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Активы
Код 

строки

На 

31.12.2018

На 

31.12.2017

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 80667 51248

Нематериальные активы 120 1930 1118

Вложения в долгосрочные активы 140 10079 2841

Долгосрочные финансовые вложения 150 65078 2377

Прочие долгосрочные активы 180 39

ИТОГО по разделу I 190 157793 57584

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 20667 14687

 в том числе: материалы 211 1089 801

 готовая продукция и товары 214 19578 13886

Расходы будущих периодов 230 325 175

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240 2185 548

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 5390 2767

Краткосрочные финансовые вложения 260 27904 14370

Денежные средства и их эквиваленты 270 7617 5451

ИТОГО по разделу II 290 64088 37998

БАЛАНС 300 221881 95582

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 

31.12.2018
На 

31.12.2017

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 54288 34288

Резервный капитал 440 15 15

Добавочный капитал 450 3570 1950

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 10010 7024

ИТОГО по разделу III 490 67883 43277

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 109099 20693

Отложенные налоговые обязательства 530 95 45

Доходы будущих периодов 540 2

ИТОГО по разделу IV 590 109194 20740

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 400

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 600

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 44802 30561

 в том числе: поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 40196 28853

 по авансам полученным 632 7 6

 по налогам и сборам 633 196 127

 по социальному страхованию 
и обеспечению

634 315 232

 по оплате труда 635 1226 865

 по лизинговым платежам 636 2616 438

 прочим кредиторам 638 246 40

Доходы будущих периодов 650 2 4

ИТОГО по разделу V 690 44804 31565

БАЛАНС 700 221881 95582

Отчет о прибылях и убытках 

за январь–декабрь 2018 года 

(в тысячах белорусских рублей)

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 
декабрь 

2018

За 

январь – 
декабрь 

2017

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 286268 220336

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (235340) (180679)

Валовая прибыль (010-020) 030 50928 39657

Управленческие расходы 040 (5356) (3566)

Расходы на реализацию 050 (52208) (37426)

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 (6636) (1335)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 13079 5978

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1608) (1680)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (±060+070-080)

090 4835 2963

Доходы по инвестиционной деятельности 100 10894 4837

в том числе: доходы от выбытия 
основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 5277 3577

проценты к получению 103 2771 93

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 2846 1167

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (7315) (3693)

в том числе: расходы от выбытия 
основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов

111 (6863) (3669)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (452) (24)

Доходы по финансовой деятельности 120 4778 17

в том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

121 4778 17

Расходы по финансовой деятельности 130 (9875) (876)

в том числе: проценты к уплате 131 (2967) (820)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (6906) (53)

 прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (2) (3)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(100-110+120-130)

140 (1518) 285

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±140)

150 3317 3248

Налог на прибыль 160 (279) (486)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180 (51) (18)

Прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

200 (1) (1)

Чистая прибыль (убыток) 
(±150-160±170±180-190-200)

210 2986 2743

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 1620

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230)

240 4606 2743

По аудиторскому заключению от 25 марта 2019 года аудиторской ор-

ганизации – ООО «Аудиторский центр «Эрудит» (220116, г. Минск, про-

спект газеты «Правда», 11 А, первый этаж офисного модуля А, кабинет 2, 

свидетельство о государственной регистрации зарегистрировано в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей за № 191404329 решением Минского городского исполнительного 

комитета от 26.04.2010) годовая бухгалтерская отчетность достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «Санта 

Ритейл» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты 

его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе 

движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Рэ чы, прад стаў ле ныя ў брэсц кім му-

зеі вы ра та ва ных каш тоў нас цяў, пе ра-

да ва лі з мыт ні па чы на ю чы яшчэ з 1953 

го да. Да рэ чы, аку рат та ды, у 1950-я 

га ды, за тры ма лі ад ра зу 30 ікон! Му-

зея яшчэ не бы ло: яго ад кры лі толь кі 

ў 1989 го дзе. Але ў фон ды Брэсц ка га 

аб лас но га края знаў ча га му зея ўвесь 

час па сту па лі прад ме ты з мыт ні. Та му 

паз ней вы ра шы лі ства рыць асоб ны му-

зей та кой тэ ма ты кі.

У дзень ад крыц ця му зея пе ра га ра-

дзі лі ўсю ву лі цу Ле ні на, згад ва юць ві-

да воч цы тых па дзей. Бы ло столь кі груп 

на вед валь ні каў, што му зей пра ца ваў 

да 10 га дзін ве ча ра.

Пер шая за ла аку рат пры све ча-

на са мой брэсц кай мыт ні. Тут мож на 

ўба чыць роз ныя па тай ні кі. На прык лад, 

скрын ка ад абут ку слу жы ла па тай ні-

ком для ча ты рох ікон: вон ка ва яна не 

пры цяг ва ла ўва гі, унут ры бы ла 

за пя ча та на фоль гай, па ва зе 

ад па вя да ла свай му стан дар-

ту. Та му вы зна чыць, што ў ёй 

кант ра бан да, бы ло ня лёг ка, 

ад нак гэ та ўда ло ся зра біць. 

По бач у экс па зі цыі мож на ўба-

чыць цу кер ні цу — сцен ка ў ёй 

ссу ну тая, а ўнут ры ві даць ста-

рыя ся рэб ра ныя ма не ты.

У му зеі ёсць пры ла да, якая 

вы зна чае ва дзя ныя зна кі: яе 

пад клю ча юць да се ці ва, за га-

ра юц ца два пром ні, чыр во ны 

і сі ні, — і вось ужо спра ва на 

банк но це пра яў ля ец ца парт-

рэт Ка ця ры ны ІІ.

У наш час тэх на ло гіі пра су-

ну лі ся да лё ка на пе рад і вель-

мі да па ма га юць мыт ні кам у іх 

спра ве. Так, сён ня вы ка рыс-

тоў ва ец ца ска на ван не ве лі ка-

груз ных ма шын. Гэ ты пра цэс 

да зва ляе вы явіць зброю, нар-

ко ты кі, ан ты ква ры ят. Знай-

шоў шы каш тоў ныя прад ме ты, 

мыт ні кі пе ра да юць іх для су до ва га раз-

бо ру. За тым рэ чы па сту па юць у му зеі 

на шай кра і ны, у тым лі ку ў му зей вы-

ра та ва ных каш тоў нас цяў.

Рас пі ла ва ныя іко ны...
Да во лі знач ную част ку экс па зі цыі 

зай ма юць ста рыя іко ны. Яны час та 

трап ля лі ў му зей у рас пі ла ва ным вы-

гля дзе: не ка то рыя з іх рас пі лоў ва лі на-

ват на шэсць час так. Ад нак су час ныя 

спо са бы рэ стаў ра цыі да зва ля юць аб'-

яд наць іх усе, пры чым без зру хаў.

Пе рад тым як вы вез ці іко ну, ча ла-

век мог да во лі доў га ча каць зруч на га 

мо ман ту: ад на з ікон у рас пі ла ва ным 

вы гля дзе ля жа ла 25 га доў.

Та кія тво ры тра ды цый на пі шуц ца 

на дрэ ве. У му зеі ёсць ста рая іко на 

ХVІ ста год дзя, якая бы ла зной дзе на ў 

кант ра бан дыс таў у 1960-я га ды. Час та 

та кія іко ны вез лі з хра маў, маг чы ма, 

на ват з ал та роў. Ся род асаб лі ва каш-

тоў ных — аб раз Бо жай Ма ці Ула дзі-

мір скай. Па ты пе на пі сан ня гэ та Еле у-

са — на пра вай ру цэ жан чы на тры мае 

не маў лят ка Ісу са Хрыс та, які пя шчот на 

пры ціс ка ец ца да шча кі ма ці.

Яшчэ ад на асаб лі ва каш тоў ная іко-

на ў экс па зі цыі му зея — Спас у Сі лах. 

Яна прад стаў ле на пас ля рэ стаў ра цыі, 

а да ту ец ца так са ма ХVІ ста год дзем.

У ка лек цыі ёсць і вель мі ці ка вы іка-

на стас, за тры ма ны ў фур го не. Да рэ чы, 

та кія прад ме ты да во лі час та спра бу-

юць вы вез ці ў фу рах, ха ва ю чы ся род 

аса біс тых рэ чаў. У свой час гэ ты іка на-

стас скла лі — ён атры маў ся не вя лі ка га 

па ме ру — і так спра ба ва лі пе ра вез ці. 

Ад нак ней кім дзі вос ным чы нам Аляк-

сандр Кру ко віч (вя до мы мыт нік, які ўжо 

пай шоў з жыц ця, але па спеў рас крыць 

шмат тай ні коў) ад шу каў яго ў фур го не. 

Іка на стас да ту ец ца ХІХ ста год дзем, ён 

трох рад ны.

У цэнт ры ад ной з за лаў — вя ліз-

нае На пра столь нае Еван гел ле. Гэ та 

цар коў ная кні га, якая бы ла знойдзе-

на ў 1960-х га дах у рэ чах дып ла ма та. 

Аклад да ту ец ца 1761 го дам, вы ка на ны 

ў Санкт-Пе цяр бур гу. Пад пры го жым 

ся рэб ра ным акла дам усе ста рон кі ў 

поў най за ха ва нас ці — агу лам іх ка ля 

300. На пі са на кні га на цар коў на сла-

вян скай мо ве двух ка ля ро вым руч ным 

дру кам, і ўсе лі та ры ўпры го жа ны рас-

лін ным ар на мен там.

І Фа бер жэ!
Як пра ца ва лі юве лір ныя май стэр ні 

ў ХІХ ста год дзі? Ад ра зу ўспа мі на ец ца 

фір ма Фа бер жэ, якая па спя хо ва пра-

ца ва ла з 1842 го да да 1917-га. Фа-

бер жэ ства ра лі ка лек цыі па се зо нах і 

пра да ва лі іх у кра мах. Ка лі ка лек цыя 

не рас пра да ва ла ся цал кам, яе за бі ра-

лі, пе ра пра цоў ва лі і ра бі лі зу сім ін шую 

ка лек цыю. У фір ме пра ца ва ла ка ля 

дзе ся ці май строў — іх ім ёны ўвай шлі ў 

гіс то рыю юве лір на га мас тац тва.

У брэсц кім му зеі ёсць неф ры та вы 

нож ад Фа бер жэ — руч ка вы ка на на з 

се раб ра, а ля зо — зя лё ны неф рыт — 

з ураль скіх са ма цве таў. Гэ та нож для 

раз ра за ння па пе ры, яго вы ка рыс тоў-

ва лі, каб ад кры ваць ліс ты. По бач за па-
лач ні ца ў вы гля дзе не вя лі ка га гры ба. 
Унут ры ста я лі за пал кі, аб грыб, зроб-

ле ны з се ры, яны пад паль ва лі ся: пад-

стаў ка з'яў ля ец ца дзей най. Та кіх гры-

боў Фа бер жэ вы пус ці лі да во лі шмат.

Ёсць і ту а лет ныя пры ла ды ле ген-

дар най фір мы: фла кон для пар фу мы, 

пуд ра ні ца, скры нач ка, ва за руч ной ра-

бо ты. Ту ла ва ва зы ўпры го жа на ал маз-

най рэ ззю, якой зай ма лі ся май стры на 

шкля ным за вод зе ў Ры зе. У экс па зі цыі 

мож на ўба чыць пры го жыя ва зы для са-

да ві ны, гра фі ны, цу кар ні цы — аль янс 

Фа бер жэ і рыж скіх май строў.

Ус ход — спра ва тон кая
Паў ноч ны Каў каз прад стаў ле ны вы-

стаў кай кін жа лаў, жа но чы мі і муж чын-

скі мі па яса мі, якія слу жы лі для ўпры-

гож ван ня на цы я наль ных кас цю маў. 

Ка лі пры гле дзец ца, на жа но чых па ясах 

мож на ўба чыць ма не ты, ад нак па ва зе 

па ясы да во лі лёг кія. На ма не тах па зна-
ча ны да ты — ХІХ ста год дзе.

За ла Ус хо ду прад стаў ляе ча ты ры 
кра і ны — Ман го лію, Уз бе кі стан, Япо нію 
і Кі тай. У цэнт ры экс па зі цыі — ад мет-

ныя япон скія ва зы. Ад на з іх вы ка на на 

з брон зы, а звер ху па кры тая фа ян сам 

і эма ле вы мі рос пі са мі, у тым лі ку па-

за ло тай. Кі тай скія ва зы зроб ле ны ў 

тэх ні цы пе ра га род ча тай эма лі.

Ча кан ны по суд май строў Уз бе кі-

ста на так са ма вы клі кае за хап лен не. 

На прык лад, па су дзі ны для за ха ван ня 

ва ды, зер ня, мас ла. Ёсць і два япон скія 

скрут кі, на пі са ныя на шоў ку.

Пар цэ ля на з ляп ні най
Пар цэ ля на выя ва за для са да ві ны і 

ка мін ны га дзін нік зроб ле ны на ня мец-

кім за вод зе больш за 100 га доў та-

му — на пер шай ма ну фак ту ры, за сна-

ва най у 1709 го дзе пад мар кай Май-

сен. Што ж уяў ля ла са бой тра ды цыя 

Май се на? Пер ша па чат ко ва прад ме ты 

бы лі бе лы мі, але іх па кры ва лі ляп ні-

най — тон кі мі квет ка мі, скульп ту ра мі 

лю дзей і звя роў, паз ней пар цэ ля ну ча-

сам яшчэ і рас піс ва лі.

Дру гой па знач нас ці ў Еў ро пе бы-

ла ма ну фак ту ра Ве ны. Яна сла ві ла ся 

тым, што на прад ме тах вы кон ва лі тво-

ры мас тац тва, на ват уруч ную ка пі ра ва-

лі шэ дэў ры су свет на га жы ва пі су.

Ёсць у му зеі і па лі цы для за хоў-

ван ня пар цэ ля ны, да во лі не звы чай-

най фор мы. Да ту юц ца яны кан цом 

ХІХ ста год дзя. Вы ка на ныя з ма сі ву са-

сны, звер ху па кры тыя шпо най 

з роз ных па род дрэ ва. Дзве 

та кія па лі цы бы лі за тры ма-

ныя ў 1973 го дзе ў лю дзей, 

якія эміг ра ва лі ў Із ра іль. Ін-

шая мэб ля гэ тай экс па зі цыі — 

стол-бю ро для да ку мен таў, 

стол-бю ро для по су ду ў кі-

тай скім сты лі — бы лі за тры-

ма ныя ў 1993 го дзе ў фу ры, 

якая іш ла з Лат віі ў Гер ма нію 

ўна чы праз Брэст. У гэ тай фу-

ры, акра мя прад ме таў мэб лі, 

зна хо дзі ла ся вя лі кая пар тыя 

кант ра бан ды. Усе прад ме ты 

тра пі лі ў фон ды му зея вы ра та-

ва ных каш тоў нас цяў — так са-

ма там зна хо дзі лі ся кар ці ны, 

якія ўяў ля лі са бой скру ча ныя 

ў тру ба чку па лот ны.

Пас ля зна хо джан ня кар цін 

у та кім вы гля дзе іх, вя до ма, 

рэ стаў ру юць, на цяг ва юць на 

пад рам нік і ўстаў ля юць у ра-

му — каб зноў мож на бы ло 

ўба чыць твор.

Най леп шы ся род 
ма ры ніс таў

Ад на з ра бот, прад стаў ле ная пас ля 

рэ стаў ра цыі, — аў стрый ска га мас та ка 

Шон бер га, 1916 го да. Гэ та вы дат ны 

парт рэт ма ці і дзі ця ці, на якім мож на 

ўба чыць вель мі тон кае пісь мо дзі ця-

ці — не кож на му мас та ку ўда ец ца 

так жы ва на пі саць парт рэт не маў ля-

ці. Прад стаў ле ны парт рэт дзяў чын кі з 

ру жо вым бан там 1900 го да — ад нак 

гэ та кар ці на моц на па цяр пе ла, па лат но 

па рва ла ся, фар ба ў не ка то рых мес цах 

па сы па ла ся.

Ёсць асоб ная пей заж ная за ла. Ад-

на з за тры ма ных кар цін ад ра зу бы ла 

ў ра ме — гэ та пра ца Юлія Кле ве ра 

«Пей заж ля во зе ра». У 1993 го дзе яна 

бы ла сха ва ная ў фур го не. Кле вер — 

да во лі вя до мы пей за жыст, яго па лат но 

пер са наль на на быў Аляк сандр ІІІ, і яго 

кар ці ны на аў кцы ё нах каш ту юць да-

во лі до ра га.

У збо рах му зея ёсць тво ры вя до-

ма га ма ры ніс та Іва на Ай ва зоў ска га. 

Прад стаў ле ныя кар ці ны Ай ва зоў скі 

пі саў для ўпры гож ван ня ка бі не та за 

2-3 га дзі ны па па мя ці. За сваё жыц цё 

мас так на пі саў ка ля шас ці ты сяч па-

лот наў. Асаб лі ва доб ра ў яго атрым-

лі ва ла ся вы яўляць ме ся ца вае свят ло 

і яго ад люст ра ван не на ва дзе і скрозь 

ва ду — аку рат гэ та ві даць на кар ці не 

«Мар скі пей заж».

Так са ма ў брэсц кім му зеі мож на 

ўба чыць ра бо ты Мі ха і ла Уру бе ля, Фер-

на на Ле жэ і мно гіх ін шых ад мет ных 

мас та коў. Зрэш ты, кож ны зной дзе ў 

«Вы ра та ван цы» тое, што за ці ка віць 

ме на ві та яго.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Вік то рыі ЛЯЎ КОЎ СКАЙ.

г. Брэст.

«ВЫ РА ТА ВАН КА» 
ДЛЯ ФА БЕР ЖЭ


