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Scrisoare din
partea fondatorilor

Scrisoare
Din partea fondatorilor
Dragi Parteneri,
Suntem bucuroși să vă punem la dispoziţie rezultatele
financiare ale Autonom pentru primul semestru din
2022, marcat de multe incertitudini. Am încheiat primul
semestru a lui 2022 cu rezultate în creștere pe toate
liniile de business, cu venituri totale de 239,8 milioane
de lei (în creștere cu 35% faţă de primele 6 luni din 2021)
și un profit net de 17,8 milioane de lei, în creștere cu 42%,
faţă de aceeași perioadă raportată.
Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am învăţat de-a lungul timpului a fost că
trebuie să fim pregătiţi financiar înainte de toate. Primul semestru al acestui an a fost încă unul
caracterizat de incertitudine și neprevăzut. 2022 a venit cu turbulenţe macroeconomice și inflaţie
galopantă, generate de suprapunerea pandemiei cu lanţuri de aprovizionare dereglate și o
situaţie geopolitică regională complicată, marcată de instabilitate politică și confruntări militare.
Toate acestea au continuat să ne testeze rezilienţa și capacitatea de a ne dezvolta business-urile
într-un mediu din ce în ce mai volatil. Autonom are un avantaj datorat capacităţii antrenate de a
lucra cu scenarii multiple, acompaniate de decizii foarte rapide și o viteză de implementare
ridicată, caracteristică business-urilor antreprenoriale. Capitalul atras prin emisiunea de
obligaţiuni de la sfârșitul anului trecut ne-a adus într-o poziţie financiară foarte bună și ne-a
permis să facem pași importanţi în tranziţia către flote verzi și să continuăm investiţiile pentru
dezvoltarea companiei, valorificând oportunităţile apărute în piaţă.
O oportunitate importantă valorificată în primul semestru al anului 2022 a fost achiziţia și
integrarea Ţiriac Operating Lease (Premium Leasing SRL), divizia de leasing operaţional a
Grupului Ţiriac. Prin această achiziţie ne-am întărit poziţia pe piaţa de leasing operaţional și am
depășit pragul de 11.000 de mașini externalizate prin Autonom. Procesul de integrare a echipei,
a proceselor de lucru și a portofoliului de clienţi a fost demarat în luna aprilie, odată cu aprobarea
din partea Consiliului Concurenţei. În acest moment așteptăm decizia autorităţilor pentru fuziune,
integrarea operaţională fiind deja finalizată.
Veniturile consolidate ale diviziei de leasing operaţional au fost de 127,9 milioane lei, în creștere
cu 42% faţă de aceeași perioadă a anului 2021. La acest rezultat financiar pozitiv a contribuit
integrarea Premium Leasing SRL și strategia Autonom de abordare a companiilor care utilizează
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flote relevante ca număr și administrare complexă. Un exemplu important este încheierea
parteneriatului cu Bergenbier, unul dintre cei mai activi producători de bere de pe piaţa
românească, pentru externalizarea parcului auto. Acest nou parteneriat ne-a confirmat încă o
dată că serviciile noastre se potrivesc flotelor de orice dimensiune. Majoritatea clienţilor noștri
de leasing operaţional sunt la primul exerciţiu de externalizare, de cele mai multe ori aceștia
fiindu-ne clienţi pe alte servicii.
Un alt factor relevant care a influenţat pozitiv rezultatele din acest semestru a fost construirea
stocurilor tampon de mașini. Anticiparea creșterii preţurilor de achiziţie și a întârzierilor tot mai
mari în livrarea mașinilor noi ne-au determinat să construim stocuri și să oferim mașini din
parcul nou creat. Această decizie ne-a oferit avantajul de a veni mai repede în întâmpinarea
nevoilor de mobilitate ale companiilor. Totodată, termenele de livrare extinse au influenţat
cererea de mașini de prelivrare, cerere pe care am putut să o acoperim prin divizia de închirieri
auto.
Cu un grad de ocupare de peste 89%, divizia de închirieri a Autonom a înregistrat o creștere de
54% a veniturilor, ajungând la 41,6 milioane de lei, avans determinat de creșterea cererii o dată
cu reluarea călătoriilor, precum și a dezvoltării serviciului de mașină la schimb. În primele 6 luni
ale anului, flota destinată închirierii a ajuns la 2510, în comparaţie cu 2439 mașini înregistrate
pe 31 decembrie 2021.
Rezultatele diviziei de vânzări mașini rulate sunt de asemenea în creștere. În perioada analizată
au fost vândute 783 mașini, generând venituri de 41,5 milioane de lei, cu 14% mai mult faţă de
primul semestru al anului 2021. Un impact semnificativ în rezultatele acestui semestru l-a avut
creșterea valorilor de vânzare ale mașinilor rulate. Întârzierea livrărilor mașinilor noi a
determinat cererea ridicată din piaţă pentru mașini rulate și credem că acest aspect, cu impact
direct în profitabilitate, se va vedea și mai bine în perioada următoare. Suplimentar, linia
secundară a diviziei a generat un venit similar cu cel de anul trecut, în valoare de 13,2 milioane
de lei, din activitatea de comerţ cu autovehicule.
Înţelegem impactul pe care compania noastră îl poate avea în mediu și în comunitate și fiind o
companie de mobilitate cu peste 13.400 de mașini puse la dispoziţia clienţilor noștri, avem
responsabilitatea de a face tot ce ne stă în putinţă pentru a dezvolta un ecosistem sustenabil de
mobilitate. Dacă în 2021 am reușit să ne formalizăm eforturile prin publicarea Strategiei de
Sustenabilitate, în prima parte a acestui an am publicat primul Raport de sustenabilitate, în care
am prezentat progresul înregistrat în aspecte legate de mediu și de societate, rezultate de care
suntem mândri. Vă invităm să îl parcurgeţi integral aici:
https://www.autonom.ro/sustenabilitate
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Deși flota în 2021 a crescut cu 12% faţă de anul anterior, am reușit să reducem intensitatea de
CO2 cu 2,8%, atingând o medie de emisii aferente flotei operaţionale de 149,32 g/km, valori
WLTP. Vom continua investiţiile pentru tranziţia la o flotă Green, precum și programele de
promovare și conștientizare a beneficiilor acestei tranziţii, oferind totodată beneficii
suplimentare clienţilor care îţi doresc să facă pasul spre o mașină electrică sau hibridă prin
serviciul Business Green powered by Autonom.
Totodată, am făcut pași importanţi în obţinerea unei noi finanţări pentru accelerarea trecerii la o
flotă operaţională cu emisii zero, alături de Banca Europeană pentru Investiţii (EIB). În prezent,
Banca evaluează co-finanţarea proiectului cu 15 milioane de euro, valoarea totală a acestuia
fiind de 32 de milioane de euro.
Continuăm, de asemenea, să dezvoltăm politici responsabile, atât faţă de angajaţii noștri, cât și
faţă de comunităţile în care suntem prezenţi, deoarece Evolve Daily este valoarea noastră
centrală. Am investit anul trecut mai mult de 3 milioane lei, reprezentând 14% din profitul net, în
proiecte culturale, educaţionale, sociale, de mediu și sportive și am sponsorizat diverse
organizaţii, prin servicii de mobilitate în valoare de 343 mii lei, însumând peste 2.000 de zile de
închiriere.
Unul dintre proiectele pilot derulate preponderent în primul semestru al acestui an este “Devino
AutonOM”, prin care am ajuns la 241 de elevi, din 8 școli de top din mediul urban și rural și care
ne dorim să ajungă un program de anvergură naţională. În cadrul acestui program, ne-am
întâlnit (fizic sau online) săptămânal, în cadrul orelor de dirigenţie și le-am vorbit elevilor despre
valori, implicare, voluntariat, educaţie financiară, pasiuni, importanţa lecturii, gestionarea
sentimentelor și multe altele. Feedback-urile participanţilor, elevilor, profesorilor și părinţilor,
ne-au confirmat faptul că putem contribui la dezvoltarea competenţelor cheie și la evoluţia celor
din jur, oferindu-le din timpul, cunoștinţele și experienţele noastre. Acest program va fi extins o
dată cu începerea anului școlar.
În primele 6 luni ale anului, am demarat inclusiv proiecte pentru creșterea vizibilităţii brandului
în rândul publicului nostru ţintă – a comunităţilor de business, a pasionaţilor de mașini, precum
și în comunităţile dedicate sportului. Alergarea este unul din sporturile preferate în Autonom și
este, de fiecare dată, asociată unei cauze umanitare, dar și o ocazie pentru un teambuilding
naţional. În primăvara acestui an, am devenit parteneri ai Semimaratonului București, unde 100
de colegi din toată ţara au venit să alerge pe străzile capitalei, iar alţi 40 de voluntari s-au
alăturat pentru a fi suport pentru toţi alergătorii, în numele Fundaţiei Autonom.
În perioada următoare ne propunem să ne consolidăm poziţia în pieţele în care activăm și să
continuăm să testăm produse și pieţe noi, pe care să le scalăm atunci când li se confirmă
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valoarea. Vom continua să investim, atât în creșterea organică a companiei, precum și în
achiziţionarea de companii compatibile cu grupul nostru, pentru a continua dezvoltarea și
pregătirea grupului pentru economia viitorului.
În încheiere, credem că rezultatele Autonom sunt dovada că modelul nostru de business este în
continuare agil, durabil și sustenabil și privim cu optimism perioada care urmează. Vedem
războiul, inflaţia și creșterea dobânzilor ca factori de risc importanţi, însă considerăm că suntem
bine poziţionaţi pentru a putea să ne concentrăm pe transformarea provocărilor în oportunităţi
de creștere și dezvoltare.

Marius Ștefan
Dan Ștefan
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Sumar activitate
Autonom Services
în S1 2022

Autonom Services în Semestrul 1 2022
Cifre financiare cheie pentru S1 2022
În primul semestru al anului 2022, am reușit să mai facem câţiva pași importanţi în creșterea și
dezvoltarea companiei. A fost încă un semestru de creștere cu două cifre pe toate liniile
principale de business, ajungând la venituri totale de 239.832.306 lei, în creștere cu 35% faţă de
aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatele financiare la 30 iunie 2022:
Total venituri leasing operaţional: 127.977.610 lei (+42% faţă de S1 2021)
Total venituri rent-a-car: 41.597.497 lei (+54% faţă de S1 2021)
Total venituri vânzări mașini rulate: 41.511.580 lei (+14% faţă de S1 2021)
Profitul net al perioadei: 17.806.173 lei (+42% faţă de S1 2021)
Cheltuielile operaţionale au crescut cu 39,5% în primele 6 luni ale anului, determinate
preponderent de creșterea cheltuielilor cu flota auto care a crescut cu peste 4100 de unităţi, a
cheltuielilor administrative și a cheltuielilor salariale.
Activele totale ale Autonom au crescut cu 38,1% de la 31.12.2021 până la 30.06.2022, valoarea
înregistrată fiind de 1.262.779.978 lei. Cele mai semnificative creșteri înregistrându-se în rândul
flotei auto, a imobilizărilor necorporale, a stocurilor, a creanţelor comerciale și a cheltuielilor
înregistrate în avans.
Rezervele de numerar au scăzut în primele 6 luni, cu 71,6%, ca urmare a creșterii achiziţiilor de
mașini pentru realizarea de stocuri.
Capitalul propriu a fost majorat cu 13,9%, iar profitul reinvestit a fost de 6.287.063 lei.
Datoriile pe termen lung au crescut cu 24,5% în primul semestru al lui 2022, iar datoriile curente
s-au majorat cu 116,4%.
Ca urmare a fuziunii înregistrate cu data de 1 mai 2022, activele preluate de la Premium Leasing
au contribuit la veniturile totale ale Autonom Services în lunile mai și iunie, pentru perioada
raportată de 6 luni, încheiată la 30 iunie 2022. Ponderea acestor veniturilor asociate a fost de 6,3%.
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Evenimente cheie în S1 2022
1. Achiziţie Ţiriac Operating Leasing
În luna aprilie, Autonom a anunţat finalizarea achiziţiei Ţiriac Operating Lease (Premium Leasing
SRL), agreată cu Grupul Ţiriac, un business cu venituri anuale de 19,3 milioane EUR, active în
valoare de 48,9 milioane EUR și o flotă de peste 2600 de mașini. Prin acest pas, Autonom
depășește pragul de 11.000 de mașini în leasing operaţional și își întărește poziţia pe piaţă.
Înfiinţată în anul 2003 sub numele Premium Leasing, compania a trecut printr-un proces de
rebranding în anul 2017, preluând indicatorul Ţiriac în scopul evidenţierii apartenenţei la Grupul
local. De-a lungul activităţii sale, a derulat activitatea de leasing operaţional și management de
flote în peste 4.500 de contracte și respectiv, pentru aproximativ 9.000 de autovehicule.

2. Banca Europeană pentru Investiţii (EIB) evaluează finanţarea unui proiect de 32
mil. euro pentru finanţarea de vehicule electrice
Pe 01 Iulie, Autonom a informat investitorii cu privire la posibilitatea obţinerii unei co-finanţări
din partea Băncii Europene pentru Investiţii (EIB), în valoare de 15 mil. euro. Valoarea totală a
proiectului este de 32 mil. euro și are ca scop finanţarea de vehicule electrice sau cu emisii
scăzute pentru activităţi de leasing operaţional sau închirieri pe termen scurt. Mai multe detalii
pot fi consultate aici: https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20220217

3. Demararea construcţiilor la noul sediul social din Piatra Neamţ
Construcţia noului sediu social, din Piatra Neamţ, a fost demarată în luna Martie a acestui an,
după primirea tuturor autorizaţiilor necesare și este estimată a fi finalizată în luna Octombrie, a
anului 2023. Noul sediu este dezvoltat în linie cu recomandările în vigoare pentru a fi o
construcţie eficientă din punct de vedere energetic și cu un consum redus de resurse.

18 martie 2022
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29 iulie 2022

4. Top Best Employer Undelucram.ro
În luna Februarie, Autonom a fost inclus în Top 100 cei mai buni angajatori dezvoltat de
Undelucram.ro, cea mai mare comunitate online dedicată angajaţilor din România, ca rezultat al
feedback-ului primit de la angajaţii actuali sau foști colegi. Autonom este prezent pentru a doua
oară consecutiv în acest top. El poate fi consultat aici:
https://www.undelucram.ro/uploads/resources/Catalog_Top_Angajatori_pentru_care_sa_
lucrezi_in_2022.pdf

5. Gestionarea crizei din Ucraina și iniţiativa Help
O dată cu izbucnirea războiului din Ucraina, nu am putut să stăm deoparte și ne-am mobilizat
așa cum am știut noi mai bine, prin soluţii de transport puse la dispoziţia ONG-urilor și a altor
entităţi care au avut nevoie de mobilitate în acţiunile lor de a ajuta cetăţenii ucraineni nevoiţi să
părăsească ţara din cauza războiului (transfer de la graniţă, transport de alimente și alte resurse
necesare). Prin iniţiativa Help, care a devenit operativă în mai puţin de 24h de la izbucnirea
războiului, am primit peste 100 de solicitări și am reușit să sprijinim peste 50 dintre acestea.
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6. Proiecte de vizibilitate a brandului
În primele 6 luni ale anului, ne-am concentrat pe a crește vizibilitatea brandului Autonom în
rândul publicului ţintă, prin intermediul comunităţilor de business, sportive sau dedicate
pasionaţilor de mașini. Câteva dintre proiectele relevante au fost evenimente Autonom
Business Elite, Bucharest Half Marathon sau Cars & Roads.
În această perioadă am reluat organizarea evenimentelor Business Elite, dedicate clienţilor și
partenerilor Autonom, în Brașov și în Constanţa, iar evenimentele vor continua și în al doilea
semestru în alte orașe mari din ţară.

O premieră în acest semestru a fost prezenţa Autonom la Bucharest Half Marathon, în calitate
de sponsor al cursei de 10 km și de partener al evenimentului. Peste 100 de colegi din toată ţara
au fost prezenţi la start, iar alţi 40 de colegi s-au alăturat pentru a fi suport pentru toţi alergătorii
înscriși, în numele Fundaţiei Autonom.
Autonom a fost de asemenea partener al Ultramarathonului Galaţi, cursa Hope Run și al
evenimentului caritabil Cupa Casa Bună, organizată de asociaţia cu același nume.

Soluţii moderne de mobilitate
autonom.ro

pag. 10

Un alt proiect în care ne-am implicat pentru conștientizarea beneficiilor mașinilor hibride a fost
proiectul Cars & Roads organizat de către Autocritica, în cadrul căruia 10 mașini hibride au fost
testate timp de 9 zile de către jurnaliști din presa auto și unde am discutat în premieră despre
soluţiile Business Green oferite de Autonom.
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Evenimente cheie din perspectivă ESG în S1 2022
1. Publicarea raportului de sustenabilitate
Autonom a publicat în luna aprilie primul său raport de sustenabilitate care prezintă rezultatele
pentru 2021 din perspectiva aspectelor de mediu, sociale și de guvernanţă. În 2021, compania a
reușit să se apropie semnificativ de ţintele propuse și să demareze proiecte importante pentru
reducerea amprentei de carbon, precum achiziţia de mașini hibride și electrice și evaluarea
tuturor sediilor pentru instalarea de staţii de încărcare. Rezultatele complete sunt disponibile
aici: https://www.autonom.ro/sustenabilitate

2. Alăturarea iniţiativei UN Global Compact
Tot în luna aprilie a acestui an, Autonom a aderat la UN Global Compact, cea mai mare iniţiativă
pentru sustenabilitate corporativă din lume. Compania își ia angajamentul să sprijine cele Zece
Principii ale acestei iniţiative privind drepturile omului, mediu, bună guvernanţă și combaterea
corupţiei, dar și să contribuie la atingerea celor 17 obiective de dezvoltare sustenabilă, incluse
de către Organizaţia Naţiunilor Unite în Agenda de Dezvoltare Sustenabilă 2030.

3. Introducerea primului lot de mașini electrice în flota Autonom Rent-a-Car
În luna iunie, primul lot de 18 de mașini electrice cu emisii 0, format din modele 208 și 2008 de
la Peugeot, au ajuns în flota Autonom Rent-a-Car și sunt disponibile spre închiriere în toate
centrele mari din ţară.
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4. Încheierea unui contract la nivel naţional pentru reciclarea deșeurilor
În luna ianuarie, a fost demarat un parteneriat naţional cu Vrancart pentru colectarea selectivă
a deșeurilor din carton, plastic, metal și sticlă.

5. Autonom, parte a iniţiativei Angajament pentru Mediu
În luna Iunie, Autonom s-a alăturat iniţiativei Angajament pentru mediu, dezvoltată de către
eMAG, Fundaţia Conservation Carpathia și Green Tech, prin care organizaţiile își asumă
reducerea amprentei de carbon și acţiuni specifice în acest sens. Mai multe detalii puteţi găsi
aici: https://www.angajamentpentrumediu.ro/

6. Voluntari pentru plantare, alături de Act for Tomorrow
În primele 6 luni ale acestui an, colegii noștri au fost prezenţi la două
evenimente de împădurire organizate în Gârcina, jud. Neamţ și
Brazi, jud. Prahova, alături de organizaţia Act for Tomorrow și au
contribuit la plantarea a 6.700, respectiv 19.000 de puieţi.

7. Reducerea consumului de hârtie
Pași importanţi s-au făcut și pentru reducerea consumului de hârtie. În acest sens, a fost
implementată semnătura electronică pentru activităţile operaţionale, în relaţia cu clienţii
persoane juridice, angajaţi, autorităţi publice, băncile și ONG-urile partenere.

Soluţii moderne de mobilitate
autonom.ro

pag. 13

Dinamica principalelor linii de business
în S1 Autonom

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

Total Venituri Leasing Operaţional în S1 2022: 127,9 milioane lei (+42% faţă de S1 2021)
% din veniturile totale ale Autonom în S1 2022: 53%
Total mașini: 10.925
Veniturile provenite din activitatea de leasing operaţional au avansat în primul semestru al
anului 2022 cu 42%, creșterea fiind determinată de extinderea bazei de clienţi și a activelor
oferite prin acest timp de serviciu.
La sfârșitul lunii iunie, Autonom opera o flotă totală de 10.925 de autoturisme în leasing
operaţional, în creștere cu 51% faţă de 31 decembrie 2022. 2710 mașini dintre acestea
reprezintă flota preluată prin achiziţia Ţiriac Operating Lease, iar creșterea organică reprezintă
14% din total.
În privinţa motorizării, se observă scăderea ponderii în total flotă a mașinilor diesel, de la 60% pe
31 decembrie 2021, la 53% pe 30 iunie 2022. În același interval, se observă creșterea ponderii
mașinilor hibride în total flotă, de la 4%, la 7%.
30.06.2022

31.12.2021

Benzină

38%

34%

Motorină

53%

60%

Hibrid

7%

4%

Electrică

2%

2%

10.925

7.233

Total flotă leasing operaţional (referinţă)
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Întârzierile din lanţurile de aprovizionare apărute după pandemie și accentuate de izbucnirea
războiului, continuă să afecteze industria auto și să determine creșterea preţurilor mașinilor noi,
dar și a serviciilor adiacente. În acest context, serviciul de leasing operaţional devine și mai
atractiv pentru companiile interesate să își securizeze costurile pe termen lung și să scape de
riscul inflaţiei. Fiind un serviciu cu rată fixă pe toată durata contractuală, Autonom preia riscurile
de creștere a costurilor și astfel, companiile pot avea un cash-flow previzibil, atât de important
în vremuri incerte.
Un alt factor care poate înclina decizia clienţilor spre o colaborare cu Autonom în următoarea
perioadă este posibilitatea de livrare a mașinilor într-un timp relativ scurt, dintr-un parc nou
creat prin decizia managementului de a construi stocuri tampon de mașini. Acestea au fost
achiziţionate cash, ceea ce a determinat o scădere temporară a fluxului de numerar din
trezorerie.
Al treilea factor este reprezentat de recunoașterea calităţii serviciilor pe care le oferim și a
încrederii câștigate, iar un exemplu în acest sens este încheierea parteneriatului cu Bergenbier,
unul dintre cei mai activi producători de bere de pe piaţa românească, pentru externalizarea
parcului auto. Cele două companii sunt partenere încă din 2009 de când colaborează pentru
serviciile de asistenţă rutieră oferite de Autonom. Contractul de leasing între cele două părţi a
fost semnat în luna mai a acestui an și presupune înlocuirea pe loturi a flotei Bergenbier
destinată echipelor de vânzări și management. Cele două companii estimează că procesul de
înlocuire a vechii flote va fi finalizat în prima parte a anului 2023.
Încheierea acestui parteneriat ne validează strategia de abordare a companiilor care utilizează
flote relevante ca număr și administrare complexă, iar prioritatea noastră în perioada următoare
este de a fructifica oportunităţile apărute în acest segment de piaţă.

Piaţa de Leasing Operaţional din România
Potrivit celor mai recente date furnizate de ASLO în luna martie 2022, numărul de
autovehicule operate în regim de leasing operaţional a crescut cu 12% faţă de finalul anului
2017, ultimul an în care au fost date informaţii despre aceasta, de la 68.600 în decembrie
2017, la peste 77.000 de unităţi în administrare la finalul anului 2021.
Conform datelor centralizate de Asociaţia Societăţilor de Leasing Operaţional, în topul
primelor 5 companii membre intră: LeasePlan România, Arval Service Lease România, ALD
Automotive, Autonom Services și BCR Fleet Management.
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Rent-A-Car
Gamă diversificată de servicii de închiriere autovehicule pe termen scurt (între o zi și 12
luni). Peste 85% din cifra de afaceri a acestei divizii este generată de persoane juridice.

Total Venituri Rent-a-Car în S1 2022: 41.5 milioane lei (+54% faţă de S1 2021)
% din veniturile totale ale Autonom în S1 2022: 17%
Grad mediu de ocupare: 89.27%
Număr mașini 30.06.2022: 2510
Număr de agenţii în România: 46 de agenţii în 33 de orașe
Anul trecut, un cumul de factori precum efectele deciziilor luate în 2020 pentru a diminua
pierderile cauzate de implementarea restricţiilor de circulaţie, împreună cu criza
semiconductorilor care a limitat producţia și livrarea de autoturisme noi, precum și relaxarea
restricţiilor de circulaţie, au determinat în piaţa de închirieri auto la nivel mondial ceea ce
specialiștii numesc “o furtună perfectă”.
În contextul creșterii cererii și a lipsei de disponibilitate adaptate acesteia, preţurile au început să
crească treptat atât la nivel internaţional, cât și în România, fapt care s-a reflectat semnificativ
în dinamica cifrei de afaceri și a profitabilităţii acestui segment de afaceri al Autonom Services și
în acest semestru.
În primele 6 luni ale anului 2022, veniturile diviziei de închirieri auto au crescut cu 54%, până la
41.597.497 lei, acesta fiind un rezultat record în istoria companiei pe acest segment. El se
datorează gradului mediu de ocupare al flotei de 89,27%, care reprezintă de asemenea un
record, și a majorării tarifelor din luna aprilie.
Ca urmare a întârzierilor de livrare a mașinilor noi, dar și a incertitudinilor din piaţă, companiile
au apreciat mai mult flexibilitatea soluţiilor de închiriere pe termen scurt și mediu, pentru a
acoperi nevoile imediate de mobilitate.
Astfel, serviciile de închiriere pe termen mediu au fost soluţia ideală pentru companiile care au
avut nevoi imediate de transport sau care au avut nevoie de mobilitate temporară, până la
livrarea mașinilor contractate în leasing operaţional.
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Flota destinată închirierilor nu a fluctuat semnificativ în primele 6 luni ale anului. Aceasta a
crescut cu doar 3%, de la 2439 de autoturisme pe 31.12.2021, la 2510 pe 30.06.2022.
În luna iunie, un prim lot de 18 mașini electrice, cu emisii 0, a intrat în flota Autonom Rent-a-Car.
Acestea sunt disponibile pentru închiriere în centrele mari din ţară. De asemenea, numărul de
mașini hibride a crescut cu 103 unităţi.
30.06.2022

31.12.2021

Motorină

43%

49%

Benzină

47%

46%

Hibrid

9%

5%

Electrică

1%

0%

2.510

2.439

Total flotă rent-a-car (referinţă)

Piaţa de Rent-A-Car din România
Piaţa serviciilor rent-a-car este de asemenea dominată de grupurile multinaţionale de profil
prezente pe pieţele mature din Europa și Statele Unite (Avis, Europcar, Sixt, Hertz,
Enterprise).
Operatorii licenţelor multinaţionale active în industria rent-a-car au vizat în primul rând
locaţii în aeroporturi, în timp ce Grupul a dezvoltat o reţea de agenţii extinsă la nivel naţional
în 33 orașe, ceea ce i-a permis accesarea unei clientele diversificate. Acest aspect a protejat
afacerea în contextul declanșării pandemiei globale atunci când traficul aerian din România a
fost restricţionat semnificativ.
În urma pandemiei globale, nu există date relevante cu privire la dimensiunea pieţei
rent-a-car în România în 2022. În prezent, compania estimează că piaţa de închirieri este de
aproximativ 8000-9000 de mașini.
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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 mașini rulate vândute în S1 2022: 783
Total venituri vânzări mașini rulate: 41,5 milioane lei (+14% faţă de S1 2021)
% din veniturile totale ale Autonom Services în S1 2022: 17%
Procentul de mașini vândute către persoane fizice: 15,45%
Veniturile liniei de afaceri vânzări mașini rulate, au crescut în primele 6 luni ale anului cu 14%, în
contextul creșterii numărului de unităţi vândute cu 2,62%.
Preţul autovehiculelor rulate a continuat să crească și în acest semestru, peste valoarea
reziduală înregistrată în contabilitate, ca urmare a termenelor mari de livrare pentru mașini noi
și a cererii ridicate de mobilitate. Acest aspect se reflectă în creșterea veniturilor, dar și a
profitabilităţii, și ne așteptăm să se vadă și mai bine în viitor.
Cererea crescută din piaţa de închirieri auto, precum și dorinţa clienţilor de leasing operaţional
de a extinde termenul de predare al autoturismelor (dar nu mai mult de limita maximă de 57 de
luni), ne-a determinat să amânăm vânzarea autoturismelor. Prin urmare, numărul unităţilor
disponibile la vânzare a fost mai mic, însă ne așteptăm ca acesta să crească începând cu luna
septembrie.
Veniturile diviziei au fost completate de activitatea de comerţ cu autovehicule care a generat un
venit similar cu cel de anul trecut, în valoare de 13,2 milioane de lei.

Piaţa de mașini rulate
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, numărul autoturismelor second-hand înmatriculate în România în 2021 a
fost de 395.759 unităţi, o scădere de –2.29% faţă de perioada similară din 2020, respectiv
405.045 unităţi.
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Analiza rezultatelor
financiare
în S1 2022

Venituri în S1 2022

Evoluţie
(%)

30.06.2022

30.06.2021

Venituri din leasing operaţional

87.024.775

61.300.197

42%

Venituri din închirierea autovehiculelor

41.597.497

26.958.551

54,3%

Venituri din servicii adiţionale

40.952.835

28.847.151

42%

Alte venituri din exploatare

15.583.948

11.420.000

36,5%

185.159.055 128.525.899

44,1%

36.357.042

14,2%

226.670.635 164.882.941

37,5%

13.223.162

-0,5%

239.832.306 178.106.103

34,7%

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

TOTAL VENITURI DIN SERVICII
Venituri din vânzarea autovehiculelor din flota auto
TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE
Venituri excepţionale din vânzarea autovehiculelor
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

41.511.580

13.161.671

Veniturile totale ale Autonom Services S.A. în primele 6 luni ale anului în curs au crescut cu 35%
faţă de aceeași perioadă a anului trecut, evoluţii pozitive înregistrându-se pe toate liniile
importante de business.
Veniturile provenite din activitatea de leasing operaţional au crescut cu 42%, ajungând la 128
milioane lei, ca urmare a dezvoltării portofoliului de clienţi, atât organic, cât și prin achiziţie.
Două realizări importante în acest sens sunt reprezentate de câștigarea licitaţiei pentru flota
Bergenbier și achiziţia Ţiriac Operating Lease (Premium Leasing SRL), o companie cu o viziune
similară cu cea a Autonom și cu venituri anuale de 19,3 milioane EUR, active în valoare de 48,9
milioane EUR și o flotă de peste 2600 de mașini.
Ponderea veniturilor înregistrate din activitatea de leasing operaţional în cifra de afaceri totală
este de 53%.
Veniturile din închirierea autovehiculelor pe termen scurt au crescut cu 54% în primele 6 luni ale
lui 2022, faţă de perioada similară a anului anterior, până la o valoare totală de 41,6 milioane lei,
reprezentând un record absolut în istoria companiei al veniturilor diviziei. Faţă de primul
semestru al lui 2019, cel mai bun semestru de până acum într-un an neafectat de pandemie,
veniturile înregistrate au fost cu 40% mai mari, creștere determinată de cererea ridicată pentru
mașini de prelivrare, revenirea cererii din sectorul de retail (travel) și dezvoltarea serviciului de
mașină la schimb în caz de accident.
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Veniturile din vânzarea autovehiculelor rulate în primul semestru din 2022 au fost de 41,5
milioane lei, cu 14% mai mari decât în perioada similară a anului trecut și deţin o pondere de 17%
din cifra de afaceri totală, similară cu cea a diviziei de închirieri auto a companiei.
Creșterea valorii de revânzare a mașinilor s-a reflectat în veniturile și profitul acestui semestru
și ne așteptăm să continue să aibă un impact pozitiv asupra rezultatelor următoarelor exerciţii
financiare, într-o măsură din ce în ce mai mare.
Și în acest semestru, Autonom a continuat comerţul cu autovehicule care reprezintă o activitate
oportunistă derulată de companie și care nu comportă riscuri operaţionale, fiind de natură să
contribuie conjunctural semnificativ la profiturile companiei. În primele 6 luni ale lui 2022,
veniturile realizate de Autonom din această activitate au fost similare cu cele înregistrate în
primul semestru din 2021, și anume 13,2 milioane lei.

Cheltuieli în S1 2022
30.06.2022

30.06.2021

Evoluţie
(%)

Cheltuieli cu flota auto

(46.458.246)

(27.701.840)

67,7%

Costul autovehiculelor vândute din flota auto

(38.202.075)

(33.421.941)

14,3%

Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor

(20.475.388)

(13.205.428)

55,1%

(2.537.906)

(1.727.086)

46,9%

(72.784.616)

(51.075.457)

42,5%

(686.754)

(1.346.466)

-49,0%

(10.899.584)

(6.797.383)

60,3%

(1.492.666)

(3.473.765)

-57,0%

(193.537.235) (138.749.366)

39,5%

(12.323.793)

-2,8%

(205.516.415) (151.073.159)

36,0%

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

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

(11.979.178)

Costul autovehiculelor vândute
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE
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Cheltuielile cu flota auto au crescut cu 67,7%, ca urmare a creșterii acesteia cu peste 4100 de
mașini, un procent semnificativ provenind din preluarea Ţiriac Operating Lease.
Cheltuielile salariale au fost majorate cu 55,1%, creșterea fiind determinată preponderent de
integrarea echipei Premium Leasing SRL și de dezvoltarea echipei Autonom cu 27% faţă de
aceeași perioadă analizată a anului trecut, de la 345 la 438 de angajaţi, la 30.06.2022.
Cheltuielile administrative s-au majorat cu 46,9% faţă de primele 6 luni ale anului 2021, un
semestru încă afectat de pandemie și cu restricţii de circulaţie, în care cheltuielile cu chiriile au
fost reduse în perioada stării de alertă, investiţiile în promovarea companiei au fost limitate,
precum și deplasările în interes de serviciu.
Costurile fixe nu au înregistrat creșteri semnificative. De aceea ne așteptăm ca acest aspect să
aibă un impact pozitiv în creșterea profitabilităţii în a doua parte a anului.

Profit în S1 2022
30.06.2022

30.06.2021

Evoluţie
(%)

34.315.892

27.032.944

26,9%

(14.364.854) (12.920.637)

11,2%

655.416

1.358.271

-51,7%

PROFIT ÎNAINTE DE IMPOZITARE

20.606.454

15.470.578

33,2%

Cheltuieli cu impozitul pe profit

(2.800.281)

(2.952.925)

-5,2%

PROFITUL PERIOADEI

17.806.173

12.517.653

42,2%

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

Profit din exploatare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare

Cuantumul profitului net obţinut în primul semestrul din 2022 a fost de 17,8 milioane lei, în
creștere cu 42% faţă de aceeași perioadă a anului trecut și cu 13% mai mare decât în primul
semestru din 2019.
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Active în S1 2022
30.06.2022

31.12.2021

Evoluţie
(%)

1.024.751.840

672.280.828

52,4%

2.452.497

155.204

1480,2%

Flota auto

563.414.890

278.145.403

102,6%

Dreptul de utilizare a activelor

417.294.176

373.235.389

11,8%

Alte imobilizări corporale

5.222.276

2.450.245

113,1%

Investiţii imobiliare

2.063.074

2.104.198

-2,0%

Investiţii în instrumente de capitaluri proprii

423.586

423.696

0%

Creanţe comerciale

476.987

443. 281

7,6%

33.404.354

15.323.521

118,0%

238.028.138

242.204.603

-1,7%

Stocuri

81.109.320

4.147.256

1855,7%

Creanţe comerciale

51.512.830

24.348.005

111,6%

Alte creanţe și active circulante

45.024.057

12.754.218

253,0%

Cheltuieli înregistrate în avans

3.544.921

714.941

395,8%

56.837.011

200.240.184

-71,6%

1.262.779.978

914.485.431

38,1%

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

Active imobilizate
Imobilizări necorporale

Împrumuturi acordate părţilor afiliate
Active circulante

Numerar și echivalente de numerar
TOTAL ACTIVE

Cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale reprezentate de software, licenţe si alte active
similare au crescut semnificativ în primele 6 luni ale anului până la valoarea de 2,45 milioane de
lei, fiind determinate de investiţiile demarate de companie pentru digitalizare și de activele
deţinute de Premium Leasing SRL.
Valoarea activelor imobilizate reprezentate de flota auto și echipamente disponibile pentru
închiriere s-a dublat în primele 6 luni ale anului, comparativ cu valoarea raportată la 31
Decembrie 2021, fiind influenţată preponderent de integrarea Premium Leasing SRL și de
adăugarea în flotă a peste 4.100 autoturisme.
O creștere semnificativă au înregistrat și stocurile, de 1855% faţă de 31 Decembrie 2021, ca
urmare a deciziei de creare de stocuri de mașini pentru a putea asigura disponibilitatea imediată
a mașinilor necesare în contractele agreate. De asemenea, acestea au fost influenţate și de
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activitatea secundară a companiei, de comerţ internaţional cu autovehicule. Din totalul de 81,1
milioane lei, 3,5 milioane lei reprezentau mașini rulate din flota proprie și 77,6 milioane lei
stocuri pentru comerţul internaţional.
Creanţele comerciale totale înregistrate la 30 Iunie 2022 erau de 51.512.830 lei, în creștere cu
111,6%.

Capital Propriu în S1 2022

Evoluţie
(%)

30.06.2022

31.12.2021

Capital subscris

20.000.000

20.000.000

0%

Alte rezerve de capital

34.673.383

28.206.321

22,9%

Rezultat reportat

92.691.398

81.172.289

14,2%

147.364.782 129.378.610

13,9%

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

Total capital propriu

Datorii pe Termen Lung în S1 2022
Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel

30.06.2022

31.12.2021

Evoluţie
(%)

Datorii pe termen lung

790.443.787 634.902.324

24,5%

Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi

163.466.321

45.383.138

260,2%

6.323.800

4.173.800

51,5%

Obligaţiuni

333.982.515 334.028.717

-0,01%

Datorii din leasing

252.595.222 227.527.655

11,0%

Datorii comerciale și alte datorii

Venituri înregistrate în avans

17.452.980

10.757.817

62,2%

Datorii privind impozitul amânat

16.622.949

13.031.196

27,6%
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Datorii Curente în S1 2022
Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel

30.06.2022

31.12.2021

Evoluţie
(%)

324.971.409 150.204.499

116,4%

31.899.664

22.022.414

44,9%

Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi

180.462.183

28.728.746

528,2%

Datorii din leasing

100.055.394

92.313.731

8,4%

595.175

548.443

8,5%

11.958.994

6.591.165

81,4%

TOTAL DATORII

1.115.415.197 785.106.823

42,1%

TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII

1.262.779.978 914.485.431

38,1%

Datorii curente
Datorii comerciale și alte datorii

Provizioane
Venituri înregistrate în avans

Creditele și împrumuturile purtătoare de dobânzi, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt, au
crescut cu 260,2%, respectiv 528,2%, ca urmare a politicii diferite de achiziţii a Premium Leasing
SRL, unde creditul era opţiunea preferată pentru finanţarea mașinilor.

Cash Flow în S1 2022
Creșterea preţurilor de achiziţie și întârzierile mașinilor noi, ne-au determinat să construim
stocuri de mașini, pentru a putea fi prompţi în acomodarea nevoilor de mobilitate ale clienţilor
noștri.
De aceea, ieșiri semnificative de numerar au fost redirecţionate spre achiziţia de autoturisme, iar
valoarea rezervelor de numerar la finalul primelor 6 luni din 2022 era de 56,8 milioane lei, în
scădere cu 72% faţă de perioada similară a anului trecut.
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Despre Autonom și
Strategia companiei

Despre Grupul Autonom
Grupul Autonom este prin Autonom Services S.A. cel mai important jucător independent cu
capital românesc de pe pieţele de leasing operaţional auto și rent-a-car din România. Autonom
Services S.A. este un furnizor integrat de soluţii moderne de mobilitate, adaptate nevoilor
clienţilor săi. Compania deţine cea mai extinsă reţea de mobilitate din România și este în top 5
jucători, după cifra de afaceri, în sectoarele principale de activitate: leasing operaţional și
închirieri auto.
Furnizor integrat de soluţii de mobilitate, pentru companii și persoane fizice;
Reţea naţională de 46 agenţii în 33 de orașe din România, un model de afaceri diferenţiat
faţă de competitori;
Flota de autovehicule la 30 iunie 2022: 13.435 autovehicule (10.925 în regim de leasing
operaţional, 2,510 în regim de rent-a-car);
Număr mediu de angajaţi în S1: 387;
Jucător independent, cu capital românesc: Autonom Internaţional este acţionar majoritar al
Autonom Services S.A., cu o participaţie de 98% din capitalul social. Acţionarii Autonom
Internaţional sunt Marius Ștefan și Dan Ștefan, în proporţii egale.
Baia Mare

UNGARIA
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Bacău
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Alba Iulia
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Botoșani

Suceava

Slatina

Buzău

Galaţi

Brăila

Ploiești

București

Constanţa

Despre valorile
mobiliare
Admise la tranzacţionare la
Bursa de Valori București

Despre valorile mobiliare admise la
Tranzacţionare pe Bursa de Valori București
În prezent, pe Bursa de Valori București sunt admise la tranzacţionare două emisiuni de
obligaţiuni ale Autonom Services SA: AUT24E și AUT26E.

AUT24E - Obligaţiuni Autonom Services 2024
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 decembrie 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 ultimele 6 luni, au fost efectuate 26 de tranzacţii (s-au tranzacţionat 76 de obligaţiuni) în
valoare totală de 380.290 RON.
Data scadenţei emisiunii AUT24E este 12 noiembrie 2024, iar a treia plată a cuponului va avea
loc în data de 12 noiembrie 2022. Plata dobânzii va fi efectuată către deţinătorii de obligaţiuni
AUT24E înregistraţi în Registrul Obligatarilor al Depozitarului Central S.A. la data de referinţă 24
octombrie 2022.
Pe 3 iunie 2021, Fitch Ratings, una dintre top trei agenţii de rating la nivel mondial, a acordat
Autonom Services S.A. ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) „B+”. Emisiunea de
obligaţiuni corporative, care se tranzacţionează sub simbolul AUT24E, a primit un rating
separat, „B-”.
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AUT26E - Obligaţiuni Autonom Services 2026
Obligaţiunile corporative Autonom Services S.A. în valoare de 48 de milioane de euro au fost
admise la tranzacţionare pe Piaţa Principală a Bursei de Valori București, segmentul obligaţiuni,
în data de 8 decembrie 2021 și se tranzacţionează sub simbolul AUT26E.
Obligaţiunile au o valoare nominală de 10.000 euro, scadenţă de cinci ani și o dobândă fixă de
4,11%, plătibilă anual, ajustabilă potrivit mecanismului de step up cu 0,30 puncte procentuale în
cazul neîndeplinirii obiectivelor de performanţă în sustenabilitate detaliate în PROSPECT.
În ultimele 6 luni, au fost efectuate 5 tranzacţii (s-au tranzacţionat 1001 obligaţiuni) în valoare
totală de 46.785.278 RON.
Data scadenţei emisiunii AUT26E este 23 noiembrie 2026, iar prima plată a cuponului va avea
loc în data de 23 noiembrie 2022. Plata dobânzii va fi efectuată către deţinătorii de obligaţiuni
AUT26E înregistraţi în Registrul Obligatarilor al Depozitarului Central S.A. la data de referinţă 3
noiembrie 2022.
Emisiunea de obligaţiuni corporative AUT26E a primit din partea Fitch Ratings a ratingului de
credit negarantat de rang prioritar „B(EXP)/RR5”, atribuit pentru întregul program de emisiune
de obligaţiuni propus de Autonom.
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Riscurile companiei
Autonom Services și
managementul acestora

Riscuri ale companiei Autonom
Riscuri referitoare la activitatea societăţii și industria în care aceasta
își desfășoară activitatea
Risc de Preţ si Risc de Lichiditate
Riscul de preţ se concretizează prin faptul că societăţile de leasing și închirieri de autovehicule
sunt expuse la potenţiale pierderi din operaţiunile de vânzare a autovehiculelor atunci când
preţul de vânzare este mai mic decât valoarea reziduală. Orice modificare a preţurilor de pe piaţa
autovehiculelor rulate poate, prin urmare, să aibă un efect negativ asupra veniturilor pe care
este capabilă să le genereze Societatea din vânzările de autovehicule rulate.
Riscul de lichiditate este asociat deţinerii de active imobilizate de către societate. Societatea își
asumă riscul valorii reziduale al autovehiculelor pe care le exploatează în cadrul serviciului de
leasing operaţional și de închiriere pe termen scurt (rent-a-car) și pe care le vinde la sfârșitul
contractului de leasing operaţional, respectiv după 24-48 luni de utilizare, de regulă, în cadrul
activităţii de închiriere pe termen scurt. Societatea desfășoară aceste operaţiuni de vânzare
sistematic pentru o proporţie semnificativă din flota auto aflată în portofoliu, generând astfel
profit sau pierdere din aceste activităţi. Cuantumul sumei obţinute din vânzarea unui
autovehicul rulat, precum și riscul ca preţul de vânzare al unui autovehicul rulat să fie mai mic
decât valoarea sa contabilă la sfârșitul contractului de leasing operaţional sau a perioadei de
utilizare, în cazul închirierii pe termen scurt, sunt determinate, în principal, de factori externi.

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

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

Societatea este expusă riscurilor aferente fluctuaţiilor ratelor dobânzii
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.

Riscul legat de pandemia de COVID-19
La data publicării raportului, restricţiile de circulaţie determinate de pandemia de COVID19 au
fost complet ridicate, însă riscul apariţiei unor noi focare este încă prezent. 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 sau noi măsuri de restricţii vor fi impuse. Investitorii sunt încurajaţi să ia
în considerare faptul că astfel de evenimente pot avea un impact negativ asupra activităţii
companiei.

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.

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 și de restricţionarea călătoriilor
din alte state către România. În cazul unei stări de urgenţă prelungite sau al instituirii unor
restricţii generale asupra traficului aerian din sau în România, linia de afaceri rent-a-car poate fi
afectată negativ. Pentru a gestiona acest risc, managementul monitorizează permanent
activitatea agenţiilor situate în întreaga ţară, în special a celor situate în aeroporturi, pentru a
controla costurile de exploatare legate de activitatea lor.
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Societatea ar putea sa nu reușească să vândă autovehiculele rulate la preţurile
dorite, ceea ce ar putea determina înregistrarea unor pierderi
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.

Activitatea Societăţii este dependentă de activitatea producătorilor și
distribuitorilor de autovehicule
Societatea achiziţionează autovehiculele de la un număr de peste 50 de producători și
distribuitori de autovehicule., fiind dependentă de furnizarea de modele populare de
autovehicule, produse de înaltă calitate, într-un număr suficient pentru menţinerea
operaţiunilor și de achiziţionarea acestora în condiţii atractive. Nu există nicio asigurare că
Societatea va reuși să menţină o relaţie de lungă durată cu acești producători și distribuitori care
să ofere certitudine cu privire la achiziţiile viitoare de autovehicule ale Societăţii, fiind posibil ca
Societatea să aibă dificultăţi în a înlocui acești producători și distribuitori cu alţi furnizori care să
livreze autovehiculele necesare pentru activitatea Societăţii în aceleași condiţii favorabile.

Deficitul global de semiconductori și cipuri ar putea conduce la întârzieri în livrarea
autovehiculelor de către producători sau distribuitori
Pandemia COVID-19 a generat un deficit global care este anticipat că va continua în industria
semiconductorilor și cipurilor și, prin urmare, pe lanţul de producţie și distribuţie al
autovehiculelor. Este posibil ca producătorii și distribuitorii Societăţii să aibă întârzieri
semnificative în livrarea autovehiculelor comandate de Societate. Prin urmare, Societatea se
poate confrunta cu o capacitate scăzută de a-și reînnoi flota la termenele prevăzute în
contractele încheiate cu partenerii săi și la un nivel corespunzător cu evoluţia cererii. Orice
limitare a posibilităţii Societăţii de a-și reînnoi flota poate conduce la creșterea duratei de
operare a autovehiculelor și la o scădere a nivelului de satisfacţie al clienţilor privitor la
conformitatea autovehiculelor cu așteptările. În același timp, o durată de operare prelungită a
autovehiculelor poate avea un impact negativ asupra preţului de vânzare second-hand al
autovehiculelor respective.
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Alte riscuri
Investitorii ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai
semnificative riscuri de care compania are cunoștinţă la momentul redactării documentului.
Totuși, riscurile prezentate în această secţiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri
asociate activităţii emitentului, iar compania nu poate garanta faptul că ea cuprinde toate
riscurile relevante. Pot exista și alţi factori de risc și incertitudini de care compania nu are
cunoștinţă la momentul redactării documentului și care pot modifica în viitor rezultatele
efective, condiţiile financiare, performanţele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere
a preţului obligaţiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări
prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunităţii investiţiei.
Nu există litigii și nici nu se preconizează apariţia de litigii legate de protecţia mediului
înconjurător.
Pentru o evaluare completă a riscurilor și modul în care Emitentul le gestionează, recomandăm
investitorilor să parcurgă secţiunea dedicată din prospectul de listare, disponibilă aici:
https://www.autonom.com/assets/uploads/investitori/Autonom-Service-Prospect-admitere
-la-tranzactionare-27.11.2019-VF.pdf, secţiune care nu ar trebui însă tratată ca fiind
exhaustivă.
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Managementul riscului
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;
Clienţii sunt clasificaţi în patru categorii: risc foarte scăzut (blue-chip), regular cu risc scăzut,
regular cu risc mediu, risc ridicat (nefinanţabil);
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;
Grupul descurajează depășirea termenelor de plată prin perceperea unor penalităţi mari de
întârziere (până la 1%/zi după depășirea termenului scadent);
În maxim 2 luni de întârziere de la plata ratei de leasing scadentă, Grupul reintră în posesia
autovehiculelor;
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;
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.
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Declaraţia Conducerii
Conform celor mai bune informaţii disponibile, confirmăm că situaţiile financiare oferă o imagine
corectă și conformă cu realitatea privind poziţia financiară a societăţii Autonom Services S.A.
("Societatea") la 30 iunie 2022, performanţa financiară și a fluxurilor de numerar pentru
perioada de 6 luni încheiată la acea dată, în conformitate cu standardele de contabilitate
aplicabile, și că Raportul Administratorilor aferent perioadei 01.01.2022 - 30.06.2022, transmis
operatorului pieţei de capital - BVB - precum si Autorităţii de Supraveghere Financiară, prezintă
în mod corect și complet informaţiile despre Societate.
Mihaela Angela Irimia
Președinte Consiliu de Administraţie
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Situaţii financiare pregătite
conform OMFP Nr. 2844/2016 cu modificările și
completările ulterioare
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