TONG CONG TY TV VAN THIET KE
GL4O THONG VILN TAT - CTCP

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIFT NAM
Doe lap - Tn' do - Hanh phéc

S: 04-NQ/TEDI-DHDCD

Ha N5i, ngày 25 tháng 4 nãm 2017

NGHI QUYET
CUOC HOP BA! HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2017
Di1 HQI BONG CO BONG
TONG CONG TY TV VAN TIIIET KE GIAO THONG VAN TAT - CTCP
- Can cir Ludt doanh nghip s6 68/2014/QH13 duçc Qu6c hi khOa 13 nii6c
Cong hOa xã hi chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Can cir Diêu i To chirc va hot dng cüa Tong cong ty Tu van thiêt kê Giao
thông vn tái - CTCP;
- Can cir Quy che^ lam vic cüa Di hôi dông c6 dông thu?rng niên nãm 2017
cüa Tong cong ty Pr van thit U Giao thông vn tái - CTCP dã dixçc Di h)i dng cô
dông thông qua ngày 25/04/2017;
- Can ciTr các báo cáo và t?i trinh cüa HOi dng quán trj, Ban Kiêm soát tai cuOc
h9p Dai hi dông cô dông thuing niên näm 2017;
- Can cr Biên ban cuc h9p Dai hi dông c dông thung niên nãm 2017 cüa
Tong cong ty Tix van thiêt kê Giao thông vn tái - CTCP ngày 25/4/2017.
QUYET NGH!
Diêu 1 - Thông qua các ni dung sau:
1. Báo cáo kt qua hot dng nãm 2016 vâ kê hoch hoat dng nam 2017 cüa
Hôi dông quán tn;
2. Báo cáo kêt qua hot dng näm 2016 và ké hoch hot dng nãm 2017 cüa
Ban Kim soát;
3. Báo cáo tài chInh näm 2016:
Báo cáo tài chInh riêng và Báo cáo tãi chinh hop nhAt nãm 2016 cña Tng cong
ty TVTK GTVT - CTCP cia &rçic kiêm toán bvi Cong ty TNHH Kiêm toán CPA
VIETNAM, trong do cO mt so chi tiêu cor ban sau:
Don vi tInh: Dg
BCTC hqp nhât

BCTC riêng
STT

Chi tiêu
Näm 2016

Näm 2015
1

2

3
4

Tng tâi san
- Tài san ngn han
- Tàisán dàihan
Tng doanh thu:
- Cung cap dich vu
- Hogt d5ng t/chInh
- Thu nh2p Ithác
Lai nhun tnràc
thu
Lm nhuân sau thud:
- CD Cong ty me
- CD ko kim soát
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LAicobãnlCP
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Du tu XDCB, mua
sm TSCD

Näm 2015

Nám 2016

458.928.780.548
344.729.336807
114.199.443.741
458.641.786.258
446437.553.051
11.945.024.117
59.2 09.090
36.865.884.226

830.895.959.487
736940.797.066
93.955.162.421
887.699.896.271
872.398.275.395
14.404.251.152
897.369.724
68.841.503.526

813.272.557.649
722.893.904.157
90.3 78.653.492
901.365.373.531
885.859.646508
14.121.023.200
1.384.703.823
72.227.364.887

30.484.424.355
30.484.424.355

30.798.172.264
30.798.172.264

-

-

54.990.626.792
43.3 02.595.377
11.688.031.415
2.709

58.728.987.100
45.489.058.480
13.239.928.620
2.758

4.852.121.264

9.444.431.572

9.032.174.369

477.473.984.602
359.189.812.627
118.284.171.975
461.178.241.440
449.239.886009
11.749.979.067
188.376364
37.501.812.393

2.890.389.625

4. Phiroiig an phân phi lin nhuân sau thuê 11am 2016 cüa Cong ty me:
24.828.000.000 dông
- Co tirc (2.000d/CPx 12.414.000CP):
4.738.172.264 dng
(15,4%LNST):
- Qu5 Khen thring phüc lçii
1.232.000.000 dong
- Qu5 thrning BQLDH (4% LNST):
Trong do:
616.000.000 dOng
+ Thzthng HDQT, BKS (50%):
616.000.000 dông
+ Thzthng Ban Giám dOc, KTT (50%):
30.798.172.264 dông
Công:
So lieu chi trã cô ttrc thirc tê se di.rçic diêu chinh phü hop vài thai diem chôt
danh sách cô dong khi Thông báo trã cO ttrc nãm 2016.
5. Quyt toán tin hro'ng, thu lao thành viên HDQT, BKS nàm 2016:
- Tin krcmg ChU tjch HDQT chuyên trách (4 tháng x 55,8 triêu):
223 .200.000 dong.
- Thu lao thành viên Hi dOng quail trj, Ban kim soát: 789.984.000 dng.
Quyet toán tiên li.rcmg, thU lao thirc tê cUa thành viên HDQT, BKS näm 2016 là
1.013.184.000 dông (M13t 0 k/lông tram mwôi ba tr&u m3t tram tam mwoi 1w ngàn
dông c/lan).
6. Ké hoich sin xuât kinh doanh näm 2017:
Ké ho3ch_SXKD_hçrp_nhât
Các chi tiêu

KH2016 KH2017
832.373 800.000
Tong giá tn. tài san
Tong doanh thu
722.800 800.000
56.276
67.904
Lthnhuãntnxâcthuê
46.301
55.739
LNST, trongdO:
34.448
41.907
-CD Cóngty me
11.853
13.832
- CD thiêu sc
LAi Co bãnlCP
2.681
2.760
17.067
24.936
Tong mUc dâu tu,
mua sam tài san cô
djnh

Don vi tInh: Triu ding
Trong do Cong ty me

Tl% KH2016 KH2017
96 480.000 450.000
104 350.000 400.000
32.000
121
25.500
118
21.600
27.000
27.000
120
21.600
117
103
x
x
146
8.039
12.736

Tl%
94
114
125
125
125

x
151

7. Kê hoach phân phôi loi nhuân sau thuê nàm 2017:
Qu5 thurng Ban quán 1 diu hành Không qua 8% LNST (DN Loai A), không qua 5%
LNST (DN 1oi B) và không qua 2% LNST (DN 1oi
C); trong do 50% thuOng HDQT - BKS, 50% thrnmg
Ban TGD, KTT.
TrIch qu5' khen thuing, ph-dc 1çi
Không qua 20% lçri nhu.n sau th4 cUa Cong ty m
Không thp hn 15% v6n diu l
Co tirc (% vn diu 1)
LNST cUa Cong ty me con 1i sau khi trã co^ tUc và
LNST chtra phãn ph6i
trIch lp các qu5r trên
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8. Dir toán thu lao thành viên HDQT, BKS nãm 2017:
Don vi tInh: Triêu ding
TT

Chwc danh

So hrçrng

Mfrc thu S66 thing
lao thing lam vic
11,648
12
10,483
12
12
9,318
12
6,989
4,659
12

f

Thu lao
nam
139,776

Hf so'
1
1,0
Chü tjch HDQT
125,796
PhO Chfi tjch HDQT
1
0,9
335,448
Thànhviên HDQT
0,8
3
83,868
TrtrângBKS
1
0,6
111,816
ThànhviênBKS
2
0,4
5
796,704
Tong cçng:
8
- (Bang chit: Bay tram chin mwoi sdu tr&u bay tram linh bn nghIn ding
chin)
Thu lao thirc té cüa thành viên HDQT, BKS se duqc diêu chinh theo kêt qua san
xuât kinh doanh nãm 2017 cüa Tong Cong ty.
1
2
3
4

9. Danh sách cong ty kim toán thirc hin kim toán Báo cáo tài chinh nãm
2017 và üy quyên cho Hôi dng quãn tri Tong cOng ty quyêt dinh lira ch9n mt trong
ba cOng ty kiêm toán sau:
(1) Cong ty TNHH Kiêm toán CPA Vit Nam
(2) Cong ty TNHH Kiêm toán WA
(3) Cong ty TNHH Kiêm toán và tu van UHY ACA
10. Miic tiêu chiên Iirqc phát trin giai doin 2017-2026:
Thông qua mlic tiêu chiên luçic cüa Chiên luçvc phát triên Tong cong by
GTVT - CTCP giai doan 2017-2026 vâi các ni dung cu the sau:
CONG TY
THIET KE, '\I
giá
trj
ben
vttng
cüa
mi
cong
trInh
xây
dirng.
(1) Sir mnh: Khii tao
(2) Tm nhIn: Giü vftng vi tn tLi vn xay dung hang dAu Vit Nam, vu.m 'tNTAI)*)J
I'CP
khu we và quc tL
(3) Giá tri c& lOi: Dc lp - Sang tao - Trung thuc - Trách nhim.
ID A
(4) Quan diem phát triên:
- TEDI là nhOm cOng ty tii van xây dirng trong do Cong ty me là hat nhãn diêu
ph6^i ye chiên krçic, cong ngh và vOn;
- Tp trung phát triên ngành nghê truyên thOng, mi rng ngành nghê kinh
doanh mt each hçip 1;
- Phát triên kinh doanh gãn chat vâi phát triên nguOn nhãn hjc chat luçmg cao,
irng dung sang tao cong ngh hin dai, không ngirng cãi tiên dôi mâi phuang thüc
quãn ttj doanh nghip;
- Lay chat lucmg, sir khác bit, dOe dáo trong mi san phâm djch vu lam nén
tang phát triên;
- Day math khai thác thi trtring trong nuâc; phát triên thj tnthng khu vuc và
quOc tê;
- Duy trI, phát triên van hOa doanh nghip.
(5) Miic tiêu chiên kr(vc:
a) Mc tiêu tong quát: LuOn phát triên ben vüng; Tiêp tic dn dâu trong thj
trung tu van dâu tu, tu van xây dimg kêt câu ha tang giao thông; Tirng buâc xây
dirng thung hiu tix van m?nh ye ha tang dO thj, cong nghip, thüy lqi và mOi tru?ing.
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b) Mc tiêu cy th:

TT

Chi tiêu

1 1 T6ng doanh thu
2 Tr su.t LNST/DT

KeA hoach
nám 2017
Hçp
Cong ty
nht
me
800
400

Don vi tInh: Tj dng
Muc tiêu den
Muc tiêu dn
nAm 2021
näm 2026
Hp I Cong ty
Hqp
Cong
nht I
me
nht
ty me
1.100
550
1.600
800

6%

6,5%

7%

3

LAi ccr bànIci phiu
2.760
x
3.000
x
3.500
x
(dng!CP)
4 Du tti chiu sâu
24,936
12.736
2% doanh thu
2% doanh thu
Giao cho Hôi dông quan tn xây dung va quyêt dinh ban hanh Chien kric chi
tiêt bao gôm các hành dng cu the gän lien vOi kê hoch, tiên d6 dé to chirc triên khai
và giam sat thirc hin trên c s6r các miic tiêu chiên krqc dã Dii hi dông cô dông
thông qua.
11. Chip thun ông Dào NgQc Vinh là thành vién Hi dng quãn trj Tng cong
ty nhim kST 2014-2019 tr ngày 16/05/2016
Dieu 2: Biêu khoãn thi hành
f)i hi dOng cô dOng uy quyên cho H(i dOng quãn trj và Ban kiêm soát Tong
Cong ty t6 chirc triên khai thirc hin va giám sat qua trinh thijc hin các nOi dung cüa
Nghj quyêt theo dung quy djnh cUa Pháp 1ut và Diêu 18 Tong Cong ty.
Các ông bà thành viën Hi dOng quãn tn, Ban Kiêm soát, Tong giám dOe, các
cá than và don vi có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay phü hçp vâi
quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1 Tong cong ty TVTK GTVT - CTCP.
Dieu 3: Hiu lire thi hành
Nghj quyêt gOm bôn (04) trang duçic lp bang tiêng Vit và tiêng Anh có giá trj
pháp l nhu nhau. Trong tnthng hçp mâu thun phát sinh hoac CO khãc bit giiia bàn
tiêng Vit và tiêng Anh thi bàn tiêng Vit duçic uu tiên lira ch9n dê áp diing, diêu
chinh và giài thIch.
Nghj quyt nay dã duçic Dti hi dng c6 dOng nht trI thông qua toàn van và cO
hiu 1rc kê tr ngày 25 tháng 4 nàm 2017.!.
TM. BA! HO! BONG CO BONG
CU TOA BA! HO!

Nui nhin:
- Nhtr Dieu 2;
- Các Co dông;
- Ding fly CTCP (phlh);
- NDDPV, KSV (th/h);
- Các phang QLCN (thai);
- Website TEDI (CBTT);
- Liru HDQT.
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TONG CONG TY TV VAN THIET icE
GIAO THONG VAN TA! - CTCP

CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIET NAM
Dc Up - Tv do - Hanh phüc

S: 04-BB/TEDI-DHDCD

Ha Nt:3i, ngày 25 tháng 4 nàm 2017

BIEN BAN
Cuc hop Dai hi dng co
^ dông th.rông niên näm 2017
Tong cong ty Tir van thiêt kê Giao thông van tãi - CTCP
Horn nay, vao hi 8h30 ngày 25 tháng 4 näm 2017, tai Nhà van boa the^ thao - Tru sâ
Tong Cong ty Tu van thiêt ké Giao thông van tâi - CTCP (sau day viêt tat là TEDI), sO 278
Ton Düc Thäng - DOng Da - Ha Ni, dä din ra cuOc hop Di hi dOng cO dông thu&ng niên
näm 2017 cüa TEDI ('sau day viêt tat là Dai h54).
1. Thông tin ve doanh nghip:
1.
2.
3.
4.

Ten doanh nghip: Tng cong ty TVTK GTVT - CTCP
Ten ting Anh: Transport Engineering Design Incorporated
Ten vi& tat: TEDI
Ma s0^ doanh nghip: 0100107839. Ngay cAp: 03/06/2014
Nñ cAp: Sâ Ke^ hoich và Du tu Thành ph6 Ha Ni
5. Tru sâ chInh: 278 TOn IXrc ThAng - Hang Bt - Dng Da - Ha Ni

II. Thành phân tham dir
Co^ dông cüa TEDI: 366 co^ dông, di din cho 12.404.000 c6 ph.n Co quyn biu
quyét (96.000 cô phân là cô phiêu quy không có quyén biêu quyêt tai Di hi)
+ Tng s6 triu tap: 366 c6 dong
+ Tng s6 có mt va fly quyn tai thyi dim khai mac: 314 cë, dOng, di din
cho 12.252.500 Co phân, chiêm 98,8 % tong sO cô phân có quyên biêu quyêt
(co Biên bàn Kiêrn tra ti.r each cô dong kern theo)
2. Dai din HDQT TEDI, OC, FECON.
3. Trtring Ban kim soát TEDI
4. Di din Cong ty TNHH Kim toán CPA VIETNAM.
III. Ni dung và din bin Dai hi
1. Tuyên bô 1 do, giói thiu di biu:
Ong D70 Minh Dung, thay mt Ban to^ chrc tuyên bo^ 1 do, giâi thiu di biu, giài thiu
Do,-In Chü ta và Ban Kiêm tra tu cách co" dOng:
a) Dcii h5i vinh d- duac don nhn st hin din cia các qu dgi bku:
- Ong: Hitoshi YAHAGI - ChU tjch HDQT TED!; Trtrâng dti din OC tai Vit Nam
- Ong: Phtm Httu Sm - Phó Chü tjch HDQT TEDI - Tng giám d6c TEDI
- Ong: Phm Vit Khoa - Thãnh viên HDQT TEDI, Chü tjch HDQT FECON
- BA: Phtm Thj Hng Nhung -TrLxâng BKS TED!
- Ong: Phan Huy ThAng - Tng Giám dc Cong ty TNHIH Kirn toán CPA Wt Nam.
b) Doàn chit tQa Dai h3i gm 3 ngu'&i:
- Chü ta Dai hi;
Ong Hitoshi YAHAGI - ChU tjch HDQT
- Thành viên
Ong Pham Hthi Son - Phó Chü tjch HDQT, TGD
- Thành viên
Ong Pharn Vit Khoa - Thành viên HDQT

cd

c) Ban Kkm tra tw cách dông gdm 3 nglr&i:
- Ong Ngo Nam Ha - Thành viên BKS, Phó phOng QLKD
- BA Doân Thanh Ha - Chuyên viên P. TCKT
- BA Trn Thj Bich Van - Chuyên viên P. QLKD

- Truâng ban
- Thành viên
- Thành viên

2. Báo cáo kt qua kim tra fir cách c0^ dông:
Ong Ngo Nam Ha - Truâng ban kim tra tu cách c0A dông, cong b6 Báo cáo kt qua
kiêm tra tu cách cô dông:
- Tng s6 c dông cüa Tng cong ty: 366 c dông, trong do cO 3 c6ng
dô t6 chirc.
Tong so cô phdn Id: 12.404.000 cô phdn (không bao gôm 96.000 cô phiêu qu).
- Tong s6 co^ dông thrçic mi tham dij Dai hi: 366 c6 dong, di din cho 100% c
phân có quyên biêu quyêt.
- Tong s c6 dông tham dir di hi (co mtt và fly quyn): 314 c0A dong, dai din cho
quyên sâ hüu : 12.252.500 cô phãn, bang 98,8% so krçng cô phdn CO quyên biêu
quyêt cUa Tong Cong ty.
Can cir Diu le Tchüc và Hoat dng cüa TEDI, cuc hop Di hi dng c6 dông thung
niên näm 2017 cüa TEDI là hçip pháp, hcp l và dü diêu kin dê tiên hành.
(Co Biên ban Kkm tra tw cách c6 dóng kern theo)
3. Khai mac Di hi
Ong Hitoshi YAHAGI - ChU tjch HDQT TEDI khai mac Dti hi.
4. Thông qua các ni dung Di hi:
Ong Pham Vit Khoa thay mt Doàn Chü tQa Eti hi thông qua các ni dung sau:
(1) Chü t9a DtihOi dä giOi thiu và Di hi däti&n hành biu quy& thông qua Ban Thu
k di hOi bang hInh thirc gia The biêu quyêt, gôm 2 ngi.ri:
Ong Nguyn Cong Tam - T6 tri.thng TGV HDQT- Tru&ng ban thu k
BA Tr.n Thj Thu Huang - T0^ viên thuing trirc TGV HDQT - Thành viên
Tj le bieu quylt dng j: 100% tdng so cd phcn có quyê'n biJu quyê't ('cu thJ
12.252.500 cphân /tôngsó 12.252.500 côphdn cia tat cá các cô dôngdhQp).
Tj l biJu quyJt khóng dng j: 0% tdng sá cd phdn có quyJn Neu quyJt ('cu thJ 0
phdn /tóng 12.252.500 c6 phdn cia tat ca các cô dóng dr hQp).
Tj l biJu quyJt khOng cO kiJn. 0% tJng so" cphdn Co quyJn biJu quyJt (cu. the 0
cOphán /tdngsô 12.252.500 co phdn ca tat cá các cO dOngdthQp)
(2) Di hi dà tin hành biu quy& thông qua Chuang trInh di hi bang hInh thüc giG
The biêu quyêt:
Tj lç biJu quye't dng j: 100% tJng
cd phdn co' quyJn biJu quyê't ('cy the
12.252.500 co- phán / tong sO 12.252.500 cOphán caa tat cá các cô dOng dr hQp,).
73 10 bidu quyé't khOng &ng: 0% tdng sO' phdn cO quyJn biJu quyJt ('cy the' 0 Co
phan/tOng 12.252.500 cOphân cia tat cá các cô dOngdyhQp).
T l Neuquyé't không có j kiJn: 0% tdng sohdn
co pcó quyJn biJu quyJt ('cy the' 0
cOphân /tO'ngsO 12.252.500 có phân caa tat cO các cO dOngdrhQp,)
(3) Dai hi dã tin hành biu quyt thông qua Quy ch lam vic cUa Di hOi b&ng hinh
thirc gki The biéu quyêt:
7) le biJu quye't dng
100% tdng
phn co quyJn biJu quye't 'cy the'
12.252.500 CO phân /tOng sO 12.252.500 cO phán cüa tat ca các cô dOng dr hQp).

cd

so

sd

sO'

cO'

sO' cO'
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• T le bilu quylt khong dng j: 0% tdng sd cd phn có quyn bilu quylt (cy thl 0 c
phán /tông so 12.252.500 co phán cia tat cá các cO dong dr hQp).
Tj l bilu quyê't khOng có j kiln: 0% tang s c phdn có quyn bilu
quylt ('cy the 0
côphân /tôngsô 12.252.500 cOphân cza tátcá các cO dOngdthQp)
(4) Doàn Chü t9a dã giâi thiu và Dai hOi dà tin hãnh biu quyt thông qua Ban kim
phiêu bang hInh thirc gicr The biu quy& gm 6 ngu?i:
Ong D06 Thành Lap- Giám dc TT TVGS, Trix&ng ban kim phiu;
Ong Vu TuAn Anh, Truâng phOng TT DB&SB - Thành viên;
Ong Pham Van Son - Truing phOng TT KCCT - Thành viên;
BA Tang Thj Thu Hin - Phó phOng TCKT - Thành viên;
Ba Ngô Thu Ha - PhO phOng Thi nghim - Thãnh viên;
Ong VO Hoàng Ha - Chuyên viên P. TCCB-LD - Thành viên
Tj lç bilu quylt dng j: 100% tang sI cI phcn Co quyn biu quylt (cy thl
12.252.500 co- phân/tOngsO 12.252.500 cOphán cia tat cá các cO dOngdhQp).
Tj le bilu quylt khOng dng j: 0% tdng so- co- phcn co' quyn bilu quylt (cy the-' 0 cc
phán /tông so 12.252.500 cOphdn cüa tat cá các cO dOng dy hop).
Ti) 10 bidu quylt khOng cO kiln: 0% tang s cd phdn co' quydn bidu quylt "cy thd 0
cOphán /tOngsO 12.252.500 có phân cia tat cá các CO dOngdrhQp)
5. Báo cáo va To trInh cüa HDQT:
Dai hOi da nghe Ong Phm Htru Son- Phó chU tjch HDQT, thay mt Doàn Chü tça Dai
hi trInh bay Báo cáo cUa HOi dông quãn trj Tong cong ty ye kêt quáhot dng cUa HDQT,
kêt qua giám sat hoat dng cüa Ban quãn 1 diêu hành nAm 2016, kê hoch hoat dng nãm
2017 cüa Hi dông quãn trj và Tm trinh so 1018 TTr./TEDI-HDQT ngày 10/4/2017 cUa
HDQT ye các ni dung trInh Dii hi dOng cO dông biêu quyêt thông qua, ni dung cu the
nhu sau:
(1) Báo cáo cüa Hi dng quãn tn: Báo cáo s0^ 1019 BC/TEDI-HDQT ngày
07/4/2017.
(2) Báo cáo tIi chinh näm 2016 Va Báo cáo tài chmnh hçrp nhât näm 2016:
Báo cáo tài chInh riêng và Báo cáo tài chInh hop nht näm 2016 cüa T6ng c6ng ty
TVTK GTVT - CTCP dA dtrçmc kiêm toán bâi Cong ty TNHH Kiêm toán CPA VIETNAM,
trong dO có mt sO chi tiêu co ban sau:
Don vi tInh: Dng
BCTC riêng
TT

2

4

BCTC hqp nht

Chi tiêu
Tong tài san
- Tài san ngán hin
- Tài san dài hqn
Tngdoanhthu:
- Cung cOp dich vu
- Hoat d5ng t/chInh
- Thu nhcp khác
Lçvi flhUfl tfllàC
thue
Lçn nhun sau thu&
- CD Cong ty mp
- CDkokiêmsoát
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Lai cabãnJCP
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Du tii XDCB, mua
sam TSCD

Näm 2015

Mm 2016

Näm 2015

Näm 2016

477.473.984.602
359.189.812.627
118.284.171.975
461.178.241.440
449.239.886.009
11.749.979.067
188.376.364

458.928.780.548
344.729.336.807
114.199.443.741
458.641.786.258
446.43 7.553.051
11.945.024.117
59.209.090

830.895.959.487
73 6.940. 797.066
93.955.162.421
887.699.896.271
872.398.275.395
14.404.251.152
897.369.724

813.272.557.649
722.893.904.157
90.378.653.492
901.365.373.531
885.859.646.508
14.121.023.200
1.384.703.823

37.501.812.393

36.865.884.226

68.841.503.526

72.227.364.887

30.484.424.355
30.484.424.355

30.798.172.264
30.798.172.264

-

-

54.990.626.792
43.302.595.377
11.688.031.415

58.728.987.100
45.489.058.480
13.239.928.620

2.709

2.758

2.890.389.625

4.852.121.264

9.444.431.572

9.032.174.369
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(3) Phirong an phân phi lqi nhuan sau thud näm 2016:
Can cfr Báo cáo tài chinh näm 2016 da kim toán dc lap, 1i thuan sau thud cüa Cong
ty me là 30.798.172.264 dông. Phrnmg an phân phôi iqi nhuan sau thud nàm 2016 nhu sau:
- C o^ tirc (2.000&CP x 12.4 14.000CP):
24.828.000.000 dng
- Qu5 Khen thuâng phüc lçii (15,4% LNST):
4.738.172.264 dng
- Qu5 thixOng BQLDH (4% LNST):
1.232.000.000 dng
Trong do:
+ Thu&ng HDQT, BKS (50%):
616.000.000 dng
+ Thinng Ban Giám dc, KTT (50%):
616.000.000 Ong
Cong:
30.798.172.264 dIng
S6^ lieu chi trá cOA tirc thc teA se duçic diu chinh phü hcrp vâi thii dim ché,t danh sách c6
dong dê chi trã cô tirc näm 2016.
(4) Quyt toán tin hrong, thu lao thành viên HDQT, BKS näm 2016:
- Tin luang Chü tjch HDQT chuyên trách (4 tháng x 55,8 triu): 223 .200.000 dng.
- Thu lao thành vien Hi dng quãn trj, Ban kim soát: 789.984.000 dng.
Quyt toán tin hwng, thu lao thirc t6 cüa thành viên HDQT, BKS näm 2016 là
1.013.184.000 dông (Met t,' khóng tram mwài ba triu m5t tram tam muv'i tw nghIn ding
chin).
(5) Kê hoach sin xut kinh doanh näm 2017
Do- 2 Vi tInh: Triêu ding
KeA hoch SXKD hçrp nht
Trong do C'ông ty m
Các chi tiêu
Ku
KH2017 T1% KH2016 KB 2017 Tl%
2016
Tng giá trj tài san
832.373
800.000
96 480.000 450.000
94
Tngdoanhthu
722.800
800.000
111 350.000 400.000
114
LTinhuántn16cthu
56.276
67.904
121
25.500
32.000
125
LNST, trongdó:
46.301
55.739
118
21.600
27.000
125
-CDCongtymç
34.448
41.907
120
21.600
27.000
125
-CDthiêusô
11.853
13.832
117
Läicobãn/CP
2.681
2.760
103
x
x
x
Tong mirc dau tu, mua
17.067
24.936
146
8.039
12.736
151
sam tài san cô djnh
(6) Ké ho.ch phân phIi lçri nhuan sau thuê näm 2017:
Qu5 ththng HDQT, BKS, Ban
Không qua 8%, 5%, 2% LNST tucYng ing vOi DN Loai
TGD, Kê toán trithng
A, B, C; trong dO 50% thuâng HDQT - BKS; 50%
thuOng an TGD, KTT.
TrIch qu5 khen thuâng, phüc led
Không qua 20% lçii nhuan sau thud cüa Cong ty me
CO^ ttrc (% vn diu l)
Không thp hon 15% vn diu l
LNST chua phân phi
LNST cüa Cong ty me cOn lai sau khi trã co^ tirc và trIch
lap các guy trên

4

(7)

Dir toán thu' lao thành viên HDQT, BKS Ham 2017:

Don vj tInh. Triêu dng
S thing Thu lao
Chfrc danh
TT
S hrçrng
H
lam vic
nAm
1 ChütjchHDQT
1
1,0
12
139,776
2 Phó Chü tjch HDQT
1
0,9
12
125,796
3 ThanhviênHDQT
3
0,8
12
335,448
4 Tni&ng BKS
1
0,6
12
83,868
5 ThànhviênBKS
2
0,4
111,816
12
Tng cong:
796,704
8
(Bdng chTh Bay tram chin mwo'i sáu triu bay tram linh bn ngàn dng chán)
Thu lao thrc te^ cüa thành viên HDQT, BKS se duçic diu chinh theo kt qua san xut
kinh doanh näm 2017 cüa Tong Cong ty.
Mfrc thu
lao thing
11,648
10,483
9,318
6,989
4,659

(8) Miic tiêu chin ltrçrc phát triên giai doan 2017-2026:
Thông qua các miic tiéu chin ltrçic phát trin Tng cong ty TVTK GTVT - CTCP giai
doan 2017-2026 theo ni dung Ti trInh sO 101 8TTr./TEDI-HDQT ngày 10/04/2017, tom tat
nhu sau:
- Sir mnh: Khâi tao giá trj bn vtrng cüa mi cOng trinh xay dirng.
- Tarn thin: GiCi vttng vi trI tu van xây dirng hang dâu Vit Nam, viwn tam khu vrc và
quôc tê.
- Giá trj cOt lOi: Dc lp - Sang tao - Trung thirc - Trách thim.
- Quan diem phát triên
+ TEDI là nhóm cong ty tu vdn xáy dyng trong do Cong ty me là hat nhân diu phOi ye
chiên lwcic, cOng nghd và vOn;
+ Tap trungphát trkn ngành nghg truyn thong, ma r5ng ngành nghe kinh doanh mat
cách hcrp l;
+ Phát trin kinh doanh gn chat vái phát trkn ngun nhOn lrc chat lwqng cao, ing
dyng sang tgo cong nghd hin dgi, không ngItng cái tiên dOi mái phwang thic quán
trf doanh nghip;
+ Lay chO't lu'crng, sr khác bit, dac dáo trong mOi San phám djch vu lam nên tángphát
triên,
+ Ddy mgnh khai thác thj trw&ng trong nzthc, phát frkn thj trwàng khu vrc vii quóc tê,
+ Duy trI, phát trkn van hóa doanh nghip.
- Mic tiéu chiên lucic:
+ Myc tiêu tang quát: LuOn phát trien bênvting, Pep tuc d dâu trong thj trw&ng tu
van dáu tu, tu van xáy dmg kêt cáu ha tang giao thOng, Tirng bithc xây drng thirong
hiêu tic van mgnh ye hg tang dO thj, cOng nghip, thay lçii và mOi trzthng.
+ Myc tiêu cu thL PhO'n dOu doanh thu dqt 1.100 tj din nàm 2021 và 1.600 tj' den
nàm 2026; T suit icti nhuan sau thuê trên tOng doanh thu dgt 6,5% 2021 và 7%
2026; lãi ca ban trên cO phiêu dat 3. 000dXJP nàm 2021 và 3. 500d/c'P nam 2026;
dáu tu chiêu thu dgt 2% tOng doanh thu.
Trên ccr sci Muc tiêu chiên krcic duoc DHDCf) thông qua, HOi dông quan tn së xây dung
và quyêt djnh ban hành Chiên luçxc chi tiêt bao gOm các hành dng cj,i the gän lien vOi kê
hoach, tiên dO de tO chüc trién khai va giám sat thc hin.
(9) Chap thuân ông Dào NgQc Vinh là thành viên Hi dng quãn frI Tong cong ty
nhim kj' 2014-2019 tur ngày 16/05/2016
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6. Báo cáo và To' trinh cüa Ban KS:
Di hi dA nghe BA Phm Thj Hng Nhung - Trithng Ban kim soát trInh bay:
- Báo cáo cüa Ban kim soát ve^ kt qua hott dng näm 2016, k& qua giám sat tài chInh,
hot dng quãn 1 diêu hành cüa HOi Ong quãn trj, Ban TGD; kê hoach hot dng näm
2017 cUa Ban Kiêm soát;
- 'Ri trInh cüa BKS ve^ 1%Iach9n danh sách cong ty kim toán thrc hin kim toán Báo cáo
tài chInh näm 2017 vã dé nghj fly quyên cho HOi dông quãn trj Tong cong ty quyêt djnh
1%ra ch9n mt trong ba cong ty kiêm toán sau:
1) Cong ty TNHH Kim toán CPA Vit Nam
2) Cong ty TNHH Kim toán VFA
3) Cong ty TNHH Kim toán và tu v.n U}IY ACA
7. Thão luân và bö phiu biu quyt
Dai hi dã tin hành thão 1u.n v Báo cáo và 'Ri trInh cüa HOi dng quãn trj; Báo cáo va
'Ri trInh cüa Ban Kiêm soát.
kin tham gia: Không.
K& thüc phn thâo 1un dOng gop kin, Dti hi dã tin hành bó phiu thông qua các
nOi dung Dti hôi.
Truác khi DHDCD tiê'n hành bó phiê'u, vào hi 1 OhiO, Ban Kkm tra tw cách cO^ dông
báo cáo tong so cO dong tham dr dgi h7i (co mt và iy quyên) thai diem lay biêu quyêt là.
316 cO dOng, dgi diên cho quyên so' hiu: 12.2 72.900 cO phOn, bang 98,94 % sO lwqng CO
phân có quyên biêu quyêt cia TOng COng ty.
Ong D6 Thành Lp - Trurng ban kim phiu hixàng dn bó phiu.
fJi hi bó phiu biu quyt
8. Kêt qua bO phiu biu quyt
Ong D Thãnh Lp - TruOng ban kim phik cong b k& qua kim phiu các ni dung
biêu quyêt ti Di hi.
- Tong s6 phiu phát ra: 316 ti phiu, di din cho 12.272.900 c6 phtn, bang 100 % s6 c
phân co quyên biêu quyêt tham d%r dti hi.
- Tong sO^ phiu thu v: 315 ti phiu, dti din cho 12.253.300 C6 phan, bang 99,84 % s6
co phan có quyên biêu quyêt tham dii Dai hOi.
Trong do:
- s6 phiu ho 1: 314 tY phiu, dti din cho 12.247.900 C6 ph.n, bang 99,96% S6 c6
phân có quyén biêu quyêt.
phiu khOng hcip 1: 01 ti phi&u, dai din cho 5.400 c6 ph.n, bang 0,04 % s6 c6
ph&n co quyên biêu quy&.

- s6
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Kt qua kim phiu nhix sau:

' phieu
So
TT

Ni dung W6 quyt

dng
/T1%

2

3

6

S phiu không
So phieu
có kin
không dng i
T1%
/TI%

Báo cáo cüa HDQT; Báo cáo cüa BKS;
BCTC
näm 2016 dã luêm toán

12.236.700/

11.200/

Phixcing an phân phi lçii nhu.n sau thus
näm 2016; Quyt toán tin hiong, thU
lao thành viên HDQT, BKS nAm 2016

12.236.700/

Ke^ hoach SXKD näm 2017; K6 hoch
PPLN nm 2017; Du toán thU lao thành
viên HDQT, BKS näm 2017

12.230.500/

Lira chon dcin vi kim toán Báo cáo tài
chinh näm 2017

12.221.100/

Muc tiêu chin 1uçc phát trin giai don
2017-2026

12.230.500/

Chip thuan ông Dào Ngçc Vinh là
thành viên HDQT nhim k' 2014-2019
trngày 16/5/2016

12.216.700/

31.200/

9975%

025%
,

0
99,91%

9991%

99,86%

0,09%
11.200/
0
0,09%
17.400/
0
0,14%
26.800/
0

99,78%

0,22%
17.4001
0

99,86%

0,14%'

iAi)*))
2

Theo Quy ché lam vic cUa Di hi và Diêu 16 Tong cong ty, các nOi dung trén dä duqc
Di hi dong cô dông biêu quyêt thông qua.
9. Thông qua Biên ban, Nghj quyt hçp OHOCO thirô'ng niên näm 2017.
Ong Nguyn Cong Tam - Truâng ban Thu k dã trinh bay dr thão Mn bàn và Nghj
quyêt cuc hop DHDCD thu?ng niên näm 2017.
Ong Pham Vit Khoa, thay mt Doàn ehU tQa Dai hi th%rc hin My biu quyt Dai hOi
thông qua Mn bàn và Nghj quyêt cuOc hop DHDCE) thrning niên näm 2017 bang hInh thirc
gia The biêu quyêt vâi két qua nhu sau:

so'

Tjl bidu quylt &ng3: 100% Ong cdphn có quyn Neu quylt (cy thd 12.2 72.900
cô phán / tong 12.272.900 cO phán cia tat cá các cô dOng dy hap).

so

le

so'

cdphn có quyn bidu quyê't (cy thd 0 Co
Tj
bie2u quyê't khOng dng j: 0% tdng
phân / tOng so 12.272.900 cO phán cia tat cá các cô dông dV hQp,).

so' co'

Tj lç bidu quyê't khOng cO kidn: 0% Ong
phcn co' quyê'n bidu quye't ('cy thd 0 cd
ph án / tOng 12.272.900 cO phân cza tat cá các cO dOng dt hQp,)

so

7

Biên ban duçc ltp và thông qua vào hi 11h30 ngày 25/04/2017.
Biên ban duçic lp bang ting Vit và tiêng Anh Co giá trj pháp 1 nhu nhau. Tuy nhiên
trong tnthng hop mâu thun phát sinh hoc cO khác bit giia ban tiêng Vit va tiêng Anh thI
ban tiêng Viét duçic uu tiên lira chçn dé ap diing, diéu chinh và giãi thIch.
Ha N5i, ngày 25 tháng 4 nàm 2017
DOAN CHU TOA DAI HO!
Chü t9a

Thành viên

ThInh viên

Phm Hfru So'n

Pham Vit Khoa

CONU>
;)( 1ThlE1,

YAHAGI

BAN THIJ' KY BA! HO!
TrirO'ng ban

Thành viên

Nguyn Cong Tam

Train Thi Thu Hirong

