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АМАЛЬ 800 КГ МА КУ
Та кую коль касць на сен ня ў рам ках спе цы яль най пра гра мы 
«Мак» вы яві лі су пра цоў ні кі ста ліч на га нар ка кант ро лю.

Мак быў зной дзе ны ў га ра жы па ву лі цы Будс лаў скай. Га раж 
на ле жаў 33-га до вай жан чы не і быў аран да ва ны ў яе жы ха ром 
Мін ска. За раз ула даль нік ма ка ва га на сен ня ўста наў лі ва ец ца. 
Сам та вар зна хо дзіц ца на экс пер ты зе, па ве да мі лі ў ГУ УС Мін-
гар вы кан ка ма. Пра во дзіц ца пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОАО «Банк БелВЭБ»

(в миллионах белорусских рублей)

31.03.2016
(неаудировано)

31.12.2015

Активы

Денежные средства и их эквиваленты  2 790 900  3 468 082 

Драгоценные металлы  5 021  4 976 

Производные финансовые активы  420  766 

Средства в кредитных организациях  440 591  477 887 

Кредиты клиентам  24 697 736  21 630 626 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи

 6 297 863  5 110 684 

Инвестиции в ассоциированную компанию  37 972  39 182 

Основные средства  1 497 510  1 464 915 

Активы, построенные для продажи  174 376  184 852 

Инвестиционная недвижимость  44 193  41 454 

Нематериальные активы  311 017  304 535 

Текущий актив по налогу на прибыль  38 683  39 783 

Отложенные активы по налогу на прибыль  52 224  44 275 

Прочие активы  493 748  514 107 

Итого активы  36 882 254  33 326 124 

Обязательства

Средства кредитных организаций  14 323 363  12 642 126 

Задолженность перед Национальным банком 
Республики Беларусь

 8 196  61 734 

Производные финансовые обязательства  28  128 

Средства клиентов  15 354 035  14 465 732 

Выпущенные долговые ценные бумаги  29 205  27 520 

Текущие обязательства по налогу на прибыль  16 746  2 252 

Отложенные обязательства по налогу 
на прибыль

 8 895  9 318 

Прочие обязательства  985 870  253 813 

Субординированный кредит  2 030 006  1 845 276 

Итого обязательства  32 756 344  29 307 899 

Капитал

Уставный капитал  4 730 571  4 730 571 

Эмиссионный доход  4 579  4 579 

Дополнительный капитал  54 853  54 853 

Фонд переоценки зданий  240 011  240 964 

Накопленный дефицит  (990 063)  (1 100 606)

Итого капитал, приходящийся на акционеров 
Банка

 4 039 951  3 930 361 

Неконтрольные доли участия  85 959  87 864 

Итого капитал  4 125 910  4 018 225 

Итого капитал и обязательства  36 882 254  33 326 124 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «Банк БелВЭБ» за период, 

закончившийся 31 марта 2016 года

(в миллионах белорусских рублей)

За 3 месяца,
 закончившихся

31.03.2016
(неаудировано)

За 3 месяца,
 закончившихся

31.03.2015
(неаудировано)

Процентные доходы

Кредиты клиентам  980 308  765 692 

Инвестиционные ценные бумаги  124 843  60 978 

Средства в кредитных организациях  5 118  4 412 

Финансовая аренда  625  769 

 1 110 894  831 851 

Процентные расходы

Средства кредитных организаций  (268 066)  (275 796)

Средства клиентов  (244 183)  (200 450)

Субординированный кредит  (30 657)  (19 012)

Выпущенные долговые ценные бумаги  (2 297)  (2 297)

 (545 203)  (497 555)

Чистый процентный доход  565 691  334 296 

Резерв под обесценение кредитов  (193 223)  (292 516)

Эффект первоначального признания активов, 
по которым начисляются проценты

 (490)  (964)

Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение кредитов 

 371 978  40 816 

Чистые комиссионные доходы  129 049  94 358 

Чистые доходы по операциям 
с инвестиционными ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

 -  - 

Чистые доходы/(расходы) по операциям 
в иностранной валюте:

 - торговые операции  77 808  115 810 

 - операции с производными финансовыми 
инструментами

 987  (1 104)

 - переоценка валютных статей  (95 333)  (38 558)

Доля в убытке ассоциированной компании  (1 210)  (714)

Дивиденды  1  - 

Прочие доходы  57 777  58 431 

Непроцентные доходы  169 079  228 223 

Расходы на персонал  (148 588)  (136 238)

Амортизация  (36 402)  (27 292)

Налоги, кроме налога на прибыль  (9 276)  (6 100)

Прочие операционные расходы  (146 204)  (110 911)

Прочие расходы от обесценения и создания 
резервов

 (49)  (1 716)

Непроцентные расходы  (340 519)  (282 257)

Прибыль до налога на прибыль  200 538  (13 218)

Налог на прибыль  (9 329)  7 789 

Прибыль за отчетный период  191 209  (5 429)

Приходящаяся на:

 - акционеров Банка  190 836  8 141 

 - неконтрольные доли участия  373  (13 570)

Председатель Правления Лузгин Н.В.

Главный бухгалтер Филиппова Л.А.

31 мая 2016 года

Финансовая отчетность размещена на сайте www.belveb.by 
в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / 

Квартальная финансовая отчетность / 
Квартальная финансовая отчетность по МСФО за 2016 год».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка 
Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности 

от 27.12.2013 № 6. УНП 100010078.

У мі ну лых ма тэ ры я лах руб ры кі мы 
па зна ё мі лі чы та чоў з плас ты ка вы мі 
карт ка мі, а так са ма з тым, як з іх да-
па мо гай аплач ваць та ва ры і па слу гі 
ў бан ка ма тах, ін фа кі ёс ках, у бан ках 
і кра мах. За раз мы па га во рым аб 
больш скла да най пра цэ ду ры, якая 
ты чыц ца пра вя дзен ня апе ра цый 
без на яў най апла ты «плас ты кам» у 
ін тэр нэ це. І ў гэ тым нам да па ма гае 
па кро ка вы да па мож нік, рас пра ца ва-
ны На цы я наль ным бан кам кра і ны.

ТОЛЬ КІ 
ПА ПРА ВЕ РА НЫХ КА НА ЛАХ

Экс пер ты на цы я наль на га фі нан са ва га 
рэ гу ля та ра ўпэў не ны, што для апла ты 
та ва раў у се ці ве лепш вы ка рыс тоў ваць 
асоб ную карт ку (да асоб на га ра хун ку і 
з аб ме жа ва най су май гра шо вых срод-
каў на ім), пры зна ча ную толь кі для гэ тай 
мэ ты. Больш за тое, не аб ход на ра біць 
па куп кі толь кі ў тых ін тэр нэт-кра мах, якія 
вы клі ка юць у вас да вер.

Пры вы ка нан ні па доб ных па ку пак трэ-
ба пры трым лі вац ца ад на го за ла то га пра-
ві ла: ні ко му не да вя раць і не дзей ні чаць 
ім пуль сіў на. Пра што гэ та мы? Ды пра 
на шу ча сам праз мер ную га вар лі васць. А 
гэ та не той вы па дак. Спе цы я ліс ты ўво гу-
ле ра яць не ад каз ваць на элект рон ныя 
ліс ты, у якіх ад імя бан ка або ін шых ар-
га ні за цый, а так са ма гра ма дзян вас про-
сяць даць пер са наль ную ін фар ма цыю, у 
тым лі ку рэ кві зі ты ва шай карт кі, у мэ тах іх 
аб наў лен ня або для рэ гіст ра цыі. У гэ тым 
вы пад ку трэ ба па спра ба ваць вы свет ліць 
пра ва мер насць та кіх пра па ноў — звя зац-
ца з бан кам па дак лад на вя до мым ну ма ры 
тэ ле фо на (на прык лад, атры ма на му ва мі 
не па срэд на ад бан ка, які вы даў карт ку).

Зла мыс ні кі час та рас паў сюдж ва юць 
ві рус ныя пра гра мы праз роз ныя ін тэр нэт-
рэ сур сы (ад са цы яль ных се так да звы-
чай ных на ві на вых сай таў), з да па мо гай 
элект рон най пош ты і пра грам аб ме ну 
па ве дам лен ня мі. Клі ент, кам п'ю тар яко-
га за ра жа ны, пры спро бе ўвай сці ў аса-
біс ты ка бі нет мо жа не пры кмет на пе ра-
на кі роў вац ца на «фі шын га вы» сайт, які 
знеш не прак тыч на не ад роз ні ва ец ца ад 
са праўд ных сай таў ін тэр нэт-бан каў. Каб 
гэ та га па збег нуць, трэ ба мак сі маль на вы-
ка рыс тоў ваць маг чы мас ці свай го браў-
зе ра і паш то ва га клі ен та па за бес пя чэн ні 
бяс пе кі. Для гэ та га ў оп цы ях браў зе ра і 
паш то ва га клі ен та не аб ход на ўклю чыць 
да дат ко выя функ цыі. На прык лад, та кой 
функ цы яй бу дзе «Бла кі ра ван не ус плы-
ва ю чых вок наў», «Аба ро на ад фі шын гу 
і шкод на га ПА», «Ад кры ваць фай лы на 
пад ста ве змес ці ва, а не па шы рэн ня» і інш. 
Так са ма не вар та ка рыс тац ца акном па-
пя рэд ня га пра гля ду ў паш то вым клі ен це.

Акра мя та го, рэ ка мен ду ец ца заў сё-
ды са ма стой на ўво дзіць вэб-ад рас бан-

ка (ін тэр нэт-бан кін гу) у ад рас ны ра док 
браў зе ра за мест вы ка ры стан ня лю бых 
гі пер спа сы лак, тым больш з па да зро ных 
па ве дам лен няў.

Не за ліш нім бу дзе яшчэ раз пе ра-
пра ве рыць дак лад насць ад ра соў ін-
тэр нэт-сай таў, да якіх клі ент збі ра ец ца 
пад клю чац ца для здзяйс нен ня па куп кі, 
бо па доб ныя (кры ху зме не ныя) ад ра сы 
мо гуць вы ка рыс тоў вац ца для ажыц цяў-
лен ня не пра ва мер ных дзе ян няў. Ка лі 
ў вас з'я ві лі ся якія-не будзь па да зрэн ні 
ад нос на ін тэр нэт-ста рон кі ці вы не хо ча-
це пра да стаў ляць пер са наль ныя звест кі 
або да ныя карт кі, то па кінь це ста рон ку і 
ажыц ця ві це куп лю ў ін шым мес цы.

ВЫ ВУ ЧАЦЬ УМО ВЫ 
ПА ГАД НЕН НЯ — 
ДА АПОШ НЯЙ КОС КІ

Пе рад пра вя дзен нем апе ра цыі апла ты 
та ва ру (па слу гі) трэ ба ўваж лі ва вы ву чыць 
усе ўмо вы пра па на ва на га па гад нен ня. У 
пры ват нас ці, гэ та ты чыц ца ўсіх пра ві лаў 
пра да стаў лен ня па слуг, умо вы да стаў кі, 
вяр тан ня, за ме ны та ва ру, а так са ма пра-
цэ ду ры ад ме ны за ка зу. Асаб лі ва ўваж лі ва 
не аб ход на чы таць умо вы ажыц цяў лен ня 
апе ра цый, звя за ных з аза ртны мі гуль ня мі 
(ка зі но, ла та рэі), бо ме на ві та яны мо гуць 
пра ду гледж ваць аў та ма тыч ную пад піс ку 
на па слу гу, а гэ та па цяг не спі сан не гра шо-
вых срод каў на рэ гу ляр най асно ве.

За хоў вай це лю быя элект рон ныя да-
ку мен ты, пе ра піс ку па элект рон най по-
шце, якая да ты чыц ца спроб вы ра шэн ня 
спрэч най сі ту а цыі з ар га ні за цы яй ганд лю 
(сэр ві су), бо гэ тыя звест кі мо гуць стаць 
важ ны мі для аба ро ны ва шых пра воў спа-
жыў ца. Пры не маг чы мас ці са ма стой на 
вы ра шыць спрэч ную сі ту а цыю звяр ні це ся 
ў банк, які вы даў карт ку. У вы пад ку, ка лі 
ўмо вы для вас не зра зу ме лыя, трэ ба ад-
мо віц ца ад пла ця жу. Тут трэ ба ра зу мець, 
што вяр тан не гра шо вых срод каў па пра-
ве дзе ных ва мі апе ра цы ях бу дзе маг чы-
мым да лё ка не ва ўсіх вы пад ках.

ПІН-КОД НЕ ПА ТРА БУ ЕЦ ЦА
Спе цы я ліс ты Нац бан ка па ве дам ля-

юць, што ні ко лі нель га агуч ваць свой 
пін-код пры за ка зе та ва раў па тэ ле фо не 
ці по шце і ўво дзіць яго ў фор му за ка зу 
на сай це ганд лё ва га пунк та. Пры здзяйс-
нен ні ад да ле ных апе ра цый увод пін-ко да 
ні ко лі не па тра бу ец ца.

Пэў ныя ню ан сы іс ну юць і пры па пя рэд-
нім бра ні ра ван ні гас ці ні цы праз ін тэр нэт-
сайт. Ка лі па ней кіх пры чы нах клі ент не 
пла нуе ска рыс тац ца ёю, та ды не аб ход на 
аба вяз ко ва ажыц ця віць ад ме ну бра ні ра-
ван ня праз той жа ін тэр нэт-сайт згод на з 
пра пі са ны мі на ім пра цэ ду ра мі.

Атры ман не клі ен там ко да ад ме ны бра-
ні ра ван ня гас ці ні цы з'яў ля ец ца до ка зам 

та го, што бронь са праў ды ад ме не на. У ін-
шым вы пад ку за не свое ча со вую ад ме ну 
бро ні гас ці ні ца мае пра ва прад ста віць да 
спі сан ня з ва ша га ра хун ку су му гро шай 
ва ўста ноў ле ным ёю па ме ры.

НА ЎЛАС НАЙ ТЭ РЫ ТО РЫІ
Па кро ка вы да па мож нік Нац бан ка рэ-

ка мен дуе нам ра біць па куп кі толь кі са 
сва іх элект рон ных пры лад і не ка рыс-
тац ца ін тэр нэт-ка фэ і ін шы мі агуль на-
да ступ ны мі срод ка мі, дзе мо гуць быць 
уста ноў ле ны пра гра мы-шпі ё ны, якія за-
па мі на юць уве дзе ныя па куп ні ком кан фі-
дэн цый ныя звест кі.

Ка лі бан кам, які вы даў карт ку, пад-
трым лі ва ец ца тэх на ло гія да дат ко ва га па-
цвяр джэн ня апе ра цый, што здзяйс ня юц ца 
тры маль ні ка мі кар так з вы ка ры стан нем іх 
рэ кві зі таў у ін тэр нэ це (на прык лад Verіfіed 
by Vіsa або MasterCard SecureCode), рэ-
ка мен ду ец ца пад клю чыць та кую па слу гу 
для за бес пя чэн ня больш вы со ка га ўзроў-
ню бяс пе кі ін тэр нэт-пла ця жоў.

А яшчэ экс пер ты пра па ну юць уста-
наў лі ваць на свае пры ла ды лі цэн зій нае 
пра грам нае за бес пя чэн не, у тым лі-
ку ан ты ві рус нае, між сет ка выя эк ра ны 
(фа ер во лы і бранд маў е ры) і рэ гу ляр на 
ажыц цяў ляць іх аб наў лен не. Гэ та да па-
мо жа аба ра ніць ва шы пры ла ды ад ві ру-
саў і ін шых дэ струк тыў ных пра грам, а 
так са ма ад не санк цы я на ва на га до сту пу 
да кан фі дэн цый най ін фар ма цыі. На ват 
ка лі вы ўпэў не ны ў сва ім пра грам ным 
за бес пя чэн ні, не вар та ад кры ваць або 
за гру жаць укла дан ні элект рон ных ліс тоў 
ад не зна ё мых і су мніў ных ад ра са таў.

І яшчэ. Спе цы я ліс ты лі чаць, што не вар-
та да зва ляць браў зе рам за хоў ваць ін фар-
ма цыю аб ва шай карт цы «для спра шчэн ня 
здзяйс нен ня па ку пак у бу ду чы ні». Звы чай-
на ў нас не та кое су пер-пра грам нае за бес-
пя чэн не, якое не маг чы ма ўзла маць...

У на ступ ным ма тэ ры я ле руб ры кі 
«Ра зум ныя гро шы» мы рас ка жам пра 
асаб лі вас ці пра вя дзен ня апе ра цый з 
вы ка ры стан нем кар так, а так са ма аб 
ню ан сах сіс тэм дыс тан цый на га бан-
каў ска га аб слу гоў ван ня.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  �� У СЕ ЦІ ВЕ ЛЕПШ 
«ЗА СВЕЧ ВАЦ ЦА» ПА МЕ НЕЙ

Спе цы я ліс ты рэ ка мен ду юць аба вяз ко ва вы ка рыс тоў ваць у ін тэр нэ це 
асоб ную карт ку і не «рас кід ваць» пер са наль ную ін фар ма цыю на пра ва і на ле ва

Сё лет ні се зон для суб'-
ек таў ляс ной гас па дар кі 
вы даў ся не бла гі. Толь кі 
за 4 ме ся цы го да ляс га сы 
па вя лі чы лі рэа лі за цыю 
круг лых ле са ма тэ ры я лаў 
на ўнут ра ным рын ку на 
4%, па ве да міў на чаль нік 
упраў лен ня вы твор час ці і 
рэа лі за цыі пра дук цыі Мі-
ніс тэр ства ляс ной гас па-
дар кі Аляк сандр СУ РТА.

Уся го за гэ ты час ар га ні-
за цыі Мін ляс га са рэа лі за ва лі 
ка ля 2,8 млн ку біч ных мет раў 
круг лых ле са ма тэ ры я лаў, або 
104% да ана ла гіч на га пе ры я ду 
ле тась. Ме на ві та сё ле та па вя лі-
чыў ся ў кра і не аб' ём рэа лі за цыі 
дзе ла вой драў ні ны і пі ла ма тэ-
ры я лаў. Рэш та не пра да дзе-
най на рых та ва най драў ні ны 

на скла дах ляс га саў па ста не 
на 1 мая скла ла 1,8 млн ку боў, 
што на 14% менш, чым у па-
доб ны пе ры яд мі ну ла га го да.

Ка лі ўнут ра ны по пыт на 
драў ні ну вы кон ва ец ца ў поў-
ным аб' ёме, то з экс пар там 
усё кры ху скла да ней. Тут на-
чаль нік упраў лен ня на га даў, 
што з 1 сту дзе ня 2016 го да 
экс парт круг лых ле са ма тэ ры-
я лаў маг чы мы толь кі па ўзгад-
нен ні з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі, 
і на 2016 год уз год не ны экс-
парт ба лан саў і драў ня най тэх-
на ла гіч най сы ра ві ны ў аб' ёме 
1,9 млн ку біч ных мет раў (з іх 
1,7 міль ё на па він ны экс пар та-
ваць ар га ні за цыі Мін ляс га са). 
Ужо ця пер на ўвесь гэ ты аб' ём 
за клю ча ны кант рак ты. Больш 
за тое, па ста не на 1 чэр ве-

ня пры клад на 1,1 млн ку боў 
драў ні ны рэа лі за ва ны. За раз 
гэ тае про філь нае мі ніс тэр ства 
су мес на з Мі нэ ка но мі кі і кан-
цэр нам «Бел лес па пе рап рам» 
рых ту юць чар го вы зва рот кі-
раў ні ку дзяр жа вы і ўра ду для 
ўзгад нен ня да дат ко вай пар тыі 
экс пар ту ў аб' ёме 1,1 млн ку-
біч ных мет раў.

Пры гэ тым Аляк сандр Сур-
та пад крэс ліў, што драў ні на 
на экс парт ідзе па рэшт ка вым 
прын цы пе. «Тыя аб' ёмы, якія 
мы про сім да дат ко ва, не бу дуць 
па стаў ляц ца на шко ду ўнут ра-
на му рын ку. На ша пер ша па чат-
ко вая за да ча — за бяс пе чыць 
сы ра ві най бе ла рус кіх вы твор-
цаў. На экс парт ідзе ніз ка га-
тун ко вая пра дук цыя — ба ланс 
і тэх на ла гіч ная сы ра ві на. Яна, 

як пра ві ла, не за па тра ба ва на 
на ўнут ра ным рын ку ў поў ным 
аб' ёме», — ад зна чыў ён.

Экс пер та мі мі ніс тэр ства 
бы ло пад лі ча на, што ў пе ры-
яд да 2020 го да аб' ёмы на рых-
тоў кі драў ні ны ўзрас туць да 
24 млн ку біч ных мет раў. А ў 
вы ні ку ляс га сы бу дуць мець 
сва бод ныя рэ сур сы не за па-
тра ба ва ных рэшт каў у аб' ёме 
ка ля 3 млн ку боў. Перс пек-
ты ва та кая, што на ват пры 
поў най за груз цы сва іх дрэ ва-
ап ра цоў чых прад пры ем стваў 
бу дзе да во лі знач ны аб' ём 
драў ні ны, які маг чы ма бу дзе 
экс пар та ваць.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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ЯКАС НЫ ЛЕ СА МА ТЭ РЫ ЯЛ ПЕ РА ПРА ЦУ ЕМ СА МІ
А ледзь не па ло ва пра да дзе най драў ні ны па стаў ля ец ца ў Поль шчу


