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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU  

1. Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một thước đo quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền 

kinh tế. Sau khi gia nhập WTO (Tổ chức thương m i quốc tế), nền kinh tế Việt Nam luôn duy 

trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao và ổn định. Giai đo n 2005-2007, tốc độ tăng trưởng GDP 

trong khoảng 7-8,5%, trong năm 2008 đ t 6,23% đến năm 2009 là 5,32% và 6 tháng đầu năm 

2010 là 6,16%
1
. Việt Nam đã cho thấy rằng nền kinh tế đang đi trên những bước chân vững 

chắc và là cơ sở nền tảng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; tiếp tục là một trong 

những nước có nền kinh tế đ t tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. 

 

Năm 2008, nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng khoảng, suy thoái nặng nề lan truyền cả toàn 

thế giới và nền kinh tế Việt Nam cũng phải gánh chịu những ảnh hưởng đáng kể đến như: tỷ 

lệ l m phát tăng cao, thâm hụt thương m i trầm trọng, thị trường chứng khoán suy giảm 

m nh, thị trường bất động sản bị đóng băng và tốc độ tăng trưởng kinh tế đ t mức thấp nhất 

trong 9 năm qua.  

Sự suy thoái này tiếp tục là một thách thức cho năm 2009, Chính phủ đã có những động thái 

tích cực khi tung ra các gói kích cầu hỗ trợ về đầu tư và tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp như 

h  lãi suất cơ bản, cải cách chính sách thuế,… Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 là 5,32%,  

và hơn thế nữa những nỗ lực điều hành của Chính phủ cũng đã dần phát huy tác dụng và kinh 

tế Việt Nam có những biến chuyển dần ổn định về cuối năm.  

Sang năm 2010, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đ t tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 

trước mặc dù vẫn phải đối mặt với những phát sinh từ trong nước và ngoài quốc gia. Giá trị 

sản xuất công nghiệp cả năm tăng 14% so với năm trước, kim ng ch xuất khẩu tăng 25,5% so 

với cùng kỳ năm trước, đầu tư trong nước và nước ngoài được duy trì tăng ổn định…
2
 Những 

thành quả trên cho thấy kinh tế Việt Nam trong tương lai sẽ rất khả quan.  

Đây là một môi trường thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp ho t động trong thời gian sắp 

                                                 

1
 Nguồn: Tổng quan kinh tế Việt Nam 2009 (28 04 2010) – TS Ph m Văn Hà - VEPR 

2
 Nguồn: Số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 31 12 2010.  
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đến khi khả năng tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai được đánh giá là khá ổn định.  

Doanh nghiệp ho t động trong ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nhiều từ các thông tin vĩ mô 

chung như tăng trưởng GDP, l m phát, tỷ giá, … Tuy nhiên, cũng theo xu hướng chung của 

nền kinh tế đã giúp các doanh nghiệp nói chung và Công ty Dịch vụ Sonadezi tăng trưởng tốt. 

Kết thúc năm 2009, Công ty đã tăng doanh thu 32,49% và lợi nhuận sau thuế tăng 91,28% so 

với năm trước. Kết quả đó cho thấy công ty cũng đã nắm bắt được cơ hội tốt của ngành hiện 

t i, đa d ng hóa đầu tư và t o điều kiện phát triển trong tương lai. 

2. Rủi ro về luật pháp 

Là một chủ thể trong nền kinh tế, Công ty ho t động dưới mô hình công ty cổ phần và chịu sự 

điều chỉnh của các luật như Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản luật liên 

quan đến ngành ho t động.  

Việt Nam hiện nay đang trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế nên hệ thống quy ph m 

pháp luật chưa được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, với mục tiêu ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp 

lý, các luật, bộ luật và văn bản pháp luật đã và đang được sửa đổi theo hướng phù hợp với 

thông lệ quốc tế và tình hình thực tế t i Việt Nam, t o môi trường thuận lợi cho các Doanh 

nghiệp ho t động kinh doanh. 

Trong quá trình ho t động, một sự thay đổi trong pháp luật liên quan cũng sẽ làm ảnh hưởng 

đến các quyết định và chiến lược kinh doanh của ngành và của Công ty.  

Ngoài ra, trong đặc thù ngành, Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về tài 

nguyên môi trường, các tiêu chuẩn về xử lý môi trường rất khắt khe và phức t p. Đối với 

Công ty, việc thực hiện theo tiêu chuẩn đã là một điều kiện tiên quyết khi mới bắt đầu thành 

lập. Với mục tiêu bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, Công ty thường xuyên 

nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhằm h n chế những rủi ro 

trên. 

3. Rủi ro đặc thù 

Do ho t động đặc thù của Công ty trong nhiều lĩnh vực bao gồm ho t động xử lý môi trường, 

dịch vụ nhà hàng, dịch vụ trong Khu công nghiệp và các dịch vụ khác nên có các rủi ro rất đa 

d ng. Tuy nhiên ho t động của Công ty chủ yếu có những rủi ro chung như sau: 

Rủi ro về cạnh tranh:  

Yếu tố c nh tranh trong lĩnh vực môi trường không gay gắt như ở những ngành công nghiệp 

khác vì ngành công nghiệp môi trường còn khá nhỏ bé và tương đối mới ở Việt Nam, với xuất 

phát điểm là các công ty môi trường đô thị chuyên thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và vệ 

sinh đô thị. Hiện nay ngoài các công ty môi trường đô thị trên các tỉnh, thành phố thì còn có 

cả doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài không ngừng tăng lên về số lượng, quy 

mô với nhiều hình thức liên doanh liên kết  

Không chỉ phát triển ở lĩnh vực môi trường đô thị, t i các khu công nghiệp, các công ty ho t 

động tương tự như Công ty Dịch vụ Sonadezi cũng đã xuất hiện nhiều trên cả nước nhằm đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong KCN.  
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Một ho t động khác của Công ty là dịch vụ nhà hàng. Dịch vụ này khá phổ biến tuy nhiên đối 

với Công ty Dịch vụ Sonadezi, mảng này chỉ nhằm t o điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức sự 

kiện, gặp khách hàng và ho t động nội bộ của toàn Khu Công Nghiệp.   

Rủi ro về công nghệ: 

Mặc dù ho t động môi trường t i Việt Nam càng ngày được chú ý và trở nên chuyên môn hóa 

hơn nhưng theo các chuyên gia đánh giá, ngành công nghiệp môi trường vẫn chưa thực sự 

phát triển do gặp nhiều trở ng i. Một trở ng i lớn là những chuẩn mực về kĩ thuật công nghệ 

cao. Việt Nam vẫn còn thiếu những thiết bị công nghệ hiện đ i, những thiết bị công nghệ này 

vẫn chưa được đầu tư một cách có hiệu quả. Hơn nữa, đầu tư xây dựng công trình xử lý môi 

trường thường có chi phí khá lớn; việc đầu tư một hệ thống xử lý nước thải, rác thải thường 

không nhỏ, và đặc biệt đối với khu công nghiệp thì con số đầu tư là rất lớn. Rác thải ở KCN 

thường được đánh giá là độc h i đối với môi trường nên việc đầu tư vào công nghệ cao, tốt và 

lâu bền là điều kiện bắt buộc khi muốn phát triển lâu dài. 

Với mục tiêu hoàn thành sứ m ng mà Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp đã đặt ra đối 

với Công ty SDV ngay từ khi mới thành lập, Công ty thường xuyên cập nhật những kiến thức 

mới về công nghệ xử lý môi trường; tranh thủ sự hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước qua các cơ chế, 

chính sách khuyến khích đối với các Doanh nghiệp ho t động trong lĩnh vực môi trường. Bên 

c nh đó Công ty cũng chú trọng đào t o cán bộ công nhân viên với trình độ chuyên môn cao 

để đáp ứng được những nhu cầu về kỹ thuật công nghệ trong nước và thế giới. Tất cả những 

nỗ lực trên nhằm mục đích h n chế trở ng i về vấn đề công nghệ và hơn nữa nâng cao chất 

lượng phục vụ trong lĩnh vực môi trường. 

Với những rủi ro về sự cố môi trường nếu xảy ra thì sẽ gây thiệt h i không nhỏ nên Công ty 

cần phải có những khoản dự phòng cho vấn đề kinh doanh trong lĩnh vực này. 

4. Rủi ro khác 

Bên c nh những rủi ro trên, các rủi ro khác như thiên tai, h n hán, bão lụt... là những rủi ro 

bất khả kháng và khó dự đoán. Nếu một trong những rủi ro trên xảy ra thì sẽ gây ra những 

thiệt h i không nhỏ đối với Công ty. 
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Bà Lƣơng Minh Hiền   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 

Ông Trần Quang Thỏa   Chức vụ: Phó Tổng giám đốc 

Ông Huỳnh Phú Hào   Chức vụ: Giám đốc tài chính 

Bà Phạm Thị Hồng   Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp 

với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 
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2. Tổ chức cam kết hỗ trợ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn 

Thƣơng Tín 

Đ i diện: Ông Nguyễn Thanh Hùng  Chức vụ: Tổng Giám đốc  

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần 

Chứng Khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) tham gia lập trên cơ sở hợp 

đồng cam kết hỗ trợ với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi số 33 2009 SBS-TV. Chúng tôi 

đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã 

được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công 

ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi cung cấp. 
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III.  CÁC KHÁI NIỆM 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau: 

Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

Tổ chức đăng ký giao dịch : Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

SDV : Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT : Hội đồng quản trị 

BKS :  Ban kiểm soát 

UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nước 

BCTC : Báo cáo tài chính 

KCN : Khu Công nghiệp 

UBND : Ủy ban Nhân Dân 

CTCP : Công ty cổ phần 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

   

Những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 

2005, Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển và quá trình góp vốn 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi là một Công ty thuộc hệ thống tổ chức “Công ty mẹ – 

Công ty con” Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa và được thành lập theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000382 ngày 15 tháng 5 năm 2007. Theo Quyết định 

số 1548 QĐ-UBND ngày 18 6 2010 và quyết định số 1648 QĐ-UBND ngày 28/6 2010 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,  Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa được chuyển 

đổi thành Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp 

(SONADEZI) ho t động theo mô hình công ty mẹ - công ty con kể từ ngày 01 07 2010. 

Sự hình thành nhiều khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất làm lượng chất thải, nước thải 

phát sinh ngày càng nhiều làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, việc xử lý 

chất thải đặc biệt là chất thải công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã 

hội. 

Với chủ trương phát triển công nghiệp bền vững thì việc bảo vệ môi trường đang là một vấn 

đề lớn đối với lĩnh vực công nghiệp t i Đồng Nai, đặc biệt là việc xử lý đ t tiêu chuẩn môi 

trường đối với lượng nước thải, chất thải rắn phát sinh từ các khu công nghiệp; Tổng công ty 

Sonadezi quyết định thành lập Công ty CP Dịch vụ Sonadezi để kinh doanh các dịch vụ nhằm 

mục tiêu góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Sonadezi nói riêng và kinh tế - xã hội 

của tỉnh Đồng Nai nói chung; đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông; đảm bảo việc làm và 

phúc lợi cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách và bảo vệ môi trường các khu công 

nghiệp và khu dân cư. 

Với những nỗ lực không ngừng vươn lên, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV) đang lớn 

m nh với một đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên giàu năng lực và kinh nghiệm. Hiện SDV 

không chỉ cung ứng hơn 10 lo i dịch vụ cho các đối tác trong những khu công nghiệp (KCN) 

trực thuộc quản lý của Tổng công ty Sonadezi, mà đã chủ động vươn ra bên ngoài, đến được 

với những đối tác ở các KCN khác bắt đầu từ điểm nhấn là chất lượng và sự đa d ng hóa các 

lo i hình dịch vụ. 

Bên c nh ho t động chính là dịch vụ môi trường, dịch vụ nhà hàng cũng đang được SDV đầu 

tư trong hệ thống cung ứng dịch vụ cho các KCN.  

Ngoài ra, SDV cung ứng các dịch vụ hỗ trợ khác như: dịch vụ bảo vệ; trồng, chăm sóc cây 

xanh, thảm cỏ, vệ sinh dân dụng và công nghiệp; dịch vụ quảng cáo, tư vấn tiếp thị và tổ chức 

sự kiện; dịch vụ thiết kế, thi công hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo; dịch vụ duy tu bảo 

dưỡng các h ng mục h  tầng; dịch vụ quản lý cao ốc văn phòng, nhà cao tầng...  

Đồng thời, SDV đang mở rộng các dịch vụ mới như: kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, dịch 

vụ vận tải, kho bãi... 

Công ty CP Dịch vụ Sonadezi được thành lập theo sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai 

t i công văn số 2092 UBND-KT ngày 26 03 2007. Theo Điều lệ của công ty đã được các cổ 

đông sáng lập thông qua ngày 24 04 2007, vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng, được góp 

trong hai năm, gồm đợt 1 là 25 tỷ đồng và đợt 2 là 25 tỷ đồng. 
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Quá trình góp vốn của Công ty:  

*  Góp vốn lần đầu: 26.350.000.000 đồng  

Ngay khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15 05 2007, các cổ 

đông của công ty đã tiến hành góp vốn đợt 1, tổng số vốn góp là 26.350.000.000 đồng tương 

ứng 2.635.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng  cổ phần.  

Trong đó: 

TT Cổ đông Số cổ đông Số cổ phần 

I Cổ đông sáng lập 11 1.525.000 

II Cổ đông khác 266 1.110.000 

1 Cổ đông tổ chức 0 0 

2 Cổ đông cá nhân 266 1.110.000 

 Cộng 277 26.350.000 

*  Góp vốn lần 02: 50.000.000.000 đồng 

Các cổ đông đã hoàn tất việc góp vốn đợt 2 theo đúng Điều lệ công ty và vốn chủ sở hữu của 

công ty đã đủ 50 tỷ đồng theo đúng vốn điều lệ đã đăng ký. Tổng số vốn góp là 

50.000.000.000 đồng tương ứng 5.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng  cổ phần.  

Trong đó: 

TT Cổ đông Số cổ đông Số cổ phần 

I Cổ đông sáng lập 11 2.800.000 

II Cổ đông khác 269 2.200.000 

1 Cổ đông tổ chức 0 0 

2 Cổ đông cá nhân 269 2.200.000 

 Cộng 280 5.000.000 

Trong đợt phát hành này, UBCK đã có công văn 2108 UBCK-TT v v vi ph m các quy định 

của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho Công ty vì đã tự thực hiện chào 

bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ . Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký công ty đ i chúng và các tài 

liệu giải trình về đợt huy động vốn góp thành lập công ty, UBCK đã ra công văn số 

2517/UBCK-TT ngày 11/11/2009  về việc chào bán trên, khẳng định: trong thời gian từ tháng 

5 2007 đến tháng 4 2008, CTCP Dịch vụ Sonadezi đã thực hiện 2 đợt góp vốn để thành lập 

công ty với số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng từ 269 cổ đông bao gồm 11 cổ đông sáng lập và 258 

cổ đông khác là cán bộ công nhân viên công ty và các cổ đông ho t động trong lĩnh vực dịch 

vụ của Công ty. UBCK đã yêu cầu Công ty tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chứng 

khoán và các khiếu n i, khiếu kiện của các cổ đông liên quan đến đợt phát hành đó đồng thời 

báo cáo t i đ i hội cổ đông gần nhất. Công ty cũng đã thông qua với toàn bộ cổ đông đồng ý 

về hình thức góp vốn trên t i Đ i hội cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 14/05/2010.  
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2. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch 

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

Tên tiếng Anh : SONADEZI SERVICES JOINT-STOCK COMPANY 

Trụ sở chính : 22B, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.An Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Điện tho i : (84.61) 8890888 

Fax : (84.61) 8890199 

Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 

: Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600890938 do Sở Kế ho ch và 

Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15 5 2007, thay đổi lần 

thứ 6 ngày 31/05/2010 

Website :  www.sonadezi-sdv.com.vn 

Email :  dichvusdv@vnn.vn 

sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

Vốn điều lệ đăng ký : 50.000.000.000 đồng 

(Năm mươi tỷ đồng chẵn) 

Ngành nghề kinh 

doanh chính 

:  - Xử lý các lo i nước thải và chất thải (sinh ho t, công nghiệp 

và đô thị).  

 - Thu gom, phân lo i, đóng gói và vận chuyển chất thải, rác thải 

 - Dịch vụ tư vấn về kỹ thuật môi trường và tài nguyên 

 - Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dân cụng 

 - Dịch vụ quản lý cao ốc văn phòng, nhà cao tầng 

 - Dịch vụ quảng cáo và tư vấn tiếp thị 

 - Duy tu, bảo dưỡng các h ng mục h  tầng  

 - Thi công, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng 

 - Kinh doanh khách s n nhà hàng. Cung cấp suất ăn công 

nghiệp 

 - Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa 

 - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng, xe du lịch; … 

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 

 Trụ sở chính: Số 22B, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi 

Địa chỉ: Số 22B đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

 Nhà hàng Sonadezi 

Địa chỉ: Số 35 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

 

http://www.sonadezi-sdv.com.vn/
mailto:dichvusdv@vnn.vn
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4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là đơn vị có thẩm quyền cao nhất 
của Công ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính năm; 
bầu và bãi nhiệm HĐQT, BKS; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ 
phần đăng ký giao dịch; sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty… 

b. Hội đồng quản trị (HĐQT) 

HĐQT là cơ quan quản lý Công ty. HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định 
mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của ĐHĐCĐ  

c. Ban kiểm soát (BKS) 

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, gồm 3 thành viên. BKS có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động 
kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và bộ máy điều 
hành của Ban Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong thực hiện các nhiệm vụ 
được giao. 

Tài Chính 
Kế Toán 

 

KS- PTTN 

Marketing Kinh 
doanh 

Kỹ thuật 
môi trường 

và Phân tích 

Hành chính 
nhân sự 

Nhà hàng Khu XLCT 
Quang Trung 
SONADEZI 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

BAN 
KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 
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d. Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm 

và bãi nhiệm. Các thành viên HĐQT được kiêm nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc. 

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trước HĐQT về việc tổ chức quản lý, 

điều hành toàn diện các ho t động tác nghiệp hàng ngày của Công ty theo Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT. 

Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền quản lý và điều hành một 

hoặc một số lĩnh vực ho t động của Công ty. Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước 

Tổng Giám đốc và liên đới trách nhiệm với Tổng Giám đốc trước HĐQT trong ph m vi được 

phân công ủy nhiệm. 

 

Các Phòng ban, bộ phận trong Công ty chịu sự chỉ đ o trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc công 

ty, có chức năng - nhiệm vụ sau: 

e. Bộ phận Tài chính kế toán 

Quản lý các ho t động trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán: 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các 

nghĩa vụ thu nợ, thanh toán nợ; quản lý, sử dụng tài sản, … 

- Tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu kế toán; đề xuất các giải pháp tài chính nhằm tham 

mưu cho Ban Lãnh đ o để đưa ra những quyết định quản trị có liên quan. 

- Tổ chức, xây dựng kế ho ch đầu tư, kế ho ch sử dụng, huy động vốn có hiệu quả; quản 

lý tài chính của các dự án đầu tư trong toàn Công ty. 

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống các chỉ tiêu đánh 

giá kết quả ho t động sản xuất kinh doanh. 

- Chỉ đ o công tác h ch toán giá thành, h ch toán kế toán và phân tích hiệu quả kinh tế  

ho t động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty; Công tác lập báo cáo tài chính, quyết 

toán thuế. 

- Hoàn thiện chính sách tài chính - kế toán, thường xuyên cập nhật văn bản chế độ quy 

định của nhà nước về lĩnh vực tài chính kế toán, thuế và lĩnh vực kinh doanh của công ty. 

- Thực hiện quan hệ ngo i giao với các ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài 

chính - kế toán, thuế, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương. 

f. Bộ phận Kiểm soát - Phân tích thí nghiệm  

Kiểm soát công tác xử lý nước thải, chất thải; Nghiên cứu, đề xuất các phương pháp, quy 

trình xử lý nước thải, chất thải. Quản lý, tổ chức thực hiện dịch vụ phân tích thí nghiệm, tư 

vấn môi trường theo quy định của pháp luật và theo kế ho ch đã được phê duyệt. Cơ cấu gồm 

hai tổ: tổ Kiểm soát - Phân tích thí nghiệm và tổ Tư vấn môi trường; với chức năng nhiệm vụ: 

- Đề xuất, tham gia ý kiến trong việc lập các chương trình, dự án kinh doanh; Tổ chức 

thực hiện các dịch vụ về phân tích thí nghiệm, dịch vụ tư vấn môi trường. 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng xử lý chất thải của khách hàng và nước thải trước 
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và sau xử lý t i các công trình xử lý nước thải do Công ty quản lý. 

- Lấy mẫu và phân tích kiểm tra chất lượng nước thải của khách hàng, của các công trình 

xử lý nước thải theo kế ho ch đã được phê duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban 

Tổng Giám đốc hoặc Bộ phận Môi trường. 

- Lấy mẫu phân tích thành phần tính chất các lo i chất thải; tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, 

đề xuất các phương pháp, quy trình xử lý nước thải, chất thải và quy trình kiểm soát chất 

lượng công tác xử lý chất thải. 

- Chuyển giao danh mục chất thải đã tiếp nhận và quy trình xử lý chất thải để Bộ phận 

Môi trường tổ chức xử lý. 

g. Bộ phận kinh doanh 

- Tham gia cùng với Ban Tổng Giám đốc ho ch định các chiến lược và kế ho ch phát triển 

Công ty, phát triển các ho t động kinh doanh, lập các dự án đầu tư. 

- Tổ chức thực hiện kế ho ch và phối hợp ho t động của tất cả các đơn vị trong toàn Công 

ty nhằm đ t được kết quả và hiệu quả kinh doanh chung cao nhất. Đảm bảo kinh doanh 

đ t và vượt các chỉ tiêu do Ban Tổng Giám đốc đề ra. 

- Lập, theo dõi và quản lý các hợp đồng sản phẩm - dịch vụ.  

- Tổ chức việc ghi chép kết quả kinh doanh, tổng hợp thông tin chung của toàn Công ty; 

lập các báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh. Báo cáo việc xây dựng chiến lược, các kế 

ho ch và kết quả thực hiện kế ho ch kinh doanh. 

- Tổ chức báo cáo và duy trì mối quan hệ ngo i giao với khách hàng, chính quyền địa 

phương, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến ho t động kinh doanh của Công 

ty. 

h. Bộ phận Kỹ thuật môi trường 

Quản lý, tổ chức vận hành các công trình xử lý nước thải; gồm các nhà máy: Biên Hòa  – Gò 

Dầu – Long Thành – Nhơn Tr ch 2 về quy trình xử lý, khả năng tiếp nhận, phí xử lý, ... theo 

quy định của pháp luật và kế ho ch đã được phê duyệt. Với nhiệm vụ: 

- Kiểm tra giám sát chất lượng nước thải của khách hàng và nước thải trước, sau xử lý t i 

các công trình xử lý nước thải. 

- Vận hành và đề xuất các giải pháp khắc phục sự cố cũng như công tác duy tu bảo dưỡng 

t i các nhà máy. 

- Tham gia vào quy trình xử lý chất thải: tiếp nhận danh mục chất thải và quy trình xử lý 

chất thải từ Bộ phận kiểm soát và phân tích thí nghiệm để tổ chức xử lý. 

- Xem xét yêu cầu về xử lý nước thải, chất thải của khách; cập nhật và cung cấp các tài 

liệu, thông tin liên quan đến các quy định của Nhà nước, của Công ty về môi trường. 

i. Bộ phận Marketing 

Với chức năng tham mưu, giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đ o, tổ chức, quản 

lý, điều hành lĩnh vực Kinh doanh - Thị trường - Marketing: 

- Tổ chức, xây dựng và triển khai thực hiện công tác tiếp thị, phát triển các sản phẩm, dịch 
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vụ của Công ty.  

- Chỉ đ o công tác quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm – dịch vụ, công tác truyền 

thông, PR, các chương trình quảng cáo và nhận diện thương hiệu của Công ty. 

- Chỉ đ o công tác nghiên cứu tình hình thị trường, giá cả, các đối thủ c nh tranh, tiếp xúc 

khách hàng; Xây dựng các chương trình chiết khấu, khuyến m i, chiến lược thâm nhập 

thị trường,... 

j. Bộ phận Hành chính Nhân sự 

Quản lý lao động của Công ty theo đúng các chế độ chính sách, Bộ Luật Lao động hiện hành 

và tổ chức thực hiện các chính sách quản trị nguồn nhân lực cho Công ty: 

- Tổ chức xây dựng và quản lý định mức lao động, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, tiền 

thưởng, trả lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng 

pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức ho t động của công ty trong thỏa ước lao động tập 

thể, quy chế nội bộ do công ty ban hành. 

- Lập phương án: quy ho ch cán bộ, tuyển dụng đào t o cán bộ, điều động và bố trí sắp 

xếp cán bộ phù hợp với tình hình phát triển của công ty trong từng thời kỳ; đảm bảo chế 

độ môi trường làm việc cho nhân viên. 

- Đề xuất các hình thức quản lý CNV vi ph m hợp đồng lao động, vi ph m quy chế quản 

lý của doanh nghiệp. 

- Tổ chức học tập nội quy công ty, thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, PCCC, … 

- Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy chế phân cấp quản lý trong Công ty. 

k. Khu xử lý chất thải Quang Trung 

Bộ phận này được lập ra theo dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải Quang 

Trung. Cơ cấu nhân sự của Bộ phận xử lý chất thải Quang Trung bao gồm: Giám đốc, Tổ 

trưởng, Phòng Tổng hợp, nhân viên thừa hành (tiếp nhận, kho, kỹ thuật và vận hành). Nhiệm 

vụ:  

- Đề xuất, tham gia ý kiến trong việc lập các chương trình, dự án kinh doanh; hợp đồng xử 

lý chất thải, phí xử lý; khả năng tiếp nhận …của Công ty về các dịch vụ xử lý chất thải. 

- Lập kế ho ch, tổ chức tiếp nhận và xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng theo quy định. 

- Báo cáo khối lượng từng lo i chất thải tiếp nhận và xử lý hàng tháng cho các bộ phận có 

liên quan. 

- Đề xuất ý kiến chuyên môn về các yêu cầu kỹ thuật máy móc thiết bị trong việc thực 

hiện các dịch vụ xử lý chất thải. 

- Quản lý sử dụng tài sản, phương tiện, vật tư, máy móc thiết bị hợp lý đ t hiệu quả, đúng 

tiến độ, đ t chất lượng thực hiện tốt chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

- Phối hợp Bộ phận kiểm soát trong công tác giám sát chất lượng môi trường của toàn khu 

xử lý; giám sát khí thải t i các công trình xử lý. 

- Phối hợp tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về môi trường và các công 
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việc khác có liên quan 

- Cập nhật và cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến các quy định của Nhà nước 

trong lĩnh vực môi trường. 

l. Nhà hàng Sonadezi 

Là bộ phận chức năng kinh doanh độc lập với cơ cấu nhân sự gồm: Giám đốc, các trưởng bộ 

phận Hành chính – Lễ tân, Nhà bếp, Phục vụ, ... có nhiệm vụ: 

- Tổ chức phục vụ điểm tâm, cơm trưa văn phòng; tổ chức tiệc cưới, liên hoan, hội nghị, 

họp mặt công ty; ... cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. 

- Xây dựng, thực hiện các kế ho ch kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo; các chính sách thu hút 

khách hàng, khuyến mãi; các mục tiêu, giải pháp chiến lược phát triển và đầu tư theo 

định hướng phát triển chung của Công ty. 

- Xác định nhu cầu tuyển dụng nhân viên và bố trí hợp lý theo từng công việc, phối hợp tổ 

chức đào t o, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên t i Nhà hàng. 

- Phối hợp với Phòng tài chính kế toán thực hiện công tác thu – chi, theo dõi hợp đồng, 

công nợ theo quy định. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. 

- Sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ t i Nhà hàng; đảm bảo thực hiện tốt 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, ... tuân thủ các quy định của 

Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. 

5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và Danh sách cổ 

đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần (tính đến ngày 30/06/2010) 

T

T 

Tên cổ đông Địa chỉ Số CP Tỷ lệ 

1 Tổng Công ty Phát triển 

KCN Biên Hòa 

Số 1, KCN BH1, đường số 1, P. 

An Bình, TP. BH, Đồng Nai 

1.000.000 20% 

2 Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ môi trường đô 

thị Biên Hòa 

KP2, Tỉnh lộ 24, P. Bửu Long, 

TP. Biên Hòa,  Đồng Nai 

500.000 10% 

3 Công ty CP Phát triển 

Đô thị Công Nghiệp Số 

2 

239/17, KP2, Quang Vinh, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

250.000 5% 

4 Công ty CP Sonadezi 

Long Thành 

KCN Long Thành, Xã Tam An, 

H. Long Thành,  Đồng Nai 

250.000 5% 
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 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 

Căn cứ vào Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000382 do Sở Kế ho ch và Đầu tư Tỉnh Đồng 

Nai cấp lần đầu ngày 15 5 2007, số cổ phần của các cổ đông sáng lập theo quy định sẽ bị h n 

chế chuyển nhượng đến ngày 15 05 2010. Vào thời điểm hiện t i, các cổ đông này đã không 

còn bị h n chế chuyển nhượng. 

 

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập của Công ty t i thời điểm ngày 30/06/2010 

như sau: 

STT Tên cổ đông Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ 

(%) 

1 Tổng Công ty phát triển KCN 1.000.000 20% 

2 Công ty CP Sonadezi Châu Đức 150.000 3% 

3 Công ty TNHH Tiên Triết 100.000 2% 

4 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và vật liệu Đồng 

Nai 

100.000 2% 

5 Công ty CP Công trình Giao Thông Đồng Nai 100.000 2% 

6 Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp 

nước Đồng Nai 

100.000 2% 

7 Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô 

thị Biên Hòa 

500.000 10% 

8 Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 250.000 5% 

9 Công ty CP Sonadezi Long Thành 250.000 5% 

10 Công ty CP Xây dựng Sonadezi 100.000 2% 

11 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo C.M.N 150.000 3% 

Tổng cộng 2.800.000 56% 

 

 Cơ cấu cổ đông 

Cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi tính đến ngày 30/06/2010 như sau: 

                                                           

TT 
Cơ cấu cổ đông Số lƣợng CP Tỷ lệ (%) Giá trị (VNĐ) 

1 Cổ đông trong nước 5.000.000 100% 50.000.000.000 

 Cổ đông tổ chức 2.818.500 56,37% 28.185.000.000 

 Cổ đông cá nhân 2.181.500 43,63% 21.815.000.000 

2 Cổ đông nước ngoài 0 0% 0 

 Cổ đông tổ chức - - - 

 Cổ đông cá nhân - - - 

 Tổng 5.000.000 100% 50.000.000.000 
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6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những 

công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần 

chi phối 

 Công ty mẹ: Không có 

 Công ty con:  

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi 

+ Địa chỉ: 22B đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

+ Giấy chứng nhận ĐKKD số 3601635899, đăng ký thay đổi lần 1, ngày 10 tháng 06 năm 

2010 do Sở Kế ho ch và Đầu tư tỉnh Đồng nai cấp. 

+ Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ 

+ Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng 

+ Tỷ lệ phần sở hữu đối với công ty con: 100% vốn 

+ Vốn thực góp hiện t i: 2.000.000.000 đồng 

7. Hoạt động kinh doanh 

7.1 Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm dịch vụ chính 

Thực hiện theo chiến lược ngay từ ngày đầu mới được thành lập, Công ty kinh doanh các dịch 

vụ theo định hướng phát triển của Tổng công ty Sonadezi, các Khu Công nghiệp trên địa bàn 

và của cả tỉnh Đồng Nai nói chung. Hiện t i CTCP Dịch vụ Sonadezi phát triển và ho t động 

trên lĩnh vực chính sau: 

a. Dịch vụ nhà hàng:  

Thực hiện các dịch vụ tổ chức tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật, họp mặt cuối năm, gặp gỡ doanh 

nghiệp, giới thiệu sản phẩm. Phục vụ cơm trưa văn phòng, cung cấp suất ăn công nghiệp. 

Công ty có một hệ thống nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống trong khu công nghiệp. Cụm 

Nhà hàng được đặt t i KCN-Biên Hòa 2 có khuôn viên rộng rãi, trang thiết bị hiện đ i, tiện 

nghi như: hệ thống máy chiếu sử dụng cho hội nghị, Wifi Internet… gồm: 

- Nhà hàng lớn: sức chứa 1.000 chỗ ngồi, phục vụ cho tiệc cưới, hội thảo, tổ chức 

sự kiện, phục vụ liên hoan sinh nhật, … 

- Nhà hàng VIP chuyên phục vụ các món ăn đặc sản ba miền, cơm trưa văn phòng, 

điểm tâm giải khát... 

 
Nhà hàng Sonadezi 
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b. Dịch vụ môi trường:  

Đây là dịch vụ truyền thống của Công ty, thực hiện các dịch vụ về môi trường cho các công ty 

trong các Khu công nghiệp và mở rộng hơn là những Công ty bên ngoài với đội ngũ cán bộ - 

nhân viên lành nghề đã được đào t o chính quy, chuyên sâu và có kinh nghiệm về các chuyên 

ngành hóa công nghệ, hóa phân tích, vi sinh, kỹ thuật công nghệ môi trường, kỹ thuật điện, xử 

lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải, xử lý chất thải và vận hành hệ thống xử lý 

chất thải … Công ty cũng đã xây dựng một Phòng thí nghiệm (PTN) chuyên về nghiên cứu, 

phân tích trong các lĩnh vực: nước cấp, nước thải, không khí, chất thải; và Phòng thí nghiệm 

được công nhận theo Quyết định số 258 QĐ-CNCL ngày 26/6/2008 Quyết định mở rộng 

ph m vi công nhận PTN số 503 QĐ-CNCL ngày 13 10 2008 do Văn phòng công nhận chất 

lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp; Đ t Chứng chỉ công nhận PTN 

theo ISO/IEC 17025:2005 mang mã số VILAS 310.  

Các loại hình dịch vụ môi trường bao gồm: 

 Dịch vụ tư vấn môi trường 

- Phân tích nước (nước thải nước mặt, nước ngầm), khí thải (khí môi trường 

xung quanh, khí thải công nghiệp). 

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Bản cam kết bảo vệ môi 

trường, Đề án bảo vệ môi trường, Báo cáo giám sát môi trường cho các doanh 

nghiệp, các Khu công nghiệp. 

- Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn 

tiếp nhận. 

- Tổ chức huấn luyện đào t o, truyền thông về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường: các quy định, quản lý, 

phân lo i, thu gom chất thải… t i doanh nghiệp. 

- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây dựng các công trình cấp nước, 

xử lý nước thải  chất thải. 

- Mua bán, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị môi trường. 

- Các dịch vụ khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường. 

 Dịch vụ xử lý nước thải 

- Xử lý các lo i nước thải công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất. 

- Quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của các Khu công 

nghiệp, hệ thống xử lý sơ bộ của doanh nghiệp. 

 Dịch vụ xử lý chất thải 

- Xử lý các lo i chất thải sinh ho t, công nghiệp nguy h i và đô thị. 

- Thu gom, phân lo i, đóng gói và vận chuyển chất thải, rác thải. 

- Đầu tư, quản lý và vận hành khu xử lý rác thải sinh ho t, chất thải công nghiệp. 

- Tư vấn công tác quản lý chất thải nguy h i. 

- Lập hồ sơ xin cấp Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy h i. 
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- Lập báo cáo tình hình quản lý chất thải của Chủ nguồn thải chất thải nguy h i. 

 

                              Phòng thí nghiệm 

 

                  NM XLNT Biên Hòa 2 

 

c. Dịch vụ bảo vệ: 

Ngày 01/05/2009, Công ty SDV chính thức thành lập Công ty con là Cty TNHH MTV 

Dịch vụ bảo vệ Sonadezi. Công ty Dịch vụ bảo vệ Sonadezi hiện là nhà cung cấp chuyên 

nghiệp dịch vụ bảo vệ các Khu Công nghiệp, khu dân cư, nhà máy… 

Các đối tác hiện nay đơn cử như là KCN Biên Hòa 1,2; KCN Gò Dầu; KCN Châu Đức; 

KCN Xuân Lộc; khu dân cư An Bình… 
 

 

                                                                                       Đội ngũ nhân viên bảo vệ 

d. Các dịch vụ khác: 

 Dịch vụ quảng cáo, tổ chức lễ khởi công, lễ khai trương, khánh thành, giới thiệu sản 

phẩm, hội nghị khách hàng, gặp gỡ doanh nghiệp. 
 

 Dịch vụ khu công nghiệp: dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dân dụng; Thiết kế, cung cấp, 

trồng và chăm sóc cây xanh; Thi công hệ thống đèn chiếu sáng, quảng cáo, biển báo; Duy 

tu bảo dưỡng các h ng mục h  tầng; Quản lý cao ốc văn phòng, nhà cao tầng; Cho thuê 

văn phòng, nhà xưởng… 
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Khuôn viên KCN Biên Hòa 2 

 Cơ cấu doanh thu của Công ty theo lĩnh vực hoạt động như sau:  

Đơn vị tính: đồng 

TT Doanh thu Năm 2008 Năm 2009 % tăng/giảm 
09 tháng năm 

2010 

1 Dịch vụ môi trường 28.563.511.174 36.899.354.394 29,18% 28.910.042.150 

2 Dịch vụ bảo vệ 3.537.127.275 3.941.693.837 11,44% 3.479.799.994 

3 Doanh thu khác 7.088.473.455 11.080.737.140 56,32% 10.643.856.502 

 Cộng 39.189.111.904 51.921.785.371  43.033.698.646 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009 và BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm 2010 

 Lợi nhuận gộp theo lĩnh vực hoạt động: 

Đơn vị tính: đồng 

TT Lợi nhuận Năm 2008 Năm 2009 
% 

tăng/giảm 

09 tháng năm 

2010 

1 Dịch vụ môi trường 6.248.882.390 12.816.607.140 105,10% 7.901.026.756  

2 Dịch vụ bảo vệ 721.896.948 855.298.966 18,48% 493.013.110  

3 Lợi nhuận khác -294.783.722 503.234.592 - 461.654.987  

 Cộng 6.675.995.616 14.175.140.698  8.855.694.853 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009 và BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm 2010 
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 Cơ cấu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 

     Đơn vị tính:  đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Năm 2009 09 tháng năm 2010 

Giá trị 
% DT 

thuần 
Giá trị 

% DT 

thuần 
Giá trị 

% DT 

thuần 

Doanh thu thuần 39.189.111.904  51.921.785.371  43.033.698.646  
Giá vốn hàng bán 32.513.116.288 83,0% 37.746.644.673 72,7% 34.178.003.793 79,42% 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

3.722.591.414 9,5% 5.633.633.154 10,8% 3.769.931.609 8,76% 

Chi phí tài chính - - 22.633.333 0,04% 43.400 0,00% 

Chi phí khác 225.945.442 0,6% 14.021.713 0,03% 30.000.000 0,07% 

Tổng chi phí 36.461.653.144 93,1% 43.416.932.873 83,57% 37.977.978.802 88,25% 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009 và BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm 2010 

 

Mức tổng chi phí trên doanh thu thuần bình quân khoảng 87% và công ty cũng đã duy trì 

được mức chi phí cho giá vốn hàng bán xấp xỉ 77,6% trên doanh thu thuần qua các năm. Mức 

tỷ lệ này giúp cho Công ty ổn định được lợi nhuận, bảo đảm được mức cổ tức cho cổ đông. 

7.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh 

Mục tiêu chủ yếu của Công ty là phát triển dịch vụ môi trường. Do đó, mọi ho t động chiến 

lược trong giai đo n tới là nhằm t o nên một hình ảnh thống nhất về Công ty CP Dịch vụ 

Sonadezi là doanh nghiệp thân thiện với môi trường, có những đóng góp tích cực cho việc bảo 

vệ và giữ gìn môi trường. Trong những năm sắp tới, Công ty có những chiến lược chính như 

sau: 

 Công ty đã đặt kế ho ch đ t doanh thu 47,9 tỷ đồng và 50,9 tỷ đồng cho các năm 2010 và 

2011, và trong tương lai trở thành một trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi 

trường hàng đầu của tỉnh Đồng Nai.  

 Luôn luôn duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý của Phòng thí nghiệm theo 

ISO/IEC 17025:2005; và đảm bảo chất lượng ho t động xử lý nước thải, chất thải đ t tiêu 

chuẩn môi trường.  

 Công ty trước mắt sẽ tập trung xây dựng cơ cấu khách hàng ổn định, thường xuyên trong 

các khu công nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI); 

sau đó sẽ tiếp tục đẩy m nh và mở rộng thị trường đến các khu công nghiệp đang ho t 

động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các vùng phụ cận. 

 Chú trọng xây dựng, củng cố hiệu quả ho t động tiếp thị của Công ty. Công ty quan tâm 

đến công tác tổ chức hội nghị khách hàng, các buổi hội thảo về môi trường thường niên… 

với mục đích quảng bá về Công ty, t o cơ hội gặp gỡ, trao đổi; t o sự gần gũi, gắn bó giữa 

công ty và khách hàng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bên c nh đó, Công ty luôn 
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thực hiện và duy trì chính sách chất lượng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách 

hàng, thu hút các khách hàng tiềm năng, mở rộng thị phần bằng uy tín và chất lượng dịch 

vụ. 

 Xây dựng hình ảnh, thương hiệu công ty gắn với ho t động bảo vệ môi trường; với các 

cam kết và uy tín của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV) về môi trường qua hình ảnh 

logo của Công ty: 

 

 Xúc tiến công tác triển khai Dự án khu xử lý chất thải Quang Trung sớm đi vào ho t động, 

đây là dự án lớn và là mảng ho t động kinh doanh chính của Công ty. Mục tiêu của dự án 

là xây dựng và hình thành một khu xử lý chất thải với hệ thống h  tầng kỹ thuật hoàn 

chỉnh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ: thu gom và vận chuyển chất thải sinh ho t, chất 

thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy h i; xử lý, tái chế, tái sử dụng và tiêu hủy 

chất thải; Đầu tư xây dựng các h ng mục h  tầng để cho các nhà đầu tư thuê mặt bằng trên 

diện tích 38,9ha đã được phê duyệt thuộc dự án. 

8. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm vừa qua 

8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, 2009 và 09 tháng đầu năm 2010 

                                                                                                                          Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

% 

Tăng/ 

giảm 

09 tháng đầu 

năm 2010 

1 Tổng giá trị tài sản 63.411.341.062 82.802.615.840 30,58% 88.388.020.647 

2 Doanh thu thuần 39.189.111.904 51.921.785.371 32,49% 43.033.698.646 

3 Lợi nhuận từ ho t động 

SXKD 

7.094.921.740 13.377.697.903 88,55% 7.825.674.806 

4 Lợi nhuận khác (179.862.966) 705.010.345 - 414.526.822 

5 Lợi nhuận trước thuế 6.915.058.774 14.082.708.248 103,65% 8.240.201.628 

6 Lợi nhuận sau thuế 6.915.058.774 13.227.187.362 91,28% 8.181.232.157 

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.475 2.645 79,32% 1.636 

9 Tỷ lệ LN chi trả cổ tức 43,38% 49,14% 5,76% - 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009 và BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm 2010 
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Qua ba năm sau khi thành lập, ho t động của Công ty đã dần dần phát triển và ổn định. 

Bình quân mức doanh thu hằng năm đ t 46 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đ t được trên 10 

tỷ đồng (cho 02 năm 2008 và 2009). Năm 2008 nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng và 

kinh tế Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn nhưng mức doanh thu cả năm của doanh nghiệp 

đ t 39,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đ t 6,92 tỷ đồng, có nguồn cổ tức trả cho các cổ đông kể 

từ khi đi vào ho t động từ tháng 07 2007.  

Tiếp tục đứng vững trên mục tiêu của mình, năm 2009, doanh thu Công ty tăng 32%, đ t 

51,9 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu là ho t động xử lý nước thải cho các 

doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, chiếm khoảng 71% trong cơ cấu doanh thu. Ho t động 

của Nhà hàng Sonadezi đã mang l i doanh thu khoảng 4,3 tỷ đồng năm, chiếm tỷ lệ 8% trên 

tổng doanh thu. Phần còn l i là từ ho t động khác như tư vấn môi trường, dịch vụ bảo vệ, xử 

lý dung môi gốc nước, ho t động kiểm soát, phân tích thí nghiệm và doanh thu khác, chiếm tỷ 

lệ khoảng 21% trên tổng doanh thu.  

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 của công ty đ t trên 13 tỷ đồng chiếm 25% so với doanh 

thu. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tài sản là 16%; tăng 5,07% so với năm 2008. Từ những kết 

quả đ t được, Công ty đã đảm bảo mức cổ tức tăng từ 6% lên 13% trong năm 2009. 

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty  

 Thuận lợi: 

 Được sự hỗ trợ, hợp tác của các công ty thành viên trong cùng Tổng Công ty Phát 

triển Khu công nghiệp. 

 Đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật được đào t o bài bản, có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, luôn được cập nhật kiến thức. 

 Được cấp chứng chỉ chứng nhận của hệ thống quản lý phòng thí nghiệm Villas 310 

ISO IEC, áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 17025:2005 

 Là ngành nghề được nhiều ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước như miễn thuế trong những 

năm đầu ho t động và giãn thuế cho những năm sau, ưu đãi về vốn vay, … 

 Vấn đề môi trường đang được đặt lên hàng đầu cùng với quy định ngày càng chặt chẽ 

của Nhà nước về môi trường, xả thải. 

 Khó khăn, hạn chế: 

 Các chính sách vĩ mô liên tục được áp dụng để h n chế l m phát và sự ảnh hưởng của 

cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Lãi suất ngân hàng thay đổi liên tục, cao điểm lên 

đến 21%, Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tiền tệ, h n chế nhập khẩu, tỷ giá hối đoái 

biến động làm ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Đối tác siết chặt tín dụng. Các khoản nợ khó đòi có thể tăng do khách hàng gặp khó 

khăn về kinh tế. 

 Các ho t động về môi trường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố đặc thù dẫn đến việc 

chi phí cho ho t động này có khi vượt ra khỏi dự toán của Công ty.  
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9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

9.1 Vị thế của Công ty trong ngành 

Theo khảo sát, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện chỉ có Cty TNHH MTV Dịch vụ Môi 

trường đô thị Biên Hoà và 08 hợp tác xã cùng một số cơ sở thu gom trên địa bàn các Huyện 

thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chủ yếu là rác thải sinh ho t. Ngoài ra, có hai doanh 

nghiệp là DNTN Tân Phát Tài và Công ty CP Dịch vụ Sonadezi có chức năng trong ho t động 

trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy h i. Ngoài ra, 

còn có sự tham gia của khoảng 05 đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải nguy h i đăng ký t i 

TP. Hồ Chí Minh. Bên c nh đó, Tỉnh đã đầu tư và trang bị 04 lò đốt chất thải y tế đặt t i các 

Bệnh viện để phục vụ cho việc xử chất thải y tế của 13 đơn vị thuộc khu vực Tp. Biên Hòa và 

các vùng phụ cận. Trong lĩnh vực xử lý chất thải, công ty CP Dịch vụ Sonadezi được đánh giá 

là công ty áp dụng công nghệ vượt trội cho mảng này cùng với đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên 

phân tích nhiều kinh nghiệm có trình độ cao; ho t động sản xuất kinh doanh của Công ty đi 

vào ổn định và phát triển chỉ sau 03 năm đi vào ho t động.  

9.2 Triển vọng phát triển của ngành 

Theo kết quả điều tra khảo sát đánh giá về nhu cầu và năng lực phát triển ngành công 

nghiệp môi trường t i 20 tỉnh, thành trên cả nước của Bộ Công Thương, kết quả đánh giá sơ 

bộ ban đầu cho thấy thị trường cho ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam có tiềm năng 

tương đối lớn. Lượng chất thải rắn phát thải hiện nay khoảng 30 triệu tấn và mức tăng trưởng 

hàng năm khoảng 7%. Ước tính nhu cầu thị trường cho lĩnh vực xử lý chất thải rắn hàng năm 

khoảng 2.340 tỷ đồng và dự báo đến năm 2010 đ t khoảng 3.900 tỷ. Theo đánh giá của Ngân 

hàng thế giới, tiềm năng tái chế chất thải rắn công nghiệp cũng là rất cao, ở nhiều ngành tỷ lệ 

chất thải có khả năng tái chế đ t hơn 80%. Mỗi năm sẽ tiết kiệm được 54 tỷ đồng nếu mỗi cơ 

sở sản xuất của 6 ngành công nghiệp tái chế 50% lượng chất thải của cơ sở mình.  

Đồng Nai là tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng 

điểm phía Nam; trong vòng 10 năm trở l i đây, GDP của Đồng Nai liên tục tăng với tốc độ 

trung bình hàng năm cao hơn so tốc độ trung bình cả nước. Năm 2009, Đồng Nai đ t mức 

tăng trưởng GDP 9,3% (so với mức tăng trưởng GDP cả nước là 5,32%) với 29 khu công 

nghiệp đang ho t động trên tổng diện tích 9.076 ha và 42 cụm công nghiệp tiểu thủ công 

nghiệp với diện tích 2.023 ha. Do tốc độ phát triển đô thị - công nghiệp cùng với sự hình 

thành nhiều khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất dẫn đến lượng chất thải, nước thải phát 

sinh ngày càng nhiều làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, việc xử lý chất thải 

đặc biệt là chất thải công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; việc 

quản lý chất thải vẫn chưa được thực hiện một cách đồng bộ và chặt chẽ, một số đơn vị đã tổ 

chức thu gom và đổ trái phép hoặc trao đổi mua bán dưới d ng phế liệu. Khu vực phân lo i, 

lưu giữ chất thải t i nguồn chưa được thực hiện triệt để; đặc biệt chưa có bãi chôn lấp chất 

thải nguy h i đúng quy định. 
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Với chủ trương phát triển công nghiệp bền vững thì việc bảo vệ môi trường đang là một 

vấn đề lớn đối với sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nói chung và đặc biệt là việc xử lý đ t tiêu 

chuẩn môi trường đối với lượng nước thải, chất thải rắn phát sinh từ các khu công nghiệp trên 

địa bàn Tỉnh nói riêng. Để đáp ứng được yêu cầu đó, ho t động của CTCP Dịch vụ Sonadezi 

càng ngày càng được mở rộng về dịch vụ môi trường không chỉ cho khu công nghiệp Biên 

Hòa mà có khả năng mở rộng cho các khu vực kế cận.  

Bên c nh đó, dịch vụ nhà hàng khách s n cũng đang là một mảng có triển vọng mang lợi 

nhuận cho công ty. 

9.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của 

ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới. 

Phát triển khu công nghiệp gắn liền với hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, trung 

tâm đô thị lớn, thu hút lao động, t o việc làm cho người lao động. Đó là mục tiêu của Nhà 

nước nhưng bên c nh đó phát triển bền vững Khu công nghiệp trên nền tảng tăng trưởng kinh 

tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường cũng là xu hướng và là vấn đề cấp thiết cần quan 

tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Cũng theo thông tư số 08 2009 TT-BTNMT ngày 

15 07 2009 Quy định rất cụ thể chi tiết về quản lý và bảo vệ môi trường Khu kinh tế, khu 

công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; và h n đến ngày 31 12 2010 các khu 

công nghiệp phải xây dựng và đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải tập trung. 
 

Nắm vững định hướng phát triển của Nhà nước, Công ty đã xây dựng mục tiêu tập trung 

vào mảng dịch vụ môi trường để xử lý các lo i chất thải từ công nghiệp và đô thị; các công 

tác tư vấn kỹ thuật môi trường đều nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển khu công nghiệp và bảo vệ 

môi trường.  

10. Chính sách đối với ngƣời lao động 

 Tổng số lao động 

Tổng số lao động tính đến ngày 30/06/2010 là 108 người. Mức lương trung bình là 4.000.000 

đồng người tháng.  

  Trình độ chuyên môn 

+ Trên đ i học : 04 người 

+ Đ i học : 28 người 

+ Cao đẳng, trung cấp, nghiệp vụ : 54 người 

+ Lao động phổ thông : 22 người 

 Tổng số :  108 ngƣời 

 

Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ thuật 

khá cao, 30% có trình độ đ i học và trên đ i học, 50% trình độ cao đẳng, trung cấp và nghiệp 

vụ; và 84% đang ở độ tuổi thanh niên. Tuy mới thành lập nhưng đội ngũ cán bộ đã được 
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tuyển chọn, không ngừng được đào t o nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là 

trong lĩnh vực môi trường. Đi kèm theo đó, công ty áp dụng chính sách trả lương thỏa thuận 

và chế độ thu hút, trọng dụng nhân tài nên đã t o điều kiện tương đối tốt để cán bộ yên tâm 

gắn bó, có dịp trải nghiệm đóng góp xây dựng cho công ty.  

 Chính sách tuyển dụng 

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển của Công ty, Công ty 

đặc biệt chú trọng công tác đào t o nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật của cán bộ công 

nhân viên. Mục tiêu chính sách tuyển dụng của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi là thu hút và 

duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiêu chí tuyển dụng dựa trên tố chất, tiềm năng và 

thiện chí của ứng viên. Nguyên tắc tuyển dụng công bằng t i mọi thời điểm và đối với mọi 

ứng viên. Công ty ưu tiên tuyển dụng những lao động có trình độ và kinh nghiệm, nhất là 

trong lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải.  

 Chính sách đào tạo 

Mọi cá nhân khi đã trở thành thành viên chính thức của Cty CP Dịch vụ Sonadezi đều được 

tham dự các khoá đào t o nâng cao kiến thức, kỹ năng, khả năng của mình. Công ty coi đào 

t o là một cách đầu tư vào nguồn nhân lực của Công ty. Công ty thường xuyên cử nhân viên 

tham gia các khóa đào t o kiến thức, kỹ năng thực hiện các ngành nghề, dịch vụ phù hợp với 

yêu cầu công việc và định hướng phát triển của Công ty; thường xuyên cử các nhóm CB.CNV 

đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, tham gia các buổi hội thảo về môi trường nhằm hoàn thiện 

hơn kỹ năng và trình độ của người lao động. Công ty luôn t o điều kiện cho CB.CNV cập 

nhật, tham gia các khoá tập huấn về chế độ chính sách mới của Nhà nước. 

 Chính sách phát triển 

Ban Lãnh đ o đề cao trách nhiệm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài để trao trọng trách. Sự 

đóng góp của nhân viên được khích lệ, động viên kịp thời và xứng đáng dưới hình thức vật 

chất và tinh thần. Các mục tiêu dài h n và ngắn h n được truyền đ t đến từng nhân viên nhằm 

triển khai và phát huy tối đa hiệu quả của cá nhân và tổ chức. 

 Chính sách duy trì nhân lực và quan hệ lao động 

 Công ty áp dụng chính sách đãi ngộ và trả công lao động xứng đáng với đóng góp của mỗi 

thành viên. Công ty xây dựng, công bố Quy chế lương, thưởng phù hợp với từng vị trí 

chức danh công việc; ký hợp đồng lao động theo đúng Luật lao động và được hưởng đầy 

đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ 

cấp, thưởng; đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…  

 Công ty cam kết đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị và điều kiện làm việc phù hợp cho nhân 

viên. Thực hiện chế độ làm việc 6 ngày tuần và 8 giờ ngày.  

 Công ty xây dựng và phát triển một môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng t o mà 

chuyên nghiệp. Ngoài năng lực chuyên môn, nhân viên có cơ hội tự phát triển và phát huy 

những tố chất đặc biệt của mình thông qua sự tương tác với các thành viên khác trong 



               CTCP Dịch vụ Sonadezi Bản công bố thông tin 

 

 
29 

công việc hàng ngày và trong các ho t động tập thể; qua việc tổ chức các buổi hội thao, 

văn nghệ, các buổi tham quan nghỉ dưỡng. 

 Thành lập đầy đủ tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, ... theo luật định; ngoài ra còn có 

các Hội, Ban phục vụ nhu cầu, quyền lợi cho người lao động. Tham gia phong trào, tổ 

chức Đoàn, Hội trong cơ cấu tổ chức chung của Tổng Công ty Phát triển KCN 

(SONADEZI). 

 Chính sách lƣơng, thƣởng, trợ cấp 

Chính sách lương, phụ cấp của công ty thực hiện thống nhất theo Quy chế lương đã được ban 

hành; phù hợp với luật định. Căn cứ vào tình hình thực tế, hiệu quả đóng góp và mức độ hoàn 

thành công việc của người lao động để xét tăng lương và khen thưởng theo đúng quy định. 

Ngoài ra, Công ty có chính sách trợ cấp ăn trưa, trợ cấp đi l i, điện tho i cho cán bộ nhân viên 

được phân chia theo cấp bậc, vị trí t i Công ty.  

11. Chính sách cổ tức 

Theo quyết định của Đ i hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức trả cho số 

vốn thực góp sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ l i của Công ty nhưng không được 

vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông t i Đ i 

hội đồng cổ đông hằng năm. 

Công ty đi vào ho t động từ tháng 7 2007. Công ty bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức từ năm 

2008. Tỷ lệ cổ tức qua các năm như sau: 

 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 
Tăng/giảm 2008 

so với 2009 

Năm 

2010 

(dự kiến) 

Tỷ lệ cổ tức chi trả 6% 13% 7% 14% 

                                             Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

12. Tình hình tài chính 

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 

hàng năm. 

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 là năm tài chính thứ ba của Công ty.   
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a) Trích khấu hao tài sản cố định 

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình và vô 

hình. TSCĐ được phân lo i theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong 

ho t động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm: 

Loại tài sản cố định Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa vật kiến trúc 08 – 15  

Máy móc thiết bị 05 – 10 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 08 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 05 – 06  

Tài sản cố định khác 05 

b) Đầu tƣ dài hạn khác: 

Bao gồm các khoản đầu tư vào cổ phiếu của các công ty: 

Công ty 

Số cổ 

phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ nắm 

giữ của 

SDV 

Chi tiết 

Công ty cổ phần 

Sonadezi Châu 

Đức 

700.000 1,00% - Kinh doanh: Đầu tư h  tầng KCN, cụm 

CN, khu dân cư; Tư vấn thiết kế, tư vấn 

quản lý dự án; Xây dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp, giao thông. 

- Vốn điều lệ: 700 tỷ đồng 

Công ty cổ phần 

Sonadezi Long 

Bình 

804.290 2,68% - Ngành nghề HĐ: kinh doanh bất động 

sản; cung cấp nước s ch, tư vấn đầu tư; 

xử lý nước thải, rác thải; cho thuê xe 

máy móc thiết bị; vận tải 

- Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng 

Công ty TNHH 

Xăng dầu Nam 

Việt 

300.000 15,00% - Ngành nghề KD: tr m trung chuyển 

xăng dầu, kinh doanh & vận tải xăng 

dầu; vận tải hành khách và hàng hóa; 

Kinh doanh bất động sản 

- Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng 

Nguồn: CTCP Dịch vụ Sonadezi (số liệu ngày 30/06/2010) 

c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các khoản nợ phải trả, không có khoản nợ quá h n. 

d) Trích lập các quỹ theo luật định 

Theo Điều lệ, hằng năm trước khi chia cổ tức cho các cổ đông; Công ty sẽ sử dụng một phần 

lợi nhuận sau thuế để trích lập quỹ dự phòng và các quỹ khác theo quy định của pháp luật: 

 Tỷ lệ trích lập Quỹ đầu tư phát triển: theo quyết định của Đ i hội đồng cổ đông. 
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 Tỷ lệ trích lập Quỹ dự phòng Tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế đến khi số dư quỹ bằng 

10% vốn điều lệ thì không trích lập nữa. 

 Tỷ lệ trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi: theo quyết định của Đ i hội đồng cổ đông. 

Tình hình trích lập các quỹ của Công ty như sau: 

                                         Đơn vị: Đồng 

TT Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010 

1 Quỹ đầu tư phát triển 1.259.513.739  5.416.879.822  5.171.202.562 

2 Quỹ dự phòng tài chính 366.246.936  1.016.460.085  934.567.332 

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) 1.063.017.621 3.608.629.338 2.205.833.985 

4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 293.899.118 690.624.844 581.098.514 

5 Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

(*) 

- - 690.624.844 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009 và BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2010 

 (*) Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ: trích 5% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp (theo thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về Hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp). Doanh nghiệp bắt đầu trích lập Quỹ từ năm tài 

chính 2009. Trong năm tài chính 2010 việc trích lập Quỹ theo quy định tại Thông tư số 244/2009/TT-

BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp có hiệu lực sau 45 

ngày kể từ ngày ký. 

e) Tình hình dƣ nợ vay 

Công ty không có các khoản nợ vay quá h n. 

Công ty không sử dụng vay nợ ngân hàng nên không có dư nợ vay t i thời điểm 31 12 2009 

và 30/09/2010. 

f) Các khoản phải thu 

Đơn vị: Đồng 

TT Nội dung 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010 

I Các khoản phải thu ngắn hạn 3.196.095.131 8.433.024.083 6.518.921.679 

1 Phải thu của khách hàng 2.282.044.149 1.287.841.958 3.010.878.604 

2 Trả trước cho người bán 744.930.530 6.973.650.898 2.021.352.651 

3 Các khoản phải thu khác 169.120.452 171.531.227 1.486.690.424 

II Các khoản phải thu dài hạn - - - 

 Tổng cộng 3.196.095.131 8.433.024.083 6.518.921.679 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009 và BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm 2010 
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g) Các khoản phải trả 

         Đơn vị: đồng 

TT Nội dung 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010 

I Nợ ngắn hạn 7.919.118.421 14.408.021.638 21.117.881.773 

1 Vay và nợ ngắn h n - - - 

2 Phải trả người bán 310.703.881 1.455.826.112 612.408.459  

3 Người mua trả tiền trước 486.983.011 868.976.769 418.051.850  

4 
Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước 

5.792.000 956.601.070 82.770.237  

5 Phải trả người lao động 2.352.534.035 3.245.975.060 3.964.995.267  

6 Chi phí phải trả 4.727.426.616 7.805.453.058 12.001.963.532  

7 
Các khoản phải trả, phải nộp 

ngắn h n khác 

35.678.878 75.189.569 1.831.858.443 

8 Quỹ khen thưởng phúc lợi (*) - - 2.205.833.985 

II Nợ dài hạn 52.036.182 76.860.381 795.212.925 

1 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 52.036.182 76.860.381 70.665.581 

2 Doanh thu chưa thực hiện - - 33.922.500 

3 Quỹ Phát triển KH&CN (**) - - 690.624.844 

 Tổng cộng 7.971.154.603 14.484.882.019 21.913.094.698 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009 và BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2010 

 (*) Quỹ khen thưởng phúc lợi được trình bày trong phần Nợ ngắn hạn theo Thông tư số 244/2009/TT-

BTC của bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2009 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán 

Doanh nghiệp và bắt đầu thực hiện thay đổi vào năm 2010.  

(**) Quỹ Phát triển KH&CN  được trích lập theo quy định tại Thông Tư số 244/2009/TT-BTC về việc 

hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày 31/12/2009. 

h) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nƣớc 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế theo qui định của Nhà nước, không có 

khoản thuế nộp chậm. 

Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế 

GTGT cho từng mặt hàng như sau: 

- Ho t động xử lý nước thải:                           10% 

- Ho t động xử lý chất thải, nước thải đối với các DN chế xuất:                        0% 

- Cung cấp nước, vận chuyển chất thải:               5% 

- Các ho t động khác:                 10% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Năm 2009 là năm thứ ba Công ty kinh doanh có lãi nên được hưởng ưu đãi miễn thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp. 
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12.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2008 Năm 2009 

1. Các hệ số thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn h n Lần 5,11 2,36 

Hệ số thanh toán nhanh  Lần 4,97  2,30  

2. Các hệ số cơ cấu vốn     

Hệ số nợ Tổng tài sản % 12,57% 17,49% 

Hệ số nợ Vốn chủ sở hữu % 14,66% 22,38% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho  Vòng 28,63 46,80 

Doanh thu thuần Tổng tài sản Lần 0,62 0,63 

4. Tỷ suất sinh lời     

Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần % 17,65% 25,48% 

Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu (ROE) % 12,72% 20,44% 

Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản (ROA) % 10,91% 15,97% 

Tỷ suất lợi nhuận thuần từ ho t động kinh 

doanh Doanh thu thuần 
% 18,10% 25,77% 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2009 

 

Cơ cấu vốn của Công ty được duy trì ở mức giảm thiểu rủi ro, hệ số nợ trên tổng tài sản trung 

bình vào khoảng 18%.  Công ty không phát sinh khoản nợ vay ngân hàng.  

Tỷ suất sinh lời tăng dần qua các năm. Mặc dù năm 2008 chịu ảnh hưởng của khủng hoảng 

kinh tế, chi phí đầu vào tăng cao nhưng với những nỗ lực ổn định, Công ty vẫn duy trì mức 

sinh lời, tỷ suất lợi nhuận trong năm là 17,65%. Đến năm 2009, tiếp tục phát huy những thế 

m nh của mình tăng doanh thu và giảm thiểu chi phí, tỷ suất lợi nhuận sau thuế tăng lên 

25,48% (tăng 7,83%). Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đ t được 20,44% vào năm 2009. 

Lợi nhuận có xu hướng tăng qua 2 năm 2008 và 2009, trong đó lợi nhuận từ ho t động kinh 

doanh bình quân hai năm chiếm 21,93% doanh thu thuần. 
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13. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trƣởng 

13.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm: 
 

Họ và tên Chức vụ 

Bà Lương Minh Hiền Chủ tịch 

Ông Trần Quang Thỏa Thành viên 

Ông Vũ Trọng Dũng Thành viên 

Ông Ph m Anh Tuấn Thành viên 

Ông B ch Văn Hiền Thành viên 

Ông Nguyễn Chí Kiên Thành viên 

Ông Trần Hòa Hiệp Thành viên 
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Các thông tin về các thành viên HĐQT nhƣ sau: 

 Chủ tịch HĐQT – Bà Lƣơng Minh Hiền  

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  10/11/1975 

Nơi sinh:  Tuyên Quang 

CMND: 271754806, ngày cấp 11/6/2003, nơi cấp: Đồng Nai  

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Yên Bái 

Địa chỉ thường trú:  29/A, Tổ 3, Khu phố 1, P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc: 061 8890888 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Th c sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

+ Từ 10/1997 – 6/2003: Phòng kinh doanh Xí nghiệp H  tầng KCN Biên 

Hòa II, Công ty Phát triển KCN Biên Hòa. 

+ Từ 7/2003 – 6/2007: Trưởng phòng kinh doanh Xí nghiệp Dịch vụ KCN 

Sonadezi, trực thuộc Công ty Phát triển KCN Biên 

Hòa 

+ Từ 7/2007 đến 1/2008: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sonadezi. 

+ Từ 1/2008 đến 4/2009: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. 

+ Từ 4/2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sonadezi. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Không 

Số CP nắm giữ (30/06/2010) 520.000  cổ phần, chiếm 10,4 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu của Tổng Công ty 

Phát triển Khu Công nghiệp : 

500.000  cổ phần, chiếm 10 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    20.000  cổ phần, chiếm 0,4 % vốn điều lệ  

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 



               CTCP Dịch vụ Sonadezi Bản công bố thông tin 

 

 
36 

 Thành viên HĐQT – Ông Trần Quang Thỏa 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  24/11/1956 

Nơi sinh:  Nha Trang 

CMND: 024204845, ngày cấp: 01/12/2003, nơi cấp: Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Hà Nam Ninh 

Địa chỉ thường trú:  85 1, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Số ĐT liên lạc: 061 3992944 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Th c Sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

+ Từ 02/1990 – 02/1996: Giáo viên trường Trung cấp Hóa chất II Biên Hòa 

+ Từ 10/1996 – 8/2004: Làm việc t i Công ty Phát triển KCN Biên Hòa  

+ Từ 9/2004 – 6/2007: Làm việc t i Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 

+ Từ 7/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Không  

Số CP nắm giữ  (30/06/2010) 280.000 cổ phần, chiếm 5,6 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu Công ty Phát triển 

Khu Công nghiệp Biên Hòa: 

250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    30.000 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Thành viên HĐQT – Ông Vũ Trọng Dũng 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  22/08/1972 

Nơi sinh:  Biên Hòa 

CMND: 270951762, ngày cấp 02 11 2004, nơi cấp: 

Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bắc Ninh 

Địa chỉ thường trú:  239 17 khu phố 2, phường Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc: 061 3817768 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ 1997 – 1999: Công tác t i Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai 

+ Từ 1999 – 2006: Công tác t i Công ty Thương m i và Dịch vụ 

Biên Hòa 

+ Từ 2006 đến nay: Công tác t i Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị 

công nghiệp số 2 

+ Từ 4/2007 đến nay: Phó phòng Quản lý Khu công nghiệp Nhơn 

Tr ch 2 (Công ty D2D) 

+ Từ 24/4/2007 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Phó phòng Quản lý Khu công nghiệp Nhơn 

Tr ch 2 (Công ty D2D) 

Số CP nắm giữ (thời 30/06/2010): 250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị công nghiệp số 2: 

250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Thành viên HĐQT – Ông Phạm Anh Tuấn 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  19/01/1975 

Nơi sinh:  Tuyên Quang 

CMND: 271537156, ngày cấp 01/10/2008, nơi cấp: 

Đồng Nai  

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Nam Định 

Địa chỉ thường trú:  26 A6, KDC An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc: 061 3514494 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Th c sĩ Tài Chính 

Quá trình công tác 

+ Từ 2004 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi 

Long Thành 

+ Từ 24/4/2009 đến nay: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP 

Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần 

Sonadezi Long Thành 

Số CP nắm giữ (30/06/2010) 250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu Công ty Cổ Phần 

Sonadezi Long Thành: 

250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không  

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

10.000 CP, chiếm 0,02% vốn điều lệ 

+ Mẹ: Vũ Thị Đức Thanh 10.000 CP, chiếm 0,02% vốn điều lệ 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiền 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  04/12/1960 

Nơi sinh:  Tân An - Cần Đước - Long An 

CMND: 270097525, ngày cấp 19 5 2004, nơi cấp: 

Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Long An 

Địa chỉ thường trú:  136 đường Phan Đình Phùng, phường Trung 

Dũng, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc: 061 3952505 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác 

 + Từ tháng 12/1994 đến tháng 5/2001: Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Môi trường 

Đô thị Biên Hòa 

+ Từ tháng 6/2001đến tháng 3/2002: Quyền Giám đốc Công ty Dịch vụ Môi trường 

Đô thị Biên Hòa 

+ Từ tháng 4/2002 đến ngày 

15/7/2008: 

Giám đốc Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị 

Biên Hòa 

+ Từ ngày 16/7/2008 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên 

Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa 

+ Từ ngày 24/4/2009 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ 

phần dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Thành viên Hội đồng Quản trị 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên 

Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa 

Số CP nắm giữ (30/06/2010) 510.000 cổ phần, chiếm 10,2 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa: 

500.000 cổ phần, chiếm 10 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    10.000 cổ phần, chiếm 0,2 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Chí Kiên 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  20/02/1972 

Nơi sinh:  Bến Tre 

CMND: 025199498, ngày cấp 07/10/2009, nơi cấp: TP.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bến Tre 

Địa chỉ thường trú:  Phòng 302, Chung cư 354 15B, Đường Lý Thường Kiệt, 

Phường14, Quận 10, Tp.HCM 

Số ĐT liên lạc: 0913 808008 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Đ i học Mỹ thuật  

Quá trình công tác 

+ Từ 1995 – đến nay: -  Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Cty 

TNHH Dịch vụ Quảng cáo Bến Tre; 

-  Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm 

Hữu h n Dịch vụ Quảng cáo C.M.N; 

+ Từ 24/4/2009 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

tổ chức đăng ký giao dịch: 

Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác: 

- Tổng Thư ký Hội Quảng cáo TPHCM 

- Trưởng Văn phòng Đ i diện Hiệp hội Quảng cáo Việt 

Nam t i TPHCM 

- Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc CTCP 

Bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn  

- Chủ tịch Hội đồng Thành viên Cty TNHH Thương m i 

và Dịch vụ Quảng cáo Mặt Trăng  

Số CP nắm giữ (30/06/2010) 150.000 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu Cty TNHH Dịch 

vụ Quảng cáo C.M.N: 

150.000 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không  

Những người liên quan có nắm 

giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký 

giao dịch: 

Không  

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không  
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 Thành viên HĐQT – Ông Trần Hòa Hiệp 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  19/08/1965 

Nơi sinh:  Đồng Nai 

CMND: 270662908, ngày cấp: 22 11 2007, nơi cấp: Đồng 

Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Thái Bình 

Địa chỉ thường trú:  4A 81, Khu Phố 12, Phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc: 0982 801800 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Th c Sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

+ Từ 3/1988 – 10/1990: Kế toán Công ty Cà phê Đồng Nai 

+ Từ 11/1990 – 12/1991: Kế toán trưởng Nông trường Cà phê Xuân Lộc 

+ Từ 01/1992 – 3/1993: Kế toán trưởng tr m KDTH Tân Phong 

+ Từ 4/1993 – 12/1997: Kế toán Công ty Xây lắp Thủy Lợi Đồng Nai 

+ Từ 01/1998 – 7/2007: Làm việc t i Công ty Phát triển KCN Biên Hòa  

+ Từ 8/2007 – 10/2007: Phó tổng giám đốc CTCP Sonadezi Châu Đức 

+ Từ 11/2007-11/2009 Phó tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Sonadezi 

+ Từ 11/2009 – nay Phó tổng giám đốc CTCP Sonadezi Châu Đức 

+ Từ 21/4/2009 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Phó tổng giám đốc CTCP Sonadezi Châu Đức 

Số CP nắm giữ (30/06/2010) 160.000 cổ phần, chiếm 3,2 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 150.000 cổ phần, chiếm 3 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    10.000 cổ phần, chiếm 0,2 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

 



               CTCP Dịch vụ Sonadezi Bản công bố thông tin 

 

 
42 

13.2 Danh sách thành viên Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc Công ty bao gồm: 

Họ và tên Chức vụ 

Bà Lương Minh Hiền Tổng Giám đốc 

Ông Trần Quang Thỏa Phó Tổng Giám đốc 

Các thông tin về Ban Tổng Giám đốc Công ty nhƣ sau: 

 Tổng Giám đốc – Bà Lương Minh Hiền (xem trong Phần Sơ yếu lý lịch của HĐQT) 

 Phó Tổng Giám đốc – Ông Trần Quang Thỏa (xem trong Phần Sơ yếu lý lịch của HĐQT) 

13.3 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: 

Họ và tên Chức vụ 

Bà Ph m Thị Hồng Trưởng ban 

Bà Nguyễn Thu Oanh Thành viên 

Ông Cao Minh Trung Thành viên 
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 Trƣởng Ban Kiểm soát – Bà Phạm Thị Hồng 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  30/06/1979 

Nơi sinh:  Quảng Ninh 

CMND: 162266580, ngày cấp 03 04 1997, nơi cấp: 

Nam Định 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Nam Định 

Địa chỉ thường trú:  302 C6, KDC An Bình, P. An Bình, TP. Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc: 0919083799 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ 9/2001– 11/2004: Kế toán Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô 

thị 

+ Từ 12/2004 đến nay: Kế toán, thành viên Ban Kiểm soát Công ty 

Phát triển KCN Biên Hòa 

+ Từ 24/04/2009 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 

Sonadezi Long Thành 

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần công 

trình giao thông Đồng Nai 

- Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xây 

dựng cấp nước Đồng Nai 

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Xây 

dựng Sonadezi 

Số CP nắm giữ (30/06/2010): 250.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu Công ty Phát triển 

Khu Công nghiệp Biên Hòa: 

250.000  cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

2.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ 

+ Chồng: Trần Thanh Ngoan 2.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Nguyễn Thu Oanh 

Giới tính:    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  25/01/1969 

Nơi sinh:  Quảng Ninh 

CMND: 271387796, ngày cấp: 22 3 2007, nơi cấp: 

Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bắc Ninh 

Địa chỉ thường trú:  C26 Khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP.Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc: 061 3843316 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Tài chính kế toán 

Quá trình công tác 

+ Từ 6/ 1990 – 4/1991: Công tác t i Công ty Khách s n và Dịch vụ ăn 

uống Đồng Nai 

+ Từ 1991 đến nay: Công tác t i Công ty TNHH MTV Xây dựng 

Cấp nước Đồng Nai 

+ Từ 2001 đến nay: Phó phòng Tài vụ Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Cấp nước Đồng Nai 

+ Từ 4/2009 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Phó phòng Tài vụ Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Cấp nước Đồng Nai 

Số CP nắm giữ (30/06/2010) 110.000 cổ phần, chiếm 2,2 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV 

Xây dựng Cấp nước Đồng Nai: 

100.000 cổ phần, chiếm 2 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    10.000 cổ phần, chiếm 0,2 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Cao Minh Trung 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  04/08/1964 

Nơi sinh:  Nghệ An 

CMND: 270906217, ngày cấp: 11 8 2003, nơi cấp: 

Đồng Nai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Hưng Tây – Hưng Nguyên – Nghệ An 

Địa chỉ thường trú:  435 khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Số ĐT liên lạc: 061 3836106 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật 

Quá trình công tác 

+ Từ 10/1985 – 12/1985: Nhân viên Xí nghiệp xây dựng số 1 trực thuộc 

Tổng Công ty xây dựng số 1 

+ Từ 01/1986 – 10/1990: Nhân viên Công ty xây dựng Thủy Điện Trị 

An 

+ Từ 11/1990 – 03/1994: Nhân viên Công ty xây dựng Miền Đông 

+ Từ 04/1994 -10/1997: Nhân viên Công ty Phát triển Khu công nghiệp 

Biên Hòa (Sonadezi) 

+ Từ 01/2000 đến nay: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần 

Xây dựng Sonadezi (Sonacons) 

+ Từ 21/4/2009 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần 

Sonadezi An Bình 

Số CP nắm giữ (30/06/2010) 0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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13.4 Kế toán trưởng – Ông Huỳnh Phú Hào 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  22/08/1964 

Nơi sinh:  Biên Hòa – Đồng Nai 

CMND: 270032116, ngày cấp: 16 9 2003, nơi cấp: 

Đồng Nai  

Quốc tịch:  Việt nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú:  102 34B Hà Huy Giáp, Tp.Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Số ĐT liên lạc cơ quan: 0613 99 29 46 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 

+ Từ 10/2003 – 3/2006: Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng Công 

ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 

+ Từ 4/2006 – 4/2007: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Phát triển 

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 

+ Từ 5/2007- đến nay: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sonadezi 

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức đăng ký giao dịch: 

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công 

ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo 

vệ Sonadezi 

Số CP nắm giữ (30/06/2010) 30.000  cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    30.000  cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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14. Tài sản 

Tài sản của công ty tại ngày 31/12/2009 
Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu Nguyên giá 
Hao mòn/Khấu 

hao lũy kế 
Giá trị còn lại 

I Tài sản cố định hữu hình 13.196.074.364 2.674.854.428 10.521.219.936 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 7.537.531.555 1.195.073.514 6.342.458.041 

2 Máy móc thiết bị 2.713.265.742 636.403.806 2.076.861.936 

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1.280.125.983 176.286.089 1.103.839.894 

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.652.514.720 660.772.839 991.741.881 

5 Tài sản cố định khác 12.636.364 6.318.180 6.318.184 

II Tài sản cố định vô hình 92.663.000 17.207.876 75.455.124 

 Cộng 13.288.737.364 2.692.062.304 10.596.675.060 

  Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009 

 

Tài sản của công ty tại ngày 30/09/2010 
Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu Nguyên giá 
Hao mòn/Khấu 

hao lũy kế 
Giá trị còn lại 

I Tài sản cố định hữu hình 13.885.392.108 3.826.502.106 10.058.890.002 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 7.628.321.495 1.636.516.985 5.991.804.510 

2 Máy móc thiết bị 3.159.413.546 965.818.583 2.193.594.963 

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1.280.125.983 296.297.900 983.828.083 

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.804.894.720 919.655.004 885.239.716 

5 Tài sản cố định khác 12.636.364 8.213.634 4.422.730 

II Tài sản cố định vô hình 92.663.000 26.738.783 65.924.217 

 Cộng 13.978.055.108 3.853.240.889 10.124.814.219 

  Nguồn: BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm 2010 
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15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2010-2011 

TT Khoản mục 

Năm 2010 Năm 2011 

Giá trị 

% Tăng/ 

giảm so với 

TH 2009 

Giá trị 

% Tăng/ 

giảm so với  

KH 2010 

1 Vốn điều lệ 50.000.000.000 - 50.000.000.000 - 

2 Doanh thu thuần  47.943.800.000 -7,66% 50.900.000.000 6,17% 

3 Lợi nhuận sau thuế  10.272.510.000 -22,34% 10.943.500.000 6,53% 

4 
Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế  Doanh thu thuần 
21,4% -4,08% 21,5% 0,10% 

5 
Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế  Vốn chủ sở hữu 
20,5% 8,19% 21,9% 1,40% 

6 Tỷ lệ chia cổ tức 14% 1,00% 15% 1,00% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

Các biện pháp nhằm đạt được kế hoạch đã đề ra 

Theo chiến lược bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng ngành công nghiệp môi trường t i 

Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng; trên cơ sở thận trọng và tiềm lực 

của công ty, SDV đã đề ra kế ho ch 2010 - 2011 với các giải pháp sau: 

- Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực chính là xử lý các vấn đề về môi trường trong khu công 

nghiệp và trên địa bàn tỉnh Đồng nai, đặc biệt là quản lý và vận hành hiệu quả các nhà 

máy xử lý nước thải tập trung t i các khu công nghiệp. 

- Thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải Quang Trung thuộc huyện 

Thống Nhất – tỉnh Đồng Nai và sớm đi vào khai thác; hiện t i đã có doanh thu trong năm 

2010 ở h ng mục lò đốt chất thải và ô chôn lấp hợp vệ sinh.  

- Mở rộng các lo i hình dịch vụ để đẩy m nh ho t động kinh doanh của Nhà hàng như: 

phát triển các suất ăn cho nhân viên trong KCN, bổ sung các hình thức phục vụ tiệc 

buffet, tiệc tối... 

Cuối năm 2010, theo kết quả t m tổng kết, Công ty đã hoàn thành vượt kế ho ch của cả năm.  

 

Kế hoạch đầu tƣ, dự án đã đƣợc HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua: 

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý Chất thải Quang Trung: 

Với chủ trương phát triển công nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường đang là một vấn đề quan 

trọng đối với sự đi lên của ngành công nghiệp t i tỉnh Đồng Nai. Dự án nhằm mục tiêu xây 

dựng một Khu xử lý chất thải tập trung và đ t tiêu chuẩn, phục vụ cho việc xử lý chất thải trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

Hiện t i, Công ty đã tiếp nhận và đang thực hiện đầu tư khai thác dự án Khu xử lý chất thải 

Quang Trung với quy mô vốn đầu tư khoảng 355 tỷ đồng trên diện tích 130 ha; triển khai theo  

hai giai đo n: 

+ Giai đo n 1: thực hiện trong 20 năm (2009-2028) 
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+ Giai đo n 2: thực hiện trong 30 năm (2029-2058) 

Khu xử lý chất thải Quang Trung có chức năng là khu xử lý chất thải rắn thông thường (chất 

thải sinh ho t và chất thải công nghiệp không nguy h i) và xử lý chất thải công nghiệp nguy 

h i; đồng thời đầu tư các h ng mục công trình xử lý tái chế, tái sử dụng để tận dụng phần có 

thể tái sử dụng trong chất thải. Dự án đầu tư bao gồm kết cấu h  tầng, các h ng mục phụ trợ, 

bãi chôn lấp và các h ng mục công trình tái chế, tái sử dụng, xử lý, tiêu hủy chất thải. 

Địa điểm xây dựng: nằm trên địa bàn ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, 

cách Quốc lộ 20 khoảng 2,5 km với vị trí phía Bắc và phía Đông giáp vườn cao su của Nông 

trường cao su Bình Lộc (thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai), phía Tây giáp đường đất nhỏ 

và suối c n, phía Nam giáp với đỉnh đồi. 

Đây là dự án mang l i ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội với các mục tiêu chính là: giải quyết vấn 

đề cấp bách trong việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, t o sự phát triển bền vững; giải 

quyết việc làm cho địa phương. Hiệu quả về mặt tài chính trong giai đo n một được thể hiện 

qua bảng sau: 

Các chỉ tiêu Giá trị 

NPV 24.486 triệu đồng 

IRR 22,92% 

Lợi nhuần thuần/Doanh thu 10,83% 

Lợi nhuần thuần  Vốn đầu tư 78,27% 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư Khu XLCT Quang Trung 

Theo tiến độ hiện t i, Công ty sẽ tiếp tục tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

cho 119,32 ha còn l i và triển khai xây dựng một số h ng mục công trình trên khu đất 10,68 

ha như: Lò đốt chất thải, tr m xử lý thu hồi kim lo i từ chất thải, tr m xử lý hóa rắn, xây dựng 

ô chôn lấp; thi công xây dựng các h ng mục h  tầng kỹ thuật; mua sắm máy móc thiết bị. 

Cũng trong năm nay, dự án khu xử lý chất thải Quang Trung đã đưa vào khai thác dịch vụ 

chôn lấp chất thải sinh ho t cho huyện Thống Nhất và thực hiện đốt chất thải cho một số công 

ty có nhu cầu (Công ty hiện đã ký một số Thỏa thuận và Hợp đồng với khách hàng), doanh 

thu theo kế ho ch khoảng 8,0 tỷ đồng. 

16. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch 

Không có 

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty 

Không có 
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V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Loại chứng khoán 

Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá 

10.000 đồng cổ phiếu 

3. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch 

Tổng số cố phần đăng ký giao dịch đợt này: 5.000.000 cổ phần 

4. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhƣợng:  

Số cổ phần bị h n chế chuyển nhượng là 110.000 cổ phiếu, chiếm 2,20% tổng số cổ phiếu. 

Số cổ phần bị h n chế chuyển nhượng theo khoản 4 điều 12 của Điều lệ Công ty: 

“Cổ phiếu ghi danh thuộc sở hữu của các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong 

thời gian đương nhiệm không được phép chuyển nhượng. Trường hợp đặc biệt thành viên Hội 

đồng Quản trị, Ban kiểm soát có thể chuyển nhượng cổ phần khi có sự đồng ý của đa số thành 

viên Hội đồng Quản trị.” 

Số lượng cổ phần HĐQT và Ban kiểm soát nắm giữ t i thời điểm chốt danh sách cổ đông để 

đăng ký lưu ký là 110.000 cổ phiếu gồm: Thành viên HĐQT nắm giữ 100.000 cổ phiếu 

(chiếm 2% tổng số cổ phiếu) và Ban kiểm soát nắm giữ 10.000 cổ phiếu (chiếm 0,2% tổng số 

cổ phiếu). 

5. Phƣơng pháp tính giá 

Giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty Cổ phần được tính như sau: 

Giá trị sổ sách của một  

cổ phần 
= 

Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi 

Tổng số cổ phần đang lưu hành – Cổ phiếu quỹ (nếu có) 

 

Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2009: 

Giá trị sổ sách của một  

cổ phần 
= 

Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi 

Tổng số cổ phần đang lưu hành – Cổ phiếu quỹ (nếu có) 

 

= 
68.317.733.821 -   3.608.629.338 

5.000.000 

 

= 12.942 đồng/cổ phần 
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Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/09/2010 như sau: 

Giá trị sổ sách của một  

cổ phần 
= 

66.474.925.949 

5.000.000 

= 13.295 đồng/cổ phần 

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài 

Theo quy định t i Quyết định số 55 2009 QĐ-TTg ngày 15 04 2009 về tỷ lệ tham gia của nhà 

đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài 

mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ 49% tổng số cổ 

phiếu của một công ty cổ phần đ i chúng.  

Hiện t i số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 0 cổ phiếu. 

7. Các loại thuế có liên quan  

 Thuế GTGT:  

Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.  

 Thuế thu nhập doanh nghiệp:  

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo từng ngành nghề và được hưởng những ưu đãi thuế 

(theo giấy phép ưu đãi đầu tư của BQL Khu công nghiệp Đồng Nai) như sau: 

a. Đối với hoạt động xử lý nước thải, chất thải: nộp với thuế suất 10%; được miễn 

thuế trong 04 năm kể từ khi bắt đầu kinh doanh có lãi, năm đầu tiên ho t động là năm 2007; 

và từ năm 2011 – 2019 sẽ được giảm 50% (tức thuế suất là 5%).  

Đối với các ho t động thuộc dự án, thuế suất 10% cho suốt thời gian ho t động.  

b. Đối với hoạt động kinh doanh các dịch vụ phục vụ khu công nghiệp: 20% trong 10 

năm kể từ khi bắt đầu ho t động. Công ty được miễn thuế trong 02 năm (2007 – 2008) và 

được giảm 50% trong 6 năm tiếp theo (2009-2014). 

c. Đối với thu nhập khác: thuế suất là 25% 

 Thuế khác: Các lo i thuế khác Công ty thực hiện kê khai và nộp theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước. 
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH     

1. Tổ chức cam kết hỗ trợ 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín 

Địa chỉ  : Số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện tho i : (84.8) 6268 6868   

Fax  : (84.8) 6255 5957 

Website : www.sbsc.com.vn 

2. Tổ chức kiểm toán 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ vấn (A&C) 

Địa chỉ  : 227 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện tho i : (84.8) 3827 2295    

Fax  : (84.8) 3827 2300 

Website : www.auditconsult.com.vn  

 

VII. PHỤ LỤC  

1. Phụ lục I:  Giấy đề nghị giao dịch cổ phiếu 

2. Phụ lục II:  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và 

các lần thay đổi 

3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và ho t động của Công ty 

4. Phụ lục IV:  Báo cáo tài chính Hợp nhất có kiểm toán năm 2009 

5. Phụ lục V:  Báo cáo tài chính Hợp nhất 09 tháng đầu năm 2010 

6. Phụ lục VI:  Giấy ủy quyền Công bố thông tin 

7. Phụ lục VII:  Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu 

trên Sàn UPCoM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

(HNX) 

8. Phụ lục VIII:  Các tài liệu về các lần góp vốn thành lập công ty. . 

http://www.sbsc.com.vn/
http://www.auditconsult.com.vn/
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Đồng Nai, ngày … tháng … năm 2010  
 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI 

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

LƢƠNG MINH HIỀN 

  

TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

 

PHẠM THỊ HỒNG 

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

HUỲNH PHÖ HÀO 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÕN THƢƠNG TÍN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THANH HÙNG 

 

  

 

 




