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ВЯСЁЛКА
Ў ЛІСТАПАДЗЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Убачыўшы гэты вясёлы дом у вёсцы Плянта Салігорскага раёна, адразу ўспомніў дзіцячую цацку — калейдаскоп:
паглядзіш у шкляное акенца — а там якога толькі дзіва
няма: і зорачкі, і ромбікі, і кветачкі. Вось і гэтая вясковая
пабудова з ярка выражанай мазаікай на фасадзе нагадвае
вясёлку на фоне шэрага лістападаўскага неба! Казка! Як
тут не спыніцца?!
Заінтрыгаваны, хапаю фотакамеру, углядаюся ў выразны рытм сініх, белых і чырвоных
ліній, «чытаю» маляўнічую кветкавую паляну
на франтоне. Толькі цяпер даходзіць, што перада мною — ілюзія: замест алейных фарбаў
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выкарыстаны накрыўкі
ад пластыкавых бутэлек. Аказваецца, такая
звычайная рэч можа
стаць выразным сродкам і выявіць мастакоўскія і дызайнерскія
здольнасці. Згадзіцеся,
у немудрагелістым, на
першы погляд, сюжэце прасочваецца і дасканалая кампазіцыя, і
бездакорная сіметрыя,
і валоданне колеравай
гамай. Хацеў бы я ведаць, хто гэты творца.
Не сумняваюся, ён —
сапраўдны рамантык і
проста жыццярадасны
чалавек!
А вось гаспадар і сам
выходзіць на ганак —
усмешлівы, прыветлівы,
як і яго дом. Запрашае
ў двор, прадстаўляецца:
«Рыф Зуфаравіч Сібагатулін, але для ўсіх
проста Раман».
З маленькага інтэрв'ю я дазнаюся, што Раман з Башкірыі,
яму шэсцьдзясят тры гады, у Беларусі жыве з 1978 года. А па
прафесіі — нафтавік, бурыў скважыны. Апошнія дзесяць
гадоў жыве ў вёсцы, перад пенсіяй працаваў у Салігорскай
ЖКГ. На гэтай пасадзе і «захварэў» збіраннем накрывак.
— Я даўно выношваў ідэю, каб рознакаляровымі накрыўкамі аздобіць фасад свайго дома, — кажа Раман. —

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ОАО «Банк БелВЭБ»
(в тысячах белорусских рублей)

30.09.2017
31.12.2016
(неаудировано)
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Драгоценные металлы
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся
в наличии для продажи
Инвестиции в ассоциированную компанию
Основные средства
Активы, построенные для продажи
Инвестиционная недвижимость
Нематериальные активы
Текущий актив по налогу на прибыль
Отложенные активы по налогу на прибыль
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Средства кредитных организаций
Задолженность перед Национальным банком
Республики Беларусь
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Текущие обязательства по налогу
на прибыль
Отложенные обязательства по налогу
на прибыль
Прочие обязательства
Субординированный кредит
Итого обязательства
Капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Дополнительный капитал
Фонд переоценки зданий
Нереализованная переоценка
инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
Накопленный дефицит
Итого капитал, приходящийся
на акционеров Банка
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

523 067
437 088
521
551
54 975
38 592
2 676 252 2 385 393
526 387
824 439
3 916
3 915
148 591
151 197
9 412
13 236
3 769
5 291
33 943
39 636
16
762
8 139
6 441
30 750
44 487
4 019 738 3 951 028
1 064 236 1 358 520
8 809
12 739
2 129 668 1 892 433
–
3 352
3 735

1 068

1 119
887
127 229
24 772
199 367
196 607
3 534 163 3 490 378
473 057
458
5 485
23 140

473 057
458
5 485
23 390

18 942
(44 412)

–
(51 141)

476 670
451 249
8 905
9 401
485 575
460 650
4 019 738 3 951 028

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Банк БелВЭБ»
за период, закончившийся 30 сентября 2017 года
( в тысячах белорусских рублей)

За 9 месяцев,
За 9 месяцев,
закончившихся закончившихся
30.09.2016
30.09.2017
(неаудировано) (неаудировано)
Процентные доходы
Кредиты клиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Средства в кредитных организациях
Финансовая аренда

Тры гады збіраў калекцыю, а гэта амаль
трынаццаць тысяч штук. Работа ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы дапамагала.
Гэтай колькасці накрывак хапіла на ўзоры
паміж вокнамі, на вуглы, на франтон і агароджу кветніка.
Сваё дызайнерскае рамяство Раман
практыкуе зімой. На фанерныя лісты наносіць эскіз, дакладна вымярае прастору і шрубавёртам прымацоўвае накрыўкі
(гэта ж колькі трэба шрубаў?!). Сіметрыя
павінна быць ідэальная. Потым гатовую
мазаіку прыбівае да сцяны дома. І гэтак ад
зімы да зімы, з году ў год. Тры зімы спатрэбілася, каб нарэшце на фасадзе з'явіўся
выразны малюнак, падобны на арнамент.
Але работа яшчэ не скончана, таму Раман
будуе планы і на гэтую, і на будучую зіму.
А таму па-ранейшаму збірае галоўны матэрыял для свайго праекта — бутэлечныя
накрыўкі.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Заказнік
з унікальнымі ландшафтамі
Рэспубліканскі водна-балотны заказнік «Слаўгарадскі» абвешчаны ў Слаўгарадскім раёне Магілёўскай
вобласці ў мэтах захавання ў натуральным стане
каштоўнага прыроднага пойменнага і лесабалотнага
комплексу, дзе ёсць дзікарослыя расліны і дзікія віды жывёл, уключаныя ў Чырвоную кнігу Рэспублікі
Беларусь.
У сувязі з наяўнасцю на тэрыторыі заказніка ўнікальных
ландшафтаў з высокай эстэтычнай і пейзажнай каштоўнасцю яго трэба разглядаць як перспектыўную рэкрэацыйную
зону, паведамілі ў Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя. У склад тэрыторыі заказніка ўвайшлі
землі ляснога фонду дзяржаўнай лесагаспадарчай установы

І месца жыхарства
чырванакніжнікаў

 Чулі?!

«Краснапольскі лясгас», землі сельскагаспадарчага прызначэння і землі запасу. Яго плошча — 14 779,33 гектара. Асновай
заказніка стаў пойменны лесабалотны комплекс, які фарміруе
гідралагічныя рэжымы тэрыторыі заказніка і рэк Сож і Проня.
Участкі поймы гэтых рэк, у межах якіх ствараецца заказнік,
маюць вялікае значэнне для захавання месца жыхарства каляводна-балотных і прыбярэжна-водных відаў птушак на ўсходзе
Беларусі. У красавіку-маі тут спыняецца больш за 20 тысяч
гусей і каля 30 тысяч кулікоў, самыя шматлікія з якіх — белалобая гусь і турухтан, больш за 500 асобін шэрых жураўлёў і
інш. Тэрыторыя заказніка служыць месцам жыхарства 5 рэдкіх
і знікаючых відаў дзікарослых раслін і 11 відаў дзікіх жывёл,
уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.
Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by

Процентные расходы
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Субординированный кредит
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Чистый процентный доход
Резерв под обесценение кредитов
Эффект первоначального
признания активов, по которым
начисляются проценты
Чистый процентный доход после резерва под обесценение
кредитов
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:
– торговые операции
– операции с производными финансовыми инструментами
– переоценка валютных статей
Доля в чистой прибыли/(убытке)
ассоциированной компании
Финансовый результат от выбытия
дочерней компании
Прочие доходы
Непроцентные доходы
Расходы на персонал
Амортизация
Налоги кроме налога на прибыль
Прочие операционные расходы
Прочие расходы от обесценения
и создания резервов
Непроцентные расходы
Прибыль до налога на прибыль
Налог на прибыль
Прибыль за отчетный период
Приходящиеся на:
– акционеров Банка
– неконтрольные доли участия

226 054
42 052
1 977
70
270 153

276 517
43 594
2 923
161
323 195

(58 655)
(62 959)
(10 146)

(76 704)
(66 368)
(9 097)

(569)
(132 329)
137 824
(89 913)

(635)
(152 804)
170 391
(78 370)

(646)

(894)

47 265
40 686

91 127
39 344

21 308

20 256

(151)
13

86
2 932

1

(166)

1 036
29 243
92 136
(47 156)
(16 310)
(2 709)
(45 850)

–
18 204
80 656
(44 669)
(12 090)
(2 403)
(42 031)

(1 674)
(113 699)
25 702
(8 216)
17 486

(95)
(101 288)
70 495
(8 877)
61 618

16 118
1 368

60 195
1 423

Председатель Правления банка

Н.В. Лузгин

Заместитель главного бухгалтера

Н.А. Выхота

Дата подписания: 9 ноября 2017 года
Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная
в соответствии с требованиями МСФО, размещена на сайте www.belveb.by в
разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная
финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность по МСФО
за 2017 год».
ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности от 27.12.2013 №6. УНП 100010078

