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Eveniment important de raportat : 

 

HOTARAREA NR. 02/28.04.2017, ora 10 

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  “IMPACT DEVELOPER & 

CONTRACTOR“ S.A. 

Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. 

Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016 

I. Convocarea  

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită, în continuare "AGOA") a fost legal convocata prin:  

- publicarea Convocatorului în:  

o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 982/24.03.2017;  

o Ziarul Bursa din 24.03.2017 ;  

- înştiinţarea Bursei de Valori Bucureşti la data de 23.03.2017 , si a  ASF la data de 23.03.2017;  

- afişarea la sediul Societăţii şi pe site-ul Societăţii www.impactsa.ro.  

II. Cvorumul  

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 27.04.2017, ora 10,  nu s-a tinut la 

prima convocare, intrucât nu s-au întrunit condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea 

deliberarilor Adunării. 

http://www.impactsa.ro/


                                                                                                                                                              

 
 
 

La Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, 

în continuare "Societatea"), care s-a tinut in data de 28.04.2017, la a doua convocare, au participat acţionarii 

reprezentând 55,87% din capitalul social, respectiv:  

- 155.249.398 acţiuni din numarul total de 277.866.574 actiuni,  

- 15.524.934  voturi din numarul total de 27.785.459 drepturi de vot.  

AGOA este statutară raportat la dispoziţiile art.13 din Actul Constitutiv al Societăţii şi legală raportat la 

cerinţele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată şi completată. 

III. Şedinţa  

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari: 

1. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar  2016. 

 

2. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-au 

aprobat situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS  si IFRS consolidate pe anul 2016, 

după cum urmează: 

 

Situațiile financiare individuale, auditate conform IFRS: 

 

 
Nota  2016  2015 

      

Venituri din vanzare de stocuri de proprietati 

rezidentiale              144.550.045   106.484.670  

Valoare contabila a stocurilor de proprietati 

rezidentiale vandute 13             (92.022.102)  (72.147.934)  
 

Profit / (Pierdere) din vanzarea de 

proprietati rezidentiale             52.527.943   34.336.736  

      

Venituri din inchirieri 28  1.468.822  1.307.380  

      

Venituri din costuri operationale refacturate 

locatarilor 28                 2.715.413   2.815.971  

Costuri operationale aferente proprietatilor 

vandute/inchiriate 28               (2.878.913)  (2.703.858)  

 

Venit net din refacturari                 (163.500)  112.113 

      

Venituri din vanzarea de investitii imobiliare                  2.189.510   4.295.138  

Valoare contabila a investitiilor imobiliare 11               (1.917.666)  (4.238.327)  

 

Profit / (Pierdere) din vanzarea de 

investitii imobiliare                   271.844   56.811  

      

Venituri din prestari servicii                       29.244   209.712  

Cheltuieli privind consumabilele 20               (2.528.353)  (4.687.171)  

Venituri din capitalizari                                 -   - 

Servicii prestate de terti 21               (9.201.795)  (9.843.405)  



                                                                                                                                                              

 
 
 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor 22               (8.312.244)  (8.162.218)  

Alte venituri operationale 23                 1.228.185   2.044.284  

Alte cheltuieli operationale 24                (3.951.952)  (5.985.782) 

(Cheltuieli)/Venituri rezultate din provizioane 

pentru litigii  29                  5.600.147    (17.200.000) 

 

Alte venituri / (cheltuieli) operationale, 

net            (17.136.767)  (43.624.580)  

      

Profit / (Pierdere) realizat inaintea 

calcularii dobanzilor, taxelor, deprecierii 

si amortizarii    36.968.342  (7.811.540)  

      

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea   (664.545)  (625.588)  

Pierderi de valoare a activelor, altele decat 

investitii imobiliare 25  (5.643.512)  3.721.254  
 

Deprecieri si pierderi de valoare 

recunoscute/reversate, altele decat cele 

aferente investitiilor imobiliare   (6.308.057)  3.095.666  

 

Castiguri / (Pierderi) in valoarea justa a 

investitiilor imobiliare, net 11  492.053  1.745.128  

 

Profit / (Pierdere) realizat(a) inaintea 

calcularii dobanzilor si taxelor   31.152.338  (2.970.746) 

 Nota  2016  2015 

      

Costuri de finantare   

             

(1.451.973)  (1.343.417) 

Venituri din dobanzi   

                    

31.336   18.841 

Diferente de curs valutar   

                    

63.572   (77.321) 

Alte elemente financiare, net   

                 

(185.135)  (86.766) 

 

Rezultat financiar   

          

(1.542.200)  (1.488.663) 

      

Profit brut / (Pierdere bruta)   29.610.138    (4.459.409) 

      

(Cheltuiala) / Venit cu impozitul pe profit 

amanat 26  -  - 

 

Impozit de profit   -  - 

      

Profitul net / (Pierderea neta)  a(l) 

perioadei   29.610.138    (4.459.409) 

      

Alte elemente ale rezultatului global      

 

Elemente ce nu vor fi reclasificate ulterior 

in profit sau pierdere      

Diferente din reevaluarea imobilizarilor 

corporale  9  25.907  20.187  

Anularea rezervei din reevaluare pentru 

activele depreciate 9  -  - 

Datorie privind impozitul amanat aferent 

rezervei din reevaluare 9, 26  -  - 



                                                                                                                                                              

 
 
 

 

   25.907  20.187  

Alte elemente ale rezultatului global 

aferente perioadei, dupa impozitare   25.907  20.187  

 

Total rezultat global aferent perioadei   29.636.045  (4.439.222) 

      

Rezultat pe actiune      

Rezultat de baza pe actiune (lei/actiune) 32  0.10  (0.02) 

 
Situațiile financiare consolidate, auditate conform IFRS: 

 
Nota  2016  2015 

      

Venituri din vanzare de stocuri de proprietati 

rezidentiale   144,906,803  107.032.653 

Valoare contabila a stocurilor de proprietati 

rezidentiale vandute 13  (92,333,577)  (72.606.379) 

 

Profit/pierdere din vanzarea de proprietati 

rezidentiale   52,573,226  34.426.274 

      

Venituri din inchirieri 30  1,310,376  1.222.245 

Costuri operationale refacturate chiriasilor 30  2,715,413  2.815.971 

Costuri operationale aferente proprietatilor inchiriate 30  (2,883,824)  (2.709.921) 

 

Venit net din refacturari   (168,411)  106.050 

      

Venituri din vanzarea de investitii imobiliare   2,189,510  4.295.138 

Valoare contabila a investitiilor imobiliare 11  (1,917,666)  (4.238.327) 

 

Profit/(pierdere) din vanzarea de investitii 

imobiliare   271,844  56.811 

      

Venituri din prestari servicii    763,596   1.613.087 

Cheltuieli privind consumabilele 20   (2,641,460)  (4.763.579) 

Other expenses related to properties under 

development    -   - 

Servicii prestate de terti 21   (8,263,165)  (8.882.554) 

Activitate prestata de catre entitate si capitalizata    -   - 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor 22   (9,721,718)  (9.137.866) 

Alte venituri operationale 23   1,228,185   1.003.836 

Alte cheltuieli operationale 24   (3,942,150)  (6.165.958) 

Cheltuieli cu provizioane pentru litigii  29    5,600,147    (17.200.000) 

 

Alte venituri / (cheltuieli) operationale, net   (16,976,565)  (43.533.034) 

 

Profit/ (pierdere) realizat inaintea calcularii 

dobanzilor, taxelor, deprecierii si amortizarii    37,010,470  (7.721.654) 

      

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea    (670,308)  (630.871) 

Pierderi de valoare a activelor, altele decat investitii 

imobiliare 25   (5,678,347)  3.362.558 

 

Deprecieri si pierderi de valoare 

recunoscute/reversate, altele decat cele 

aferente investitiilor imobiliare   (6,348,655)  2.731.687 

      
Castiguri / (pierderi) in valoarea justa a investitiilor 

imobiliare, net 11  492,053  1.745.128 

 

Profit/ (pierdere) realizat inaintea calcularii 

dobanzilor si taxelor    31,153,868  (3.244.839) 



                                                                                                                                                              

 
 
 

 

Costuri de finantare    (1,452,346)   (1.344.045) 

Venituri din dobanzi    31,856   20.971  

 Nota  2016  2015 

      

Diferente de curs valutar    63,572    (77.321) 

Alte elemente financiare, net    (185,135)   (86.766) 

Rezultat financiar   (1,542,053)         (1.487.161) 

      

Cota-parte din profitul/ (pierderea) aferenta 

investitiilor contabilizate prin metoda punerii in 

echivalenta (dupa impozitare) 12  -  - 

      

Profit brut/ (pierdere bruta)    29,611,815  (4.732.000) 

      

Venit din impozitul pe profit amanat 26  -  - 

 

Impozit de profit   -  - 

      

Rezultatul perioadei   29,611,815  (4.732.000) 

      

Alte elemente ale rezultatului global      

 

Elemente ce nu vor fi reclasificate ulterior in profit sau 

pierdere      

Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale  9  25,907  20.187 

Anularea rezervei din reevaluare utilizate 9  -  - 

Datorie/ (active) privind impozitul amanat aferent 

rezervei din reevaluare 9, 26  -  - 

 

   25,907  20.187 

Alte elemente ale rezultatului global aferente 

perioadei, dupa impozitare   25,907  20.187 

 

Total rezultat global aferent perioadei   29,637,722  (4.711.813) 

      

Rezultat atribuibil:      

Actionarilor societatii-mama   29,611,815  (4.732.000) 

Intereselor fara control     - 

 

Rezultatul perioadei   29,637,722  (4.711.813) 

      

Total rezultat global atribuibil:      

Actionarilor societatii-mama   29,637,722  (4.711.813) 

Intereselor fara control     - 

 

Total rezultat global aferent perioadei   29,637,722  (4.711.813) 

      

Rezultat pe actiune      

Rezultat de baza pe actiune (lei/ actiune) 34  0.10  (0.017) 

 

 

3. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat acoperirea pierderilor aferente anilor trecuti, respectiv suma de 15.415.410 lei din 

primele de capital constituite de societate in anii precedenti. 

 

4. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 



                                                                                                                                                              

 
 
 

aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2016, conform propunerilor Consiliului de 

Administratie, astfel: 

a) Profit net de repartizat: 29.610.138 lei ; 

b) Rezerve legale: 1.480.506,90 lei ;  

c) Acordare de dividende: 11.225.809,59 lei; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,0404 lei; 

d) Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.457.451  voturi "pentru" reprezentând  

99,5653% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare si  67.483 voturi 

,,abtinere’ reprezentând 0,4347 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în 

Adunare’ s-a aprobat motivarea membrilor Consiliului de Administratie, conform actului 

constitutiv al societatii, respectiv cu 0.5% din profitul inregistrat, 140.648,16lei brut pentru 

fiecare administrator, exceptie facand domnul Liviu Stan.  

Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat: 

e) Motivarea salariatilor: 703.240,78 lei valoare bruta, conform actului constitutiv, respectiv 2,50% 

din profitul societatii; 

f) Rezultat reportat nerepartizat: 15.497.340 Lei; 

g) Aprobarea datei de 16.10.2017 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre 

actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi 

suportate de catre actionari din valoarea dividendului net; 

h) Aprobarea datei de 30.06.2017 ca data platii sumelor catre salariati  si membrii Consiliului de 

Administratie . Distribuirea sumelor catre salariati si membrii Consiliului de Administratie  se va 

efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre 

acestia.; 

5.   Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, s-a aprobat alegerea a 4 membri ai Consiliului de 

Administratie, pentru un mandat de 4 ani,  pana in data de 27 aprilie 2021.Vot secret 

Rezultatul votului este urmatorul: 

 

BEZE LAVINIU DUMITRU         15.330.244 voturi       

PANDELE DANIEL                      15.330.244 voturi 

SCARLAT RUXANDRA-ALINA 15.330.244 voturi 

URDA IULIANA MIHAELA        15.524.934 voturi 

6. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie, dintre membrii Consiliului de 

Administratie, pentru un mandat de 4 ani , pana in data de 27 aprilie 2021, respectiv doamna 

MIHAELA IULIANA URDA. Vot secret 

7. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate  s-a 



                                                                                                                                                              

 
 
 

aprobat actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si 

imputernicirea doamnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat. 

8.  Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat  descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor pentru exercitiul financiar 

2016.  

9. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.523.531  voturi "pentru" reprezentând  

99,9909% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare si 1403 voturi 

,,abtinere’’ reprezentând  0,0091% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în 

Adunare s-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, DELOITTE AUDIT SRL pentru 

exercitiul financiar 2017, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual. Vot secret 

10. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat remuneraţia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului 

de Administratie, respectiv 2500 Euro Brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 

3800 Euro Brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie. 

11. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat  imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de 

administrare cu administratorii alesi si a Directorului General sa semneze contractul de 

administrare cu Presedintele Consiliului de Administratie. 

12. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat programul de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 

 

Bugetul propus pentru anul 2017 (RON) 
2017 - 

Trim. 1 

2017 - 

Trim. 2 

2017 - 

Trim. 3 

2017 - 

Trim. 4 
Total 

Total Venituri, din care 
   

26,054,022  

    

57,571,744  

    

54,684,394  

   

55,110,221  

    

193,420,380  

Venituri din vanzari de locuinte stoc existent 
         

305,748  

      

1,551,699  

         

551,726  

        

551,726  

        

2,960,899  

Venituri din vanzari de terenuri 
         

337,500  

      

1,084,500  

      

1,048,500  

     

1,048,500  

        

3,519,000  

Venituri din vanzari de locuinte dezvoltare noua 
   

25,410,774  

    

54,935,545  

    

53,084,167  

   

53,509,995  

    

186,940,480  

Total Cheltuieli Operationale, din care 
 

(22,010,070) 

  

(45,484,443) 

  

(43,149,077) 

 

(43,024,185) 

  

(153,667,775) 

Costul bunurilor vandute - locuinte stoc existent 
       

(290,762) 

     

(1,437,632) 

        

(530,210) 

       

(530,210) 

       

(2,788,815) 

Costul bunurilor vandute - terenuri 
       

(292,500) 

        

(949,500) 

        

(913,500) 

       

(913,500) 

       

(3,069,000) 

Costul bunurilor vandute - locuinte dezvoltare 

noua 

  

(17,895,867) 

  

(39,420,663) 

  

(38,046,878) 

 

(37,806,769) 

  

(133,170,178) 

Cheltuieli cu administrarea portofoliului de 

proiecte 

       

(934,567) 

        

(934,567) 

        

(934,567) 

       

(934,567) 

       

(3,738,269) 

Cheltuieli administrative 
    

(2,596,373) 

     

(2,742,080) 

     

(2,723,921) 

    

(2,839,138) 

     

(10,901,513) 

Rezultat Operational (EBITDA) 
     

4,043,952  

    

12,087,301  

    

11,535,317  

   

12,086,035  

      

39,752,605  



                                                                                                                                                              

 
 
 

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea 
       

(186,176) 

        

(183,397) 

        

(200,660) 

       

(207,964) 

          

(778,197) 

Provizioane si alte cheltuieli neprevazute 
                    

-    

                     

-    

                     

-    

                    

-    

                       

-    

Rezultat Operational (EBIT) 
     

3,857,776  

    

11,903,903  

    

11,334,657  

   

11,878,072  

      

38,974,408  

Dobanzi nete 
         

(75,641) 

          

(44,903) 

          

(16,484) 

             

4,500  

          

(132,528) 

Diferente de curs nete 
                    

-    

                     

-    

                     

-    

                    

-    

                       

-    

Rezultat Brut (EBT) 
     

3,782,135  

    

11,859,000  

    

11,318,173  

   

11,882,572  

      

38,841,879  

Impozit pe profit 
                    

-    

                     

-    

                     

-    

    

(4,006,701) 

       

(4,006,701) 

Rezultat Net 
     

3,782,135  

    

11,859,000  

    

11,318,173  

     

7,875,871  

      

34,835,179  

 

13. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat data de 03.10.2017 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor 

Societăţii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării 

14. Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat data de 02.10.2017 ca ex-date. 

15.  Cu un număr total de  15.524.934 voturi valabil exprimate, reprezentând 155.249.398  acţiuni şi 

55,87 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 15.524.934  voturi "pentru" reprezentând 

100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a 

aprobat Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a 

semna în numele acţionarilor hotărârea Adunării, precum şi orice alte documente în legătură cu 

aceasta şi pentru a îndeplini oricare şi toate formalităţile stipulate de lege în vederea obţinerii 

înregistrării şi asigurării opozabilităţii hotărârii Adunării faţa de terţi.  

 

 

      Iuliana Mihaela Urda 

 

 

 

 


