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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2018 г.

Наименование банка ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 9 695 8 677

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102
 -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 17 924 13 340

5 Средства в банках 1104 8 671 26 292

6 Ценные бумаги 1105 14 349 17 704

7 Кредиты клиентам 1106 39 652 53 453

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108
11 11

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
7 239 7 611

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110
152  -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
2 451 1 981

13 Отложенные налоговые активы 1112  6  7

14 Прочие активы 1113 2 435 3 292

15 ИТОГО активы 11 102 585 132 368

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 3 181 8 655

19 Средства клиентов 1203 31 326 53 218

20 Ценные бумаги банка 1204 12 181 15 614

21
Производные финансовые 
обязательства

1205
 -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
 -  -

23 Прочие обязательства 1207 347 670

24 ВСЕГО обязательства 120 47 035 78 157

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 39 331 39 331

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 2 651 805

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 3 366 3 367

30 Накопленная прибыль 1215 10 202 10 708

31 ВСЕГО собственный капитал 121 55 550 54 211

32
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12
102 585 132 368

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2018 г.

Наименование банка ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.10.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 5 975 6 530

2 Процентные расходы 2012 982 1 579

3 Чистые процентные доходы 201 4 993 4 951

4 Комиссионные доходы 2021 734 735

5 Комиссионные расходы 2022 551 503

6 Чистые комиссионные доходы 202 183 232

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203
 -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
298 182

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
4 280 3 302

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
 -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 512 450

12 Прочие доходы 208 496 377

13 Операционные расходы 209 7 003 6 861

14 Прочие расходы 210 64 60

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
1 671 1 673

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
331 134

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 340 1 539

Руководитель В.И. Вашкевич

Главный бухгалтер О.С. Турбина

Дата подписания: 4 октября 2018 г.

Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 
в полном объеме размещена на сайте www. absolutbank.byв полном объеме размещена на сайте www. absolutbank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.09.2017. УНП 100331707Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.09.2017. УНП 100331707
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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Гэ тыя зна ход кі бы лі зроб ле ны на-

мі яшчэ ў 2009 го дзе ў Друц ку. На пя-

рэ дад ні я пра ца ва ла там на пра ця гу 

не каль кіх па ля вых се зо наў (і прай шло 

35 га доў з та го мо ман ту, як скон чыў 

рас коп кі мас коў скі ар хе о лаг Аляк се еў, 

а ён ка паў ка ля 10 се зо наў; та му шмат 

ма тэ ры я лу зна хо дзі ла ся ў Ра сіі).

Спа чат ку я рас ка па ла га ра дзі шча, 

так са ма на ва коль ны го рад, па сад і 

кур ган ны мо гіль нік — за ха ваў ся адзін 

па доў жа ны кур ган, на які мы асаб лі-

вых на дзей не ўскла да лі. Але ўсё-та кі 

ўскры лі яго, і там нас на пат ка ла вя-

лі кая не ча ка насць. У ад ным кур га не 

вы яві ла ся 38 па ха ван няў — гэ та бы ло 

ка лек тыў нае па ха ван не, пры чым зроб-

ле нае ў ча ты ры слаі.

Са мае ніж няе па ха ван не — у тру-

не пад ка мен най плі той, апу шча най у 

зям лю, — зроб ле на па хрыс ці ян скім 

аб ра дзе. Над ма гіль ная плі та ля жа ла 

на вер се, ва кол яе — не каль кі шкі ле таў 

лю дзей да стат ко ва вы со ка га рос ту, з 

се ча ны мі ра на мі на кас цях. З каў ня-

ра мі ві зан тый ска га шыц ця, вы тка ны-

мі за ла ты мі ніт ка мі, з па за ло ча ны мі 

гу зі ка мі. Гэ та бы лі лю дзі да стат ко ва 

знат ныя. Іх пе ра кры ваў слой зям лі, і 

звер ху ля жа ла, атрым лі ва ец ца, ужо 

трэ цяя сту пень па ха ван ня. Там бы лі і 

жа но чыя, і дзі ця чыя, і муж чын скія па-

ха ван ні, але ша ра го выя. Па на ка неч-

ні ках стрэл, якія за храс лі ў кас цях лю-

дзей гэ тых абод вух ра доў па ха ван ня, 

бы ло бач на, што яно змя шчае вы ні кі 

біт вы. Гэ ты пласт так са ма пе ра кры лі 

сло ем гле бы. З са ма га вер ху зна хо дзі-

лі ся па ха ван ні ра боў (ёсць не ка то рыя 

пры кме ты, па якіх мы за звы чай вы-

 дзя ля ем такія па ха ван ні ў ад но сі нах да 

ін шых са цы яль ных сла ёў). А са ма над-

ма гіль ная плі та бы ла вы ка на ная з вап-

ня ку ў вы гля дзе па доў жа на га шчы та. 

Плі ту ра зам з дзвю ма пад стаў ка мі, на 

якіх яна ста я ла, мы пе рад алі ў Ві цеб скі 

края знаў чы му зей (яе мож на ўба чыць 

у экс па зі цыі).

У ма гі ле быў вы яў ле ны чэ рап дзі ця ці, 

не каль кі не вя лі кіх кос та чак і адзін па за-

ло ча ны гу зік. Драў ля ны тлен кон ту рам 

па каз вае, што там ляжала драў ля ная 

тру на. Мы ад да лі чэ рап на да сле да-

ван не, і па ім ад на ві лі воб лік дзі ця ці —

яму бы ло па між 4 і 6 га да мі. За тым 

зра бі лі ад ліў ку га ла вы — вы нік мож на 

па ба чыць у му зеі Ін сты ту та гіс то рыі.

Ад шу каў шы гэ ту плі ту і пе ра даў шы 

яе ў му зей, я па ча ла гар таць спе-

цы я лі за ва ную лі та ра ту ру. І зра-

зу ме ла, што ана ла гіч ныя над ма-

гіль ныя плі ты бы лі зной дзе ны ў 

княс кіх па ха ван нях у Га ліц ка-Ва-

лын скай зям лі. Гэ тыя плі ты бы лі 

пры ве зе ны з Ві зан тыі. А на шы 

по лац кія кня зі ў ХІІ ста год дзі бы лі 

так са ма са сла ныя ў Ві зан тыю —

і там пра хо дзі лі вай ско вую служ-

бу. У 1140-х га дах яны вяр ну лі ся 

на ра дзі му — на ту раль на, што 

пры вез лі з са бой адзен не (тка-

ні ны ві зан тый ска га ўзо ру, як ужо 

згад ва ла ся, бы лі на каў ня рах у 

па ха ван нях), і плі ту, і, пэў на, за-

га тоў кі пліт.

Мы зра бі лі вы сно ву, што ў 

гэ тым кур га не быў па ха ва ны 

прад стаў нік кня жац кай ды нас-

тыі са сва ёй сві тай — і з людзь-

мі, якія скла да лі яго дру жы ну, і 

дру жын нае ата чэн не, так са ма з 

ты мі, хто быў яго воль най аб слу-

гай і ра ба мі. Усе раз мя шча лі ся 

ў ад па вед най гра да цыі. І са мае 

ад мет нае, што адзі ным, зроб-

ле ным па хрыс ці ян скай тра-

ды цыі, бы ло па ха ван не ма лень-

ка га кня жы ча, а ўсе ас тат нія — 

па па ган скім звы чаі. І кня жыч усё ад-

но ля жыць у кур га не, які з'яў ля ец ца 

па ган скім спо са бам па ха ван ня. Ка лі 

прый шло хрыс ці ян ства, гэ ты аб рад 

па чаў ад мі раць, і ўжо ў кан цы ХІ ІІ ста-

год дзя ра бі лі ся грун та выя па ха ван ні 

без кур га ноў.

Вя лі лі ся раз мо вы, хто гэ та та кія, 

ча му ад на ча со ва па ха ва на 38 ча ла-

век, з чым гэ та мо жа быць звя за на?.. 

Я па ча ла вы ву чаць да ку мен таль ныя 

ма тэ ры я лы, ле та пі сы, ана лі зу ю чы рэ-

чыў ны ма тэ ры ял, зной дзе ны ў кур га -

не, і па ба чы ла, што гэ та курган дру гой 

па ло вы ХІІ ста год дзя. А па ле та піс-

ных звест ках бы ло за фік са ва на, што 

ў 1151 го дзе мін скі князь Рас ці слаў 

Гле ба віч шля хам інт рыг зверг нуў з по-

лац ка га пра сто ла свай го стры еч на га 

бра та друц ка га кня зя Раг ва ло да Ба-

ры са ві ча і па зба віў яго і яго дру жы ну 

«жыц ця», як бы ло на пі са на ў ле та пі-

се. У той час пад «жыц цём» ме ла ся 

на ўва зе ма ё масць. Гэ та зна чыць, ён 

раз ра ба ваў Друц кую во ласць і па са-

дзіў там ад на го са сва я коў. А мяс цо вы 

князь апы нуў ся ў вы гнан ні, ён па пра-

сіў да па мо гі ў чар ні гаў скіх сва я коў. 

Тыя прый шлі, і ў 1158 го дзе ад бы ла ся 

між усоб ная біт ва па між друц кім кня-

зем і мін скі мі кня зя мі, якія за ня лі яго 

тэ ры то рыю. На пі са на, што біт ва бы ла 

кры ва вая. Пас ля гэ та га мін скія кня зі 

зноў бы лі вер ну ты ў Мін скую зям лю. 

Па ла ча не прый шлі да друц ка га кня-

зя і ска за лі: «Кня жа, мы пе рад та бой 

ві на ва тыя. Мы ця пер га то выя сха піць 

мінск ага кня зя і па са дзіць яго ў лё хі 

ці ад даць у твае ру кі — ра бі з ім што 

хо чаш. А ты вяр ні ся на зад на пра стол 

у По лацк». Што ён і зра біў, вяр нуў ся 

на зад на кня жан не.

Не вя до ма, якія ме ры бы лі пры ня тыя 

да якіх кня зёў, але за ста ец ца факт, 

што бы ла біт ва. І вось пы тан не: хто 

быў па ха ва ны ў друц кім кур га не? Гэ та 

прад стаў ні кі друц ка га кня зя, яго ата-

чэн не, ці прад стаў ні кі мінск ага кня зя? 

Пра дзя цей у ле та пі сах за звы чай ні чо-

га не пі шуць, ка лі гэ та не мае ней ка га 

прын цы по ва га зна чэн ня.

Ра зам з Анд рэ ем Вай ця хо ві чам, які 

так са ма ка паў гэ ты кур ган, мы па гля-

дзе лі на апо ры, на якіх ля жа ла ка мен-

ная плі та, на ад ной з іх ёсць вы се ча ны 

знак. Ён па доб ны на крыж з вы явы 

зна ка мін скіх кня зёў. Мы зра бі лі ве ра-

год ную вы сно ву, што гэ та маг лі быць 

мін скія кня зі, якіх пе ра мог друц кі князь, 

вяр нуў шы са бе ма ё масць і княст ва. 

Але па коль кі яны род ныя і раз мо ва 

вя дзец ца пра за гі ну ла га кня жац ка га 

прад стаў ні ка, то па ха ван не ад бы ло ся 

па кня жац кай тра ды цыі, па ўсіх пра-

ві лах.

Усе кня зі бы лі хры шчо ныя, та му 

дзі ця па кла лі па хрыс ці ян скім аб ра-

дзе. Але па коль кі па ган скі дух за хоў-

ваў ся на ват у кня жац кім ася род дзі 

да во лі тры ва ла, то ўся сві та ра зам 

з кня зем бы лі па ха ва ныя пад кур-

га ном.

Так і атрым лі ва ец ца, што ка лі 

дзі ця з'яў ля ец ца сы нам Рас ці сла ва 

Гле ба ві ча ці яго род ных бра тоў па 

лі ніі мін скіх кня зёў (а Глеб быў 

сы нам Усяс ла ва По лац ка га), то 

ма лы з'яў ля ец ца пра праў ну кам 

Усяс ла ва. Дру гое пы тан не, хто

гэ та быў — прад стаў нік мінск а-

га ро ду ці друц ка га ро ду Усяс-

 ла ві чаў?

У са мым вер се на сы пу, які 

пе ра крыў усё, мы знай шлі свін-

цо вую пя чат ку. Гэ та вы ява ві-

зан тый скіх кня зёў свя тых Кан-

стан ці на і Але ны. Гэ та яшчэ ад но 

свед чан не та го, што з Ві зан тыі 

бы ло пры ве зе на шмат рэ чаў 

пас ля вяр тан ня са ссыл кі. Мо жа, 

пя чат ка тра пі ла ту ды вы пад ко-

 ва, а мо жа, яе на ўмыс на кі ну лі

ў кур ган, ка лі за кры ва лі яго, з 

ры ту аль най мэ тай.

Над ма гіль ная ка мен ная плі та 

за хоў ва ец ца ў ві цеб скім му зеі. 

Бач ны знак — кры жык і дву зу-

бец. У мін скіх кня зёў увер се на 

ад ным з зуб цоў быў та кі ж кры-

жык. І тое дае нам маг чы масць 

мер ка ваць, што гэ та бы лі ўсё-та-

кі мін скія кня зі».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Та ям ні цы Друц ка га кур га на

«Са мае ад мет нае, што адзі ным, 
зроб ле ным па хрыс ці ян скай 
тра ды цыі, бы ло па ха ван не 
ма лень ка га кня жы ча, а ўсе 
ас тат нія — па па ган скім звы чаі».

«З каў ня ра мі ві зан тый ска га 
шыц ця, вы тка ны мі за ла ты мі 
ніт ка мі, з па за ло ча ны мі гу зі ка мі. 
Гэ та бы лі лю дзі да стат ко ва 
знат ныя».

«У ад ным кур га не вы яві ла ся 
38 па ха ван няў — гэ та бы ло 
ка лек тыў нае па ха ван не, пры чым 
зроб ле нае ў ча ты ры слаі».

Над ма гіль ная плі та.

Па ха ван не пра праў ну ка 
Усяс ла ва Ча ра дзея.


