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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 tài chính giữa niên độ 6 tháng
đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc 
Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ phản ánh trung thực và hợp lý 
tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ 
sở hữu của Công ty trong kỳ. Trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ này, Tổng Giám đốc phải:

� Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
� Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
� Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch

trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính giữa niên độ;
� Lập Báo cáo tài chính giữa niên độ trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công

ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
� Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng

yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của 
Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán 
áp dụng. Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện 
pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.  

Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ
Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã phản
ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2021, cũng như kết quả hoạt
động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho 6 tháng đầu của năm
tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế 
toán doanh nghiệp Việt Nam,Thông tư số 125/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 9 năm
2011 hướng dẫn kế toán áp dụng cho các công ty quản lý quỹ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ. 

Thay mặt Hội đồng quản trị,

_____________
Trịnh Sơn Hà
Chủ tịch

Ngày 14 tháng 8 năm 2021

q trị,

______ ____ ______ ______ ___
Trịnh Sơn Hà
Chủ tịch











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 TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

CHỈ TIÊU
Mã 
số

Thuyết 
minh  Số cuối kỳ  Số đầu năm 

1. Tài sản cố định thuê ngoài 001 -                                 -                                 
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 002 -                                 -                                 
3. Tài sản nhận ký cược 003 -                                 -                                 
4. Nợ khó đòi đã xử lý 004 -                                 -                                 
5. Ngoại tệ các loại 005 -                                 -                                 
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ 006 -                                 -                                 

Trong đó:
6.1. Chứng khoán giao dịch 007 -                                -                                
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 008 -                                -                                
6.3. Chứng khoán cầm cố 009 -                                -                                
6.4. Chứng khoán tạm giữ 010 -                                -                                
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán 011 -                                -                                
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút 012 -                                -                                
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch 013 -                                -                                
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 014 -                                -                                
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 015 -                                -                                
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ 020 -                                 -                                 
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác 030 -                                 -                                 

- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước 031 -                                -                                
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài 032 -                                -                                

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

_______________________ ___________________ _________________________
Phạm Thị Thanh Huyền Tô Thị Thư Trịnh Sơn Hà
Người lập Kế toán trưởng 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 TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
B ảng cân đối kế toán giữa ni ên độ (tiếp theo)

CÁC CH Ỉ TI ÊU NGOÀI B ẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NI ÊN Đ Ộ

CHỈ TIÊU
Mã
số

Thuy ết
minh  Số cuối kỳ S ố đầu năm

-100iàognêuhthnịđốcnảsiàT.1 -                      
-200ộhữignậhnáigócỉhcgnứhc,ưttậV.2 -                      
-300cợưcýknậhnnảsiàT.3 -                      
-400ýlửxãđiòđóhkợN.4 -                      
-500iạolcácệtiạogN.5 -                      
-600ỹuqýlnảuqytgnôcaủcýkuưlnáohkgnứhC.6 -                      

Trong đó:
-700hcịdoaignáohkgnứhC.1.6 -                     
-800hcịdoaiggnừgnmạtnáohkgnứhC.2.6 -                     
-900ốcmầcnáohkgnứhC.3.6 -                     
-010ữigmạtnáohkgnứhC.4.6 -                     
-110náothnahtờhcnáohkgnứhC.5.6 -                     
-210túrờhcaỏtgnohpnáohkgnứhC.6.6 -                     
-310hcịdoaigờhcnáohkgnứhC.7.6 -                     
-410yavnảohkoảbmảđỹuqýknáohkgnứhC.8.6 -                     
-510hcịdoaigiỗlaửsnáohkgnứhC.9.6 -                     
-020ỹuqýlnảuqytgnôCaủcýkuưlaưhcnáohkgnứhC.7 -                      
-030cáhtyủưtuầđàhnaủciửgnềiT.8 -                      
-130cớưngnortcáhtyủưtuầđàhnaủciửgnềiT- -                     
-230iàogncớưncáhtyủưtuầđàhnaủciửgnềiT- -                     

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

_______________________ ___________________ _________________________
Phạm Thị Thanh Huyền Tô Th ị Th ư Tr ịnh S ơn Hà
Người lập K ế toán tr ưởng Ch ủ tịch Hội đồng quản trị
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Địa chỉ: Tầng 6, số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
B ảng cân đối kế toán giữa ni ên độ (tiếp theo)
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