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Scrisoare
Din partea fondatorilor
Dragi Parteneri,
În paginile următoare vă prezentăm rezultatele consolidate ale Autonom pentru prima jumătate
a anului 2020. A fost fără îndoială o perioadă dificilă și neprevăzută - o criză sanitară de
amploare care a afectat numeroase industrii și care pune la grea încercare afacerile de
pretutindeni, în special cele legate de mobilitate. Pandemia globală a provocat companiile să
găsească noi modalităţi pentru a-și ţine afacerea în mișcare și de a-și adapta modelul de
business la noul context.
Încă o dată, modelul de organizare și funcţionare al Autonom, bazat pe echipe mici, autonomie,
agilitate și decizii descentralizate, ne-a permis să acţionăm rapid pentru a asigura protejarea
colegilor, a clienţilor și a activelor companiei. Autonomia echipelor de a găsi și implementa soluţii
rapide, precum și comunicarea transparentă, au ţinut echipa implicată și unită în faţa
provocărilor din această perioadă. Suntem mândri de echipa Autonom și mulţumiţi de
performanţa înregistrată în prima jumătate a acestui an, în condiţiile date.
Creștere a veniturilor operaţionale de 7.6% la 147.354.268 lei;
Creștere a activelor cu 20.9% la 665.272.069 lei;
Gestiune financiară extrem de prudentă - lichidităţi de 94.181.879 lei;
Scădere a veniturilor diviziei de Rent a Car de 27.1% la 21.657.931 lei;
Scădere a profitului consolidat la 4.150.739 lei ( -74% faţă de S1 2019).
Analizând rezultatele primelor 6 luni ale acestui an, putem spune că deciziile luate au fost cele
potrivite pentru a păstra lichiditatea si profitabilitatea companiei în contextul dat.
În condiţiile în care divizia de Rent a Car (cea mai afectată de contextul medical) a înregistrat o
scădere de 27.1% a veniturilor, restul veniturilor operaţionale (toate veniturile fără caracter
excepţional) au crescut cu 7.6% la 147.354.268 lei iar veniturile diviziei de leasing operaţional,
principala linie de business a Autonom, au crescut în perioada analizată cu 5%, generând o cifră
de afaceri de 84.021.846 lei, cu o pondere de 57% în veniturile totale ale companiei.
În raportul pe care l-am publicat în mai, pentru întregul an 2019, am estimat următoarea
scădere a activităţii ca urmare a pandemiei. Credem că este un exerciţiu interesant să prezentăm
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mai jos ipotezele noastre din mai, alături de evoluţia reală a respectivelor linii de afaceri în
primele șase luni ale anului 2020:
Estimare leasing operaţional: pe termen scurt impact moderat în cash flow dar, în general,
o creștere a acestui segment și în acest an, de minim 10%.
Evoluţia reală: Deși dimensiunea flotei în leasing operaţional a scăzut ușor, veniturile diviziei
au crescut cu 5%, fiind aproape de estimările realizate în mai.
Context international: Analizele publice ale pieţei globale de leasing operaţional indică o
creștere apropiată de zero în 2020.
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 27.1%
- sub estimările noastre. Și aici ne păstram estimarea pentru întregul an la o scădere de
maxim 30%.
Context internaţional: Hertz, Avis și Europcar au raportat scăderi ale veniturilor globale
aferente S1 între 40 și 43% și estimează scăderi mai mari pentru întreg anul 2020.
Principalele direcţii pe care ne-am concentrat atenţia în primele șase luni ale acestui an au fost:
1. Conservarea și menţinerea cash-flow-ului pozitiv, atât de important pentru desfășurarea
activităţii în perioade de criză, precum și menţinerea marjelor de profitabilitate ţintite la nivel
de contract individual.
2. Păstrarea și creșterea unui portofoliu sănătos de clienţi, având o politică de credit prudentă.
Întotdeauna ne-am străduit să avem un portofoliu vast de clienţi mulţumiţi, strategie care a
dat roade și a rămas în continuare fundamentul afacerii noastre. În tot acest timp, ne-am
străduit să venim cu soluţii pentru ajutorarea clienţilor existenţi, pentru a trece mai ușor
peste această perioadă.
3. Adaptarea serviciilor la noul context și dezvoltarea noilor oportunităţi apărute pe piaţă.
Pe lângă cele de mai sus, structura de afaceri și portofoliul diversificat al Grupului au contribuit
la protejarea companiei în cele 2 luni de izolare din România și în perioada de după. Aici au ieșit
în evidenţă avantajele competitive durabile ale Grupului – reţeaua naţională de agenţii, politica
specifică de asigurări și de gestiune a daunelor, o bună relaţie cu clienţii și partenerii precum și
flexibilitatea serviciilor. Aceste avantaje ne vor permite de asemenea să capitalizăm
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oportunităţile de creștere organică pe pieţele de profil, precum și capacitatea de reacţie în cazul
unor schimbări de natură disruptivă în piaţa de mobilitate, cum ar fi shared mobility sau ride
sharing, chiar și în condiţii economice recesioniste.
Un alt element care ne dă încredere în strategia noastră este acordarea de către agenţia de
rating Fitch, în luna iunie, a ratingului IDR - Long-Term Issuer Default Rating „B+”. În urma
listării cu succes de anul trecut a obligaţiunilor corporative AUT24E pe Bursa de Valori București,
am aplicat pentru obţinerea unui rating de la Fitch. Transparenţa și dorinţa de a fi un model de
afaceri autentic au fost elementele care au stat la baza acestei decizii.
Rezilienţa și agilitatea cu care am răspuns la noua realitate adusă de pandemie au fost
recunoscute și de Fitch și, deși B+ este un grad speculativ, este un rating foarte bun pentru
industriile în care activăm. Considerăm că este o realizare importantă pentru investitorii care au
participat la plasamentul privat pentru obligaţiunile noastre și trebuie privit în contextul
perioadei și a mediului în care Autonom își desfășoară activitatea.
Am fost mulţumiţi de faptul că ratingul Fitch reflectă profilul de companie relativ mică, dar în
creștere, cu profitabilitate adecvată, calitate rezonabilă a activelor, o echipă de conducere cu
experienţă și profil de finanţare predominant garantat. Apreciem faptul că Fitch a remarcat cât
de prompt ne-am adaptat modelul de afaceri în mijlocul crizei generate de pandemie. Privim
raportul pregătit de echipa Fitch ca pe un ghid care ne va ajuta să facem activităţile Autonom și
mai reziliente din punct de vedere financiar.
Spiritul antreprenorial și punerea comunităţii în centrul acţiunilor noastre au fost întotdeauna în
ADN-ul nostru și al echipei noastre. De aceea, chiar în primele etape ale pandemiei am lansat o
iniţiativă de a pune la dispoziţie mașini din flota Autonom, până la 3 luni cu posibilitatea de
prelungire, ONG-urilor și instituţiilor publice din prima linie care au avut nevoie de mobilitate în
misiunea lor de ajutorare a celor afectaţi. Cu o echipă dedicată și prin intermediul colegilor noștri
din toată ţara, am reușit să sprijinim 66 de ONG-uri din toată ţara, contribuind cu aproape 100
de vehicule și zeci de voluntari.
De asemenea, după ieșirea din starea de urgenţă, împreună cu partenerii noștri, am lansat un
ghid cu soluţii pentru antreprenori, creat cu scopul de a-i ajuta să navigheze mai ușor prin
dificultăţile cauzate de criza coronavirus. În urma unui sondaj efectuat în rândul clienţilor
Autonom despre modul în care pandemia și perioada de izolare le-a afectat activitatea,
antreprenorii au indicat că una dintre cele mai mari provocări în acest moment este obţinerea
accesului la finanţare și menţinerea lichidităţii. De aceea, am selectat o gamă de soluţii concrete,
cu scopul de a oferi o sursă utilă de idei pentru optimizarea și dezvoltarea business-ului. Acest
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ghid a fost ideea și modalitatea noastră de a sprijini antreprenorii locali, oferindu-le o resursă
care să îi ajute să își redefinească modelul de afaceri într-unul mai agil și durabil. Vă invităm să
accesaţi ghidul la următorul link: https://leasingoperational.com/solutii-antreprenori/
În concluzie, rezultatele prezentate în paginile următoare sunt o dovadă a rezistenţei Grupului
Autonom. Deși rămânem atenţi la restul anului, precum și la apariţia potenţială a unei recesiuni
mai lungi, suntem optimiști în ceea ce privește dezvoltarea companiei noastre. Suntem, de
asemenea, deschiși să valorificăm eventuale oportunităţi de achiziţii de noi companii în vederea
creșterii valorii adăugate a serviciilor oferite de Grup, efect de economii de scară și optimizări de
costuri post tranzacţie, cum a fost cazul tranzacţiilor de până acum.
În 2020, prezentul și viitorul arată tot mai V.U.C.A. (volatil, incert, complex și ambiguu).
Companiile care se dezvoltă accelerat într-un astfel de mediu sunt cele adaptabile, flexibile și cu
o viziune împărtășită pe termen lung. Suntem încrezători că Autonom este și va rămâne o astfel
de companie.

Marius Ștefan
Dan Ștefan
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Rezultatele
financiare consolidate
ale Autonom în S1 - 2020

Despre grupul Autonom
Grupul Autonom este cel mai important jucător independent cu capital românesc de pe pieţele
de leasing operaţional auto și rent-a-car din România. 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.
Furnizor integrat de soluţii de mobilitate, pentru companii și persoane fizice;
Reţea naţională de 43 agenţii în 30 de orașe din România, un model de afaceri diferenţiat
faţă de competitori;
Flota de autovehicule la 30 iunie 2020: 8810 autovehicule (7042 în regim de leasing
operaţional, 1768 în regim de rent-a-car);
Număr mediu de angajaţi în S1: 336;
Jucător independent, cu capital românesc: Autonom International este acţionar majoritar al
Autonom Services SA, cu o participaţie de 98% din capitalul social. Acţionarii Autonom
Internaţional sunt Marius Ștefan și Dan Ștefan, în proporţii egale.

Cea mai mare
Reţea de
Mobilitate
din România
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Slatina

București

Constanţa

Autonom in S1 2020
Rezultatele primului semestru, o perioadă atât de atipică și neașteptată, ne arată încă o dată că
modul de organizare al Autonom este anti-fragil în contexte volatile și ne dau încredere că vom
încheia anul 2020 profitabili, cu un cash-flow pozitiv și pregătiţi pentru a profita de
oportunităţile care vor apărea în semestrul 2 și în anul următor.

Autonom în S1 2020: rezultatele financiare consolidate la 30 iunie 2020
Total venituri leasing operational: 84.021.846 lei (+5% faţă de S1 2019)
Total venituri rent a car: 21.657.931 (-27% faţă de S1 2019)
Total venituri vânzări mașini rulate: 30.749.296 lei (+74% faţă de S1 2019)
Profit consolidat: 4.150.739 (-74% faţă de S1 2019)

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. Leasingul operaţional este principala categorie de servicii prestate de Grup cu
durata contractuală între 12 și 57 luni.

Total Venituri Leasing Operaţional în S1 2020: 84.021.846 lei (+5% faţă de S1 2019)
% din veniturile totale ale Autonom în S1 2020: 57%
Total mașini: 7042
În primele șase luni ale anului 2020, Autonom Lease a livrat 775 de mașini noi și a adăugat în
portofoliul său 76 de clienţi. În contextul actual, divizia a încheiat colaborarea cu 5% dintre clienţii
vechi, cu un procent similar din flota totală, ca rezultat al efectelor pandemiei. Alte 431 de
autoturisme au fost returnate la termen.
Parteneriate importante au fost începute cu companii din domeniul medical, distribuţie,
mobilitate urbană și telecom.
Echipa de vânzări Autonom Lease s-a extins în această perioadă cu doi reprezentanţi, în zona de
Vest și Sud Vest, fiind astfel mai aproape de clienţii din aceste zone.
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Rent-A-Car
Gamă diversificată de servicii de închiriere autovehicule pe termen scurt (între o zi și 12
luni). Peste 80% din cifra de afaceri a acestei divizii este generată de persoane juridice.

Total Venituri Rent a Car în S1 2020: 21.657.931 lei (-27% faţă de S1 2019)
% din veniturile totale ale Autonom în S1 2020: 14.7%
Grad mediu de ocupare: 58.4%
Număr mașini 30.06.2020: 1768
Număr de agenţii în România: 43 de agenţii în 30 de orașe

Activitatea Autonom Rent-a-Car a fost limitată în prima jumătate a anului, în principal datorită
stării de urgenţă care a fost în vigoare atât în România, între mijlocul lunii martie și mijlocul lunii
mai, cât și în restul lumii. Starea de urgenţă a impus limitarea sau interzicerea circulaţiei
vehiculelor sau a persoanelor în/către anumite zone, precum și închiderea completă a graniţelor.
Desigur, industria turismului, în special călătoriile de agrement și de afaceri, s-au redus
semnificativ în S1 2020, având astfel un impact negativ asupra evoluţiei diviziei Autonom
Rent-a-Car, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Target-ul principal este reprezentat de clienţi persoane juridice, a căror activitate a continuat
chiar și în perioada de izolare, chiar dacă nu a fost la nivelul obișnuit.
În contextul actual, majoritatea firmelor de închirieri auto pe termen scurt, resimt efectele crizei
generate de răspândirea coronavirusului. Cel mai puternic este resimţită de către companiile
axate pe deservirea clienţilor persoane fizice și care sunt foarte dependente de turism și
deplasările publicului ţintă.
În plus, operatorii licenţelor multinaţionale active în industria de închirieri auto sunt prezenţi
într-o arie mult mai restrânsă faţă de aria în care operează Autonom, fiind dependenţi de
activitatea aeroporturilor. Autonom este prezent la nivel naţional, printr-o reţea naţională unică,
formată din 43 de agenţii în 30 de orașe, ceea ce ne-a permis accesarea unei clientele mai
diversificate.
Pentru minimizarea pierderilor cauzate de limitarea deplasărilor, am urmărit cu atenţie
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perspectivele de dezvoltare ale zonelor în care eram prezenţi. Au fost renegociate chiriile tuturor
spaţiilor în care suntem prezenţi, în special în aeroporturi, și am decis închiderea temporară a
agenţiei Autonom Tulcea.

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 2020: 948 (+95% faţă de S1 2019)
Total venituri vânzări mașini rulate: 30.749.296 lei (+74% faţă de S1 2019)
% din veniturile totale ale Autonom Services în S1 2020: 21%
Procentul de mașini vândute către persoane fizice: 35%
În ciuda faptului că pe durata stării de urgenţă activitatea de vânzări a fost limitată, divizia
Autonom AutoRulate și-a întâmpinat clienţii zi de zi și a vândut în perioada analizată 948
autoturisme, în creștere cu 95% faţă de aceeași perioadă de anul trecut..
Divizia are o nouă locaţie, începând din Iunie 2020, pe șoseaua DN1 (Sos București – Ploiesti, nr
64, sector 1), foarte vizibilă și care oferă o expunere excelentă pentru Autonom AutoRulate.
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Analiza rezultatelor
financiare
în S1 - 2020

Venituri Autonom în S1 2020
La nivel consolidat, veniturile operaţionale au crescut în S1 2020 cu 7% faţă de aceeași perioadă
a anului trecut. Creșterea cu 5% a veniturilor operaţiunilor de leasing operaţional, precum și
creșterea cu 74% a vânzărilor de mașini rulate au ajutat totuși Grupul să modifice efectul negativ
al scăderii cu 27% a veniturilor înregistrate de Autonom Rent-a-Car.
Consolidat raportăm o scădere a veniturilor din exploatare explicată de venituri excepţionale din
vânzarea de autovehicule noi din 2019 în valoarea de 41.785.799 lei.
Evoluţie
(%)
30.06.2020 30.06.2019
Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel
Venituri din leasing operaţional

58,137,855

54,206,968

7.3%

Venituri din închirierea autovehiculelor

21,657,931

29,706,876

-27.1%

Venituri din servicii adiţionale

25,883,991

25,452,373

1.7%

Alte venituri din exploatare

11,212,311

9,940,283

12.8%

116,892,088 119,306,500

-2.0%

17,658,355

73.3%

147,492,157 136,964,855

7.6%

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

30,600,069

0

41,785,799

-100%

147,492,157 178,750,654

-17,5

Venituri excepţionale din vânzarea autovehiculelor
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

Cheltuieli Autonom în S1 2020
O dată cu declararea pandemiei, toate echipele Autonom au fost implicate pentru găsi
modalităţi de optimizare a costurilor. Am inceput programe de redimensionare a cheltuielilor cu
flota auto, de personal si a cheltuielilor administrative.
Evoluţie
(%)
30.06.2020 30.06.2019
Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel
Cheltuieli cu flota auto

(23,854,430)

(24,293,095)

-1.8%

Costul autovehiculelor vândute din flota auto

(34,219,026)

(19,026,668)

79.8%

Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor

(12,899,542)

(13,428,621)

-3.9%

(1,198,941)

(1,108,826)

8.1%

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

Amortizarea mașinilor din flota auto
Deprecierea, amortizarea și pierderea de valoare a

Evoluţie
(%)

30.06.2020

30.06.2019

(44,784,363)

(39,389,789)

13.7%

(3,686,994)

(2,703,520)

36.4%

(7,428,118)

(6,701,103)

10.8%

739,293

(1,658,188)

-144.6%

(127,332,121) (108,309,810)

17.6%

(41,318,054)

-100%

(127,332,121) (149,627,864)

-14,9%

altor active imobilizate
Alte cheltuieli de exploatare
Alte (pierderi) / câștiguri – net
TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE

-

Costul autovehiculelor vândute
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Profit Autonom în S1 2020
Profitul consolidat înregistrat în primul semestru al anului 2020 este de 4.150.739 lei, în
scădere cu 74% faţă de S1 din 2019.
Evoluţie
(%)
Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel
30.06.2020 30.06.2019
28,958,769

-30.4%

(15,266,450) (10,332,430)

47.8%

503,491

173,524

190.2%

5,397,077

18,799,863

-71.3%

(1,246,338)

(3,104,821)

-59.9%

4,150,739

15,695,042

-73.6%

20,160,036

Profit din exploatare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare
PROFIT ÎNAINTE DE IMPOZITARE
Cheltuieli cu impozitul pe profit
PROFITUL PERIOADEI

Active Autonom în S1 2020
Activele corporale și necorporale (nete) ale grupului au fost în valoare de 665.272.069 lei. Variaţii
semnificative (creșteri/descreșteri) în cadrul activelor de la nivelul Grupului au fost:
Active deţinute în leasing financiare: au crescut cu 15% în S1 2020 în comparaţie cu S1 2019,
de la 274.111.780 lei la 314.603.844 lei, ca măsură de protejare a cash-flow-ului și de
împărţire a riscului cu instituţiile financiare;
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Creanţe comerciale: au crescut cu aproximativ 9 mil de lei, de la 17.900.549 la 30.06.2019,
la 26.989.090 la 30.06.2020. 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, până cel târziu la finalul anului 2020;
Numerar și echivalente de numerar: a crescut de aproximativ 4 ori, de la 23.724.754 lei la
30.06.2019, la 94.181.879 lei la 30.06.2020, ca urmare a emisiunii de obligaţiuni realizată la
finalul anului 2019;
Stocuri (mașini aflate în parcul de vânzare): au crescut cu aproximativ 50% în S1 2020 în
comparaţie cu S1 2019, de la 4.341.297 lei la 6.504.542 lei, ca urmare a măsurilor de
optimizare a parcului de închirieri auto și a returnării mașinilor din contracte de leasing
operaţional.

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

30.06.2020

30.06.2019

Evoluţie
(%)

532,558,129 499,229,480

6.7%

3,657,635

-65.8%

Flota auto

206,464,144 210,505,804

-1.9%

Dreptul de utilizare a activelor

314,603,844 274,111,780

14.8%

43,347

2,609,997

-98.3%

1,621,462

1,537,890

5.4%

Investiţii în instrumente de capitaluri proprii

423,696

423,696

0.0%

Creanţe comerciale

376,696

633,770

-40.6%

7,774,494

5,748,908

35.2%

131,734,942

50,019,605

163,4%

6,504,542

4,341,297

49,8%

26,989,090

17,900,549

50,8%

Alte creante și active circulante

3,861,198

3,387,783

14,0%

Cheltuieli înregistrate în avans

1,177,233

665,222

77,0%

93,202,879

23,724,754

292,9%

664,293,071 549,249,085

20,9%

Active imobilizate

1,250,446

Imobilizări necorporale

Alte imobilizări corporale
Investiţii imobiliare

Împrumuturi acordate părtilor afiliate
Active circulante
Stocuri
Creanţe comerciale

Numerar și echivalente de numerar
TOTAL ACTIVE
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Capitaluri și datorii Autonom S1 2020
Variaţii semnificative (creșteri/descreșteri) în cadrul datoriilor și al capitalurilor proprii de la
nivelul Grupului au fost:
Datorii aferente leasingului: în S1 2020, au crescut cu 17.35% datoriile pe termen lung,
respectiv cu 31.62% datoriile curente faţă de S1 2019;
Venituri înregistrare în avans: au crescut de 3 ori în S1 2020 ca urmare a unei politicii
comerciale prudente pentru contractele de leasing operaţional;

Capital propriu

30.06.2020

30.06.2019

Evoluţie
(%)

Capital subscris

20,000,000

20,000,000

0.0%

Alte rezerve de capital

13,485,527

7,574,347

78.0%

Rezultat reportat

70,342,290

70,231,874

0.2%

103,827,817

97,806,221

6.2%

7,475

7,195

3.9%

103,835,292

97,813,416

6.2%

30.06.2019

Evoluţie
(%)

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

Capital propriu atribuibil deţinătorilor de
capitaluri proprii ai societăţii-mamă
Interese care nu controlează
Total capital propriu

Datorii pe termen lung
Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel

Datorii pe termen lung
Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi
Datorii comerciale și alte datorii
Obligaţiuni
Datorii din leasing

30.06.2020

406,060,010 316,258,883

28.4%

95,995,745 136,047,987

-29.4%

3,523,091

756,089

366.0%

96,016,671

-

-

200,170,078 170,578,492

17.3%

Venituri înregistrate în avans

4,090,166

-

-

Datorii privind impozitul amânat

6,264,259

8,876,315

-29.4%
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Datorii curente
Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel

Datorii curente

30.06.2020

30.06.2019

Evoluţie
(%)

154,397,769 135,176,786

14,2%

Datorii comerciale și alte datorii

16,078,368

16,425,477

-2,1%

Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi

67,704,505

65,911,298

2,7%

Datorii din leasing

68,240,582

51,846,251

31,6%

71,400

71,400

0,0%

2,302,914

922,360

149,7%

TOTAL DATORII

560,457,779 451,435,669

24,2%

TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII

664,293,071 549,249,085

20,9%

Provizioane
Venituri înregistrate în avans

Cash flow S1 2020
Lichidităţile consolidate ale Grupului au crescut de la 1 ianuarie 2020 până pe 30 iunie 2020 cu
4.803.744 lei, încheind astfel semestrul cu rezerve importante pentru a asigura desfășurarea
activităţii în perioada următoare.
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Evenimente importante în S1 2020
Pandemia și măsurile luate privind reacţia la COVID-19 de către
Emitent în vederea minimizării impactului financiar asupra afacerii
Managementul Emitentului a activat planul de „continuitate a afacerii” și în domeniul finanţării.
Datorită managementului financiar prudent al administraţiei, pe parcursul primei jumătăţi a
anului, Grupul a menţinut rezerve importante de lichidităţi, care au asigurat un capital de lucru
suficient.
În scopul minimizării impactului financiar negativ al situaţiei actuale asupra companiei, Autonom
a luat, în perioada izolării, următoarele măsuri imediate:
suspendarea angajărilor atât pentru cele în curs, cât și pentru cele aflate în perioada de
probă;
reducerea costurilor pentru carburanţi (reducere deplasări) cu până la 90%; renegocierea
tarifelor și a grilei de discount-uri;
cererea suspendării facturării chiriilor în toate aeroporturile;
implementarea unor măsuri pentru reducerea costurilor pentru reparaţii;
micșorarea cheltuielilor externe cu dezvoltarea personală (anulare traininguri externe, etc) și
reducerea cheltuielilor neesenţiale, cu focus pe training online si pe resurse interne;
începerea din 6.03.2020 a unui program accelerat de vânzare a mașinilor din stocul de
vânzare;
renunţarea sau amânarea achiziţiilor mașinilor pentru termen scurt.
Toate măsurile de mai sus au ajutat emitentul să preia control asupra costurilor.
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Despre obligaţiuni AUT24E
Obligaţiunile corporative Autonom Services SA 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 primele șase luni ale anului 2020, au fost tranzacţionate 151 de obligaţiuni AUT24E în 43 de
tranzacţii, cu o valoare totală de 149.683,75 euro. În S1 2020, Dan Ștefan, responsabil cu
activităţi de management la Autonom Services, a achiziţionat obligaţiuni AUT24E. Emitentul a
raportat tranzacţiile respective în piaţă, în conformitate cu formatul impus de art. 19 MAR din
Regulamentul privind abuzul de piaţă.
Data scadenţei emisiunii AUT24E este 12.11.2024. Primul cupon este datorat în data de
12.11.2020 și compania nu prevede nicio problemă cu plata cuponului. Plăţile cuponului se vor
realiza în conformitate cu prevederile sub-secţiunii „Efectuarea Plăţilor” din Memorandum,
disponibil pe website-ul Autonom.
Nu au existat modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de emitent în
S1 2020.
Pe 3 iunie 2020, Fitch Ratings, una dintre top trei agenţii de rating la nivel mondial, a acordat
Autonom Services SA 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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Așteptări și
riscuri
în S2 - 2020

Potenţiale riscuri în S2 2020
Având în vedere instabilitatea cauzată de evoluţia globală a pandemiei, precum și numărul de
cazuri ridicat din România, conducerea își rezervă dreptul de a nu face predicţii detaliate cu
privire la performanţa din S2 2020. Cu toate acestea, conducerea ar dori să atragă atenţia
asupra celor mai critice riscuri prevăzute pentru S2 2020.t

Riscul legat de pandemia COVID-19
În momentul publicării acestui raport, România continuă să se confrunte cu răspândirea
COVID-19 în toată ţara. Începând cu data de 15 mai 2020, România se află sub stare de alertă,
ce a încorporat 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 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.
Totuși, acest lucru nu înseamnă că Emitentul va putea atinge pe parcursul anului 2020
rezultatele financiare de la nivelurile anterioare pandemiei. Investitorii sunt încurajaţi să ia în
considerare faptul că astfel de evenimente pot avea un impact negativ asupra activităţii
companiei.

Riscul legat de evoluţia negativă a condiţiilor economice
Impactul COVID-19 asupra afacerii în 2020 este încă imposibil de evaluat și va fi direct corelat cu
ridicarea stării de alerta, perioada necesară redresării economiei românești, măsurile luate de
stat pentru a ajuta companiile locale precum și potenţialul risc de recesiune. Dinamica afacerilor
și a profitabilităţii 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
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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.
Investitorii sunt rugaţi să ia în considerare că riscurile prezentate mai sus sunt unele dintre cele
mai semnificative riscuri pentru S2 2020 de care compania este conștientă la momentul
redactării acestui raport. Cu toate acestea, riscurile prezentate în această secţiune nu includ
toate riscurile asociate cu activitatea emitentului și Grupul nu poate garanta că include toate
riscurile relevante pentru S2 2020. Pot exista și alţi factori de risc și incertitudini de care Grupul
nu este conștient la momentul întocmirii acestui raport și care pot modifica în viitor rezultatele,
condiţiile financiare, performanţele și realizările emitentulu. Investitorii sunt încurajaţi să
efectueze verificări prealabile în vederea pregătirii evaluărilor oportunităţilor de investiţii.
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.ro/assets/uploads/investitori/Autonom-Service-Prospect-admitere-latranzactionare-27.11.2019-VF-Ro.pdf

Managementul riscului
Grupul are în vigoare un set complex de reguli legate de gestionarea riscurilor. Acest sistem,
asociat cu răspunsul prompt și agil la criza cauzată de apariţia pandemiei COVID-19, a ajutat
Grupul să ţină sub control și să maximizeze performanţa în primele șase luni ale acestui an.
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;
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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);
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);
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);
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 consolidate și
individuale oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind poziţia financiară a
societăţii Autonom Services SA ("Societatea") la 30 iunie 2020, performanţa financiară și a
fluxurilor de numerar pentru acea perioadă, în conformitate cu standardele de contabilitate
aplicabile, și că Raportul Anual aferent perioadei 01.01.2020 - 30.06.2020, 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
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