzare a mașinilor din stocul de 
mașini rulate. Astfel că, începând din 06.03.2020 am dat startul unui program accelerat de 
vânzare a mașinilor aflate în stoc. Rezultatele au fost impresionante: creșterea cu 72.4% a 
veniturilor generate de această divizie faţă de anul precedent.

5. Alte măsuri luate pentru optimizarea cheltuielilor: 



Scrisoare din 
partea fondatorilor
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Astăzi vă punem la dispoziţie raportul anual care prezintă activitatea Autonom Services în 2020 
- un an marcat de o criză de sănătate fără precedent, care a adus multiple provocări în pieţele și 
sectoarele în care activăm. La mai bine de un an de la declanșarea pandemiei, considerăm că am 
răspuns corect acestor provocări. Experienţa celor 15 ani de activitate, precum și 
managementul nostru bazat pe valori și autonomie, ne-au ghidat în toate deciziile pe care le-am 
luat în această perioadă. 

În urmă cu un an, cu ocazia publicării raportului anual pe 2019, ne-am exprimat încrederea în 
echipa noastră, în modelul nostru de afaceri, precum și în experienţa noastră de operare și chiar 
de creștere a afacerii în situaţii de criză.

2020 a fost un an extrem de dificil pentru companiile de pretutindeni, în special în sectoarele 
bazate pe interacţiune umană. Am avut parte și noi de câteva șocuri succesive, manifestate 
extrem de rapid: restricţiile de călătorie au prăbușit piaţa de închirieri mașini „din aeroport”, o 
parte semnificativă din clienţii noștri au avut probleme temporare de lichiditate, restricţiile 
sanitare ne-au afectat operaţiunile și lanţurile de aprovizionare, iar incertitudinea extremă ne-a 
forţat să lucrăm cu mai multe scenarii și în multiple iteraţii.

În același timp, 2020 ne-a confirmat că modelul de afaceri al Autonom este unul agil și 
sustenabil, construit să reziste șocurilor. Credem că elementele cheie care ne-au ajutat să ieșim 
din această criză întăriţi și mai pregătiţi pentru viitor au fost următoarele:

Autonom a închis anul 2020 cu venituri consolidate de 327 milioane lei și un profit net de 7.2 
milioane lei. În ciuda impactului negativ al pandemiei, am reușit să recuperăm veniturile pierdute

Scrisoare
Din partea fondatorilor
Dragi Parteneri, 

Politica de risc robustă, de tip „fortăreaţă financiară”, cu lichidităţi și solvabilitate ridicate, 
practicată constant încă din primii ani;

Furnizarea unor soluţii moderne de mobilitate, integrate pe verticală, cu venituri 
preponderent recurente;

Diversitatea ridicată a clienţilor, companii și persoane fizice deopotrivă;

Organizarea Autonom ca o „echipă de echipe” autonome și implicate, care ne-a permis să fim 
agili și să ne mobilizăm foarte repede.
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din divizia de rent-a-car prin creșterea cifrei de afaceri în cadrul serviciului de leasing 
operaţional. Prin urmare, am încheiat 2020 cu 171.3 milioane lei venituri generate din leasing 
operaţional și servicii adiţionale (+ 7.5%), 46.8 milioane lei venituri din închirierea autovehiculelor 
(-28.9%) și 79.4 milioane lei venituri din vânzarea autovehiculelor (+72.4%).

În raportul anual publicat în mai anul trecut,  prezentam așteptările noastre pentru anul 2020, 
pentru fiecare linie de business. Apropierea rezultatelor finale faţă de estimările făcute la 
începutul pandemiei, demonstrează capacitatea echipei de management de a înţelege rapid 
contextul și schimbările apărute, pentru a putea adapta realist business-ul la noile condiţii și a 
gestiona activele la potenţial maxim.  

Estimare Leasing Operaţional: pe termen scurt impact moderat în cash flow dar, în general, o 
creștere a acestui segment și în acest an, de peste 10% | Evoluţia reală: Deși dimensiunea flotei în 
leasing operaţional a scăzut ușor, veniturile diviziei au crescut cu 7.5%. Pentru context, analizele 
publice ale pieţei globale de leasing operaţional indicau o creștere apropiată de zero în 2020. 
Cu toate că pandemia de COVID-19 a afectat un număr important de afaceri, am reușit să 
atragem 186 de clienţi noi și să încheiem anul 2020 cu o flotă totală de  6.718 autovehicule.

Estimare Rent a Car: o scădere cu 35% a închirierilor legate de turism în S1 faţă de buget și cu 
25-30% pentru întregul an | Evoluţia reală: Scăderea efectivă a volumului de închirieri pe termen 
scurt s-a situat la 29%, în linie cu așteptările noastre și sub scăderile raportate de către alte 
companii similare la nivel internaţional, cuprinse între 40-50%.

Cel mai mare impact negativ a fost înregistrat în perioada martie – mai 2020, în contextul 
restricţiilor severe de circulaţie impuse în toată România. Începând din luna iunie, activitatea a 
început să crească, iar din august și până la sfârșitul anului, gradul mediu de închiriere a fost 
foarte ridicat, de peste 80%. Media anuală a fost de 69%, în scădere cu 14% faţă de media anului 
2019 – un rezultat bun, având în vedere impactul asupra industriei turismului local și 
internaţional. Pentru a ne adapta la noul context, flota a fost redimensionată în concordanţă cu 
modificările pieţei. Reducerea flotei a determinat o scădere a veniturilor pe această linie de 
business, însă a limitat semnificativ pierderile care ar fi putut să apară.

Creșterea veniturilor operaţionale de 10% la 297,575,485 lei
O gestiune financiară extrem de prudentă - lichidităţi de 74,613,162 lei.

Scădere a veniturilor diviziei de Rent a Car de 29% la 46.8 mil lei
Scădere a profitului consolidat la 7.2 mil lei (-59% faţă de 2019)
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Un pilon promiţător al diviziei de închirieri auto a fost segmentul mașină de înlocuire pentru 
asigurările RCA, pe care ne-am concentrat mai mult și care, în consecinţă, a crescut cu 31% în 
2020 (creșterea este măsurată având în vedere numărul de mașini oferite pentru înlocuire).

Linia de business AutoRulate a Autonom a vândut pe parcursul anului trecut 2.378 de mașini 
second-hand, provenite din flotele noastre de închirieri auto sau de leasing operaţional. E un 
rezultat record, în creștere cu 72% faţă de anul precedent. Această creștere, împreună cu 
deschiderea unei noi locaţii dedicate pieţei de retail în Q2 2020, ne dau încredere în potenţialul 
nostru de dezvoltare pe acest segment.   

Suntem mândri că într-un an plin de provocări, indicatorul de satisfacţie a clienţilor a continuat 
să crească și NPS-ul (Net Promoter Score) a ajuns la 82% în 2020, faţă de 74% cât a fost 
înregistrat pentru anul 2019, într-o industrie în care media se află sub 30%, conform statisticilor 
oferite de Statista.com. Dorim să mulţumim tuturor echipelor noastre pentru că au reușit să se 
adapteze atât de bine noii realităţi și că au continuat să fie alături de clienţii noștri. Am 
comunicat proactiv cu toţi clienţii și unei părţi semnificative le-am oferit soluţii concrete de 
creștere a lichidităţii și de reducere a costurilor. Suntem încrezători că relaţiile construite în criză 
vor rămâne puternice și în anii următori.

Anul acesta este unul special pentru noi deoarece marchează 15 ani de la înfiinţarea Autonom și 
30 de ani de antreprenoriat în familia noastră. În 1991 părinţii noștri au făcut primii pași în 
afaceri, în Piatra Neamţ, pornind din anticariatul în care am petrecut atât de mult timp citind și 
investind în pregătirea noastră, și apoi creând o reţea de magazine de piese auto și de 
service-uri. Astăzi, suntem unul din cei mai importanţi angajatori, iar afacerile locale ale familiei 
sunt în continuare printre cele mai apreciate din comunitate. Ele au devenit parte a grupului 
Autonom acum 4 ani, iar noi ne dorim să urmăm modelul părinţilor noștri - la aniversarea de 30 
de ani de activitate a companiei noastre, Autonom să fie tot o afacere de familie. 

Ne bucurăm să anunţăm că în martie 2021 am finalizat cu succes procesul de fuziune prin 
absorbţie, în urma căruia BT Operational Leasing a fost complet integrat în Autonom Services. 
Prin această fuziune, am făcut un pas important pentru dezvoltarea diviziei de leasing operaţional 
a Grupului Autonom, prin creșterea portofoliului de clienţi și a activelor deţinute, precum și prin 
colaborarea strânsă cu cel mai puternic grup financiar local. De asemenea, integrarea ne-a 
accelerat dezvoltarea prin obţinerea unor sinergii importante, financiare și operaţionale.
Chiar dacă fuziunea s-a încheiat, parteneriatul nostru cu Banca Transilvania continuă să se 
dezvolte. 

Așa cum mulţi dintre voi vă amintiţi, în iunie 2020, am primit rating din partea Fitch  – 
Long-Term Issuer Default Rating "B+". Aplicaţia pentru această evaluare a fost pregătită la 
mijlocul debutului global al pandemiei COVID-19, când viitorul serviciilor de mobilitate se afla
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sub un mare semn de întrebare. Fitch a apreciat rezilienţa și agilitatea cu care am răspuns la 
noua realitate adusă de pandemie.

Deși „B +” este un rating speculativ, este unul foarte bun pentru industriile în care activăm. 
Considerăm că este o evoluţie importantă, în special pentru investitorii care au participat la 
plasamentul privat pentru obligaţiunile noastre și trebuie privită în contextul perioadei și al 
sectorului în care Autonom operează. Mai mult decât atât, suntem bucuroși să raportăm că am 
folosit concluziile echipei Fitch ca un ghid care ne ajută să îmbunătăţim rezistenţa activităţilor 
noastre din punct de vedere financiar.

Implicarea în comunitate a rămas prioritară pentru noi și în acest an de criză sanitară. Voluntarii 
Autonom au continuat să sprijine educaţia din România și să fie alături de copii pentru a rămâne 
conectaţi la școală prin dezvoltarea a 70 de proiecte, desfășurate prin intermediul Fundaţiei 
Autonom. În plus, în cadrul proiectului HELP, lansat la începutul pandemiei, am oferit 
aproximativ 100 de mașini în perioada stării de urgenţă pentru a ajuta ONG-urile, structurile 
guvernamentale sau voluntare în misiunea lor de oprire a răspândirii COVID-19 sau de sprijinire 
a celor afectaţi. Cu o echipă dedicată și prin intermediul colegilor noștri din toată ţara, am reușit 
să sprijinim 66 de ONG-uri și organizaţii din România, care au avut un impact semnificativ și au 
arătat că „împreună, se poate”.

Mergând „la esenţă”, dorim să mulţumim din nou întregii echipe Autonom pentru performanţa 
excepţională din 2020. Cu toţii am avut atât de multe de învăţat din această experienţă 
provocatoare! A fost un an în care am profitat din plin pentru a accelera învăţarea și dezvoltarea 
echipei - niciodată nu am avut atât de multe ore de training, atâtea cărţi citite, atâtea situaţii noi 
din care să învăţam. Creșterea oamenilor rămâne investiţia cu cele mai mari satisfacţii pentru 
noi și principalul factor al sustenabilităţii afacerilor noastre. Să putem oferi cadrul în care 
oamenii pot să își depășească constant limitele, în contextul creșterii accelerate a afacerii, este 
una dintre cele mai mari provocări. Aceasta este poate cea mai personală reușită a noastră din 
acești 15 ani de antreprenoriat. Rezultatele financiare sunt doar o consecinţă firească a unui 
business făcut “cum trebuie”. 

Revenind la anul 2021, ne așteptăm să avem un an foarte bun, depășind performanţele anilor 
trecuţi, așa cum am făcut în fiecare an de la înfiinţare. Fără îndoială, 2021 va fi încă un an 
caracterizat de Volatilitate, Incertitudine, Complexitate și Ambiguitate. Companiile care 
prosperă într-un astfel de mediu sunt cele adaptabile, flexibile și care au o viziune comună, pe 
termen lung. Suntem încrezători că Autonom este o astfel de companie.

Prin urmare, chiar și în contextul situaţiei dinamice legată de evoluţia pandemiei, credem că ne 
aflăm la începutul unui nou ciclu de creștere pentru companiile noastre, așa cum a fost și în 2009. 
Desigur, e posibil ca factorii externi și interni să ne contrazică. Cu toate acestea, una dintre
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puţinele certitudini pe care le avem este aceea că modelul nostru de afaceri, evolutiv și incluziv, 
se poate adapta ori de câte ori este necesar. Vom accelera investiţiile în următorii ani pentru a 
continua dezvoltarea și pregătirea grupului pentru economia viitorului.

Astfel, estimăm că anul 2021 va fi unul foarte activ pentru noi, în care vom avea un ritm de 
creștere cu 2 cifre a veniturilor și o profitabilitate semnificativ mai bună decât în 2020, poate 
chiar și decât în 2019. Ne propunem să ne consolidăm poziţia în pieţele în care activăm și să 
testăm produse și pieţe noi. Vom continua să evaluăm toate oportunităţile de creștere 
sustenabilă, atât organică, cât și prin achiziţii de companii compatibile cu modelul nostru. Ne 
vom strădui să fim și mai prezenţi în comunitatea de antreprenori din România și să construim 
împreună un mediu de business mai etic și mai performant.

Marius Ștefan
Dan Ștefan 



Despre 
Autonom
și strategia companiei



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 este o companie cu capital 100% românesc, pornită în 2006, în Piatra Neamţ;

Grupul Autonom 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 31 Decembrie 2020, grupul număra efectiv 313 de angajaţi: 306 de salariaţi ai Autonom  
Services și 7 salariaţi BTOL;

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;

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;

Furnizor integrat de soluţii de mobilitate, pentru companii și persoane fizice; 
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Grupul Autonom este cel mai important jucător independent cu capital românesc de pe pieţele 
de leasing operaţional auto și rent-a-car din România. 

Despre Autonom

De la start-up, la jucător naţional proeminent în piaţa serviciilor de mobilitate 

Reţea naţională de 43 de agenţii în 30 de orașe, în România, un model de afaceri 
diferenţiat faţă de competitori;
Flota de autovehicule la 31 decembrie 2020: 8.547 autovehicule (6.718 în regim 
de leasing operaţional, 1.829 în regim de rent-a-car);
Experienţă de 15 ani.
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Evoluţia și strategia Autonom

2007 Autonom deschide agenţii în 4 noi orașe: Brașov, Cluj, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara. 

2006 Este fondată compania Autonom, în Piatra Neamţ. Parcul auto avea la momentul 
respectiv doar 3 autoturisme Dacia Logan. Compania deschide birouri în Bacău, 
București, Iași, Suceava, Constanţa și Galaţi. 

2008 Criza financiară din 2008 - 2009 a reprezentat un punct de cotitură în istoria 
Societăţii și de repoziţionare. Autonom începe să ofere serviciul de leasing 
operaţional către companii (închirieri pe termen mediu și lung).

2010
-
2018

Continuă extinderea teritorială și Autonom deschide birouri în cele mai mari orașe 
din România, construind o reţea de mobilitate unică la nivel naţional. În 2014, a 
început și extinderea internaţională, fiind deschis primul birou din Ungaria, în 
Budapesta.
  

De asemenea, tot în acest an, Grupul Autonom a început să analizeze 
achiziţionarea de companii specializate în segmente similare sau conexe 
business-ului principal.

Grupul Autonom preia BT Operational Leasing, divizia de leasing operaţional din 
cadrul Băncii Transilvania.

2018

Compania își schimbă identitatea vizuală și realizează prima emisiune de obligaţiuni, 
listată la Bursa de Valori București. 

2019

În martie 2021, Autonom a anunţat finalizarea procesului de fuziune prin absorbţie 
în urma căruia BTOL a fost integrată complet în Autonom Services S.A 

2021
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Pe parcursul celor 15 ani de activitate, Grupul Autonom și-a dezvoltat portofoliul de servicii și în 
prezent oferă clienţilor săi, companii și persoane fizice, soluţii variate de transport, adaptate 
nevoilor acestora.

Aceeași strategie de diversificare este aplicată și în cazul portofoliului de clienţi. Niciuna dintre 
liniile de afaceri nu a dezvoltat o dependenţă de un singur client sau un grup de clienţi. Această 
diversificare a serviciilor precum și a clienţilor a ajutat compania de-a lungul timpului, în special 
în anul 2020. Mai jos prezentăm ponderea în venituri pentru primii 3 clienţi ai Autonom linii de 
rent-a-car și pentru leasing operaţional, pentru anul 2020.

% din
total CA

Client 1
Client 2
Client 3

9,674,358
6,500,832
2,605,128

15%
10%

4%

Rent-a-Car Autonom Services SA 
(cifra de afaceri in 2020 de 46,843,245 lei) Valoare (lei)

% din CA
divizie

4%
3%
4%

Client 1
Client 2
Client 3

 5,425,121
 4,406,142
 4,046,620

3%
3%
2%

Leasing Operaţional Autonom Services SA
(cifra de afaceri in 2020 de 171,344,898 lei) Valoare (lei)

% din CA
divizie

2%
2%
2%

% din
total CA
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Autonom astăzi

15 ani de activitate 43 de agenţii în peste 30 de orașe și 3 ţări 

11.878 de cărţi citite de colegii noștri în perioada 2015-2020

313 de angajaţi și peste 8.500 de mașini

510 de proiecte CSR în care colegii noștri s-au 
implicat prin Fundaţia Autonom încă din 2013.

5.723 de propuneri de inovaţie din 
2015 până în prezent

1·
Piat

ra
 N

ea
m

ț

2· B
ac

ău
3· B

ucu
reș

ti

4· Ia
și

5· Suceava

2006

7· Galați
6· Constanța

8· Brașov

9· Cluj

13· Oradea

14· Craiova

15· Ploiești
16· Reșita

10· Sibiu

17· Arad
18· Pitești

21· Brăila22· Budapesta

26· Deva
27· Debrecen

2012

20· Slatina

2013
19· Tulcea

33·M
iercurea Ciuc

34· Belgrad

2018
35· Botoșani

23· Alba Iulia
24· Baia Mare

2015

25· Satu Mare

2007
12· Timișoara 

11· Târgu Mureș

28· Bistrița

29· Buzău

30· Târgu Jiu

2017
32· Focșani

31· Râmnicu Vâlcea

2010

2011

2014

2016

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24 25

26

27

28

29

30 31

32

33

34

35

În 2021, Autonom sărbătorește 15 ani de existenţă, o bornă importantă pentru o companie 
antreprenorială 100% românească. Când și-a început activitatea în anul 2006, în Piatra-Neamţ, 
Societatea a fost iniţial orientată spre sectorul de rent-a-car (închiriere autovehicule pe termen 
scurt), oferind servicii preponderent către persoane fizice. Societatea s-a extins rapid, iniţial în 
zona Moldovei (2006) și ulterior în majoritatea orașelor mari din ţară (2007 - 2008), ajungând 
să fie prima și singura societate de profil cu acoperire extinsă la nivel naţional.
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Segmentele 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 52% din veniturile totale ale Autonom Services SA.

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 2020 de persoanele 
juridice. Activitatea de închirieri auto a reprezentat 14% din totalul veniturilor Autonom Services 
S.A. în 2020.

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



Parteneriate cu instituţii financiar-bancare (de exemplu, Banca Transilvania), importatori și 
dealeri auto, importatori/distribuitori de echipamente, brokeri de finanţare și de asigurări. 
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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 24% din totalul veniturilor Autonom Services   S.A. 
în 2020.

Vânzări mașini rulate

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

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;



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).
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Piaţa de Rent-A-Car din România

Poziţionarea companiei
Autonom este furnizorul integrat de soluţii de mobilitate, disponibil la nivel naţional, 
către care companiile își pot externaliza complet sau parţial serviciile de mobilitate.

Compania are o poziţie unică și valoroasă, asigurând 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 4  de agenţii, prezente în 3  de orașe din România. 

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

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 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.

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 agentii extinsă la nivel naţional 
în 31 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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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.

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%. 

Piaţa de mașini rulate

Angajaţii companiei

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. 

La 31.12.2020 echipa Autonom era formată dintr-un număr efectiv de 313 de angajaţi (306 
angajaţi Autonom Services și 7 angajaţi BTOL). Dintre angajaţii Autonom, 100% 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. Pentru mai multe informaţii despre cultura 
organizaţională a Autonom, vă rugăm să consultaţi Declaraţia Non-Financiară.

Angajaţii Autonom nu sunt organizaţi în sindicat.
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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



Analiza rezultatelor
financiare
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La nivel consolidat, veniturile operaţionale ale principalelor trei linii de business (leasing 
operaţional și servicii adiţionale, închirierea autovehiculelor și vânzarea mașinilor din flota auto) 
au crescut în 2020 cu 10% faţă de anul precedent. Creșterea cu 7.5% a veniturilor din leasing 
operaţional, precum și creșterea cu 72.4% a vânzărilor de mașini rulate au ajutat Grupul să 
modifice efectul negativ al scăderii cu 28.9% a veniturilor înregistrate de divizia de închirieri auto.  

În perioade de criză, soluţiile de optimizare ale costurilor și de externalizare a riscurilor, care să 
ofere flexibilitate companiilor pentru a se putea adapta rapid la noile condiţii de piaţă sunt cu 
atât mai apreciate de către companii. De aceea, serviciile de leasing operational și de închiriere 
auto pe termen mediu s-au dovedit încă o dată soluţii foarte bune pentru companii în această 
perioadă dificilă. De aceea, deţinerea unui portofoliu diversificat de servicii a ajutat la atenuarea 
șocurilor primite din piaţă la nivel de grup. Prin creșterea cifrei de afaceri provenite din 
furnizarea serviciului de leasing operational, dar și prin creșterea veniturilor din vânzarea 
mașinilor rulate, am reușit să recuperăm veniturile pierdute din divizia de rent-a-car și astfel să 
încheiem anul 2020 cu o creștere a veniturilor operaţionale de 10%.

Rezultatele anului 2020 sunt consecinţa modelului de afaceri al Autonom, agil și sustenabil, 
construit să reziste șocurilor, dar și a experienţei echipei de management și implicarea tuturor 
membrilor din echipă.  

Analiza rezultatelor financiare
Autonom 2020

Venituri Autonom 2020

Venituri din leasing operaţional
Venituri din servicii adiţionale
Venituri din închirierea autovehiculelor
Venituri din vânzarea autovehiculelor
Venituri din vânzarea autovehiculelor din flota auto
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare

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

119,138,956
52,205,942
46,843,245

9,884,647
79,387,342
19,568,181

327,028,313

2020
107,933,439

51,386,106
65,860,025
47,454,242
46,053,124
20,026,647

338,713,583

2019
10.4%
1.6%

(28.9%)
(79.2%)
(72.4%)
(2.3%)
(3.4%)

Evoluţie
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Veniturile operaţionale totale au rămas la un nivel similar anului 2019, cu o scădere ușoară de 
3.4%, diferenţă provenită din scăderea veniturilor generate de vânzarea mașinilor noi, o linie de 
business secundară pentru Autonom.  

O dată cu declararea pandemiei, toate echipele Autonom au fost implicate pentru a găsi 
modalităţi de optimizare a costurilor. Am început programe de redimensionare a cheltuielilor cu 
flota auto, de personal și a cheltuielilor administrative. Astfel: 

Cheltuielile generate de întreţinerea flotei au fost reduse cu 16%; 

Cheltuielile cu personalul au fost micșorate cu 8% prin suspendarea angajărilor: atât pentru 
cele în curs, cât și pentru cele aflate în perioada de probă;

Cheltuielile administrative au fost reduse cu 25%.

Cheltuieli Autonom 2020

Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare
a flotei auto si a echipamentelor
Alte cheltuieli de exploatare
Alte (pierderi) / câștiguri – net
Total cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu flota auto 
Costul autovehiculelor vândute
Costul autovehiculelor vândute din flota auto
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor
Cheltuieli administrative

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

(110,784,800)

(11,990,285)
(969,416)

(293,759,831)

(48,518,269)
(9,458,343)

(83,871,712)
(26,076,433)

(2,090,573)

2020

(90,958,724)

(12,037,360)
(8,469,730)

(297,703,660)

(58,030,728)
(46,796,426)
(50,397,385)
(28,230,206)

(2,783,101)

2019

(21.8%)

(0.4%)
(88.6%)
(1.3%)

(16.4%)
(79.8%)
66.4%
(7.6%)

(24.9%)

Evoluţie
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Profitul operaţional al grupului a scăzut cu 19% în 2020, în timp ce profitul net consolidat a fost 
de 7.206.972 lei, în scădere cu 59% faţă de anul precedent. 

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

Profit Autonom 2020
2020 Evoluţie

Venituri financiare 1,329,928 162.2%507,193

Profit operaţional
Cheltuieli financiare

33,268,482
(25,274,151)

(18.9%)
16.3%

41,009,923
(21,726,236)

Profit înainte de impozitare
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Profitul net al exerciţiului financiar

9,324,259
(2,117,287)

7,206,972

(52.9%)
(4.9%)

(-59.0%)

19,791,406
(2,225,226)
17,566,180

2019

Deţinătorilor de capitaluri proprii ai societăţii – mamă
Interese care nu controlează
Total rezultat global

Rezultat pe acţiune

7,206,972
-

7,206,972

3.6

(-59.0%)
-

(-59.0%)

-

17,563,546
2,634

17,566,180

8,78

Atribuibil

Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Flotă auto și echipamente pentru închiriere
Dreptul de utilizare a activelor
Alte imobilizări corporale
Investiţii imobiliare

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

Active Autonom 2020

Investiţii în instrumente de capitaluri proprii
Creanţe comerciale
Împrumuturi acordate părţilor afiliate

537,640,128
275,776

202,146,510
323,970,352

1,047,470
1,591,527

31 dec. 2020

423,696
172,554

8,012,243

31 dec. 2019
532,544,153

2,442,166
195,664,513
322,882,415

683,698
1,651,396

423,696
384,713

8,411,556

Evoluţie
1.0%

(88.7%)
3.3%
0.3%

53.2%
-3.6%

-
(55.1%)
(4.7%)
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Creanţe comerciale: au crescut cu aproximativ 5.4 mil de lei, de la 15.963.853 lei în 2019, la 
21,425,893 lei în 2020. În perioada 15 martie – 15 mai, pentru a ne ajuta clienţii în perioada 
de izolare, au fost acordate termene de plată extinse, urmând ca plăţile să fie recuperate 
eșalonat;

Cheltuieli înregistrate în avans: au crescut cu 158.4% pentru diminuarea riscului de client și 
gestionarea mai prudentă a valorii activelor;

Numerar și echivalente de numerar: au scăzut cu 17%: de la 89,378,134 lei în 2019, la 
74,613,162 lei în 2020, ca urmare a investiţiilor realizate în active;  

Stocuri (mașini aflate în parcul de vânzare): au scăzut cu aproximativ 83% în 2020 în 
comparaţie cu 2019, de la 10,561,590 lei la 1,799,740 lei, ca urmare a creșterii vânzărilor de 
mașini rulate cu 72.4%, mașini provenite din parcul de închirieri auto și din contractele de 
leasing operaţional.

TOTAL ACTIVE

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

656,070,120

123,525,967
10,561,590
15,963,853

7,230,612
391,778

89,378,134

641,462,666

103,822,538
1,799,740

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

74,613,162

(2.2%)

(16.0%)
(83.0%)
34.2%

(31.2%)
158.4%
(16.5%)

Flota totală a Grupului Autonom la finalul anului 2020 a fost de 8.547 de mașini. Scăderea netă 
a flotei faţă de anul 2019 a fost de 605 mașini. Flota de închirieri pe termen scurt a fost redusă 
cu 205 mașini pentru a fi adaptată la noile cerinţe din piaţă, ca parte a procesului de optimizare 
a costurilor.

Cu toate acestea, în 2020, Autonom Services SA a achiziţionat 303 mașini pentru divizia de 
rent-a-car și 1.519  pentru divizia de leasing operaţional.

Din totalul activelor deţinute, Grupul a vândut în exerciţiul financiar încheiat în Decembrie 2020 
2.378 de autovehicule.

Activele corporale și necorporale (nete) ale grupului au fost în valoare de 641,462,666 lei. 
Variaţii semnificative (creșteri/descreșteri) în cadrul activelor de la nivelul Grupului au fost:
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Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel

Capitaluri și datorii Autonom 2020

TOTAL CAPITAL PROPRIU 106,889,238 99,684,553 7.2%

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

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

-

2020

106,889,238

2019
20,000,000
13,485,527
65,780,117

7,475

99,677,078

Evoluţie
-

9.8%
9.6%

-

7,2%

TOTAL DATORII 534,573,428 556,385,567 (3.9%)

TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII 641,462,666 656,070,120 (2.2%)

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

379,353,020
51,508,411
96,622,374

212,758,855
3,897,578
6,475,814
8,089,988

380,379,524
90,007,861
95,341,617

180,880,106
3,327,317
3,800,409
7,022,214

(0,3%)
(42.8%)

1.3%
17.6%
17.1%
70.4%
15.2%

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

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

71,400
3,068,475

176,006,043
15,134,040
76,883,979
81,487,710

71,400
2,428,915

(11.8%)
(16.8%)
(4.5%)

(18.9%)
-

26.3%
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Capitaluri și datorii Autonom 2020
Variaţii semnificative (creșteri/descreșteri) în cadrul datoriilor și al capitalurilor proprii de la 
nivelul Grupului au fost:

Cash Flow Autonom 2020
Grupul Autonom a încheiat anul 2020 cu lichidităţi în valoare de 74,613,162 lei, o contribuţie 
semnificativă având-o emisiunea de obligaţiuni, din luna noiembrie 2019, încheind astfel anul cu 
rezerve importante pentru a asigura desfășurarea activităţii în perioada următoare.

Grupul Autonom are o structură diversificată a surselor pentru finanţarea activelor după cum 
urmează: facilităţi de overdraft la 3 institutii financiare, credite în derulare la 12 bănci și 
contracte de leasing în derulare cu 10 firme de leasing.

Capitalul propriu a crescut cu 7%, ca urmare a reinvestirii profitului aferent anului 2019, în 
valoare de 17,566,180 lei;
Datoriile aferente leasingului: în 2020, au crescut cu 18% datoriile pe termen lung și au scăzut 
cu 19% datoriile curente faţă de 2019.
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În 2021, România continuă să se confrunte cu un număr crescut de cazuri de COVID-19 în toate 
zonele ţării. Prin urmare, la momentul publicării acestui raport, România se află încă în perioada 
stării de alertă. În situaţia în care numărul de cazuri COVID-19 începe să crească din nou într-un 
ritm accelerat, există probabilitatea să fie implementată o nouă perioadă de carantină, cel mai 
probabil la nivel local, afectând doar anumite judeţe sau regiuni care sunt supuse restricţiilor. 

În decembrie 2020, România a început campania de vaccinare, iar la data publicării acestui 
raport, aproximativ 10% din populaţie este complet vaccinată împotriva COVID-19. Pe baza 
deciziilor luate de guvernele altor ţări care au o rată de vaccinare mai mare, este de așteptat ca 
restricţiile din România și ţările învecinate să fie relaxate pe măsură ce crește dimensiunea 
populaţiei imunizate. În același timp, este așteptată și scăderea numărului de cazuri de 
COVID-19.

În ciuda înmulţirii numărului de cazuri de COVID-19 în România de la începutul anului, în 2021 
Autonom a înregistrat creșteri pe toate liniile de business. Companiile locale, precum și cele 
internaţionale au dezvoltat un interes major pentru investiţii în servicii de leasing operaţional, iar 
pe partea de rent-a-car, Autonom a înregistrat un grad istoric de închiriere. Grupul continuă să 
lucreze cu diferite scenarii de caz pentru a se putea adapta rapid la orice schimbare de ultim 
moment. Rezultatele obţinute de Grup în T1 din 2021 demonstrează că situaţia evoluează 
conform scenariului pozitiv gândit de Autonom.

Prin urmare, conducerea Autonom este încrezătoare despre evoluţia afacerii în 2021 și ţintește 
un ritm de creștere cu 2 cifre a veniturilor și o profitabilitate semnificativ mai bună decât în 
2020, poate chiar și decât în 2019. Managementul companiei are în vedere consolidarea poziţiei 
în pieţele în care Autonom activează, precum și testarea de produse și pieţe noi. Un exemplu 
relevant în ceea ce privește continuarea activităţii de consolidare a poziţiei Autonom este linia 
de business AutoRulate – în T2 2020, compania a deschis o noua locaţie dedicată pieţei de 
retail, de la care se așteaptă să accelereze și mai mult veniturile generate de vânzările de mașini 
second-hand, provenite din flotele Autonom de închirieri auto sau de leasing operaţional. 

În 2021, conducerea Autonom va continua să evalueze toate oportunităţile de creștere 
sustenabilă, atât organică, cât și prin achiziţii de companii compatibile cu modelul de business al 
companiei. O abordare similară a fost aplicată în cazul BT Operaţional Leasing, care începând cu 
ianuarie 2021 este complet integrată în Autonom Services. Prin această fuziune, Autonom a 
parcurs un pas important în dezvoltarea diviziei de leasing operaţional a Grupului, prin creșterea 
portofoliului de clienţi și a activelor deţinute, și prin colaborarea strânsă cu cel mai puternic grup 
financiar local – Banca Transilvania. De asemenea, integrarea a accelerat dezvoltarea Autonom 
Services prin obţinerea unor sinergii importante, financiare și operaţionale. 

2021: Elemente de perspectivă
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De asemenea, Autonom acordă o atenţie sporită pieţei de mașini electrice și hibride în contextul 
cererii tot mai crescute pentru astfel de vehicule, precum și potenţialului de dezvoltare de flote 
verzi pentru acești clienţi. Pentru o imagine de ansamblu, în România, în primele trei luni ale 
anului 2021 au fost vândute aproximativ 2.500 de mașini noi electrice, cu peste 50% mai mult 
faţă de aceeași perioadă a anului 2020. În ceea ce privește mașinile electrice, tot mai multe 
companii și persoane fizice sunt de părere că acestea au devenit mult mai practice datorită 
îmbunătăţirilor aduse tehnologiei bateriilor, a autonomiei mai mari în ceea ce privește numărul 
de kilometri parcurși, precum și a înmulţirii numărului staţiilor de încărcare. În plus, vehiculele 
electrice scad costurile cu transportul, mai ales pentru consumatorii cu rute regulate de 
100-150 de kilometri pe zi. Având în vedere contextul în care apar tot mai multe modele noi și 
atractive de mașini electrice, precum Dacia Spring, Ford Puma, gama Toyota Hybrid, conducerea 
consideră că această piaţă va continua să progreseze. Astfel, Autonom poate beneficia de 
această dezvoltare prin furnizarea de leasing operaţional verde către companii.

Menţinerea obiectivelor de creștere în ritm susţinut a afacerilor, în măsură semnificativă 
utilizând baza actuală de clienţi, precum și a adiţionării sănătoase de clienţi noi, conform 
politicii de credit comercial;

Păstrarea unui vast portofoliu de clienţi mulţumiţi (rata înlocuire a contractelor semnificative 
de peste 95% în ultimii șapte ani) și cu vechime în relaţiile cu Grupul, care va continua să 
reprezinte fundaţia afacerii;

Accent pe menţinerea marjelor de profitabilitate ţintite la nivel de contract individual, chiar în 
condiţiile asumării unui avans al afacerilor sub potenţialul teoretic de creștere;

Avantajele competitive durabile ale Grupului (reţeaua naţională de agenţii, politica specifică 
de asigurări și gestiune daune etc.) vor asigura flexibilitatea acestuia în a capitaliza 
oportunităţile de creștere organică pe pieţele de profil, precum și capacitatea de reacţie în 
cazul unor schimbări de natură disruptivă în piaţa de mobilitate (shared mobility, ride sharing) 
și în condiţii economice recesioniste;

Creșterea scadenţei medii a finanţărilor, prin intermediul emisiunilor de obligaţiuni, în acord 
cu maturitatea medie de circa patru ani a portofoliului de contracte de leasing operaţional, ce 
ar rezulta într-o creștere a flexibilităţii Grupului în a capitaliza oportunităţile de pe piaţă.

Opţiuni de dezvoltare
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Societatea este administrat 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 SA 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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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

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.
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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 deţina 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. 



Obligaţiuni
AUT24E pe BVB
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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 2020, au fost efectuate 65 de tranzacţii iar 233 obligaţiuni AUT24E și-au schimbat deţinătorii. 
Valoarea totală tranzacţionată a acţiunilor Autonom în 2020 a fost de 231.395 euro (1.120.885 
lei).

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 2020, 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-”. 

Despre valorile mobiliare admise la tranzacţionare 
pe Bursa de Valori București



Riscurile
companiei Autonom
și managementul acestora
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Riscuri ale companiei Autonom
Riscuri referitoare la activitatea societăţii și industria în care acesta 
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 27 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 sa nu își poată onora obligaţiile la 
termenul de scadenta, 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

financiar, credit bancar și facilitaţi de credit pe termen scurt pentru a finanţa achiziţiile de noi 

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 

Risc de cash-flow
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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. 

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 alerta, 
perioada necesară pentru redresarea economiei românești, măsurile luate de stat pentru a ajuta 
companiile locale precum și potenţialul risc de recesiune. Dinamica afacerilor și a profitabilităţii

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 continuă să se confrunte cu un număr crescut de 
cazuri COVID-19 în toată ţara. În 2021, România continuă să se afle în perioada stării de alertă 
și implementează succesiv diferite măsuri de relaxare. Cu toate acestea, în cazul în care numărul 
de cazuri COVID-19 începe să crească rapid din nou, există probabilitatea să fie implementată în 
România o nouă perioadă de carantină, 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  

Grupului 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. 

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

O parte din activitatea Grupului, mai specific serviciul de închiriere auto pe termen scurt, este 
sezonieră și poate fi afectată de evoluţia turismului în România. În cazul unei stări de urgenţă 
prelungite, stări de alertă sau 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. 

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

Angajamentele din contractele de finanţare pot restricţiona activitatea Societăţii

Societatea este supusă riscului de credit

Societatea este supusă  tuturor riscurilor aferente industriei în care activează

Modificările legislaţiei fiscale ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra 
rezultatelor operaţiunilor Societăţii 

Este posibil ca asigurarea Societăţii să nu fie adecvată pentru protejarea Societăţii 
împotriva tuturor pierderilor potenţiale care o pot afecta

O parte din activitatea Societăţii este sezonieră și poate fi afectată de evoluţia 
turismului, precum și de politicile guvernamentale de sprijinire a sectorului pe 
termen mediu și lung
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Riscuri referitoare la investiţia în obligaţiuni

Există posibilitatea ca deţinătorii de obligaţiuni să nu reușească să-și vândă obligaţiunile cu 
ușurinţă sau la preţuri care să le asigure un randament comparabil cu cel obţinut în cazul unor 
investiţii similare care au dezvoltat o piaţă secundară. 

Riscul de lichiditate al pieţei de obligaţiuni

ASF este autorizată să suspende de la tranzacţionare sau să solicite pieţei reglementate să le 
suspende de la tranzacţionare dacă situaţia emitentului relevant este de asemenea natură încât 
continuarea tranzacţionării ar afecta interesele investitorilor. 

Obligaţiunile pot fi suspendate sau excluse de la tranzacţionare la Bursa de Valori 
București

Valoarea de piaţă a Obligaţiunilor poate fi afectată de bonitatea Societăţii precum și de o serie 
de factori suplimentari, inclusiv fluctuaţiile ratei dobânzii de piaţă și ale ratei randamentului 
Obligaţiunilor, precum și de timpul rămas până la data scadenţei Obligaţiunilor. Valoarea 
Obligaţiunilor depinde de o serie de factori care includ evenimente economice, financiare și 
politice care au loc în România sau în altă parte din lume, inclusiv factori care afectează pieţele 
de capital în general și piaţa pe care se tranzacţionează Obligaţiunile. 

Deţinătorii de Obligaţiuni sunt expuși riscului ca preţul Obligaţiunilor să scadă ca 
urmare a modificării ratei de dobândă de pe piaţă 
Inflaţia poate reduce valoarea viitoarelor plăţi de principal și dobânzi.

Obligaţiunile sunt negarantate. În cazul falimentului Societăţii, creanţele cu privire la Obligaţiuni 
vor avea un rang inferior, cu un număr de creanţe urmând a fi plătite cu prioritate, conform 
legislaţiei în vigoare. Astfel, dacă în caz de faliment al Societăţii, activele Societăţii nu sunt 
suficiente pentru a permite Societăţii să ramburseze integral creanţele creditorilor cu rang 
prioritar Obligaţiunilor, deţinătorii de Obligaţiuni își vor pierde întreaga investiţie în Obligaţiuni.  
Pe de altă parte, având în vedere că majoritatea datoriilor financiare ale Societăţii sunt 
garantate, iar Obligaţiunile sunt negarantate, există riscul ca, în cazul executării silite a unor 
bunuri ale Societăţii, bunurile rămase să fie insuficiente pentru îndestularea deţinătorilor de 
Obligaţiuni. Într-un astfel de caz, aceștia s-ar putea să nu obtină decât o parte din investiţia lor 
în Obligaţiuni sau să piardă în întregime această investiţie.

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

Rata de reînnoire a contractelor importante de peste 95% în ultimii șapte ani;

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;

Investitorii ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai 
semnificative riscuri de care compania are cunoștinţa 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 ca 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, performantele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere 
a preţului acţiunilor 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
-l a-tranzactionare-27.11.2019-VF.pdf.     

Alte riscuri

Managementul riscului
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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 rata de leasing scadentă, Grupul reintră în posesia 
autovehiculelor;

Granularitate ridicată clientelă (flota medie/client ~ 5 autovehicule, pondere top 10 clienţi 
mai mică de 30% în total cifra de afaceri leasing operaţional și rent-a-car);

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;
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Conform celor mai bune informaţii disponibile, confirmăm că situaţiile financiare consolidate și 
individuale oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind poziţia financiară a 
societăţii Autonom Services SA ("Societatea") la 31 decembrie 2020, performanţa financiară și a 
fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la acea dată, în conformitate cu standardele de 
contabilitate aplicabile, și că Raportul Anual aferent perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020, 
transmis operatorului pieţei de capital - BVB - precum si Autorităţii de Supraveghere Financiara, 
prezintă în mod corect și complet informaţiile despre Societate.

Mihaela Angela Irimia 
Președinte Consiliu de Administraţie

Declaraţia Conducerii



Raport non 
financiar Autonom
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Principii de guvernanţă corporativă
Autonom are o structură plată cu 3 niveluri ierarhice: consiliul de administraţie, managerii și 
angajaţii. Toţi managerii raportează direct către consiliu și nu există un „management al 
managerilor”. Compania devine astfel o reţea: fiecare sucursală și funcţie este organizată ca o 
companie mai mică, având profituri și pierderi proprii pentru care managerul este responsabil. 
Aproape 90% din decizii sunt luate în interiorul echipelor fără intervenţia consiliului de 
administraţie. Managerii raportează Consiliului de Administraţie contribuţiile și realizările zilnice, 
își analizează performanţele și se consultă adesea cu ceilalţi manageri și restul echipei, tocmai 
pentru a deveni responsabili și motivaţi de rezultatele lor financiare. 

Consiliul de Administraţie este format din 3 administratori numiţi de AGA pentru un mandat de 
4 (patru) ani. Conform Actului Constitutiv al Autonom, la orice moment, majoritatea 
administratorilor companiei vor fi administratori neexecutivi. 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 
companiei.

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.

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.

Îndeplinirea tuturor obligaţiilor privind realitatea vărsămintelor efectuate de acţionarii 
Autonom; 

Existenţa reală a dividendelor plătite; 

Existenţa registrelor cerute de lege și corecta lor ţinere; 

Exacta îndeplinire a hotărârilor AGA; 

Îndeplinirea oricăror altor îndatoriri impuse de lege ori de Actul Constitutiv. 

Membrii Consiliului de Administraţie sunt răspunzători de:
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În momentul pregătirii acestui raport, Consiliul de Administraţie al Autonom este format din 
următorii membri:

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

Conducerea grupului este delegată de către Consiliul de Administraţie unui director general. În 
prezent, directorul general al Autonom este Mihaela-Angela Irimia, 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 proces 
decizional, Marius Ștefan și Dan-George Ștefan, fiecare având calitatea de salariat al Autonom, 
au un rol decizional și o contribuţie determinantă cu privire la strategie și direcţiile de dezvoltare 
ale grupului.

Autonom este o companie de familie care gândește pe termen lung. Succesul acesteia este dat 
de mulţumirea clienţilor și de evoluţia celor 500 de angajati, iar viziunea grupului este să fie un 
model de afaceri autentic. Creșterea afacerii, profitabilitatea și stabilitatea financiară sunt 
consecinţele firești ale acestei viziuni. Valorile Autonom sunt: 

Cultura organizaţională și valorile Autonom 

Onestitatea și 
integritatea sunt 
fundamentale pentru 
dezvoltarea companiei 
noastre.

Facem ceea ce este
necesar pentru a ne 

ajuta clienţii.

Suntem adaptabili și 
flexibili. Simplitatea 
este drumul nostru.

Evoluăm în 
fiecare zi.

Suntem o echipă. 
Respectul, bunul simţ 

și zâmbetul sunt 
secretele noastre.
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Nu există un departament de resurse umane în grupul Autonom. Managerii își dedică 30% din 
timp dezvoltării angajaţilor și activităţilor de resurse umane.

Autonom este singura companie românească care a primit titlul de Best Employer timp de 5 ani 
consecutivi, iar în anul 2018 s-a alăturat comunităţii celor 123 de organizaţii recunoscute de 
WorldBlu la nivel mondial, care promovează principiile democratice și încurajează libertatea la 
locul de muncă.

Activitatea și cultura organizaţională a companiei au fost recunoscute de-a lungul timpului de 
către parteneri și angajaţi prin diverse premii.

Sprijinirea dezvoltării angajaţilor: Succesul companiei este definit de evoluţia tuturor 
angajaţilor. În acest sens, compania oferă o experienţă de învăţare cât mai personalizată prin 
training-uri, coaching, cursuri și suport din partea liderilor companiei. De asemenea, toţi 
angajaţii au acces la o bibliotecă vastă cu titluri din diverse domenii. Este recunoscut faptul ca 
în Autonom, cititul este o responsabilitate de serviciu, unde este recomandată citirea, cel 
puţin, a unei cărţi pe lună.

Sustinerea flexibilităţii: Autonom pune accentul pe bunăstarea angajaţilor pentru a se bucura 
de echilibru între viaţa profesională și cea personală. În funcţie de tipul job-ului, există 
posibilitatea de a lucra de acasă atunci când angajaţii își doresc acest lucru, iar programul 
flexibil le permite să înceapa și să termine activitatea la ore potrivite nevoilor lor.

Încurajarea implicării în comunitate a echipei: Fundaţia Autonom a fost creată cu scopul de a-i 
ajuta pe cei din jur și de a oferi angajaţilor din grup ocazia să iniţieze și să se implice în proiecte 
care au un impact pozitiv în comunităţile din care aceștia fac parte. Printre proiectele frecvent 
implementate se numără: asigurarea materialelor necesare pentru a merge la școala (cărţi, 
rechizite), acordarea de burse tinerilor cu potenţial pentru a participa la diverse programe de 
pregătire, participare în calitate de trainer la after school și multe altele.

Facilitarea unui spirit inovativ: Toţi angajaţii Autonom sunt încurajaţi să își exprime liber ideile 
despre cum organizaţia ar funcţiona mai bine. Astfel a fost creat un program intern cu 
ajutorul căruia sunt adunate, selectate și implementate propunerile de inovaţii primite din 
partea colegilor, astfel încât fiecare membru al echipei are un impact direct în transformarea 
companiei.

Cultura organizaţională a grupului Autonom se bazează pe următoarele patru principii:
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Promovarea transparenţei privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia.

Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni profesioniști; 

Recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

Păstrarea competitivităţii în piaţa de remunerare;

Alinierea remuneraţiei cu recomandările privind buna guvernanţă; 

Din dorinţa de a avea un impact pozitiv în comunităţile din care face parte, în anul 2013 a luat 
naștere Fundaţia Autonom. Aceasta a fost creată cu scopul de a atinge trei obiective principale: 
să participe la dezvoltarea educaţiei, să ofere mediul prielnic în care autonomii să se implice și să 
poată deveni voluntarii care aduc schimbări în educaţia comunităţilor din care fac parte, 
îndemnându-i astfel să formeze echipe cât mai unite și să aibă un impact pozitiv în societate. 

Astfel, angajaţii Autonom au la dispoziţie un buget prestabilit, dar flexibil, pentru a susţine 
cauzele și nevoile identificate în cadrul comunităţilor pe baza unor simple principii de urmărit de 
către orice voluntar: domeniul general să fie educaţia, să propună întotdeauna minimum trei 
proiecte pe care ulterior le pot prioritiza în implementare și să existe o echipă de min 2-3 
voluntari pentru realizarea proiectului.

Din 2013 și până în prezent, voluntarii Autonom au fost implicaţi în peste 500 de proiecte 
dedicate educaţiei. 

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a angajaţilor grupului sunt 
următoarele:

Transparenţa este, de asemenea, o valoare esenţială în Autonom, deoarece 90% din informaţii, 
sunt accesibile în sistemul intern al Autonom și fiecare decizie de management este derivată din 
valorile companiei.

Principii generale privind Politica de Remunerare 

Iniţiative Sociale și implicare în comunitate

Un aspect esenţial în privinţa politicii de remunerare Autonom constă în faptul că membrii 
echipei de vânzări sunt remuneraţi cu salariu fix, fără bonusuri legate de performanţa 
individuală. Grupul a implementat o politica de bonusuri anuale la nivel de echipe, fiecare 
anagajat fiind bonusat cu o participare la profit, la nivel de exerciţiu financiar anual. Astfel, 
dividendele, fără excepţie, ajung în buzunarul fiecărui membru al echipei.
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Împreună cu Fundaţia Autonom, compania Autonom este un susţinător activ al dezvoltării și al 
creșterii calităţii procesului educaţional din România, fiind partener de mobilitate al celor care dau 
o mână de ajutor în acest proces. 

De la începutul crizei COVID-19 în România, echipa Autonom și -a comunicat deschiderea de a 
ajuta cu resursele proprii ONG-urile, fundaţiile și instituţiile publice care au avut nevoie de 
mobilitate în această perioadă de luptă împotriva coronavirusului. Așa s-a născut proiectul HELP. 
Pentru a capta și procesa în mai puţin de 24h solicitările de sprijin din toată ţara, a fost formată o 
echipă dedicată pentru acest proiect care a ţinut legătura permanent cu voluntarii Autonom din 
teren și organizaţiile din prima linie. De asemenea, a fost deschisă o linie telefonică dedicată și 
dezvoltată platforma help.autonom.ro care au fost puse la dispoziţia celor care au avut nevoie de 
sprijin. 

Cu o echipă dedicată, Autonom  a reușit să sprijine  în perioada martie-mai 2020, 66 de ONG-uri 
din toată ţara, contribuind cu  aproximativ 100 de vehicule și zeci de voluntari, punându-și astfel 
resursele proprii în slujba binelului comunităţii și a celor afectaţi.  
Mașinile au fost utilizate pentru distribuirea echipamentelor de protecţie necesare medicilor sau 
persoanelor vulnerabile, pentru a distribui alimente sau o masă caldă celor din linia întâi sau celor 
care nu se puteau deplasa, pentru deplasarea în siguranţa a cadrelor medicale și pentru a asigura 
asistenţa în comunităţi. 

Printre asociaţiile susţinute se numără Asociaţia Nod Maker Space, Vivid, Viziere, StudentPlus, 
Fundaţia Comunitară Galaţi, ImparteBucurie.ro, Fundaţia Păpădia, Fundaţia de Sprijin Comunitar, 
Carpathia, Carusel, Constanţa Unita, Fundaţia Comunitară Cluj, Asociaţia Copii pentru Viitor, 
Centru de Resurse pentru Regenerare Urbană, Ator Banatul de Munte, New Romanian Cuisine, 
Fundaţia Comunitară Buzău, Asociaţia SAFCI, Cutia cu Medicamente, Dăruiește Aripi, Asociaţia 
Adi Hădean, Help Autism, Asociaţia Caritabilă Marius și Prietenii, Fundaţia Comunitară Banatul 
Montan ș.a. 
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În momentul publicării acestui raport, Autonom lucrează la reducerea consumului de hârtie prin 
emiterea facturilor în format electronic și își încurajează furnizorii să adopte același 
comportament. De asemenea, compania depune eforturi pentru colectarea selectivă a hârtiei și 
reciclarea acesteia, precum și a altor deșeuri precum cartonul sau sticla. Aceste acţiuni ajută 
Autonom să reducă la minim utilizarea hârtiei și să devină astfel o companie eco-friendly.

Mediul și utilizarea deșeurilor

O dare de mită sau luare de mită este darea sau oferirea unui lucru de valoare sau a unui avantaj, 
direct ori indirect, oricărei persoane, pentru a determina acea persoană sau oricare altă 
persoană să execute o funcţie sau activitate inadecvată. O mită poate fi financiară sau de altă 
natură și poate include primirea sau oferirea de bani, împrumuturi, contribuţii sau donaţii, 
călătorii, oferte de angajare, restituiri, reduceri, bunuri, servicii sau orice altceva care poate fi 
considerat de valoare. Cadourile sau divertismentul pot fi interpretate ca și forme de mită în 
anumite circumstanţe.

Autonom interzice implicarea angajaţilor în mituire și are o politică de toleranţă zero privind 
mituirea și corupţia. Politica de grup interzice promiterea, oferirea sau oferirea de mită, precum 
și solicitarea, acceptarea sau primirea de mită. Grupul interzice, de asemenea, angajaţilor să 
accepte daruri sau servicii care ar putea influenţa deciziile de afaceri. 

Aspecte legate de Anti-corupţie și Anti-mită

Mihaela Angela Irimia
Președinte Consiliu de Administraţie
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Situaţii financiare individuale și consolidate pregătite 
conform OMFP Nr. 2844/2016 cu modificările și 
completările ulterioare
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 Tel:  +40 21 402 4000
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre act ionarii Autonom Services S.A.

Raport asupra auditului situatiilor financiare

Opinia

Am auditat situat iile financiare ale societat ii Autonom Services S.A. („ Societatea” ) cu sediul

social in Piatra Neamt, Strada Fermelor, no. 4, ident if icata prin codul unic de inregistrare fiscala

18433260, care cuprind situat ia pozit iei f inanciare la data de 31 decembrie 2020, situatia

contului de profit  si pierdere si altor elemente ale rezultatului global, situatia modif icarilor

capitalului propriu si situatia f luxurilor de t rezorer ie pentru exercit iul financiar incheiat la aceasta

data si un sumar al polit icilor contabile semnif icat ive si alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile f inanciare anexate ofera o imagine f idela si justa a pozitiei f inanciare

a Societat ii la data de 31 decembrie 2020, ca si a performantei financiare si a f luxur ilor de

trezorer ie ale acesteia pentru exercit iul f inanciar incheiat 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 modif icarile si

clarificarile ulterioare.

Bazele opiniei

Noi am efectuat  auditul conform Standardelor Internat ionale de Audit  (ISA), Regulamentului (UE)

nr. 537/ 2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 („ Regulamentul (UE)

nr. 537/ 2014” ) si Legii nr.162 / 2017 („ Legea 162/ 2017” ). Responsabilitat ile noastre conform

acestor standarde sunt descrise mai detaliat  in sect iunea „ Responsabilitat ile auditorului pentru

auditul situatiilor f inanciare”  din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform

Codului Internat ional de et ica al profesionist ilor  contabili (inclusiv standardele internationale de

independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internat ionale de Etica pentru Contabili (codul

IESBA),conform cerintelor et ice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in

Romania, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 537/ 2014 si Legea 162/ 2017, si ne-am indeplinit

responsabilitat ile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele

de audit  pe care le-am obt inut  sunt  suficiente si adecvate pentru a const itui baza pentru opinia

noastra.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit  sunt acele aspecte care, in baza rat ionamentului nost ru profesional, au

avut cea mai mare importanta pentru auditul situat iilor f inanciare din perioada curenta. Aceste

aspecte au fost  abordate in contextul auditului desfasurat asupra situat iilor f inanciare in

ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu

pr ivire la aceste aspecte cheie.
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Pentru f iecare aspect de mai jos, am prezentat  in acel context  o descriere a modului in care

auditul nostru a abordat  respectivul aspect.

Am indeplinit  responsabilitat ile descrise in sect iunea „ Responsabilitat ile auditorului pentru

auditul situatiilor f inanciare”  din raportul nostru, inclusiv in legatura cu aceste aspecte cheie. In

consecinta, auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor  proiectate sa raspunda la evaluarea

noastra cu pr ivire la riscul de erori semnificative in cadrul situatiilor financiare. Rezultatele

procedurilor noastre de audit , inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda aspectele de

mai jos, const ituie baza pentru opinia noastra de audit asupra situat iilor  f inanciare anexate.

Aspect cheie de audit Modul in care auditul nostru a abordat aspectul

cheie de audit

Evaluarea valor ilor reziduale si a duratelor de viata

utila ale f lotei folosite pentru inchiriere, inclusiv a

flotei de act ive aferente dreptului de ut ilizare si

analiza specifica de depreciere a acestor active

Act ivele incluse in f lota auto folosita pent ru inchiriere,

det inute in proprietate de Societate, in valoare de

116.109  mii RON sau prin contracte de leasing

clasif icate ca act ive aferente dreptului de utilizare –

contracte cu t ransfer  de proprietate sau optiune de

cumparare, pent ru care se aplica IAS 16 din punctul de

vedere al amort izarii – in suma de 319.596 mii RON la

31 decembrie 2020 – sunt evaluate la cost minus

amortizarea acumulata si orice ajustare de depreciere.

Conducerea trebuie sa evalueze valoarea reziduala si

durata ut ila de viata a unui activ cel put in la sfarsitul

f iecarui exercit iu financiar  si sa evalueze daca sunt

necesare ajustari pentru depreciere specifice. In functie

de rezultatul acestor analize, modificarile pot  fi

contabilizate ca modificare a est imarilor contabile

reflectata prin amort izare prospect iva sau ca o ajustare

de depreciere specif ica. Determinarea oricarei ajustari

de depreciere in ceea ce priveste activele ce fac obiectul

contractelor de leasing operat ional depinde in principal

de cum este afectata valoarea recuperabila de catre

valoarea reziduala ce poate f i obtinuta la finalul

contractului de leasing.

Valor ile reziduale viitoare sunt influentate in special de

numarul de kilomet ri realizat , clasa act ivului si

producatorul, starea generala a autovehiculului, precum

si de evolut ia pietei de autovehicule uzate (second hand)

la data la care acestea sunt vandute. Valorile reziduale

ale autovehiculelor administrate de Societate variaza in

funct ie de t ipul act ivului si, astfel, evaluarea cu pr ivire la

Munca noastra de audit  s-a concent rat pe

urmatoarele proceduri, fara a se limita la

acestea:

 Am obt inut  o intelegere asupra modului de

gest ionare a riscurilor aferente f lotei

folosite pent ru inchiriere ast fel cum este

proiectat  si implementat  la nivelul Societat ii.

 Am analizat informatiile si datele incluse in

baza de date operationala folosita pent ru

evaluarea valorii reziduale si a valorii juste a

autovehiculelor, am comparat, pentru un

esantion de t ranzact ii din cursul exercitiului

f inanciar, valorile obt inute din vanzarile

efect ive comparat iv cu valoarile contabile la

data cedarii, cu scopul de a evalua

caracterul rezonabil al valorilor reziduale

revizuite; am analizat tendinta pierder ilor

din cedare ulterior reviziei valorilor

reziduale si am discutat  cu conducerea

Societat ii despre categoriile de autovehicule

vandute in pierdere pe durata exercit iului

f inanciar.

 De asemenea, am analizat  care sunt

autovehiculele pentru care nu exista un

cont ract  de leasing operat ional activ la data

bilantului .
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Aspect cheie de audit Modul in care auditul nostru a abordat aspectul

cheie de audit

valor ile viitoare realizata de conducere se bazeaza pe o

serie de ipoteze, estimari si rat ionamente.

Societatea a revizuit  valorile reziduale ale flotei sale

folosita pentru inchiriere la data de 31 decembrie 2020

si anterior, la data interimara, luand in considerare atat

factori interni, cat  si externi Societat ii, cum ar f i:

vanzarile efective de autovehicule utilizate in cursul

anului, corelarea acestor valori la data bilantului cu

numarul est imat de kilomet ri realizat i, clasa act ivului si

producatorul, utilizarea potentiala a autovehiculului in

cazul contractelor de leasing anulate si, posibil, impactul

pandemiei de COVID-19 asupra valorilor reziduale ale

autovehiculelor. Ulterior, pe baza analizei realizate la 31

decembrie 2020, conducerea a ident ificat  o reducere a

valor ii anumitor categorii de autovehicule ut ilizate si a

fost  inregistrata o ajustare de depreciere in suma de

1.407 mii RON.

Datorita semnif icat iei valorii f lotei folosita pent ru

inchiriere, incertitudinii in est imare aferenta determinarii

valorii reziduale a act ivelor, duratelor de viata ut ila

aferente, precum si oricarei ajustari de depreciere

specif ica necesara, consideram ca evaluarea flotei

folosite pentru inchiriere, inclusiv a flotei de act ive

aferente dreptului de ut ilizare, reprezinta un aspect -

cheie de audit .

Prezentarile realizate de Societate sunt  incluse in nota

2.2.6 Flota auto si alte imobilizari corporale, nota 3,

RATIONAMENTE, ESTIMARI SI IPOTEZE CONTABILE

SEMNIFICATIVE - Revizuirea duratelor de viata ut ila si

valorile reziduale ale activelor incluse in flota auto

folosita pentru inchiriere, nota 13 Imobilizari corporale –

Flota auto folosita pent ru inchiriere si nota 14 Dreptul de

utilizare a act ivelor , din situat iile financiare.

 Am discutat  si am revizuit  analiza realizata

de conducere cu privire la impactul asupra

valorii reziduale luand in considerare

vechimea autovehiculului la data de 31

decembrie 2020 si am evaluat si impactul

posibil decurgand din pandemia de COVID-

19 în raport  cu t ranzactiile de vanzare

efect ive realizate in cursul exercit iului

f inanciar.

 Am evaluat analiza evenimentelor

declansatoare a deprecierii realizata de

conducere pentru act ivele date spre

inchiriere, cu accent  pe categoriile de

autovehicule vandute in pierdere in t impul

anului, pentru a evalua daca a fost

inregistrata o scadere a pietei pent ru

categoria respect iva de act ive. Am discutat

cu conducerea si am analizat  si daca au

existat  modif icari in piata care ar f i putut

afecta pretul de vanzare al autoturismelor

folosite si, implicit , valoarea reziduala pe o

baza prospect iva si daca este necesara o

ajustare pentru depreciere specif ica la 31

decembrie 2020. Am analizat  ajustarea de

depreciere specif ica inregist rata de

conducere in privinta anumitor autovehicule

la data de 31 decembrie 2020.

 Am efectuat  o analiza a preturilor de

vanzare a autoturismelor folosite, avand in

vedere informat iile disponibile dupa

incheierea exercit iului f inanciar, si am

evaluat daca este necesara o ajustare de

depreciere specif ica sau generala la data

bilantului.

De asemenea, am evaluat  caracterul adecvat  al

prezentarilor incluse in situat iile f inanciare.

Alte informatii

Alte informat ii includ Raportul administrator ilor consolidat  si individual, dar nu includ situat iile

f inanciare si raportul nostru de audit  cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru

alte informat ii.
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Opinia noastra de audit asupra situatiilor  f inanciare nu acopera alte informat ii si nu expr imam

nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul efectuat  de noi asupra situat iilor f inanciare, responsabilitatea noastra este

de a cit i aceste alte informatii si, facand acest  lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in

concordanta, in mod semnificat iv, cu situatiile f inanciare sau cunost intele pe care le-am obt inut

in urma auditului sau daca acestea par sa includa erori semnif icative. Daca, in baza activitat ii

desfasurate, ajungem la concluzia ca exista eror i semnificative cu privire la aceste alte informatii,

noi t rebuie sa raportam acest  lucru. Nu avem nimic de raportat  in acest  sens.

Responsabilitatea conducerii si a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situat iile

financiare

Conducerea Societat ii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situat iilor f inanciare

in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/ 2016 pentru aprobarea

Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu

modif icarile si clarificarile ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera

necesar pentru a permite intocmirea de situat ii f inanciare care sunt lipsite de denaturari

semnificative, cauzate f ie de frauda, f ie de eroare.

La intocmirea situat iilor  f inanciare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea Societat ii

de a-si desfasura act ivitatea conform principiului cont inuitatii activitatii si sa prezinte, daca este

cazul, aspectele referitoare la cont inuitatea activitat ii si folosirea principiului cont inuitat ii

act ivitat ii, mai putin in cazul in care conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii

inceteze act ivitatea sau nu are nicio alternat iva reala decat sa procedeze astfel.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegher ii procesului de

raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situat iilor financiare

Obiectivele noastre constau in obt inerea unei asigurari rezonabile privind masura in care

situatiile f inanciare, luate in ansamblu, nu contin denaturar i semnificat ive cauzate de eroare sau

frauda si de a emite un raport  de audit  care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila

reprezinta un nivel r idicat  de asigurare, insa nu este o garant ie ca un audit desfasurat  in

conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificat iva, daca

aceasta exista. Denaturar ile pot  f i cauzate fie de frauda f ie de eroare si sunt  considerate

semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat  la nivel individual sau

luate in ansamblu, vor inf luenta deciziile economice ale ut ilizatorilor  luate in baza acestor situatii

f inanciare.
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Ca parte a unui audit  in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional

si ne mentinem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:

• Identif icam si evaluam r iscurile de denaturare semnif icativa a situat iilor  f inanciare, cauzate

fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam procedur i de audit  care sa raspunda acestor

r iscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a const itui o baza pentru opinia

noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturar i semnificative cauzate de frauda este mai

r idicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificat ive cauzate de eroare, deoarece

frauda poate include complicitate, falsur i, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea

controlului intern.

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit  pentru a stabili procedurile de audit  adecvate

in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitat ii controlului

intern al Societat ii.

• Evaluam gradul de adecvare a polit icilor contabile ut ilizate si rezonabilitatea estimarilor

contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

• Concluzionam asupra caracterului adecvat al ut ilizarii de catre conducere a principiului

cont inuitatii activitatii, si determinam, pe baza probelor de audit  obt inute, daca exista o

incert itudine semnificativa cu privire la evenimente sau condit ii care ar putea genera indoieli

semnificative privind capacitatea Societatii de a-si cont inua activitatea. In cazul in care

concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atent ia, in raportul

de audit , asupra prezentarilor  aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste

prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noast re se bazeaza pe

probele de audit  obt inute pana la data raportului nostru de audit . Cu toate acestea,

evenimente sau condit ii viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare

act ivitatea in baza principiului cont inuitat ii act ivitat ii.

• Evaluam prezentarea, structura si cont inutul general al situatiilor financiare, inclusiv al

prezentarilor  de informatii, si masura in care situatiile f inanciare reflecta t ranzactiile si

evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiect ivele planif icate

si programarea in t imp a auditului, precum si constatarile semnif icat ive ale auditului, inclusiv

orice deficiente semnif icat ive ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului

nostru.

De asemenea, prezentam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la

conformitatea noastra cu cerintele et ice privind independenta si le comunicam toate relat iile si

alte aspecte care pot  f i considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta

si, unde este cazul, acțiunile întreprinse pentru eliminarea amenințărilor cu privire la

independenta sau masurile de protecție aplicate pentru a reduce acele amenințări.
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Dintre aspectele pe care le comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim acele

aspecte care au avut cea mai mare importanta in cadrul auditului asupra situat iilor f inanciare din

perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit .

Raport cu privire la alte cerinte legale si de reglementare

Raportare asupra unor informatii, altele decat situatiile financiare si raportul nostru de audit

asupra acestora

Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in

sectiunea „ Alte informatii” , refer itor la Raportul administratorilor consolidat  si individual, noi am

cit it  Raportul administratorilor consolidat  si individual si raportam urmatoarele:

a) in Raportul administrator ilor consolidat  si individual nu am identif icat  informat ii care sa nu

fie consecvente, sub toate aspectele semnificat ive, cu informat iile prezentate in situatiile

financiare la data de 31 decembrie 2020, atasate;

b) Raportul administratorilor consolidat si individual, ident ificat mai sus, include, sub toate

aspectele semnificative, informatiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.

2844/ 2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele

Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si clarificarile ulterioare, Anexa 1,

punctele 15-19;

c) pe baza cunostintelor noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului situatiilor

financiare intocmite la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul

acesteia, nu am ident ificat  informatii eronate semnif icative prezentate in Raportul

administratorilor consolidat si individual.

Alte cerinte privind cuprinsul raportului de audit  conform Regulamentului (UE) nr. 537/ 2014

al Parlamentului European si al Consiliului

Numirea si aprobarea auditorului

Am fost  numiti auditori ai Societat ii de catre Adunarea Generala a Act ionar ilor la data de 15 iulie

2020 pentru a audita situat iile financiare ale exercitiului f inanciar incheiat  la 31 decembrie

2020. Durata totala de misiune continua, inclusiv reinnoirile (prelungirea per ioadei pentru care

am fost  numiti init ial) si renumirile anterioare drept  auditor i a fost  de 6 ani, acoperind exercit iile

f inanciare incheiate la 31 decembrie 2015 pana la 31 decembrie 2020.

Consecventa cu raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit

Opinia noast ra de audit  asupra situat iilor f inanciare exprimata in acest  raport  este in concordanta cu

raportul suplimentar adresat  Comitetului de Audit  al Societatii, pe care l-am emis in data de 29 aprilie

2021.
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Servicii non-audit

Nu am furnizat  Societatii servicii non-audit  interzise mentionate la art icolul 5 alineatul (1) din

Regulamentul (UE) nr. 537/ 2014 al Parlamentului European si al Consiliului si ramanem

independenti fata de Societate pe durata auditului.

Nu am furnizat  Societatii si entitat ilor controlate de aceasta alte servicii decat  cele de audit

statutar si cele prezentate in situatiile f inanciare.

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: Gavrila Felicia Viorica Bucuresti, Romania

Inregistrat  in Registrul Public electronic cu nr. AF1513 29 aprilie 2021


















































































































