
26 красавіка 2019 г.НАДЗЁННАЕ2 Бухгалтерский баланс общества с ограниченной

ответственностью «Форвард-Брокер» за 2018 год

220007 г. Минск, ул. Авакяна, 19, пом. 191, к. 14, 

тел./факс (017) 354-12-89
(в тыс. бел. руб.)

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На
 31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

Основные средства 110 83 106

Запасы 210 8 9

Расходы будущих периодов 230 1 1

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным, товарам, 
работам, услугам

240 14 15

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 38 49

Денежные средства 
и эквиваленты денежных средств

270 306 268

БАЛАНС 300 450 448

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 3

Уставный капитал 410 35 35

Добавочный капитал 450 153 151

Нераспределенная прибыль 460 238 234

Отложенные налоговые 
обязательства

530 0 12

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 24 16

Доходы будущих периодов 650 - -

БАЛАНС 450 448

Отчет о прибылях и убытках общества 

с ограниченной ответственностью

 «Форвард-Брокер» за 2018 год
(в тыс. бел. руб.)

Наименование показателя
Код 

строки

За 
январь – 
декабрь 

2018 года

За 
январь – 
декабрь 

2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

010 631 869

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (62) (66)

Валовая прибыль (010-020) 030 569 803

Управленческие расходы 040 (256) (254)

Прибыль от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

060 313 549

Прочие доходы по текущей 
деятельности

070 - -

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (31) -

Прибыль от текущей деятельности 090 282 549

Доходы от инвестиционной 
деятельности

100 20 13

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

101 9 -

 проценты к получению 103 11 13

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 - -

Доходы по финансовой 
деятельности

120 34 136

в том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов 
и обязательств

121 34 136

Расходы по финансовой 
деятельности

130 (17) (54)

в том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов 
и обязательств

132 (17) (54)

Прибыль от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 37 95

Прибыль до налогообложения 150 319 644

Налог на прибыль 160 (75) (104)

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

180 12 (12)

Чистая прибыль 210 256 528

Результат от переоценки 
долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль

220 2 10

Совокупная прибыль 240 258 538

Годовая индивидуальная отчетность ООО «Форвард-Брокер» за 2018 год 

в полном объеме размещена на интернет-сайте vipinsurance.by.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью «Форвард-Брокер»

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Наименование аудируемого лица: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Форвард-Брокер» (ООО «Форвард-Брокер») 

Местонахождение: 220007, г. Минск, ул. Авакяна, д.19, пом.191, комн. 

14. 

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Министер-

ством финансов Республики Беларусь 21 апреля 2006 г., регистрационный 

номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей № 806000181. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО 

«Форвард-Брокер», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 

2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 

капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «Форвард-Брокер» 

достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положе-

ние ООО «Форвард-Брокер» на 31 декабря 2018 года, а также финансовые 

результаты его деятельности и изменения его финансового положения, в 

том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на указан-

ную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и на-

циональных правил аудиторской  деятельности. Наши обязанности в со-

ответствии с этими правилами описаны далее в разделе «Обязанности 

аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности». 

Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому 

лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной 

этики. Мы считаем, что полученные аудиторские доказательства являются 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

аудиторского мнения.

Директор

частного предприятия «Аудит-конто» 

(аудитор, проводивший аудит) А. Г. Гапанович

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Наименование: Частное аудиторское унитарное предприятие «Аудит-

конто».

Местонахождение: 220004 г. Минск, ул. Кальварийская, д.1-1, каб. 205. 

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским 

горисполкомом 01.02.2007 года, регистрационный номер в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 190799512.

Дата подписания аудиторского заключения: 11 марта 2019 года 

АД ПЕ РА ГАВОРАЎ ДА ДА МОЎ ЛЕ НАС ЦЯЎ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па сло вах кі раў ні ка бе ла рус кай 

дзяр жа вы, яго су стрэ ча ў Пе кі не з Сі 

Цзінь пі нам у боль шай сту пе ні на сі ла 

пра та коль ны ха рак тар. Гэ та звя за на з 

вя лі кай коль кас цю су стрэч стар шы ні 

КНР з за меж ны мі лі да ра мі, якія пры бы-

лі ў ста лі цу Кі тая для ўдзе лу ў фо ру ме 

«По яс і шлях». Пры гэ тым Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад крэс ліў: ба кам уда ло ся 

не прос та аба зна чыць га лоў ныя кі рун-

кі двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, але і 

пад пі саць важ ныя між дзяр жаў ныя да-

ку мен ты. Бе ла рус кі лі дар да даў, што 

за час яго ві зі ту ба кі пад пі шуць звыш 

20 су мес ных да га во раў і па гад нен няў.

Не ка то рыя ўжо пад пі са ныя. У іх лі-

ку — між ура да вае па гад нен не аб тэх-

ні ка-эка на міч най да па мо зе, а так са ма 

па гад нен не па між Дзяр жаў ным мыт-

ным ка мі тэ там Бе ла ру сі і Га лоў ным 

мыт ным упраў лен нем КНР аб уза ем-

ным пры знан ні пра гра мы ўпаў на ва жа-

ных эка на міч ных апе ра та раў Бе ла ру сі 

і пра гра мы КНР па кі ра ван ні доб ра сум-

лен ны мі прад пры ем ства мі.

Ме ма ран ду мы аб уза е ма ра зу мен ні 

пад пі са лі Дзяр жаў ны ка мі тэт па стан-

дар ты за цыі Бе ла ру сі і Дзяр жаў ная 

ад мі ніст ра цыя па рэ гу ля ван ні рын ку 

КНР у га лі не стан дар ты за цыі, ацэн кі 

ад па вед нас ці, мет ра ло гіі і акрэ ды та-

цыі. Так са ма гэ та зра бі лі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі і Дзяр жаў нае 

ўпраў лен не па спра вах ахо вы зда роўя 

КНР.

За клю ча ны ме ма ран дум аб уза е ма-

ра зу мен ні па між Дзяр жаў ным мыт ным 

ка мі тэ там Бе ла ру сі і Га лоў ным мыт ным 

упраў лен нем КНР аб ума ца ван ні парт-

нёр ства для па ско ра на га здзяйс нен ня 

мыт ных апе ра цый у да чы нен ні да та ва-

раў у рам ках транс еў ра зій скіх чы гу нач-

ных кан тэй нер ных пе ра во зак.

Па між Мі ніс тэр ствам сель скай гас-

па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі і Га лоў-

ным мыт ным упраў лен нем КНР пад пі-

са ны пра та кол аб ве тэ ры нар ных і са ні-

тар ных па тра ба ван нях па па стаў ках у 

Кі тай кар ма вых ма лоч ных пра дук таў.

Па дзе лім ся тэх на ло гі я мі
Яшчэ ў пер шы дзень ві зі ту Аляк-

сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з прэ зі-

дэн там Уз бе кі ста на Шаў ка там Мір зі ё-

е вым. Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што 

на ша кра і на за ці каў ле на дзя ліц ца тэх-

на ло гі я мі з Уз бе кі ста нам і ства рыць 

там па спя хо выя прад пры ем ствы.

«Не толь кі вя лі кія ім пе рыі мо гуць 

да па ма гаць нам з ва мі. Шмат доб рых 

тэх на ло гій ёсць і ў ся рэд ніх, ма лых 

дзяр жа вах. У нас ёсць тэх на ло гіі, якія 

па трэб ныя Уз бе кі ста ну, уз бек ска му на-

ро ду, вель мі па доб на му на бе ла ру саў. 

У мя не аса біс та ёсць азарт пе ра нес ці 

гэ тыя тэх на ло гіі ва Уз бе кі стан і ства-

рыць там су час ныя прад пры ем ствы, 

якія бу дуць пры кла дам для ін шых», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Гэ тыя пла ны ад люст ра ва ны ў да-

рож най кар це раз віц ця су пра цоў ніц тва 

дзвюх кра ін (да рэ чы, там 155 ме ра пры-

ем стваў) — і бе ла рус кі лі дар звяр нуў 

ува гу, што на ша кра і на вель мі дак лад-

на вы кон вае на ме ча нае. Кры тэ рый 

тут — та ва ра аба рот, які, па вод ле слоў 

Прэ зі дэн та, за год вы рас тае на 20 %.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўпэў не ны, што Бе ла русь і Уз бе кі стан 

мо гуць да сяг нуць знач на боль шых вы-

ні каў у ганд лі. Ён так са ма да даў, што 

на ша кра і на пры кла дзе мак сі мум на-

ма ган няў для рэа лі за цыі пла наў.

У ад каз Шаў кат Мір зі ё еў рас ка заў, 

што аса біс та кант ра люе вы ка нан не 

ме ра пры ем стваў да рож най кар ты. Па-

вод ле яго слоў, ба кі да мо ві лі ся пе ра-

нес ці ва Уз бе кі стан бе ла рус кія ма гут-

ныя тэх на ло гіі, су пра цоў ніц тва толь кі 

па ча ло ся, але вы нік ужо бач ны.

Па вод ле Бел ТА.

Ён на га даў, што Гру па 

пад трым кі Шаў ко ва га шля-

ху бы ла ство ра на ў Мін ску ў 

час пра вя дзен ня 26-й што га-

до вай се сіі ПА АБ СЕ ў 2017 

го дзе. Та ды бы ло 17 кра ін-

удзель ніц — усе яны вы ка за-

лі жа дан не і ўвай шлі ў гэ тую 

Гру пу. За два ня поў ныя га-

ды да да ло ся яшчэ сем кра ін. 

Ся род удзель ніц у тым лі ку 

і кра і ны Еў ра са ю за, та кія, 

як Іта лія, Іс па нія, Фран цыя, 

Поль шча, Ру мы нія.

«Бе ла рус кі бок, без умоў-

на, за ці каў ле ны ў тым, каб 

мы ства ры лі та кую імі джа-

вую пля цоў ку, чар го вы раз 

пры цяг ну лі ўва гу буй ных 

парт нё раў. Мы не ўтой ва-

ем, што наш па ра дак дня 

ў асноў ным бу дзе пра ця ты 

эка на міч ным бло кам пы-

тан няў. Перш за ўсё, гэ та 

ін вес ты цый ная пры ваб-

насць, — ска заў Ба ляс лаў 

Пірш тук. — Дру гое: мы з'яў-

ля ем ся су вяз ным мос там 

па між Еў ра зій скім эка на-

міч ным са юзам і Еў ра саю-

зам. У нас вель мі доб рая 

інф ра струк ту ра, ма гут ная 

ла гіс ты ка, та му па вя лі кім 

ра хун ку ў еў ра пей цаў ня-

ма ін шых ка лі до раў, па якіх 

яны маг лі б ка му ні ка ваць з 

асноў ны мі парт нё ра мі з За-
ха ду і Ус хо ду».

Па вод ле яго слоў, Гру па 
пад трым кі Шаў ко ва га шля ху 
імк нец ца не дуб ля ваць функ-
цыі АБ СЕ — больш па лі ты-

за ва най струк ту ры. «За да-

ча гэ тай Гру пы, — зазначыў 

ён, — знай сці но вую ні шу, не 

паў та ра ю чы ся».

Акра мя та го, Ба ляс лаў 

Пірш тук рас ка заў, што на 

ІІ Між на род най пар ла менц-

кай кан фе рэн цыі Гру пы 

пад трым кі Шаў ко ва га шля-

ху Пар ла менц кай асамб леі 

АБ СЕ бу дзе пры ня ты важ ны 

да ку мент. «Мы бу дзем пры-

маць Мін скую дэк ла ра цыю. 

І мы спра бу ем там за клас-

ці пэў ныя тэ зі сы і па сы лы, 

якія бы лі б бліз кія і зра зу-

ме лыя не толь кі ў Бе ла ру сі, 

але каб на шы парт нё ры бы-

лі за ці каў ле ны ў су пра цоў-

ніц тве. Гэ та зна чыць, на ша 

мэ та — не прос та ся бе па-

ка заць, а пры цяг нуць пры-

хіль ні каў», — рас тлу ма чыў 

пар ла мен та рый.

У са мой дэк ла ра цыі ня ма 

жорст кіх аба вя за цель стваў і 

тэр мі наў, прос та аб вя шча юц-

ца пэў ныя тэ зі сы і гу чыць за-

пра шэн не да су пра цоў ніц тва. 

Да рэ чы, гэ та не бе ла рус кая 

дэк ла ра цыя, а дэк ла ра цыя 

кра ін-удзель ніц Гру пы. «Мы 

вель мі мір ныя тэ мы пра па-

ну ем — пра ца ваць над рос-

там эка но мі кі, па вы шэн нем 

ўзроў ню даб ра бы ту, ста біль-

нас ці, бяс пе кі ў рэ гі ё нах», — 

па ве да міў ён.

Без умоў на, Бе ла русь на 

гэ тай кан фе рэн цыі па ка жа 

свае прак тыч ныя маг чы мас-

ці. На прык лад, ін дуст ры яль-

ны парк. Пры гэ тым на мес нік 

Стар шы ні Па ла ты прад стаў-

ні коў звяр нуў ува гу: важ ны 

не прос та пры ход ін вес та ра 

і ад крыц цё вы твор час цяў. 

Важ на, каб вы со ка тэх на-

ла гіч ную пра дук цыю мож на 

бы ло пра па на ваць парт нё-

рам. «Экс парт ны склад нік у 

нас, без умоў на, за ха ва ец ца 

до сыць вя лі кі. Усё, што мы 

бу дзем вы раб ляць звыш тых 

аб' ёмаў, якія мы ро бім сён-

ня, — зра зу ме ла, іх трэ ба 

пра да ваць на экс парт. Ка-

му? Вя до ма, ха це ла ся б у 

Еў ро пу», — да даў Ба ляс лаў 

Пірш тук.

Пар ла мен та рый так са-

ма ад зна чыў, што ў рам ках 

кан фе рэн цыі ак цэнт бу дзе 

зроб ле ны на іна ва цыі, но-

выя тэх на ло гіі і ліч ба вую 

эка но мі ку. «Усё гэ та не аб-

ход на для су пра ва джэн ня 

тых пра ек таў, якія бу дуць 

вы рас таць ва кол марш ру-

ту», — ска заў ён.

Пры гэ тым Ба ляс лаў 

Пірш тук пад крэс ліў: важ на, 

каб ліч ба ві за цыя пра ця ла 

ўсе сфе ры жыц ця дзей нас ці. 

І гэ тыя тэх на ло гіі вель мі ня-

дрэн на раз ві тыя ў бе ла рус-

кіх парт нё раў — на прык лад, 

у Швей ца рыі. Мож на вы ка-

рыс таць яе во пыт. У цэ лым, 

у нас на ла джа ны доб рыя 

кан так ты і з Іта лі яй, Іс па-

ні яй. «Гер ма нія — па куль 

не член гэ тай Гру пы, але 

так са ма за ці каў ле на», — 

рас ка заў ён і да даў, што па 

пэў най ін фар ма цыі зга да-

ная дзяр жа ва мо жа ле там 

па поў ніць склад удзель ні-

каў Гру пы.

Ён так са ма звяр нуў ува гу, 

што Бе ла русь у апош нія га-

ды па зі цы я ну ец ца як па спя-

хо вая мі ра твор чая пля цоў ка. 

«І за ўваж це, коль кі вя лі кіх 

сур' ёз ных па лі тыч ных ме ра-

пры ем стваў прай шло ў нас 

апош нім ча сам. Вя до ма, гэ-

та дзя ку ю чы ў цэ лым па зі цыі 

дзяр жа вы, яе кі раў ні ка, МЗС 

кра і ны, — ад зна чыў пар ла-

мен та рый. — Мы ба чым, якія 

ад но сі ны да нас на роз ных 

між на род ных фо ру мах, у якіх 

мы ўдзель ні ча ем».

Ула дзі слаў 

ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

У асно ве па рад ку дня — эка но мі ка
Зу сім хут ка — з 28 да 30 кра са ві ка — у Мін ску 

ад бу дзец ца ІІ Між на род ная пар ла менц кая 

кан фе рэн цыя Гру пы пад трым кі Шаў ко ва га шля ху 

Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ «Адзін по яс, 

адзін шлях: па глыб лен не су пра цоў ніц тва ў імя 

ўстой лі ва га раз віц ця і роск ві ту». На бры фін гу 

на мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ба ляс лаў Пірш тук 

рас ка заў пра пад рых тоў ку да пра вя дзен ня гэ та га 

маш таб на га ме ра пры ем ства.

Тра ды цый ныя пра мыя 

тэ ле фон ныя лі ніі па ўсёй 

Бе ла ру сі прой дуць у гэ тую 

су бо ту, 27 кра са ві ка. 

На су вязь з на сель ніц твам 

вый дуць кі раў ні кі ў рэ гі ё нах 

і Мін гар вы кан ка ме. Вы нік 

та ко га дыя ло гу — апе ра тыў нае 

вы ра шэн не на дзён ных 

пы тан няў. Зрэш ты, 

ад су бо ты да су бо ты коль касць 

праб лем ных зван коў 

ска ра ча ец ца.

Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ-

КА ГА абл вы кан ка ма Ва ле рый Ва сі ле-

віч РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА аб лас-

но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі-

мір Ула дзі мі ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. 

Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ-

СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі-

мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. 

Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН-

СКА ГА абл вы кан ка ма Але-

на Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК. 

Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКАГА 

абл вы кан ка ма Анд рэй Мі хай ла віч 

КУН ЦЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл-

вы кан ка ма Сяр гей Пят ро віч НЕ ЎМЯР-

ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы-

кан ка ма Ган на Мар' я наў на МА ЦЕЛЬ-

СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

КІ РАЎ НІЦ ТВА АБ ЛАС ЦЕЙ НА СУ ВЯ ЗІ


