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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да ЯК ШМАТ ДЗЕТ НЫМ 
ЗАЙ МЕЦЬ УЛАС НУЮ КВА ТЭ РУ

Гэ тае і ін шыя пы тан ні ці ка вяць жы ха роў Мін шчы ны

Информация о деятельности 

ОАО «Фирма «Элма», УНП 200295587, г. Брест, 

ул. Куйбышева, 13, по состоянию на 31.12.2018 г.

Доля государства в уставном фонде ОАО «Фирма «Элма» – 0 %.
Количество акционеров – всего 921. В том числе: юридических лиц – 

6 , из них нерезидентов Республики Беларусь – 0, физических лиц – 915 , 
из них нерезидентов Республики Беларусь – 5.

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателей
Единицы 

измерения
За 

2018 год

За 
2017 
год

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

рублей 0 0

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 5,00 7,41

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества

штук 0 0

Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акцио-
нерного общества:

Наименование показателя
Единица 

измерения
За 

2018 год
За 

2017 год
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

2679 2119

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг; 
управленческие расходы; расходы 
на реализацию

тысяч 
рублей

2683 2269

Прибыль (убыток) до налогообложения –
всего (Прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тысяч 
рублей

-213 386

В том числе:
прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

-4 -150

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

тысяч 
рублей

5 4

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

-214 532

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода); 
прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

тысяч 
рублей

0 8

Чистая прибыль (убыток) тысяч 
рублей

-213 378

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

397 610

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

тысяч 
рублей

0 0

Долгосрочные обязательства тысяч 
рублей

762 92

Среднесписочная численность работающих – 117 человек.
Основные виды деятельности – производство прочей вязанной и три-

котажной одежды – 2679 тыс. рублей (100 %). Дата проведения годово-
го общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2018 г.: 
25 марта 2019 года. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. подготовлено 22 марта 
2019 г. ИП Балабан А. В., ул. Жукова, 15А, кв. 4, г. Брест, РБ, регистрацион-
ный номер № 200689434. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность 
открытого акционерного общества «Брестская трикотажная фирма «Элма» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое 
положение на 1 января 2019 года и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за 2018 год. Аудиторское заключение опубликовано полно-
стью 18.04.2019 г. на сайте ЕПФР. Правила корпоративного поведения при-
меняются. Регламент работы ОАО «Брестская трикотажная фирма «Элма» 
с реестром владельцев ценных бумаг утвержден решением очередного 
собрания акционеров 04.03.2010 г. Положение о порядке ведения учета 
аффилированных лиц Общества утверждено решением совета директоров 
28.04.2014 г. Адрес официального сайта открытого акционерного общества 
в глобальной компьютерной сети Интернет: www.elma.by

Управляющий    С. В. Тарасов

Главный бухгалтер    Т. С. Захарова

Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» объявляет конкурс 

на замещение следующих должностей:

• кафедра библиотечно-информационной деятельности, заведующий 
кафедрой;

• кафедра информационных технологий в культуре, заведующий 
кафедрой;

• кафедра хореографии, заведующий кафедрой;
• кафедра психологии и педагогики, заведующий кафедрой;
• кафедра информационных ресурсов и коммуникаций, профессор;
• кафедра информационных ресурсов и коммуникаций, старший пре-

подаватель;
• кафедра белорусской и зарубежной филологии, доцент;
• кафедра белорусской и зарубежной филологии, преподаватель;
• кафедра физического воспитания и спорта, старший преподаватель (2);
• кафедра менеджмента социально-культурной деятельности, доцент (2);
• кафедра менеджмента социально-культурной деятельности, старший 

преподаватель;
• кафедра педагогики социокультурной деятельности, доцент;
• кафедра педагогики социокультурной деятельности, старший пре-

подаватель;
• кафедра межкультурных коммуникаций, старший преподаватель;
• кафедра межкультурных коммуникаций, преподаватель;
• кафедра белорусской и мировой художественной культуры, старший 

преподаватель;
• кафедра информационных технологий в культуре, старший препо-

даватель;
• кафедра философии и методологии гуманитарных наук, доцент;
• кафедра теории музыки и музыкального образования, доцент;
• кафедра искусства эстрады, старший преподаватель (2);
• кафедра искусства эстрады, преподаватель (3);
• кафедра хорового и вокального искусства, старший преподаватель;
• кафедра хорового и вокального искусства, преподаватель;
• кафедра народно-инструментального творчества, преподаватель;
• кафедра духовой музыки, старший преподаватель (2);
• кафедра белорусского народно-песенного творчества, старший пре-

подаватель (2);
• кафедра белорусского народно-песенного творчества, преподаватель (3);
• кафедра театрального творчества, старший преподаватель;
• кафедра театрального творчества, преподаватель;
• кафедра народного декоративно-прикладного искусства, старший 

преподаватель;
• кафедра народного декоративно-прикладного искусства, препода-

ватель;
• кафедра хореографии, преподаватель;
• кафедра русского языка как иностранного, преподаватель;
• кафедра режиссуры, доцент;
• кафедра режиссуры, старший преподаватель (2);
• кафедра режиссуры, преподаватель (3).

Наш адрес: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, отдел правовой и 
кадровой работы, каб. 6. Контактный телефон (017) 2280023.

УНП 100286677

Страховой полис по ОСГО ВТС РБ серии ВВ № 3115116 страховой 
компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительным 
в связи с утерей.

УНП 100357923

Прэ зі дэнт 
здзейс ніць 

ра бо чы ві зіт 
у Кі тай

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

25—27 кра са ві ка пры ме 

ўдзел у ІІ Фо ру ме між на-

род на га су пра цоў ніц тва 

«По яс і шлях» у Пе кі не, 

па ве да мі лі ў прэс-служ-

бе бе ла рус ка га лі да ра. 

На па лях ме ра пры ем-

ства кі раў нік дзяр жа вы 

пра вя дзе шэ раг двух ба-

ко вых су стрэч.

Пла ну ец ца, што Прэ зі-
дэнт прад ста віць пра па но-
вы Бе ла ру сі па раз віц ці гэ-
тай гла баль най іні цы я ты вы, 
а так са ма па па глыб лен ні 
су пра цоў ніц тва на еў ра зій-
скай пра сто ры з ак цэн там 
на ства рэн ні раў на праў най 
і праз рыс тай сіс тэ мы між-
на род на га ганд лю.

Яшчэ за пла на ва на су-
стрэ ча бе ла рус ка га лі да ра 
са Стар шы нёй КНР Сі Цзінь-
пі нам. Тэ мы для аб мер ка-
ван ня — рэа лі за цыя най-
больш знач ных су мес ных 
пра ек таў, раз віц цё між рэ гі я -
наль на га су пра цоў ніц тва,
перс пек ты вы па глыб лен ня 
бе ла рус ка-кі тай ска га ўза е-
ма дзе ян ня ў роз ных сфе рах. 
Маг чы мыя пе ра га во ры і з лі-
да ра мі ін шых дзяр жаў.

Пят нац цаць ча ла-

век вы слу хаў пад час 

аса біс та га вы яз но га 

пры ёму ў Лю ба ні па-

моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Мін-

скай воб лас ці Ігар 

ЯЎ СЕ ЕЎ. У тым лі-

ку шэсць гра ма дзян 

Ігар Ула дзі мі ра віч 

пры няў без па пя-

рэд ня га за пі су. Ся род за яў ні каў — 

не толь кі жы ха ры Лю бан шчы ны, 

але і ін шых ра ё наў: Ба ры саў ска-

га, Са лі гор ска га, Пу ха віц ка га, 

Мінск ага, Дзяр жын ска га. Амаль 

па ло ва пы тан няў, а ме на ві та сем, 

да ты чы лі ся бу даў ніц тва і атры-

ман ня жыл ля.

Са лі гар ча не Аляк сей Аляк санд ра-
віч і Ба рыс Ры го ра віч па скар дзі лі ся, 
што не мо гуць за ся ліц ца ў свае ква-
тэ ры ў но вым до ме, які па бу да ва ны з 
пры цяг нен нем без на яў ных жыл лё вых 
аб лі га цый. Шмат па вяр хо вік уз вя лі ў 
лі пе ні 2018 го да, а ўве дзе ны ў экс плу а -
та цыю ён толь кі ў снеж ні. Тэр мі ны 
яго ўво ду не ад на ра зо ва пе ра но сі лі ся, 
да га вор ныя аба вя за цель ствы не вы-
кон ва лі ся. За каз чы кам вы сту па ла та-
ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю 
«Квад рат Груп». На сён няш ні дзень 
фір ма вяр ну ла толь кі не вя лі кую част ку 
даў гоў ген пад рад чы ку — Са лі гор ска му
до ма бу даў ні ча му кам бі на ту. Дом зда-
дзе ны са шмат лі кі мі не да хо па мі, якія 
не аб ход на лік ві да ваць. Кам бі нат ні-
бы та і не су праць, але ў яго дэ фі цыт 
не аб ход ных на гэ та срод каў, па коль кі 
за каз чык яшчэ не раз лі чыў ся за ра-
бо ты. За па зы ча насць — ка ля міль ё на 
руб лёў. Акра мя та го, улас ні кі жыл ля 
па да зра юць фір му ў рас хо да ван ні 
срод каў ін вес та раў не па пры зна чэн ні 
і про сяць пра вес ці пра вер ку. «Дзе ля 
та го каб па пя рэ дзіць паў та рэн не та кой 
сі ту а цыі з ін шы мі людзь мі», — за ўва-
жы лі яны.

Ігар Яў се еў абя цаў узяць пы тан не 
на кант роль і дэ та лё ва ра за брац ца ў 
сі ту а цыі. Пры гэ тым ён ад зна чыў, што 

гра ма дзя не час та звяр-
та юц ца па пы тан нях за-
цяг ван ня тэр мі наў бу даў-
ніц тва жыл ля так зва ны мі 
«фір мач ка мі», скар дзяц-
ца на не зда валь ня ю чую 
якасць, шмат лі кія бу даў-
ні чыя хі бы. «Прэ зі дэнт 
дак лад на аба зна чыў: 
ка лі ў ця бе ёсць свая 
бу даў ні чая ар га ні за-

цыя, ад па вед ны штат, тэх ні ка, то, ка лі 
лас ка, бу дуй. Мы вы дзя ля ем зя мель-
ныя ўчаст кі толь кі тым ар га ні за цы ям, 
якія мо гуць спра віц ца з бу даў ніц твам. 
У гэ тым вы пад ку ёсць з ка го спы таць. 
А тут до ма бу даў ні чы кам бі нат не мо жа 
спаг наць з ка мер цый най ар га ні за цыі 
срод кі і лю дзі про сяць да па мо гі. Бу дзем 
рэ ага ваць», — ска заў Ігар Яў се еў.

Ма ла дая ма ці прый шла на пры ём 
з не маў лят кам на ру ках. Жан чы на з 
му жам і два і мі дзет ка мі жы ла ў сва іх 
баць коў у сель скай мяс цо вас ці. Пе ра-
еха лі ў Лю бань, дзе атры ма лі арэнд ную 
ква тэ ру. У сям'і на ра дзі ла ся трэ цяе дзі-
ця. Су жэн цы ха це лі б па бу да ваць сваё 
жыл лё за кошт суб сі дыі. Але сям'ю не 
пры ма юць на ўлік тых, хто мае па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, па коль кі 
на кож на га чле на пры хо дзіц ца кры ху 
больш за пят нац цаць квад рат ных мет-
раў пло шчы. Жан чы не рас тлу ма чы лі, 
што стаць у чар гу мож на толь кі ў тым 
вы пад ку, ка лі яна вы се ліц ца з арэнд най 
ква тэ ры. Ды і па за ка на даў стве яе па-
ста вяць на ўлік толь кі праз пяць га доў.

Як ад зна чыў Ігар Яў се еў, пе рад па-
чат кам пры ёму ён вы яз джаў на мес ца. 
«Дом цу доў ны, дзе ство ра ны ўсе ўмо-
вы для пра жы ван ня. Але шмат дзет ная 
сям'я не мо жа ўзяць суб сі дыю для бу-
даў ніц тва свай го жыл ля. Гэ та пра ва вы 
ка зус. Я пад рых тую ін фар ма цыю для 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. 
Бу дзем раз гля даць пы тан не ў ме жах 
сва ёй кам пе тэн цыі. Мяр кую, та кі вы-
па дак у Бе ла ру сі не адзі ны».

У жы хар кі аг ра га рад ка Пу ха ві чы 
быў свой дом, але яго знес лі, уза мен 
да лі ква тэ ру. Як сцвяр джае за яў ні ца, 

вы ку піць яе не да зво лі лі. Та му яна хо ча 
атры маць вы дзе ле нае па мяш кан не ва 
ўлас насць. Але ця пе раш няе за ка на-
даў ства та ко га не да зва ляе. Ігар Яў се-
еў кан ста та ваў, што дзей ні чае ў ме жах 
за ко на і ні чым да па маг чы не мо жа.

Трое жы ха роў вёс кі Стру пень Ба ры-
саў ска га ра ё на па скар дзі лі ся на ра бо ту 
ле са піл кі, якую ад крыў не каль кі га доў 
та му прад пры маль нік. Маў ляў, ня ма 
ад па чын ку ні днём, ні ноч чу — шум, 
пыл, апіл кі. Ад па вед ная ка мі сія на аб'-
ек це вы яві ла шмат лі кія па ру шэн ні і па-
да ла іск у эка на міч ны суд, які аба вя заў 
пры ват ні ка лік ві да ваць не да хо пы. Але 
ён толь кі част ко ва вы ка наў прад пі сан-
не. За яў ні кі пра сі лі пра вес ці яшчэ раз 
пра вер ку ле са піл кі. «Я пе ра га ва ру з 
гу бер на та рам Мін скай воб лас ці, і мы 
ра зам вы е дзем на аб' ект. А маг чы ма, я 
сам збя ру ка мі сію. Ва ўся ля кім вы пад-
ку, дас ка на ла вы ву чу пы тан не», — за-
пэўніў Ігар Яў се еў.

Да рэ чы, та кім жа скла дам за яў ні кі 
ра ней звяр та лі ся да стар шы ні Мі набл-
вы кан ка ма пад час аса біс та га пры ёму 
ў Ба ры са ве. Ана толь Іса чан ка даў да-
ру чэн не ад па вед ным служ бам ча со ва 
пры пы ніць ра бо ту прад пры ем ства да 
вы свят лен ня ўсіх аб ста він спра вы. Жур-
на ліст «Звяз ды» па за кан чэн ні пры ёму 
вы яз джа ла на мес ца кан флік ту. Ака за-
ла ся, што жы ха ры вёс кі раз дзя лі лі ся 
на два ла ге ры: адзін су праць прад пры-
маль ні ка, ін шы — за яго га рой. Маў ляў, 
ён дроў дасць бяс плат на, і да ро гу рас-
чыс ціць зі мой ад сне гу, і ма тэ ры я лы для 
ра мон ту ста ро га мос та вы дзе ліў. Што ні 
ча ла век, то сваё мер ка ван не.

Ігар Яў се еў не толь кі пра вёў пры ём 
гра ма дзян, але і на ве даў сель гас ар га-
ні за цыі ра ё на, дзе азна ё міў ся з хо дам 
па сяў ной. «У Мін скай воб лас ці вес на-
выя ра бо ты на па лях ідуць у штат ным 
рэ жы ме, — кан ста та ваў ён. — Ран нія 
яра выя збож жа выя па се я ны, па ско ра-
ны мі тэм па мі хле ба ро бы се юць ку ку ру-
зу, лён. Мяр кую, Мін шчы на ў пазна ча-
ны тэр мін і год на за вер шыць па сяў ную 
кам па нію».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Учо ра прэм' ер-мі ністр 

кра і ны Сяр гей Ру мас 

уру чыў дып ло мы пе-

ра мож цам кон кур су на 

са іс кан не прэ міі ўра да 

за да сяг нен ні ў га лі не 

якас ці ў 2018 го дзе.

Пе рад уз на га родж ван-
нем Сяр гей Ру мас ад зна чыў, 
што прэ мія ўра да Бе ла ру сі 
за да сяг нен ні ў га лі не якас-
ці — гэ та са мая вы со кая 
на цы я наль ная ўзна га ро да, 
якая ўру ча ец ца най леп шым 
ар га ні за цы ям на шай кра і-
ны, што да сяг ну лі знач ных 
вы ні каў у га лі не якас ці пра-
дук цыі і па слуг, ука ра ні лі 
су час ныя ме та ды ме недж-
мен ту і іна ва цый ныя тэх на-
ло гіі. Так са ма ён пад крэс ліў, 
што эка на міч ная па лі ты ка 
дзяр жа вы скан цэнт ра ва на 
на эфек тыў нас ці і якас ці. 
А гэ та зна хо дзіць ад люст ра-
ван не ў рос це па каз чы каў, 
якія ха рак та ры зу юць пра-
дук цый насць пра цы, рэн-
та бель насць, до лю ін вес-
ты цый у асноў ны ка пі тал, 
удзель ную ва гу экс пар ту і 
ім парт аза мя шчэн не.

Прэм' ер-мі ністр кра і ны 
па дзя ка ваў прад стаў ні кам 
най леп шых прад пры ем-
стваў за сіс тэм нае пра соў-
ван не якас ці ва ўсіх сфе рах 
дзей нас ці, уклад у па ляп-
шэн не эка на міч най сі ту а-

цыі ў кра і не. Ён лі чыць, што 
пе ра мож цы кон кур су сва ёй 
эфек тыў най пра цай, вы со-
кай са цы яль най ад каз нас цю 
сты му лю юць парт нё раў да 
са ма ўдас ка на лен ня, ак тыў-
най пра цы ў га лі не якас ці, 
вы ка ры стан ня пе ра да во га 
во пы ту і су час ных ме ха ніз-
маў кі ра ван ня. Усё гэ та, у 
сваю чар гу, спры яе ста біль-
на му раз віц цю на шай кра і -
ны, за ха ван ню рэ сур саў і
на ва коль на га ася род дзя.

Лаў рэ а та мі кон кур су ста-

лі дзе сяць ар га ні за цый, якім 
бы ло вы ра ша на ўпер шы ню 
пры су дзіць прэ мію ўра да за 
да сяг нен не знач ных вы ні каў 
у га лі не якас ці і кан ку рэн та-
здоль нас ці вы раб ле най пра-
дук цыі. Ся род іх гім на зія № 1 
імя Я. Кар ска га г. Грод на, кан-
струк тар ска-тэх ніч ны цэнтр 
Бе ла рус кай чы гун кі, Ту раў скі 
ма лоч ны кам бі нат, 4-я га рад-
ская клі ніч ная баль ні ца імя 
М. Са ўчан кі Мін ска, Бе ла рус-
кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні-
вер сі тэт імя М. Тан ка і ін шыя.
Гэ тыя ўстановы зна хо дзяць 
но выя маг чы мас ці для раз-
віц ця, рос ту сва іх асноў ных 
мэ та вых па каз чы каў за кошт 
эфек тыў на га вы ка ры стан ня 
рэ сур саў, удас ка на лен ня сіс-
тэ мы ар га ні за цыі вы твор час ці, 
ап ты мі за цыі вы дат каў.

Яшчэ 15 ар га ні за цый па-

цвер дзі лі зван не лаў рэ а та, 

атры ма нае ра ней. Ся род іх 
Уні вер сі тэт гра ма дзян скай 
аба ро ны МНС, ак цы я нер нае 
та ва рыст ва «Ат лант», Рэ чыц-
кі ме тыз ны за вод, кам па нія 
«Са вуш кін пра дукт», уні тар-
нае прад пры ем ства «Гра ніт», 
швей ная фаб ры ка «Мі ла ві-
ца», су мес нае прад пры ем-
ства «Спар так» і ін шыя.

Лаў рэ а ты, у тым лі ку 
тыя, хто па цвер дзіў гэ тае 
зван не, на пра ця гу трох га-
доў мо гуць вы ка рыс тоў ваць 
ма лю нак эмб ле мы прэ міі ў 
мар кі роў цы та ва раў і да-
ку мен та цыі, а так са ма ў 
рэ клам ных мэ тах.

Тры ар га ні за цыі ўда-

сто е ны спе цы яль ных 

уз на га род. Ак цы я нер нае та-
ва рыст ва «БМЗ — кі ру ю чая 
кам па нія хол дын га «БМК» 
атры ма ла ўзна га ро ду ў на-
мі на цыі «лі дар ства», прад-
пры ем ства «Ай Бі Эй Ай Ці 
Парк» — у на мі на цыі «Дас-
ка на ласць ме недж мен ту». 
Кам па нія «Са вуш кін пра-
дукт» ад зна ча на ў на мі на цыі 
«Са цы яль ная ад каз насць».

«Уся го за 20 га доў іс на-
ван ня прэ міі ўра да ўзна-
га ро да мі бы ло ад зна ча на 
227 ар га ні за цый. Гэ та на шы 
лі да ры па якас ці з роз ных 
га лін эка но мі кі і сфе ры па-
слуг», — пад су ма ваў Сяр гей 
Ру мас.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па ша ну за слу жы лі


