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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2018 года
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
На 

01.07.2018
На 

01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ    

2 Денежные средства 1101 57 283 66 731

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 359 504

4 Средства в Национальном банке 1103 393 138 413 976

5 Средства в банках 1104 92 953 243 226

6 Ценные бумаги 1105 635 427 575 097

7 Кредиты клиентам 1106 2 481 749 2 636 457

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 – –

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица 

 – –

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 1 420 821

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 192 954 193 828

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 – –

14
Имущество, предназначенное
для продажи

1111 1 750 2 696

15 Отложенные налоговые активы 1112 7 7

16 Деловая репутация  – –

17 Прочие активы 1113 27 457 33 365

18 ИТОГО активы 11 3 884 497 4 166 708

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

20 Средства Национального банка 1201 20 026 5 009

21 Средства банков 1202 1 123 120 1 217 570

22 Средства клиентов 1203 2 129 773 2 351 252

23
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 15 738 4 507

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 – –

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 183 190

26 Прочие обязательства 1207 52 602 59 980

27 ВСЕГО обязательства 120 3 341 442 3 638 508

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

29 Уставный фонд 1211 117 408 117 408

30 Эмиссионный доход 1212 – –

31 Резервный фонд 1213 60 714 60 713

32 Фонд переоценки статей баланса 1214 78 853 80 388

33 Накопленная прибыль 1215 286 080 269 691

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации

 543 055 528 200

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

 – –

36 ВСЕГО собственный капитал 121 543 055 528 200

37
ИТОГО обязательства и соб-
ственный капитал

12 3 884 497 4 166 708

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

За 

6 месяцев 

2018 года

За 

6 месяцев 

2017 года

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 141 169 178 840

2 Процентные расходы 2012 64 454 91 191

3 Чистые процентные доходы 201 76 715 87 649

4 Комиссионные доходы 2021 49 219 43 239

5 Комиссионные расходы 2022 17 464 13 930

6 Чистые комиссионные доходы 202 31 755 29 309

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 53 53

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 230 778

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 7 147 8 058

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (28) (190)

11 Чистые отчисления в резервы 207 12 120 25 166

12 Прочие доходы 208 5 916 6 830

13 Операционные расходы 209 69 584 72 055

14 Прочие расходы 210 4 509 4 872

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 35 575 30 394

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль 

212 7 817 4 880

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 27 758 25 514

18
Доля в прибыли (убытке)  
зависимых юридических лиц

 – –

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 – –

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  27 758 25 514

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

 27 758 25 514

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 – –

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль на простую 
акцию

 22 – –

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 23 – –

Председатель Правления Н.В. Лузгин

Главный бухгалтер Л.А. Филиппова
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Як хут ка зям ля не зноў па ля цяць 

на Ме сяц? Якія перс пек ты вы 

ёсць у мар сі ян скай пра гра мы? 

Ці маг чы ма па ста ноў ка ў 

най блі жэй шай бу ду чы ні 

пы тан ня аб пі ла та ва ным па лё це 

на Марс і аб экс плу а та цыі 

рэ сур саў гэ тай пла не ты? Якая 

бу ду чы ня ча кае Між на род ную 

кас міч ную стан цыю (МКС)? Ці 

бу дзе па доў жа ны тэр мін яе 

экс плу а та цыі? Тэ мы, 

якія ўзні ма юц ца 

на ХХХІ між на род ным кан грэ се 

Аса цы я цыі ўдзель ні каў 

кас міч ных па лё таў, 

для не да свед ча на га ча ла ве ка 

мо гуць пад ацца эк скур сам 

у на ву ко вую фан тас ты ку. Але 

і пра па ка рэн не Мар са, і тым 

больш пра пла ны вы сад кі на 

Ме сяц, на ву коў цы і да след чы кі 

раз ва жа юць аб са лют на 

сур' ёз на. На га да ем, што 

ўдзель ні ка мі кан грэ са ў Мін ску 

ста лі ка ля 90 кас ма на ўтаў 

з 17 кра ін, а так са ма 

прад стаў ні кі 

на ву ко ва-да след чых уста ноў 

і на цы я наль ных кас міч ных 

агенц тваў.

— За сва ен не да лё ка га кос ма-

су ста но віц ца ак ту аль ным па дзвюх 

пры чы нах: перш за ўсё, гэ та не маг-

чы масць спы ніць па мкнен не ча ла ве-

ка да па знан ня све ту і ўсве дам лен не 

рэ аль най па гро зы ка та кліз маў кас міч-

на га маш та бу. Але ёсць фак та ры, якія 

пе ра шка джа юць за сва ен ню да лё ка га 

кос ма су: гэ та кас міч ная ра ды я цыя і 

мік ра гра ві та цыя, — пад крэс лі вае на-

мес нік стар шы ні Прэ зі ды у ма На-

цы я наль най ака дэ міі на вук Сяр гей 

КІ ЛІН. — Па куль най больш рэ аль най 

ба чыц ца пра па но ва вы ка рыс тоў ваць 

ме ся цо вую ар бі таль ную стан цыю ў 

якас ці пра меж ка ва га эта пу для пе ра-

мя шчэн ня на ар бі ту Мар са.

— Ёсць па ка заль ныя вы пад кі. Ка лі 

штось ці вы хо дзіць са строю на Між на-

род най кас міч най стан цыі, мы мо жам 

да ста віць не аб ход нае аб ста ля ван не 

з Зям лі, а ка лі гэ та рап там зда рыц ца 

пад час па лё ту на Марс? Што ў на шых 

сі лах? — раз ва жае аст ра наўт NАSА, 

пра фе сар Джэф ры ХОФ МАН. — Я 

мяр кую, што нам у блі жэй шы час трэ-

ба скан цэнт ра вац ца на між на род ным 

па лё це на Ме сяц. І ра біць гэ та трэ ба 

ра зам з на шы мі кі тай скі мі ка ле га мі, 

не аб ход на раз ві ваць су мес ныя пра ек-

ты па да сле да ван ні Ме ся ца. Спа чат ку 

трэ ба пра вес ці ад па вед ныя да сле да-

ван ні на Ме ся цы, па гля дзець, што бу-

дзе ад бы вац ца з це лам ча ла ве ка там, 

каб зра зу мець, ці га то выя мы ля цець 

на Марс.

Між ін шым, Джэф ры Хоф ман 

здзейс ніў пяць кас міч ных па лё таў і 

ча ты ры вы ха ды ў ад кры ты кос мас. 

А Сяр гей КРЫ КА ЛЁЎ пра вёў у кас міч-

ных ка ман дзі роў ках уво гу ле прак тыч-

на тры га ды свай го жыц ця (803 дні).

Яго су мар ны рэ корд па зна хо джан ні 

на ар бі це здо леў па біць толь кі дру гі 

ра сій скі кас ма наўт Ге надзь Па да лка, 

у яко га 878 «кас міч ных» дзён. Та му 

ў Сяр гея Кры ка лё ва па ці ка ві лі ся, ці 

па тра бу юц ца для та кіх уні каль ных да-

сяг нен няў ней кія пры род ныя здоль-

нас ці або іх мож на раз віць з да па мо-

гай трэ ні ро вак? І які час уво гу ле мо жна 

лі чыць мак сі маль на да пу шчаль ным 

для зна хо джан ня ча ла ве ка ў кос ма се, 

асаб лі ва з улі кам пла наў па асва ен ні 

Мар са?

— На са мрэч мы гэ та га яшчэ 

не ве да ем, — ад ка заў кас ма наўт. 

— За раз пра вод зяц ца на ву ко выя 

экс пе ры мен ты. І ўсе, хто доў гі час 

зна хо дзіў ся ў кос ма се, так са ма 

ста но вяц ца аб' ек та мі для на ву ко-

вых і ме ды цын скіх да сле да ван няў. 

Больш-менш зра зу ме лыя да ныя 

ёсць па куль толь кі па ра ды я цыі (па 

ра за вай і раз мер ка ва най до зе). Ка-

неш не, усе, хто ля тае ў кос мас, пра-

хо дзі лі скла да ны ме ды цын скі ад бор, 

бо мы яшчэ не ве да лі, што нас ча кае, 

якія на груз кі бу дуць на ча ла ве чы ар-

га нізм. З ін ша га бо ку, са мі ка раб лі 

і зна хо джан не на МКС ста но вяц ца 

больш зруч ны мі для кас ма на ўтаў. 

Пло шчы стан цыі да зва ля юць кас-

ма на ўтам пе ра соў вац ца і кан так та-

ваць са сва і мі за меж ны мі ка ле га мі. 

Больш мяк кім стаў і пра цэс спус ку 

кас ма на ўтаў на Зям лю.

Кос мас, як і ін шыя тэх ніч на скла-

да ныя сфе ры, не за стра ха ва ны ад ча-

ла ве ча га фак та ру. Ад нак маг чы мас ці 

для вы праў лен ня ў кос ма се па мыл кі 

вель мі аб ме жа ва ныя. Ка лі ў 1985 го-

дзе «за маў ча ла» са вец кая кас міч ная 

стан цыя «Са лют-7», пе рад кас ма на ў-

та мі Вік та рам Са ві ных і Ула дзі мі рам 

Джа ні бе ка вым бы ла па стаў ле на за-

да ча — «ажы віць» стан цыю, ад на віць 

яе пра ца здоль насць, а ка лі гэ та не 

атры ма ец ца, то па та піць стан цыю ў 

акі я не.

— Пад час экс плу а та цыі на шых 

кас міч ных ка раб лёў і МКС бы ла ма-

са ня штат ных сі ту а цый. Прак тыч на 

ў кож на га, хто ся дзіць у гэ тай за ле, 

ёсць пра што рас ка заць, — кан ста туе 

Вік тар СА ВІ НЫХ.

— Ка лі паў ста ла пы тан не, як за-

бяс пе чыць пад лёт ка раб ля да не кі-

ра ва най стан цыі, бы ла рас пра ца ва на 

но вая ме то ды ка зблі жэн ня са стан-

цы яй, і за раз ужо ўсіх кас ма на ўтаў 

рых ту юць да та кіх сі ту а цый, — ка жа 

Сяр гей Кры ка лёў.

— Так, мы на Зям лі вель мі сур' ёз на 

рых ту ем ся да са мых роз ных ава рый-

ных сі ту а цый: ад па жа раў і раз гер ме-

ты за цыі да вы ра та ван ня стан цыі і яе 

ава рый на га па кі дан ня, — па цвяр джае 

ра сій скі кас ма наўт Алег СКРЫ-

ПАЧ КА. — Са мая важ ная якасць для

ча ла ве ка, які ма рыць пра кос мас, — 

гэ та мэ та на кі ра ва насць. Ка неш -

не, па тра бу юц ца вы дат нае зда роўе 

і доб рая аду ка цыя, але каб прай сці 

ўвесь скла да ны пра цэс ад бо ру, трэ ні-

ро вач ны пра цэс, па тра бу ец ца вель мі 

шмат ча су і на ма ган няў. А з кім бы я 

не ха цеў ака зац ца ў кос ма се по бач? 

Ду маю, што та кіх лю дзей у кас ма на ў-

ты не бя руць...

Трэ ба рас тлу ма чыць, што Алег 

Скры пач ка прый шоў у атрад кас ма на ў-

таў у 27 га доў, а пер шы свой кас міч-

 ны па лёт здзейс ніў толь кі ў 40 га доў. 

У хо дзе пер ша га па лё ту ў яго бы лі тры 

вы ха ды ў ад кры ты кос мас.

Да рэ чы, пы тан ні на кшталт «А на-

коль кі ўво гу ле апраў да на зна хо джан-

не ча ла ве ка ў кос ма се (у тым лі ку і ў 

пла не фан тас тыч ных фі нан са вых вы-

дат каў)?», «Што гэ та — не аб ход насць 

ці рэа лі за цыя ча ла ве чых ам бі цый?» — 

хва лю юць пе ра важ на лю дзей, да-

 лё кіх ад кос ма су.

Бо ні ДАН БАР, прэ зі дэнт Аса цы я-

цыі ўдзель ні каў кас міч ных па лё таў, 

якая са ма здзейс ні ла пяць кас міч ных 

ванд ро вак, ні коль кі не су мня ва ец ца ў 

да лей шым раз віц ці пі ла та ва най кас-

ма на ўты кі.

— У ХХІ ста год дзі мност ва кра ін 

вы ка рыс тоў ва юць кос мас у мір ных 

да след чых мэ тах. Най больш важ-

ны пра ект, які сён ня рэа лі зу ец ца ў 

кос ма се, — гэ та Між на род ная кас-

міч ная стан цыя. У гэ тай пра гра ме 

ўдзель ні чае пяць роз ных кас міч ных 

агенц тваў — Ра сіі, ЗША, Япо ніі, Ка-

на ды і Еў ро пы. На ар бі це па бы ва лі 

ўжо прад стаў ні кі 38 дзяр жаў. Мяр-

кую, што ў най блі жэй шае дзе ся ці-

год дзе мы ста нем свед ка мі та го, як 

і ін шыя кра і ны пач нуць рэа лі зоў ваць 

кас міч ныя пра гра мы і ад праў ляць 

сва іх кас ма на ўтаў на ар бі ту. У кос-

мас бу дуць ад праў ляц ца не толь кі з 

мэ тай да сле да ван няў, але ў тым лі-

ку ў ту рыс тыч ных мэ тах. Упэў не на, 

што ў гэ тым ста год дзі кас ма на ўты ка 

бу дзе раз ві ва ец ца гэ так жа ак тыў-

на, як і авія цыя ў мі ну лым. Я не ма гу 

прад каз ваць бу ду чы ню, але ма гу з 

упэў не нас цю ска заць, што тры ва лы 

пад му рак для раз віц ця кас ма на ўты кі 

за бяс печ ва юць на ву ка і ін жы не рыя. 

І клю ча вую ро лю ў гэ тым іг ра юць ака-

дэ міі на вук, — да да ла Бо ні Дан бар.

12 ве рас ня ў рам ках пра гра мы кан-

грэ са за пла на ва ны Дзень су поль нас-

ці: гэ та тра ды цыя, ка лі кас ма на ўты 

і аст ра наў ты су стра ка юц ца з гра-

мад скас цю, каб «за па ліць» мо ладзь 

кас міч ны мі ма ра мі, рас ка заць пра 

су час ны стан раз віц ця кас ма на ўты-

кі і яе перс пек ты вы. Удзель ні кі кан-

грэ са пла ну юць на ве даць бе ла рус кія

шко лы, як у ста лі цы, так і ў Мін скай 

воб лас ці, а так са ма БДУ, БНТУ, 

БДУ ІР, Бе ла рус кі дзяр жаў ны ме ды-

цын скі ўні вер сі тэт і Мін скае су во раў-

скае ва ен нае ву чы лі шча.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Кос мас, як і ін шыя тэх ніч на 
скла да ныя сфе ры, 
не за стра ха ва ны ад ча ла ве ча га 
фак та ру. Ад нак маг чы мас ці 
для вы праў лен ня ў кос ма се 
па мыл кі вель мі аб ме жа ва ныя.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

МЕ СЯЦ — ПЛА НУ ЕМ, 
МАРС ТРЫ МА ЕМ У ГА ЛА ВЕ


