






CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
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Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Công ty. 

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tuân thủ những yêu cầu của
Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài
chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
(sau đây gọi là “các quy định về lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính”) trong việc lập và trình bày Báo cáo
tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Công bố của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Công ty khẳng định Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo đã được lập và trình bày
phù hợp với các quy định về lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

TM. Hội đồng quản trị

______________
Trịnh Sơn Hà
Chủ tịch

Ngày 14 tháng 8 năm 2021

ộ g quản ị

__________________________ ____________
Trịnh Sơn Hà
Chủ tịch
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Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Pacific Bridge Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- -----------------------

Số: TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO
Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi cam đoan rằng:

(1) Báo cáo được xây dựng trên cơ sở số liệu được cập nhật tại ngày lập báo cáo theo đúng quy định 
tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu
an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các
chỉ tiêu an toàn tài chính;

(2) Đối với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty phát sinh sau ngày
lập báo cáo này, chúng tôi sẽ cập nhật trong kỳ báo cáo tiếp theo;

(3) Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội
dung báo cáo.

_________________ ____________________ ________________________
Tô Thị Thư Nguyễn Thị Hiền Trịnh Sơn Hà
Kế toán trưởng Trưởng Ban Kiểm soát Chủ tịch Hội đồng quản trị
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE
Địa chỉ: Tầng 6, số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021
Bản thuyết minh Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (tiếp theo)

STT Nội dung
Vốn khả dụng

Vốn khả dụng
(VND)

Khoản giả trừ
(VND)

Khoản tăng thêm
(VND)

5 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
dài hạn -

V Tài sản dài hạn khác
1 Chi phí trả trước dài hạn -
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại -
3 Ký quỹ, ký cược dài hạn -

Các chỉ tiêu tài sản bị coi là khoản
ngoại trừ, có ý kiến trái ngược hoặc
từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán, soát xét mà
không bị tính giảm trừ theo quy định
tại Điều 6 -

1C Tổng -

Vốn khả dụng = 1A - 1B - 1C 26.965.162.947

VIII. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2021 yêu cầu phải được điều 
chỉnh hay thuyết minh trong Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2021

_________________ _____________________ ______________________
Tô Thị Thư Nguyễn Thị Hiền Trịnh Sơn Hà
Kế toán trưởng Trưởng Ban kiểm soát Chủ tịch Hội đồng quản trị
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