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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.

2019 pe scurt

131.969.173 leiEBITDA consolidat:
17.566.180 leiProfit consolidat: 

435.223.139 leiDatorii financiare nete consolidate:
Venituri consolidate: 35%

Datorii financiare nete/EBITDA anualizat de 3.30

Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobânzi de 9.83%

Profit consolidat: 7%

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: 159.319.545 lei
Total Mașini: 7118
Total Clienţi: 1461
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Indicatori de sustenabilitate a îndatorării (31 decembrie 2019) consolidat:

Cifrele reprezintă rezultatele financiare consolidate:



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: 93.507.366 lei
Total mașini vândute în 2019: 2215
Procentul de mașini vândute retail (persoane fizice):  33%

2019 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: 65.860.025 lei
Grad de ocupare: 80.27%
Număr mașini la 31 Decembrie 2019: 2034
Număr de agenţii: 44 de agenţii în 31 de orașe
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Rezultatele noastre consolidate din 2019, precum și cele din anii precedenţi, susţin strategia 
companiei pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilă.

Rebranding Autonom - o nouă identitate de brand, în acord cu extinderea gamei de servicii 
și schimbări în structura organizaţiei;

4 proiecte de consultanţă încheiate sau în curs de derulare, în parteneriat cu BERD, pentru 
dezvoltarea companiei;

Investiţii pentru dezvoltarea diviziei de AutoRulate;

Investiţii în soluţii IT pentru digitalizarea companiei.

Dezvoltare:

Evoluţie Grup Autonom

Venituri consolidate (lei)
116.339.919
143.618.232
251.363.792
338.713.583

2016

2017

2018

2019

Profit consolidat (lei)
11.963.591

 14.426.419
16.417.142
17.566.180

2016

2017

2018

2019

Flota de Rent-A-Car 
1404
1551
1663
2034

2016

2017

2018

2019

Flota de Leasing Operaţional
1856
2503
6702
7718

2016

2017

2018

2019

Sustenabilitate:
Best Employer, pentru al 5-lea an la rând;

Net Promoter Score 74%;

110 proiecte dezvoltate prin intermediul Fundaţiei Autonom în comunităţile în care suntem 
prezenţi.



Scrisoare din 
partea fondatorilor
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Dragi Parteneri, 

Vă transmitem acest raport într-o perioadă de criză de sănătate, acompaniată de o criză 
economică bruscă și de amploare. Pandemia COVID-19 nu a ocolit România, iar impactul 
economico-social se estimează a fi sever. Majoritatea emitenţilor de instrumente financiare nu 
au rămas neafectaţi, văzându-și pieţele și perspectivele deteriorate, iar pieţele globale de 
capital au fost puternic afectate în cursul ultimelor 2 luni. Trăim cu siguranţă în vremuri de 
volatilitate și incertitudine,  în care planurile trebuie ajustate săptămânal, iar cuvintele cheie sunt 
rezilienţă și agilitate.  

Din fericire, aceasta nu este prima criză pentru Autonom. Am trecut foarte bine prin criza 
financiară din 2008-2011, la începutul căreia ne-am schimbat rapid modelul de business și pe 
parcursul căreia am prosperat (CAGR de peste 50%). Am învăţat și implementat atunci mai multe 
principii și politici de gestionare a riscurilor și oportunităţilor, menite să ne asigure atât 
robusteţea, cât și „anti-fragilitatea” afacerilor. Putem spune că această nouă criză, deși 
neprevăzută și „virulentă”, ne-a găsit bine pregătiţi, atât prin prisma resurselor financiare, cât și 
a adaptabilităţii modelului de afaceri. Fiecare criză severă amplifică „distrugerea creativă” și 
aduce multe oportunităţi pentru companiile care rezistă. De aceea, suntem optimiști în ceea ce 
privește viitorul Autonom - considerăm că suntem într-o poziţie foarte bună pentru a continua 
dezvoltarea accelerată, chiar și în 2020.

Acest raport ar trebui să se concentreze în principal pe trecut - să prezinte rezultatele pe care 
le-am înregistrat în cursul anului 2019. Însă, în contextul volatil actual, ar fi lipsit de înţelepciune 
să vorbim doar despre ce a fost, fără a analiza modul în care situaţia actuală va avea impact 
asupra performanţei Autonom din acest an. Prin urmare, în această scrisoare vom dezbate 
obiectiv rezultatele pe care le-am obţinut anul trecut, ca un indicator al performanţei și al 
modului în care Autonom înţelege și gestionează nevoile pieţelor pe care activează, dar și 
așteptările legate de viitor, pentru a permite tuturor stakeholderilor să evalueze corect 
potenţialul și riscurile care ne stau înainte.

Analizând performanţele anului trecut, 2019 a fost cel mai bun an din istoria Autonom, precum 
fiecare an de până acum. Am înregistrat creșteri pe toate liniile de afaceri și am obţinut cel mai 
mare profit până în prezent. Venitul operaţional a crescut cu 34% de la 251.363.792 lei la

Scrisoare
Din partea fondatorilor
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338.713.583 lei, în timp ce cheltuielile de exploatare au crescut cu  33%, de la 222.169.195 lei în 
2018 la 297.703.660 lei în 2019, cheltuielile cu flota și amortizarea flotei contribuind cel mai 
mult la acestea. Astfel, am încheiat anul 2019 cu un EBITDA de 131.969.173 lei, în creștere cu 
57% faţă de 2018 și cu un profit net de 17.566.180 lei, în creștere 7% faţă de rezultatul din 2018.

La sfârșitul anului 2019, Autonom avea 44 de agenţii situate în 31 de orașe din România, o flotă 
de 9152 mașini - în creștere cu 8% faţă de decembrie 2018 și 362 angajaţi, cu 4% mai mult decât 
în 2018. Toate cele 3 linii principale de business au crescut, „vedeta” fiind în continuare 
activitatea de leasing operaţional full service, care a crescut 48%. Ne-am crescut cota de piaţă 
fără să sacrificam profitabilitatea pe termen lung.

Am adăugat atât clienţi, cât și servicii noi, dezvoltate organic sau prin parteneriate. Rata de 
reînnoire a contractelor s-a menţinut foarte ridicată (peste 90%) iar indicatorii de satisfacţie a 
clienţilor au continuat să crească, cu valori atipice pentru industriile în care activam (NPS de 
74%). Tot în 2019, am finalizat cu succes integrarea în grup a BTOL. 

Anul trecut a marcat, de asemenea, o etapă semnificativă odată cu rebranding-ul Autonom la 
nivel de Grup și consolidarea serviciilor pe care le oferim clienţilor noștri. Prin lansarea noii 
identităţi de brand,  o parte dintre diviziile grupului Autonom au fost redenumite. Astfel, am 
încheiat anul 2019 cu o imagine reînnoită, o structură de afaceri mai ușor de înţeles și cu o 
relaţie și mai puternică cu clienţii și partenerii noștri.

De câţiva ani se discută tot mai mult despre schimbările din pieţele în care activăm, despre 
crearea de noi soluţii de mobilitate și integrarea celor existente. Grupul Autonom este un 
exemplu foarte relevant de punere în practică a acestor tendinţe în mod profitabil. Prin 
dezvoltare organică, dar și prin achiziţii de jucători-cheie, Autonom a devenit un furnizor integrat 
de soluţii de mobilitate, în care sinergiile funcţionează fără prea mari fricţiuni. 

Considerăm rezultatul de anul trecut unul foarte bun și, totodată, reprezentativ pentru 
potenţialul serviciilor de mobilitate în România și în Europa Centrală și de Est. Toate liniile 
noastre de afaceri au înregistrat creșteri semnificative pe măsură ce pieţele acestor servicii, fie 
că vorbim de închiriere pe termen scurt, leasing operaţional sau alte servicii furnizate de către 
Autonom, sunt încă în proces de dezvoltare și mai au mulţi ani până la maturitate. În termeni 
relativi și absoluţi, cel mai mare potenţial de creștere considerăm că îl are în continuare 
activitatea de externalizare a flotelor auto, prin serviciul de leasing operaţional full service.
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Structura de venituri evidenţiază cât de mult a evoluat afacerea Autonom de-a lungul anilor și 
cât de stabilă este astăzi. Serviciile contractate pe termen lung, precum cele de leasing 
operaţional, contribuie cel mai mult la veniturile generate la nivel de grup. Acest lucru este cu 
atât mai important în contextul actual al COVID-19, în care piaţa închirierilor auto este afectată 
de reducerea călătoriilor turistice și a celor de afaceri, cu scăderi dramatice în toată lumea. 
Această restricţionare a călătoriilor va continua să aibă impact asupra liniilor de închiriere pe 
termen scurt și de transferuri cu șofer, atât timp cât riscul răspândirii pandemiei este încă 
prezent. Pentru majoritatea companiilor de „rent a car”, 2020 este un foarte dificil, în care 
cererea/veniturile au dispărut brusc iar oferta/costurile nu pot fi „scalate în jos” în același ritm. 

În cazul Autonom ponderea cea mai mare în cadrul închirierilor pe termen scurt o au închirierile 
către companii, legate în special de nevoile acestora de mobilitate (când mașinile lor sunt 
indisponibile sau insuficiente) și mai puţin de călătorii. Și închirierile „corporate” înregistrează 
scăderi, dar mult mai mici decât închirierile de pe aeroporturi. Mai mult, după cum se poate 
observa din rezultatele aferente anului 2019, activitatea generală a Autonom depinde tot mai 
puţin de linia de afaceri de închiriere pe termen scurt, prin urmare, chiar și în cazul în care situaţia 
persistă și linia va fi grav afectată în cursul anului 2020, suntem optimiști că datorită structurii 
noastre de afaceri diversificate și bazate pe venituri preponderent recurente, compania va 
rămâne stabilă și va ieși întărită din această criză.

Criza actuală ne-a impus să ne modificăm planurile pe care le aveam pentru prima jumătate a 
anului. După cum am precizat și în prospectul de listare a obligaţiunilor de la finalul anului trecut, 
unul din obiectivele noastre pentru capitalul atras prin emisiunea de obligaţiuni corporative era 
de a-l investi în extinderea flotei Autonom. Ca în fiecare din ultimii 3 ani, plănuisem să adăugam 
în perioada aprilie-iunie încă 1.000 de mașini noi la flota de închirieri pe termen scurt, ceea ce ar 
fi satisfăcut cererea în creștere. Impactul COVID-19 ne-a determinat să ne revizuim rapid 
planurile. În acest moment estimăm că anul aceasta vom cumpăra mai puţin de 20% din 
autoturismele prevăzute iniţial pentru aceasta divizie, urmând să creștem flota în funcţie de 
evoluţiile ulterioare ale pieţelor.

Se spune că cel mai important contribuitor la succesul unei strategii este timing-ul. Privind 
înapoi la momentul emiterii obligaţiunilor corporative, atragerea unui capital semnificativ cu 
maturitate lungă, în noiembrie 2019, a avut un timing perfect. Până la începerea crizei sanitare, 
la începutul lunii martie 2020, nu investisem sume importante din capitalul atras. Strategia 
noastră financiară a fost întotdeauna prudentă, axată pe întărirea si capitalizarea afacerii (nu



Soluţii moderne de mobilitate
autonom.ro

pag. 9

am repartizat dividende). În prezent, suntem foarte bine capitalizaţi și avem acces la linii de 
finanţare importante, ceea ce facilitează continuarea dezvoltării afacerii și adaptarea la 
realităţile actuale. 

Sperăm că aceste informaţii sunt suficiente pentru a asigura toţi deţinătorii de obligaţiuni 
despre stabilitatea afacerii noastre, precum și de capacitatea Autonom de a plăti integral și la 
timp cupoanele emisiunii – primul cupon fiind scadent în noiembrie 2020.

Ne așteptam de ceva vreme la încheierea ciclului actual de creștere economică, de aceea am 
început să ne pregătim încă de acum 2 ani pentru o recesiune și o contracţie economică 
puternică. Managementul riscurilor a devenit o parte mult mai importanta a strategiei noastre. 
Comercial, nu ne-am lăsat antrenaţi în „goana după cotă de piaţă” și am evitat să depindem de 
vreun client sau de vreo piaţă. De la izbucnirea COVID-19 monitorizăm îndeaproape situaţia, 
actualizăm săptămânal diferitele scenarii si ne adaptăm serviciile la nevoile clienţilor și ale pieţei. 
Mai mult, pentru a garanta continuitatea afacerii și stabilitatea financiară, am luat diferite decizii 
pentru optimizarea costurilor companiei și pentru a adresa rapid noile oportunităţi. Pentru lista 
completă a măsurilor pe care le-am luat în contextul COVID-19 precum și previziunile revizuite 
pentru anul 2020, vă invităm să citiţi subcapitolul „2020: Elemente de perspectivă” unde tratăm 
în detaliu acest subiect.

Cu siguranţă, performanţa anumitor linii de business ale Autonom va fi negativ impactată în 
2020, în special în al doilea trimestru. Scenariile de ieșire din izolare și de „redeschidere” a 
activităţilor sistate în criza sanitară sunt incerte. Totuși, indiferent de durata și viteza de 
redresare a economiei, considerăm că modelul de business al Autonom este unul stabil, 
rezistent la recesiuni economice. Sperăm că recesiunea care urmează să confirme, din nou, 
această afirmaţie.

Când avem o decizie de luat unde alegerea nu este foarte clară, ne întoarcem întotdeauna la 
valori. De aceea ne-a fost foarte clară ordinea priorităţilor în această perioadă (siguranţa 
colegilor, a clienţilor, partenerilor și a business-ului), ne-am adaptat foarte repede la un mediu 
de business schimbat radical (suntem adaptabili și flexibili) și am putut lua decizii rapide la nivel 
de echipă, fără nevoia de aprobări suplimentare centralizate (Autonomie).

Valoarea la care ţinem cel mai mult este „Evoluăm în fiecare zi”. În fiecare an ne punem obiective 
din ce în ce mai ambiţioase legate de numărul de ore de training / coleg, precum și de mixul de 
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training. Nu puteam să irosim ocazia oferită de criză pentru a ne intensifica aceste eforturi. 
Astăzi, în Autonom, se desfășoară training-uri aproape în fiecare zi și din ce în ce mai mulţi colegi 
vor să împărtășească și ei cunoștinţele acumulate în faţa altor colegi.

În această perioadă foarte provocatoare pentru majoritatea dintre noi, am încercat să îi ajutăm 
cât mai mult pe cei din jurul nostru. Ne-am dat seama că avem două resurse nefolosite la 
capacitate maximă: oamenii și activele (mașinile din flota de rent). Am instituit un program de 
închirieri de mașini, cu titlu gratuit, pe durata perioadei de urgenţă către ONG-urile care au 
nevoie de mobilitate. Colegii noștri s-au implicat în comunităţile locale, ajutând cu resurse, timp 
și conectare.

Autonom a fost întotdeauna o companie unde gradul de implicare al colegilor (engagement) a 
fost extrem de ridicat. Chiar știind asta, suntem profund impresionaţi de nivelul de mobilizare și 
de acţiune a colegilor și de dorinţa lor de a ajuta.

În concluzie, rămânem optimiști cu privire la viitorul afacerilor noastre și suntem pregătiţi să ne 
adaptăm, ori de câte ori este necesar. Deși preconizăm o recesiune economică puternică, vom  
continua investiţiile pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a o face mai rezistentă, însă cu un 
model adaptat și prudent, cu o reducere de 15-20% a bugetului de investiţii stabilit iniţial pentru 
2020. În același timp, vom profita de cunoștinţele acumulate în perioadele precedente de 
contracţie și vom căuta activ să beneficiem de noi oportunităţi în contextul de turbulenţe 
economice, punând astfel bazele creșterilor viitoare.

Marius Ștefan 
Dan Ștefan



Despre 
Autonom
și strategia companiei



Grupul Autonom este cel mai important jucător independent cu capital românesc de pe pieţele 
de leasing operaţional auto și rent-a-car din România. 
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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 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;

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;   

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 2019, grupul număra efectiv 362 de angajaţi: 353 de salariaţi ai Autonom 
Services și  9 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

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

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

Furnizor integrat de soluţii de mobilitate, pentru companii și persoane fizice; 
Reţea naţională de 44 agenţii în 31 orașe în România, un model de afaceri 
diferenţiat faţă de competitori;
Flota de autovehicule la 31 decembrie 2019: 9152 autovehicule (7.118 în 
regim de leasing operaţional, 2.034 în regim de 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 linii de afaceri este generată de persoanele juridice.
Activitatea de închirieri auto reprezintă 19.44% din totalul veniturilor Autonom Services SA.

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

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.

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

Granularitate ridicată a clientelei, focus pe clienţii din categoria IMM-uri 
(flota medie/client ~ 5 autovehicule)

Activitatea de leasing operaţional reprezintă 47.04% din veniturile totale ale Autonom 
Services SA.
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Leasing Operaţional:

Rent-A-Car

Gama diversificată de mașini din parcurile de închireri auto și leasing operaţional: autovehicule 
și vehicule comerciale. Clienţi persoane fizice și companii;
Activitatea de vânzări mașini rulate reprezintă 27.61% din totalul veniturilor Autonom Services 
SA.  

Vânzări mașini rulate

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



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

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; 

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



Societatea și-a început activitatea în anul 2006, în Piatra-Neamţ. Activitatea Societăţii a fost 
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.

Criza financiară din 2008 - 2009 a reprezentat un punct de cotitură în istoria Societăţii și de 
repoziţionare. Deoarece criza a afectat semnificativ activitatea Societăţii în primele luni ale 
anului 2009, strategia companiei a fost schimbată. Dată fiind cererea existentă din partea 
persoanelor juridice, aflate într-un proces de reducere a costurilor și implementare a unor 
strategii de optimizare în legătură cu parcurile auto proprii, Societatea și-a orientat oferta de 
servicii către persoanele juridice.

O nouă etapă în dezvoltarea Societăţii a început în anul 2011 când Societatea a început să ofere 
servicii de leasing operaţional (închiriere pe termen lung). Veniturile Societăţii din leasingul 
operaţional au crescut an de an, reprezentând principalul motor de creștere al Societăţii din 
2012 până în prezent. 

Din anul 2014, Grupul Autonom a început să analizeze achiziţionarea de companii specializate în 
segmente similare sau conexe business-ului principal. 

Astfel, în 2018, Autonom Services a achiziţionat BTOL, 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. 

Pe parcursul anilor, 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. 
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Aceași 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.  Acest 
lucru se poate observa în cadrul statisticilor de mai jos, care prezintă primii 3 clienţi ai Autonom 
linii de rent-a-car și pentru leasing operaţional, pentru anul 2019.
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Client 1
Client 2
Client 3

7.609.176 
2.472.532
2.362.260

12%
4%
4%

Rent-a-Car Autonom Services SA 
(cifra de afaceri in 2019 de 65.860.025 lei) Valoare (lei) % din CA

Client 1
Client 2
Client 3

4.482.524 
4.109.597 
2.220.310 

4%
4%
2%

Leasing Operaţional Autonom Services SA
(cifra de afaceri in 2019 de 100,652,930 lei) Valoare (lei) % din CA



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 44 de agenţii, prezente în 31 de orașe din România. 
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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.

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;

Grupul estimează că numărul de autovehicule operate în regim de leasing operaţional a 
depășit pragul de 82.000 la sfârșitul anului 2019, iar cota sa de piaţă ste de aproximativ 9%;

Ponderea autovehiculelor operate în leasing operaţional în totalul înmatriculărilor de 
autovehicule noi a fost între 10% și 20% după 2017

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

Piaţa de Leasing Operaţional din România

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 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 clientelei diversificate.

Piaţa de Rent-A-Car din România

Pieţele pe care operează Autonom în România



În contextul actual, majoritatea firmelor de închirieri auto pe termen scurt, resimt efectele crizei 
generate de răspândirea corona virusului. 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. 
Închirierile auto către persoane fizice reprezintă o pondere redusă din totalul veniturilor 
Autonom. 

Echipa Autonom Services a ajuns, în anul 2019, la un număr mediu de 358 salariaţi raportând la 
31.12.2019 un număr efectiv de 362de angajaţi (353 angajaţi Autonom Services și 9 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.

Soluţii moderne de mobilitate
autonom.ro

pag. 18

Societatea estimează că în baza informaţiilor de care dispune, piaţa de închirieri de 
autovehicule din România în 2019 ar fi de aproximativ 11.000 unităţi, iar dimensiunea 
valorică a acestei pieţe s-ar putea situa în jur de 80 milioane euro. Acest fapt înseamnă că 
Societatea ar putea înregistra pe piaţa serviciilor de închiriere, la nivelul anului 2019, o cotă 
de piaţă între 15% și 20%.

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 seminificativă. 
Din acest motiv, este dificil de estimat cota de piaţă pe care o are Autonom.

Potrivit informaţiilor din piaţă, în 2019, numărul autoturismelor second-hand înmatriculate 
în România a depășit 444.601 unităţi, reprezentând o scadere a importurilor cu peste 6% 
comparativ cu anul 2018 cand s-au importat 473.616 de masini rulate.

Piaţa de mașini rulate

Angajaţii companiei
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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

107,933,439
51,386,106
65,860,025
47,454,242
46,053,124
20,026,647

338,713,583

73,230,370
34,020,597
57,592,905
46,053,910
34,534,061

5,931,949
251,363,792

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 2019 2018

Rezultatele anului 2019 sunt dovada unei strategii sustenabile de creștere, dezvoltată în toţi 
acești ani de către Autonom. Anul 2019 a fost cel mai bun an de până acum al companiei, 
raportând o creștere de 35% a veniturilor consolidate și de 7% a profitului consolidat.  
În contextul aprecierii tot mai mari a soluţiilor de externalizare în detrimentul deţinerii, 
principalul motor generator de creștere al companiei a fost segmentul de Leasing Operaţional. 
Am adăugat clienţi și servicii noi adaptate nevoilor clienţilor noștri, dezvoltate organic sau prin 
parteneriate. 

Toate diviziile Autonom au înregistrat creșteri în anul precedent, ca rezultat al dezvoltării pieţelor 
și al existenţei Autonom în topul preferinţelor clienţilor săi. Aprecierea pentru serviciile Autonom 
se vede prin NPS-ul peste media industriilor (74%) și al ratei mari de reînnoire a contractelor 
(peste 90%). 

Veniturile din exploatare ale Grupului au crescut în 2019 cu 35% ca urmare a creșterii 
portofoliului de clienţi si de mașini furnizate prin contracte de leasing operaţional, precum și a 
creșterii încrederii acordate de către clienţii serviciilor oferite de către companie, într-un context 
de continuă dezvoltare a pieţelor în care Autonom activează. 
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Cheltuielile din exploatare ale Grupului au crescut in 2019 cu 34% ca urmare a creșterii numărului 
de autovehicule administrate precum si de cresterea salariului mediu.
Din totalul cheltuielilor din anul 2019 în valoare de 297,703,660 lei, ponderea principalelor 
categorii de costuri a fost după cum urmează: 

Cheltuieli generate de întreţinerea flotei: 19% - cheltuieli pentru reparaţii, piese, carburant, 
asigurări, parcare, spălări auto și alte cheltuieli; în creștere cu 29% faţă de anul precedent, 
având în vedere creșterea flotei cu 9% masini;

Cheltuieli cu personalul: 9%, în creștere cu 36% faţă de anul precedent, determinate de 
creșterea personalului cu 4% și a creșterii salariilor; 

Cheltuieli administrative în scădere cu 37,5% faţă de anul precedent, scăderea generată de 
reîncadrarea cheltuielilor sediilor administrative conform IFRS 16;

Cheltuieli cu amortizarea, deprecierea și pierderea de valoare a flotei auto și a 
echipamentelor au crescut cu 63%, având o pondere de 29 % din totalul cheltuielilor; Se 
datorează majorării investiţiilor în flota auto și echipamente, precum și implementării 
standardului IFRS 16.

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

(90,858,724)

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

(297,703,660)

(54,393,197)

(9,270,932)
(4,375,723)

(222,169,195)

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

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

(2,783,101)

(45,018,205)
(45,484,278)
(38,412,112)
(20,778,851)

(4,435,897)

Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel 2019 2018
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Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Flotă auto și echipamente pentru închiriere
Dreptul de utilizare a activelor
Alte imobilizări corporale
Investiţii imobiliare

532,544,153
2,442,166

195,664,513
322,882,415

683,698
1,651,396

439,117,120
4,952,149

424,265,600
-

2,579,109
1,566,839

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

Active Autonom 2019
31 dec. 2019 31 dec. 2018

Profit operaţional
Câștiguri din achiziţii la pret redus
Cheltuieli financiare
Venituri financiare

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

41,009,923
-

(21,726,236)
507,193

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

18,783,490
(2,366,348)
16,417,142

29,194,597
165,570

(10,750,147)
173,470

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

17,563,546
2,634

17,566,180

16,416,571
571

16,417,142

Rezultat pe acţiune 8,78 8,21

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

Profit Autonom 2019
2019 2018

Atribuibil

Profitul Grupului Autonom a crescut cu 7% ca rezultat al atragerii de noi clienţi, diversificării 
portofoliului de servicii și al realizării unor economii de scară în urma integrării cu succes a BTOL. 

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

423,696
384,713

8,411,556

423,686
677,689

4,652,048
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TOTAL ACTIVE 656,070,120 504,690,699

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

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

7,230,612
391,778

89,378,134

65,573,579
28,594,931
17,530,572

8,450,618
1,010,542
9,986,916

Flota totală a grupului Autonom a crescut în 2019 net cu 787 de mașini, reprezentând principala 
categorie de active deţinute de companie. 

Autonom a înregistrat o creștere a flotei pentru divizia de leasing operaţional de 36.97%, iar 
pentru rent-a-car de 27.96%.

Grupul a înregistrat o creștere a flotei pentru divizia de leasing operaţional de 4.8%, iar pentru 
rent-a-car de 27.96%.

Autonom Services SA a achiziţionat 1247 masini pentru divizia de rent-a-car si 1601 pentru 
divizia de leasing operational, respectiv 1755 la nivel de Grup.  
Din totalul activelor deţinute, Grupul a vândut în exerciţiul financiar încheiat în Decembrie 2019 
2215 de autoturisme, iar Autonom Services SA cu 1178 de autoturisme;

Din totalul valorii nete  deţinute de Grup, 62% sunt finanţate prin leasing, iar 38 % sunt finanţate 
cash sau prin credit. În cazul Autonom Services SA, 79% sunt finanţate prin leasing, iar 21% sunt 
finanţate cash sau prin credit. 

Rent-a-Car: 1,52 ani; 

Leasing operaţional 1,9 ani; 

La nivel de grup 2,14 ani. 

Vechimea medie a parcului auto al Autonom Services SA era la finalul anului 2019:



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

20,000,000
13,485,527
66,191,551

7,475
99,684,553

20,000,000
6,651,922

55,461,611

4,841
82,118,374

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

Capitaluri și datorii Autonom 2019

2019 2018Capital propriu

82,113,53399,677,078
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TOTAL DATORII 556,385,567 422,572,325

TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII 656,070,120 504,690,699

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

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

-
180,880,106

3,327,317

259,410,019
130,076,235

-
120,697,749

-
755,201

Venituri înregistrate în avans
Datorii privind impozitul amânat

3,800,409
7,022,214

-
7,880,834

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

176,006,043
15,134,040
76,883,979

-
81,487,710

71,400
2,428,914

163,162,306
44,777,984
82,828,381
34,343,615

-
71,400

1,140,926
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Grupul Autonom a încheiat anul 2019 cu lichidităţi în valoare de 89,378,134 lei, o contribuţie 
semnificativă având-o emisiunea de obligaţiuni, din luna noiembrie 2019. 

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 14 firme de leasing.

La sfârșitul lunii februarie 2020, au fost înregistrate primele cazuri de coronavirus în România, 
iar pe măsură ce focarul a evoluat a fost instituită starea de urgenţă în ţară, cu impact 
semnificativ asupra operaţiunilor comerciale ale majorităţii companiilor, inclusiv Autonom. Mai 
jos, Emitentul prezintă numărul de măsuri implementate la nivel de companie, precum și 
efectele potenţiale pe care situaţia actuală le va avea asupra activităţii grupului în cursul anului 
2020.

2020: Elemente de perspectivă

1. Măsurile luate privind reacţia la COVID-19 de către Emitent 
pentru a asigura protecţia angajaţilor, clienţilor și furnizorilor săi

Pentru Autonom Rent-a-Car precum și Autonom Leasing, după fiecare preluare, mașinile 
sunt dezinfectate, acordându-se o atenţie deosebită tuturor mânerelor, volanului, bordului, 
schimbătorului de viteze și portbagajului.

După dezinfectare, fiecare mașină rămâne obligatoriu timp de minim 24 de ore în parcare, 
pentru neutralizare, înainte de a fi predată unui alt client.

Mașinile preluate de la clienţi în regimul D2D, sunt dezinfectate înainte de preluarea de la 
client și încă o dată la sediul Autonom, înainte de predare. Ulterior, mașinile rămân 
neutilizate timp de 24 de ore, înainte de a fi predate următorilor clienţi.

Toate cheile mașinilor, precum și documentele auto, sunt dezinfectate și neutralizate înainte 
de a ajunge la următorul client.

În contextul situaţiei cauzate de pandemia COVID-19, Emitentul dorește să informeze toţi 
stakeholderii că a luat toate măsurile necesare pentru protecţia angajaţilor, a clienţilor și a 
furnizorilor, precum și pentru a asigura continuitatea business-ului. Măsurile luate și respectate 
continuu de companie sunt următoarele:
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Emitentul continuă să monitorizeze situaţia actuală, precum și să respecte toate recomandările 
emise de autorităţile de sănătate publică. În cazul în care există modificări ale modului în care 
agenţiile Autonom funcţionează, Emitentul va informa piaţa printr-un alt raport curent.

2. Măsurile luate privind reacţia la COVID-19 de către Emitent
în vederea minimizării impactului financiar asupra afacerii 

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, etc) și 
reducerea cheltuielile neesenţiale, cu focus pe training online si pe resurse interne;

Managementul Emitentului a activat planul de „continuitate a afacerii” și în domeniul finanţării. 
Datorită managementului financiar prudent al administraţiei, în momentul de faţă Emitentul are 
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. Este clar că anumite 
activităţi ale Emitentului sunt în acest moment mai afectate, în special cele din zona de turism, 
dar acestea reprezintă un procent minoritar din activităţile companiei. Prin urmare, 
managementul se așteaptă, pe baza unor proiecţii financiare conservative pentru anul 2020, că 
Emitentul va rămâne  profitabil. 

În scopul minimizării impactului financiar negativ al situaţiei actuale asupra companiei, 
Emitentul a luat următoarele măsuri imediate:

Pentru prevenirea răspândirii virusului, marea majoritate a angajaţilor Autonom a căror 
activitate permite, lucrează de acasă, asigurând continuitatea normală a operaţiunilor. Cu 
ajutorul tehnologiei, Emitentul s-a asigurat că toţi clienţii Autonom au acces neîntrerupt și 
complet la toate serviciile, inclusive Serviciul Clienţi.

Angajaţii Autonom care lucrează în agenţii au obligaţia de a purta de fiecare dată mănuși 
chirurgicale noi în gestionarea mașinilor și au fost instruiţi de a păstra distanţa socială 
necesară în interacţiunea cu clienţii.
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Micșorarea cheltuielilor externe cu dezvoltarea personală (anulare traininguri, etc) și 
reducerea cheltuielile 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 achiziţiei mașinilor pentru termen scurt.

3. Analiza de impact a situaţiei asupra afacerilor grupului

Pe partea de rent-a-car, managementul se așteaptă ca închirierile legate de turism să scadă 
cu 35% in H1 faţă de buget, cu 25-30% per total an. Din iunie se așteaptă o revenire lentă a 
activităţii, Emitentul aflându-se într-o poziţie bună faţă de concurenţă, ce va permite ca 
până la sfârșitul anului să revină la parametrii lunari din 2019.

Se așteaptă o scădere a închirierilor legate de mașină la schimb și alte servicii de mobilitate 
cu 20% în H1 și cu 10-15% în 2020. Se estimează în continuare creștere semnificativă pe linia 
de replacement RCA. Aproximativ 20% din cifra de afaceri a liniei de închirieri mașini pe 
termen scurt este turism, restul este corporate.  

În ceea ce privește activitatea de leasing operaţional, conducerea estimează că pe termen 
scurt va fi un impact moderat în cash flow generat în special de prelungirea termenelor de 
plată. Se așteaptă o creștere a acestui segment și în acest an, de minim 10%, luând în calcul 
faptul că flota diviziei a crescut cu 30% din ianuarie 2019 până în decembrie 2019 (de la o 
flotă medie de 3401 la 4471); urmează să fie propuse clienţilor mașini din flota de 
rent-a-car, lucru ce va duce la optimizarea flotei de rent-a-car și la o diminuare a costurilor 
pentru client.

În momentul de faţă, este prea devreme pentru management de a evalua impactul pe care 
contextul actual îl va avea asupra activităţii Autonom Services SA. Cu toate acestea, în prezent, 
Emitentul dorește să comunice următoarele evoluţii:

În timp ce investiţia în cursul anului 2020 va scădea, conducerea se așteaptă să apară 
oportunităţi noi de eficientizare prin externalizare, care au adus Emitentului creșteri foarte mari 
în precedenta contracţie economică. Managementul urmărește îndeaproape evoluţia actuală și 
este gata să își adapteze modelul de afaceri ori de câte ori este necesar pentru a răspunde 
cerinţelor pieţei. 

Dacă situaţia persistă, conducerea este gata să ia măsuri suplimentare, în cazul în care acestea 
sunt necesare.
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În cazul în care există modificări semnificative ale situaţiei menţionate mai sus, Emitentul va 
publica un raport curent către piaţă.

Opţiuni de dezvoltare
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

Focus 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

Deschidere în a capitaliza 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 (cazul achiziţiei BTOL în iunie 2018) 

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.   



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.
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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



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.

Soluţii moderne de mobilitate
autonom.ro

pag. 29

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.



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.
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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



Obligaţiuni
AUT24E pe BVB
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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, scadenţa 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. De la listarea 
pe Piaţa Principală, obligaţiunile s-au tranzacţionat peste valoarea nominală, dar au avut o 
activitate de tranzacţionare scăzută. De la data listării, 4 decembrie 2019 și până la sfârșitul 
anului 2019 au fost efectuate 7 tranzacţii iar 15 obligaţiuni AUT24E și-au schimbat deţinătorii.

Data scadenţei emisiunii AUT24E este 12.11.2024, iar prima plată a cuponului va avea loc pe 
12.11.2020.

Plăţile cuponului se vor realiza în conformitate cu prevederile sub-secţiunii „Efectuarea Plăţilor” 
din Memorandum, disponibil pe website-ul Autonom.

Despre valorile mobiliare admise la tranzacţionare 
pe Bursa de Valori București



Riscurile
companiei Autonom
și managementul acestora
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În momentul publicării acestui raport, România se confruntă cu focarul COVID-19 (coronavirus) 
în toată ţara iar România va continua să fie cel puţin până pe 15 mai 2020 sub stare de urgenţă. 
În urma pandemiei și a stării de urgenţă, performanţele financiare ale Emitentului au fost 
afectate începând cu luna martie 2020, așa cum este explicat în detaliu în secţiunea CONTEXUL 
ACTUAL – COVID-19 din prezentul raport. Impactul COVID-19 asupra afacerii în 2020 este încă 
imposibil de evaluat și va fi direct corelat cu ridicarea stării de urgenţă, perioada necesară 
redresării economiei românești, măsurile luate de stat pentru a ajuta companiile locale precum 
și potenţialul risc de recesiune.

Riscul legat de pandemia Covid-19

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.

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

Risc de Preţ si Risc de Lichiditate

Risc de Credit



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.

Activitatea Societăţii poate fi influenţată de o evoluţie negativă a condiţiilor 
economice 

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  

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 

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
Închirierile pe termen scurt depind de dinamica industriei de transport aerian, iar 
perturbări in funcţionarea acesteia ar putea afecta negativ activitatea Societăţii 
Societatea este expusă riscurilor aferente fluctuaţiilor ratelor dobânzii 
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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.

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 facilitaţi de credit pe termen scurt pentru a finanţa achiziţiile de noi 
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. 

Risc de cash-flow
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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

Filiala Semnificativă a Societăţii, BTOL, este supusă unei investigaţii a Consiliului Concurenţei în 
legătură cu o presupusă coordonare a politicilor comerciale și menţinerea poziţiei pe piaţă prin 
stabilirea preţurilor și / sau împărţirea pieţei, ca urmare a unui schimb de informaţii sensibile din 
punct de vedere comercial cu alte societăţi concurente pe piaţa privind leasingul operaţional 
efectuat în perioada 2011 - 2017. Cu toate că riscul cu privire la amenda care i-ar putea fi 
aplicată BTOL în acest caz a fost asumat, în anumite circumstanţe și sub rezerva unor limitări, de 
vânzătorul BT Investments S.R.L. prin contractul de vânzare încheiat de Societate, în calitate de 
cumpărător, în situaţia aplicării unei asemenea amenzi reputaţia Societăţii ar putea fi afectată, 
ceea ce ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra perspectivelor Societăţii, 
rezultatelor activităţii sale și asupra situaţiei sale financiare. 

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

Grupul face obiectul și poate face obiectul unor investigaţii și reclamaţii referitoare 
la aspecte de concurenţă

unei dobânzi mai mari și ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei 
financiare și rezultatelor operaţiunilor Societăţii.
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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.
Riscuri cu privire la valoarea de piaţă a Obligaţiunilor

Alte riscuri
Investitorii ar trebui sa ia in considerare faptul ca riscurile prezentate anterior sunt cele mai 
semnificative riscuri de care compania are cunoștinţa la momentul redactării documentului. 
Totuși, riscurile prezentate in aceasta secţiune nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri 
asociate activităţii emitentului, iar compania nu poate garanta faptul ca ea cuprinde toate 

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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riscurile relevante. Pot exista si alţi factori de risc si incertitudini de care compania nu are 
cunoștinţa la momentul redactării documentului si care pot modifica in viitor rezultatele 
efective, condiţiile financiare, performantele si realizările emitentului si pot conduce la o scădere 
a preţului acţiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui sa întreprindă verificări 
prealabile necesare in vederea întocmirii propriei evaluări a oportunităţii investiţiei. 

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

Managementul riscului

Grupul acordă o atenţie deosebită modalităţii de selecţie și monitorizării clienţilor pentru 
serviciile de leasing operaţional

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

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 existenţa 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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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 rata 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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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 2019, 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 01.01.2019 - 31.12.2019, 
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:



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
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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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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:

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.  
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Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni profesioniști; 

Recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

Păstrarea competitivităţii în piaţa de remunerare;

Alinierea remuneraţiei cu recomandările privind buna guvernanţă; 

Promovarea transparenţei privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia.

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.

În decursul anului 2019, Autonom a ajutat 27 de organizaţii 
non-guvernamentale cu mobilitate pentru a-și desfășura 
proiectele.
Fundaţia Autonom a susţinut implementarea a 110 
proiecte în realizarea cărora s-au implicat colegi din 
Autonom.

50 proiecte - Sponsorizare cu materiale educaţionale
22 proiecte - Parteneriate cu ONG-uri
15 proiecte - Creaţie și mentorat
8 proiecte - Diverse și caritabile
6 proiecte - Excursii
4 proiecte - Elevi olimpici și talentaţi
4 proiecte - Robotică
1 proiect - Ecologie

27
organizaţii
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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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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii Autonom Services S.A.

Raport asupra auditului situatiilor financiare consolidate

Opinia

Am auditat situatiile financiare consolidate ale societatii Autonom Services S.A.
(„Societatea”) si a filialei sale (impreuna „Grupul”) cu sediul social in Piatra Neamt, Strada
Fermelor, no. 4, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 18433260, care cuprind
situatia consolidata a pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019, situatia consolidata a
contului de profit si pierdere si altor elemente ale rezultatului global, situatia consolidata a
modificarilor capitalului propriu si situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie pentru
exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si
alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile financiare consolidate anexate ofera o imagine fidela si justa a
pozitiei financiare consolidate a Grupului la data de 31 decembrie 2019, ca si a performantei
financiare consolidate si a fluxurilor de trezorerie consolidate ale acestuia pentru exercitiul
financiar 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 modificarile si clarificarile ulterioare.

Bazele opiniei

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale 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”).
Responsabilitatile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea
„Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare consolidate” din raportul
nostru. Suntem independenti fata de Grup conform Codului International de etica al
profesionistilor contabili (inclusiv standardele internationale de independenta) emis de
Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA),conform
cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare  in Romania, inclusiv
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 si Legea 162/2017, si ne-am indeplinit responsabilitatile
etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe
care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte in legatura cu evolutia Corona virus

Evolutia situatiei  legata de virusul Corona (Covid-19) are un impact profund asupra sanatatii
oamenilor si asupra societatii noastre in ansamblu, precum si asupra performantei
operationale si financiare a organizatiilor si in ceea ce priveste evaluarea capacitatii de a
continua pe baza principiului continuarii activitatii.  Situatia se modifica zilnic, ceea ce duce la
o incertitudine inerenta. Impactul acestor evolutii asupra Grupului este prezentat in nota 31 la
situatiile financiare consolidate. Opinia noastra nu este emisa cu rezerve in legatura cu acest
aspect.
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Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional,
au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare consolidate din perioada
curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului desfasurat asupra situatiilor
financiare consolidate in ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu
emitem o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care
auditul nostru a abordat respectivul aspect.

Am indeplinit responsabilitatile descrise in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru
auditul situatiilor financiare  consolidate” 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 privire la riscul de erori semnificative in cadrul situatiilor
financiare consolidate. Rezultatele procedurilor noastre de audit, inclusiv ale procedurilor
efectuate pentru a aborda aspectele de mai jos, constituie baza pentru opinia noastra de audit
asupra situatiilor financiare consolidate anexate.

Aspect cheie de audit

1. Evaluarea valorilor reziduale si a duratelor de viata utila a flotei folosite pentru
inchiriere, inclusiv a flotei de active aferente dreptului de utilizare si analiza specifica
de depreciere a acestor active

Activele incluse in flota auto folosita pentru inchiriere, detinute in proprietate de Grup, in
valoare de 171.874 mii RON sau prin contracte de leasing clasificate ca active aferente
dreptului de utilizare – contracte cu transfer de proprietate sau optiune de cumparare, pentru
care se aplica IAS 16 din punctul de vedere al amortizarii – in suma de 314.035 mii RON la
3  decembrie 2019 – sunt evaluate la cost minus amortizarea acumulata si orice depreciere.
Conducerea trebuie sa evalueze valoarea reziduala si durata utila de viata a unui activ cel
putin la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar si sa evalueze daca sunt necesare ajustari pentru
depreciere specifice. In functie de rezultatul acestor analize, modificarile sunt contabilizate ca
modificare a estimarilor contabile prin amortizare prospectiva sau drept cheltuiala cu
deprecierea specifica. Determinarea oricarei ajustari pentru depreciere in ceea priveste
activele ce fac obiectul contractelor de leasing (flota de masini) depinde in principal de cum
este afectata valoarea recuperabila de catre valoarea reziduala ce poate fi obtinuta la finalul
contractului de leasing.

Valorile reziduale viitoare sunt influentate in special de numarul de kilometri realizat, clasa
activului si producatorul, starea generala a autovehiculului, precum si de evolutia pietei de
autovehicule la data la care acestea sunt vandute. Intervalul valorilor reziduale ale
autovehiculelor operate de Grup variaza in functie de tipul activului si, astfel, evaluarea
viitoare realizata de conducere se bazeaza pe o serie de ipoteze, estimari si rationamente.
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Grupul a revizuit valorile reziduale ale flotei sale folosita pentru inchiriere la data de
3  decembrie 2019 luand in considerare atat factori interni, cat si externi, cum ar fi: vanzarile
efective de autovehicule utilizate in cursul anului, corelarea acestor valori la data bilantului cu
numarul estimat de kilometri realizati, clasa activului si producatorul, utilizarea potentiala a
autovehiculului pentru contractele de leasing anulate, etc.. In baza analizei desfasurate,
conducerea a identificat o scadere a valorii anumitor categorii de autovehicule folosite ale
filialei. A fost realizata o revizuire completa a portofoliului de autovehicule al filialei si a fost
inregistrata o depreciere in suma de 5.672 mii RON.

Datorita semnificatiei flotei folosita pentru inchiriere, semnificatiei incertitudinii in estimare
aferenta determinarii valorii reziduale a activelor, duratelor de viata utila aferente, precum si
oricarei ajustari de depreciere specifica necesara, consideram ca evaluarea activelor aferente
flotei de masini, inclusiv categoria prezentata in pozitia bilantiera Drepturi de utilizare a
activelor reprezinta un aspect-cheie de audit.

Prezentarile realizate de Grup sunt incluse in notele 2.3.7, 3, 14 si 15 la situatiile financiare
consolidate.

Modul in care auditul nostru a abordat aspectul cheie de audit

Munca noastra de audit s-a concentrat pe urmatoarele proceduri, fara a se limita la acestea:

· Am obtinut o intelegere asupra procesului de gestionare a riscurilor aferente flotei
folosite pentru inchiriere astfel cum este proiectat si implementat la nivelul Grupului.

· Am evaluat analiza evenimentelor declansatoare a deprecierii realizata de conducere
pentru activele in regim de leasing, cu accent pe autovehiculele pentru care s-a observat
ca au fost vandute in pierdere in timpul anului, pentru a evalua daca a fost inregistrata o
scadere a pietei pentru categoria respectiva de active. Am discutat cu conducerea si am
evaluat si daca au existat modificari in piata care ar putea afecta pretul de vanzare al
autovehiculelor folosite si, implicit, valoarea reziduala pe o baza prospectiva, precum si
orice ajustare pentru depreciere specifica necesara la 31 decembrie 2019.

· Am discutat si am revizuit analiza realizata de conducere cu privire la impactul valorii
reziduale luand in considerare numarul de kilometri realizat de autovehicule la data de 31
decembrie 2019.

· Am evaluat informatiile si datele incluse in baza de date operationala folosita pentru
evaluarea valorii reziduale si a valorii juste a autovehiculelor comparandu-le cu
contractele semnate efectiv pentru o serie de contracte selectate prin sondaj, incheiate in
cursul anului, si am urmarit care sunt autovehiculele pentru care nu exista un contract de
leasing operational activ la data bilantului.
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· In ceea ce priveste flota folosita pentru inchiriere detinuta de filiala BT Operational
Leasing SA, am revizuit analiza de depreciere efectuata de conducere la nivel de
autovehicul, sursele pretului de vanzare estimat. Am evaluat caracterul adecvat al
modelului de depreciere folosit si parametrii-cheie aplicati de conducere in contextul IAS
36, respectiv, deprecierea activelor la nivel individual (i.e. autovehicul), analiza facuta
pentru intreaga flota folosita pentru inchiriere a filialei, evaluand valoarea recuperabila a
activelor pe baza valorii juste a acestora la data bilantului.

· Am desfasurat o analiza a preturilor de vanzare a autovehiculelor folosite, avand in
vedere informatiile disponibile dupa incheierea exercitiului financiar, si am evaluat daca
este necesara o depreciere specifica sau mai generala la data bilantului.

De asemenea, am evaluat caracterul adecvat al notelor de prezentari incluse in situatiile
financiare consolidate.

Alte informatii

Alte informatii includ Raportul administratorilor consolidat si individual, dar nu includ situatiile
financiare consolidate si raportul nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este
responsabila pentru alte informatii.

Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare consolidate nu acopera alte informatii si
nu exprimam nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare consolidate,
responsabilitatea noastra este de a citi aceste alte informatii si, facand acest lucru, de a
analiza daca acestea nu sunt in concordanta, in mod semnificativ, cu situatiile financiare
consolidate sau cunostintele pe care le-am obtinut in urma auditului sau daca acestea par sa
includa erori semnificative. Daca, in baza activitatii desfasurate referitoare la alte informatii
obtinute inainte de emiterea opiniei noastre de audit, ajungem la concluzia ca exista erori
semnificative cu privire la aceste alte informatii, noi trebuie sa raportam acest lucru. Nu avem
nimic de raportat in acest sens.

Responsabilitatea conducerii si a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile
financiare consolidate

Conducerea Grupului are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor
financiare consolidate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si clarificarile ulterioare, si pentru acel
control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii
financiare consolidate care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie
de eroare.
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La intocmirea situatiilor financiare consolidate, conducerea este responsabila sa evalueze
abilitatea Grupului de a-si desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si
sa prezinte, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si folosirea
principiului continuitatii activitatii, mai putin in cazul in care conducerea intentioneaza sa
lichideze Grupul sau sa ii inceteze activitatea sau nu are nicio alternativa reala decat sa
procedeze astfel.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiara a Grupului.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare consolidate

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare consolidate, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate
de eroare sau frauda si de a emite un raport de audit care sa includa opinia noastra.
Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, insa nu este o garantie ca un
audit desfasurat in conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda fie de eroare si
sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat la
nivel individual sau luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate
in baza acestor situatii financiare consolidate.

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:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare
consolidate, cauzate fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit
care sa raspunda acestor riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a
constitui o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari
semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei
denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate include complicitate,
falsuri, 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
eficacitatii controlului intern al Grupului.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor
contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
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• Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului
continuitatii activitatii, si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera
indoieli semnificative privind capacitatea Grupului de a-si continua activitatea. In cazul in
care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in
raportul de audit, asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare consolidate sau, in
cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile
noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului nostru de audit.
Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina ca Grupul sa nu isi mai
desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

• Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare consolidate,
inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare consolidate
reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea
fidela.

• Obtinem suficiente probe de audit adecvate cu privire la informatiile financiare ale
entitatilor sau activitatilor din cadrul Grupului pentru a exprima o opinie asupra situatiilor
financiare consolidate. Suntem responsabili pentru indrumarea, supravegherea si
efectuarea auditului la nivelul grupului. Suntem singurii responsabili pentru opinia noastra
de audit.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele
planificate si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale
auditului, inclusiv orice deficiente semnificative 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 etice privind independenta si le comunicam toate relatiile
si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze
independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Dintre aspectele pe care le comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim
acele aspecte care au avut cea mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor
financiare consolidate 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 consolidate si raportul
nostru de audit asupra acestora

Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in
sectiunea „Alte informatii”, referitor la Raportul administratorilor consolidat si individual, noi
am citit Raportul administratorilor consolidat si individual si raportam urmatoarele:
a) in Raportul administratorilor consolidat si individual nu am identificat informatii care sa

nu fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in
situatiile financiare consolidate la data de 31 decembrie 2019, atasate;
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b) Raportul administratorilor consolidat si individual, identificat 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 consolidate intocmite la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Grup si la
mediul acestuia, nu am identificat informatii eronate semnificative 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 Societatii de catre Adunarea Generala a Actionarilor la data de 24 mai 2019.
Durata totala de misiune continua, inclusiv reinnoirile (prelungirea perioadei pentru care am fost numiti
initial) si renumirile anterioare drept auditori a fost de 5 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la
31 decembrie 2015 pana la 31 decembrie 2019.

Consecventa cu raportul suplimentar adresat Comitetului Director

Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare consolidate exprimata in acest raport este
in concordanta cu raportul suplimentar adresat Comitetului Director al Societatii, pe care l-am
emis in 8 mai 2020. La 31 decembrie, societatea nu are un comitet de audit.

Servicii non-audit

Nu am furnizat Grupului servicii non-audit interzise mentionate la articolul 5 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului si ramanem
independenti fata de Grup pe durata auditului.
Nu am furnizat Societatii si entitatilor controlate de aceasta alte servicii decat cele de audit
statutar si cele prezentate in situatiile financiare consolidate.

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 8 mai 2020
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii Autonom Services S.A.

Raport asupra auditului situatiilor financiare

Opinia

Am auditat situatiile financiare ale societatii Autonom Services S.A. („Societatea”) cu sediul
social in Piatra Neamt, Strada Fermelor, no. 4, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala
18433260, care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019, situatia
contului de profit si pierdere si altor elemente ale rezultatului global, situatia modificarilor
capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta
data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare
a Societatii la data de 31 decembrie 2019, ca si a performantei financiare si a fluxurilor de
trezorerie ale acesteia pentru exercitiul financiar 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 modificarile si
clarificarile ulterioare.

Bazele opiniei

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale 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”). Responsabilitatile noastre conform
acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru
auditul situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform
Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv standardele internationale de
independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul
IESBA),conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in
Romania, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 537/2014 si Legea 162/2017, si ne-am indeplinit
responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele
de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia
noastra.
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Evidentierea unor aspecte in legatura cu evolutia Corona virus

Evolutia situatiei  legata de virusul Corona (Covid-19) are un impact profund asupra sanatatii
oamenilor si asupra societatii noastre in ansamblu, precum si asupra performantei operationale
si financiare a organizatiilor si in ceea ce priveste evaluarea capacitatii de a continua pe baza
principiului continuarii activitatii.  Situatia se modifica zilnic, ceea ce duce la o incertitudine
inerenta. Impactul acestor evolutii asupra Companiei este prezentat in nota 30 la situatiile
financiare. Opinia noastra nu este emisa cu rezerve in legatura cu acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au
avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste
aspecte au fost abordate in contextul auditului desfasurat asupra situatiilor financiare in
ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu
privire la aceste aspecte cheie.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care
auditul nostru a abordat respectivul aspect.

Am indeplinit responsabilitatile descrise in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru
auditul situatiilor financiare” 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 privire 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, constituie baza pentru opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare anexate.

Aspect cheie de audit

1. Recuperabilitatea valorii investitiilor in filiale

Valoarea Investitiei in filiala BT Operational Leasing SA (in continuare „BTOL”) este de 14.195
mii RON la 31 decembrie 2019, net de ajustarile pentru depreciere.

In conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, la sfarsitul fiecare
perioade de raportare, o entitate trebuie sa evalueze daca exista indicii de depreciere potentiala
a activelor sale. Evaluarea daca exista indicii de depreciere si determinarea valorii recuperabile a
valorii investitiei Societatii in filiala, implica rationamente semnificative si se bazeaza pe
estimarea conducerii privind fluxurile de numerar viitoare cu privire la performanta filialei,
precum si pe strategia conducerii in privinta filialei respective.
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De la data achizitiei, intentia conducerii a fost ca, treptat, clientii sa fie transferati catre Autonom
Services (entitatea-mama), pe masura ce contractele de leasing se incheie in filiala.

La data de 31 decembrie 2019 au fost identificate indicii de depreciere ai investitiei in filiala,
deoarece anumite contracte de leasing existente la data achizitiei s-au incheiat mai devreme
decat a fost estimat initial si valoarea justa a anumitor autovehicule a scazut. Cu asistenta unui
evaluator independent, a fost pregatit un test de depreciere care a determinat o ajustare de
depreciere pentru investitia in BTOL de 14.100 mii RON, care a fost inregistrata la 31 decembrie
2019.

Avand in vedere incertitudinea implicata de previzionarea fluxurilor de numerar viitoare,
estimarile semnificative si nivelul rationamentului  necesar, cat  si importanta valorii investitiei
Societatii in filiala la 31 decembrie 2019, recuperabilitatea investitiei reprezinta un aspect-cheie
de audit.

Societatea a prezentat informatii cu privire la Investitia in filiala si analiza deprecierii aferenta in
notele 2.2.13, 3 si 17 la situatiile financiare.

Modul in care auditul nostru a abordat aspectul cheie de audit

Munca noastra de audit s-a concentrat pe urmatoarele proceduri, fara a se limita la acestea:

· Am analizat evaluarea conducerii privind existenta indicatorilor de depreciere (analiza
evenimentelor declansatoare);

· Am evaluat metodologia aplicata de evaluatorul independent pentru determinarea valorii
recuperabile a investitiei in filiala luand in considerare si ipotezele furnizate de conducere.

· Am inclus in echipa noastra specialistii nostri in evaluare care sa ne furnizeze asistenta in
evaluarea ipotezelor si estimarilor-cheie folosite de evaluator si de conducere pentru
determinarea ratei de actualizare, cerintelor de capital circulant si corectitudinea modelului
aplicat. Specialistii nostri in evaluare ne-au furnizat asistenta si in evaluarea competentei,
capabilitatii si obiectivitatii evaluatorului independent;

· In acest context, am evaluat daca anumite ipoteze pe care s-a bazat evaluarea, la nivel
individual si luate in ansamblu, au luat in considerare: i) mediul economic al industriei in care
activeaza Societatea; ii) informatiile de piata existente; iii) profitabilitatea previzionata
pentru perioada 2020-2023 a Societatii, inclusiv asteptarile conducerii Societatii si strategia
acesteia cu privire la activitatea filialei (comparand venitul din leasingurile operationale
previzionat cu baza de date continand contractele active, preturile efective de vanzare a
autovehiculelor cu veniturile preconizate din vanzarea autovehiculelor, corelarea reducerii
cheltuielilor din exploatare vs. venitul din exploatare); iv) riscurile asociate fluxurilor de
numerar, inclusiv posibila variabilitate a valorii si momentului generarii fluxurilor de numerar
si efectul acestora asupra ratei de actualizare; v) cerintele specifice ale standardelor IFRS;
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· Am evaluat acuratetea istorica a bugetelor si previziunilor realizate de conducere
comparandu-le cu performanta reala si cu anul anterior, si am revizuit daca pierderea
contractelor a fost reflectata in fluxurile de numerar preconizate;

· Am testat acuratetea matematica a calculului fluxurilor de numerar actualizate;

· Am revizuit analiza pregatita de conducere privind senzitivitatea modelului in ceea ce
priveste ipotezele-cheie incluse in modelul fluxurilor de numerar viitoare pentru a evalua
impactul potential al schimbarii principalelor ipoteze.

De asemenea, am evaluat caracterul adecvat al prezentarilor din situatiile financiare cu privire la
Investitia in filiala a Societatii si testul pentru depreciere desfasurat.

Aspect cheie de audit

1. Evaluarea valorilor reziduale si a duratelor de viata utila a flotei folosite pentru inchiriere,
inclusiv a flotei de active aferente dreptului de utilizare si analiza specifica de depreciere
a acestor active

Activele incluse in flota auto folosita pentru inchiriere, detinute in proprietate de Societate, in
valoare de 64.295 mii RON sau prin contracte de leasing clasificate ca active aferente dreptului
de utilizare – contracte cu transfer de proprietate sau optiune de cumparare, pentru care se
aplica IAS 16 din punctul de vedere al amortizarii – in suma de 314.035 mii RON la 31 decembrie
2019 – sunt evaluate la cost minus amortizarea acumulata si orice depreciere. Conducerea
trebuie sa evalueze valoarea reziduala si durata utila de viata a unui activ cel putin la sfarsitul
fiecarui exercitiu financiar si sa evalueze daca sunt necesare ajustari pentru depreciere specifice.
In functie de rezultatul acestor analize, modificarile sunt contabilizate ca modificare a estimarilor
contabile prin amortizare prospectiva sau drept cheltuiala cu deprecierea specifica.
Determinarea oricarei ajustari pentru depreciere in ceea priveste activele ce fac obiectul
contractelor de leasing (flota de masini) depinde in principal de cum este afectata valoarea
recuperabila de catre valoarea reziduala ce poate fi obtinuta la finalul contractului de leasing .

Valorile reziduale viitoare sunt influentate in special de numarul de kilometri realizat, clasa
activului si producatorul, starea generala a autovehiculului, precum si de evolutia pietei de
autovehicule la data la care acestea sunt vandute. Intervalul valorilor reziduale ale
autovehiculelor operate de Societate variaza in functie de tipul activului si, astfel, evaluarea
viitoare realizata de conducere se bazeaza pe o serie de ipoteze, estimari si rationamente.

Societatea a revizuit valorile reziduale ale flotei sale folosita pentru inchiriere la data de
31 decembrie 2019 luand in considerare atat factori interni, cat si externi, cum ar fi: vanzarile
efective de autovehicule utilizate in cursul anului, corelarea acestor valori la data bilantului cu
numarul estimat de kilometri realizati, clasa activului si producatorul.
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Datorita semnificatiei flotei folosita pentru inchiriere, semnificatiei incertitudinii in estimare
aferenta determinarii valorii reziduale a activelor, duratelor de viata utila aferente, precum si
oricarei ajustari de depreciere specifica necesara, consideram ca evaluarea activelor aferente
flotei de masini, inclusiv categoria prezentata in pozitia bilantiera Drepturi de utilizare a activelor
reprezinta un aspect-cheie de audit.

Prezentarile realizate de Societate sunt incluse in nota  2.2.6, nota 3, nota 13 si nota 14 la
situatiile financiare.

Modul in care auditul nostru a abordat aspectul cheie de audit

Munca noastra de audit s-a concentrat pe urmatoarele proceduri, fara a se limita insa la acestea:

· Am obtinut o intelegere asupra procesului de gestionare a riscurilor aferente flotei folosite
pentru inchiriere astfel cum este proiectat si implementat la nivelul Societatii.

· Am evaluat analiza evenimentelor declansatoare a deprecierii realizata de conducere pentru
activele in regim de leasing, cu accent pe categoriile de autovehicule pentru care s-a
observat ca au fost vandute in pierdere in timpul anului, pentru a evalua daca a fost
inregistrata o scadere a pietei pentru categoria respectiva de active. Am discutat cu
conducerea si am evaluat si daca au existat modificari in piata care ar putea afecta pretul de
vanzare al autovehiculelor folosite si, implicit, valoarea reziduala pe o baza prospectiva,
precum si daca este necesara orice ajustare pentru depreciere specifica la 31 decembrie
2019.

· Am discutat si am revizuit analiza realizata de conducere cu privire la impactul valorii
reziduale luand in considerare numarul de kilometri realizati de autovehicule la data de 31
decembrie 2019.

· Am evaluat informatiile si datele incluse in baza de date operationala folosita pentru
evaluarea valorii reziduale si a valorii juste a autovehiculelor comparandu-le cu contractele
semnate efectiv pentru o serie de contracte selectate prin sondaj, incheiate in cursul anului,
si am urmarit care sunt autovehiculele pentru care nu exista un contract de leasing
operational activ la data bilantului.

· Am desfasurat o analiza a preturilor de vanzare a autovehiculelor folosite, avand in vedere
informatiile disponibile dupa incheierea exercitiului financiar, si am evaluat daca este
necesara o depreciere specifica sau mai generala la data bilantului.

De asemenea, am evaluat caracterul adecvat al notelor de prezentari incluse in situatiile
financiare.
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Alte informatii

Alte informatii includ Raportul administratorilor consolidat si individual, dar nu includ situatiile
financiare si raportul nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru
alte informatii.

Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam
nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este
de a citi aceste alte informatii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in
concordanta, in mod semnificativ, cu situatiile financiare sau cunostintele pe care le-am obtinut
in urma auditului sau daca acestea par sa includa erori semnificative. Daca, in baza activitatii
desfasurate, ajungem la concluzia ca exista erori semnificative cu privire la aceste alte informatii,
noi trebuie sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat in acest sens.

Responsabilitatea conducerii si a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile
financiare

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare
in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu
modificarile si clarificarile ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera
necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari
semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

La intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea Societatii
de a-si desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si sa prezinte, daca este
cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului continuitatii
activitatii, mai putin in cazul in care conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii
inceteze activitatea sau nu are nicio alternativa reala decat sa procedeze astfel.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate de eroare sau
frauda si de a emite un raport de audit care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila
reprezinta un nivel ridicat de asigurare, insa nu este o garantie ca un audit desfasurat in
conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca
aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda fie de eroare si sunt considerate
semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat la nivel individual sau
luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate in baza acestor situatii
financiare.
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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:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate
fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor
riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia
noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai
ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece
frauda poate include complicitate, falsuri, 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 eficacitatii controlului
intern al Societatii.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor
contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

• Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului
continuitatii activitatii, si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul
de audit, asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste
prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe
probele de audit obtinute pana la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea,
evenimente sau conditii viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare
activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

• Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si
evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate
si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale auditului, inclusiv
orice deficiente semnificative 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 etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si
alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta
si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
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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 situatiilor financiare 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”, referitor la Raportul administratorilor consolidat si individual, noi am
citit Raportul administratorilor consolidat si individual si raportam urmatoarele:
a) in Raportul administratorilor consolidat si individual nu am identificat informatii care sa nu

fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile
financiare la data de 31 decembrie 2019, atasate;

b) Raportul administratorilor consolidat si individual, identificat 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 2019 cu privire la Societate si la mediul
acesteia, nu am identificat informatii eronate semnificative 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 Societatii de catre Adunarea Generala a Actionarilor la data de 24 mai
2019. Durata totala de misiune continua, inclusiv reinnoirile (prelungirea perioadei pentru care
am fost numiti initial) si renumirile anterioare drept auditori a fost de 5 ani, acoperind exercitiile
financiare incheiate la 31 decembrie 2015 pana la 31 decembrie 2019.

Consecventa cu raportul suplimentar adresat Comitetului Director

Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare exprimata in acest raport este in
concordanta cu raportul suplimentar adresat Comitetului Director al Societatii, pe care l-am emis
in 8 mai 2020. La 31 decembrie, societatea nu are un comitet de audit.
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Servicii non-audit

Nu am furnizat Societatii servicii non-audit interzise mentionate la articolul 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 entitatilor controlate de aceasta alte servicii decat cele de audit
statutar si cele prezentate in situatiile financiare.

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 8 mai 2020






























































































































