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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «ЭЛЕГАНТ»
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 13, т./ф. 74-59-78

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г. 
млн. руб.

Наименование показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

АКТИВ

Долгосрочные активы
Краткосрочные активы
БАЛАНС

17 416
912

18 328

103
2 430
2 538

ПАССИВ

Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

15 663
629

2 036
18 328

2 224
-

314
2 538

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2012 г.

Наименование показателя
За 

отчетный 
период

За аналог. 
период 

прошлого 
года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг (за вычетом налогов)

1 189 5 048

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг

(981) (3 552)

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего

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

(2 087) (1 608)

в том числе: прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

(470) (270)

в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

(7 312) -

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

- -

Чистая прибыль (убыток) 3245 (1 608)

Пункты 4 - 9, 12, 15 формы № 1 
«Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности».

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 0% (всего, в процентах), в 
том числе:

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Частная - -

5. Количество акционеров – всего 49

В том числе:

юридических лиц 5 из них нерезидентов Республики Беларусь -

физических лиц 44 из них нерезидентов Республики Беларусь 2

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателей
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде 

миллионов 
рублей

0,0 0,0

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном отчетном 
периоде

миллионов 
рублей

0,0 0,0

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги) 

рублей 0,0 0,0

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 0,0 0,0

Обеспеченность акции 
имуществом общества 

тысяч рублей 10,1 40,1

7. Отдельные финансовые результаты деятельности:

Наименование показателей
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов 
рублей

1417 (1828)

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

миллионов 
рублей

 -  -

Долгосрочные обязательства 
миллионов 

рублей
 -  629

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 27

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (только в составе годового отчета): сдача внаем собственного 
недвижимого имущества.

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2013 год – 14 марта 
2014 г.

15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного пове-
дения (только в составе годового отчета): применяется.

Директор ОАО «Элегант» В.Г. Демиденко 

Гл. бухгалтер Т.В. Вязовская
УНН 40078331

Стар шы ня ЖБК «Жыл-
цэнтр» вы ка заў за кла по ча-
насць на конт бу даў ніц тва до-
ма. Яно яшчэ не па ча ло ся, а 
пы тан ні ўзнік лі. «Жыл лё вы 
ка а пе ра тыў сфар мі ра ва ны, 
але фі нан са ван не за трым лі-
ва ец ца, — скар дзіў ся за яў-
нік. — Дом па пла не па ві нен 
быць уве дзе ны ў экс плу а-
та цыю ўжо сё ле та, і лю дзі 
хва лю юц ца, каб ён не тра піў 
у «праб лем ныя». Што ім ра-
біць, ка лі па ды мец ца кошт за 
квад рат ны метр? Боль шасць 
ква тэр на ле жыць шмат дзет-
ным і са цы яль ным сем' ям, у 
якіх кож ная ка пей ка на ва гу 
зо ла та».

Як вы свет лі ла ся, банк ужо 
га то вы па чаць вы да чу крэ ды-
таў, а бу даў ніц тва пач нец ца ў 
блі жэй шыя тэр мі ны. Ды рэк-
тар Баб руй ска га за во да буй-
на па нэль на га до ма бу да ван-
ня Іван Гры няк за пэў ніў, што 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю ён 
бу дзе, як і пла ну ец ца, у снеж-
ні. Кошт квад рат на га мет ра 
ў бу ду чым до ме абы дзец ца 

за бу доў шчы кам у 6,1 міль ё-
на руб лёў. «Каб бу даў ніц тва 
не за цяг ва ла ся, фі нан са-
ван не па він на вес ці ся свое-
ча со ва, — па пя рэ дзіў Пётр 
Руд нік. — Трэ ба, каб жыль цы 
пра гэ та так са ма па мя та лі і 
да сва іх аба вяз каў ста ві лі ся 
ад каз на». Да рэ чы, ця пер на 
Ма гі лёў шчы не 7 праб лем ных 
да моў, бу даў ніц тва якіх вя-
дзец ца з па ру шэн ня мі тэр-
мі наў.

У жы ха роў ма гі лёў ска га 
па сёл ка Дач ны праб ле ма ін-
ша га кштал ту — 6 га доў яны 
зма га юц ца за тое, каб на іх 
ву лі цах бы ла пра кла дзе на 
ка на лі за цыя, але «воз і ця-
пер там». Афі цый ны ад каз 
— ня ма фі нан саў. Сё ле та 
быў ство ра ны ка а пе ра тыў у 
скла дзе 357 ча ла век (24 ву лі-
цы і за ву лак). Стар шы ня ра-
зам з сак ра та ром звяр ну лі ся 
ад яго імя, каб да ве дац ца аб 
кан крэт ных тэр мі нах бу даў-
ніц тва. Сі ту а цыя і на са мрэч 
скла да ная. Толь кі на пра-
клад ку се так на трох ву лі цах 

спат рэ біц ца звыш 5 міль яр-
даў руб лёў. Але ў бюд жэ-
це ўся го 3,2 міль яр да. Пётр 
Руд нік даў рас па ра джэн не, 
каб гар вы кан кам яшчэ раз 
раз гле дзеў гэ тае пы тан не і 
ства рыў гра фік пад клю чэн ня 
ву ліц да «тру бы». Ён так са-
ма за па тра ба ваў, каб бы ла 
ство ра на пра ект на-каш та-
рыс ная да ку мен та цыя на 
ўвесь па сё лак і ўсім жы ха рам 
пра па на ва на бы ло пры няць 
удзел у бу даў ніц тве.

З на ба ле лым пы тан нем 
прый шла да гу бер на та ра 
ма гі ляў чан ка, дач ка якой ра-
зам з дзі цем-ін ва лі дам жы ве 
ў ад на па ка ёў цы. Яна па скар-
дзі ла ся, што ква тэ ра кут няя, 
ха лод ная, а дзі ця ці па тра бу-
юц ца ін шыя ўмо вы. Жан чы на 
звяр ну ла ся па да па мо гу ў бу-
даў ніц тве жыл ля. Гу бер на тар 
за па тра ба ваў ства рыць ка мі-
сію і больш дэ та лё ва азна ё-
міц ца з умо ва мі пра жы ван ня 
сям'і, а так са ма раз гле дзець 
пы тан не аб вы дзя лен ні ін шай 
са цы яль най ква тэ ры, больш 
ад па вед най па трэ бам.

Не каль кі га доў цяг нец-
ца вы ра шэн не праб лем га-
раж на га ка а пе ра ты ву №  10 
Баб руй ска — у апош нія 
га ды па ча ло ся пад тап лен-
не агляд ных ям і пад ва лаў. 
Баб руй скія ўла ды пра па ну-
юць удзель ні кам па бу да ваць 
во да ад вя дзен не за аса біс ты 
кошт. Але, як лі чыць да ве-
ра ная асо ба ка а пе ра ты ва, 
гэ тая праб ле ма агуль ная, 
па коль кі пад тап ля юц ца не 
толь кі зем лі ка а пе ра ты ва. 
Гу бер на тар рас па ра дзіў ся, 
каб бы ла ство ра на ка мі сія 
па вы ву чэн ні гэ та га пы тан ня. 
Ён так са ма па пя рэ дзіў, што 

чле ны ка а пе ра ты ва па він ны 
за рэ гіст ра вац ца ў агенц тве 
па не ру хо мас ці і зя мель ным 
ка даст ры, бо з 2455 ула даль-
ні каў га ра жоў афі цый на свае 
пра вы ўза ко ні лі толь кі 116.

— На коль кі скла да на раз-
гля даць усе гэ тыя пы тан ні? 
— спы та лі жур на ліс ты ў гу-
бер на та ра пас ля та го, як 
апош ні на вед нік па кі нуў па-
кой.

— Ва ўсім ёсць не да пра-
цоў кі, ка лі па ды сці фар-
маль на, не ўнік нуць у сут-
насць праб ле мы, — ад ка заў 
ён. — Па вы ні ках лю бо га 
пры ёму мы, як вы ка наў-
чая ўла да, па він ны вы ра-
шыць праб ле му. Ка лі гэ та 
не да ты чыц ца бюд жэт ных 
за трат і ёсць маг чы масць 
пай сці на су страч, гэ та трэ-
ба ра біць. Але па вяр хоў на га 
стаў лен ня тут быць не па він-
на. І ка лі пы тан не па тра буе 
да пра цоў кі, то яго лепш да-
пра ца ваць ка мі сій на. Пер-
шы год я пры маў шмат ка го 
па тых жа пы тан нях, з які мі 
яны ўжо ад ной чы звяр та лі ся 
да гу бер на та ра. Ду ма лі, раз 
прый шоў но вы ча ла век, ён 
дасць ста ноў чы ад каз. Але ў 
не ка то рых лю дзей бы лі за-
вы ша ныя па тра ба ван ні, яны 
прэ тэн да ва лі не на тое, што 
пра пі са на ў за ка на даў стве, 
і я пад трым лі ваў па пя рэд-
нія ра шэн ні. Ця пер час цей 
на пры ём пры хо дзяць гра-
ма дзя не з цэ лы мі сто са мі 
ад ка заў, уклю ча ю чы чыс та 
фар маль ныя ад піс кі. Але ж 
праб ле му вы ра шаць трэ ба. 
Ня вы ра ша ных пы тан няў 
быць не па він на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

НЯ ВЫ РА ША НЫХ ПЫ ТАН НЯЎ 
БЫЦЬ НЕ ПА ВІН НА,
лі чыць гу бер на тар Ма гі лёў скай воб лас ці Пётр Руд нік

Звы чай на на пры ём 
да гу бер на та ра пры хо-
дзяць лю дзі, пы тан ні 
якіх тра пі лі ў раз рад не-
вы ра шаль ных. Не ка то-
рыя пры но сяць з са бой 
цэ лыя «тал му ды» — так 
зва ныя ад піс кі, якія на-
за па сі лі ся за га ды блу-
кан ня па роз ных ін стан-
цы ях. Чар го вы пры ём не 
стаў вы клю чэн нем. Да 
гу бер на та ра звяр ну ла ся 
9 ча ла век, боль шасць з якіх ме ла прэ тэн зіі з раз ра ду 
жыл лё ва-ка му наль ных. Каб ра за брац ца ў іх праб ле-
мах усе ба ко ва, на пры ём бы лі за про ша ны прад стаў ні кі 
гар- і абл вы кан ка ма, спе цы я ліс ты, у кам пе тэн цыі якіх 
зна хо дзіц ца вы ра шэн не тых ці ін шых пы тан няў.

Бе ла русь зай мае ў 
све це ад но з са мых 
вы со кіх мес цаў па 
коль кас ці жан чын, якія 
атрым лі ва юць вы шэй шую 
аду ка цыю (пад лі кі 
вя дуц ца на 10 ты сяч 
жа но ча га на сель ніц тва).

Па звест ках На цы я наль-
на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, 
«удзель ная ва га» дзяў чат ся-
род сту дэн таў вы шэй шых на-
ву чаль ных уста ноў скла дае 
57%. Ва ўста но вах ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі за хоў-
ва ец ца ген дар ны па ры тэт: 50 
пра цэн таў юна коў і 50 пра-
цэн таў дзяў чат. А вось ва 
ўста но вах пра фе сій на-тэх-
ніч най аду ка цыі коль касць 
юна коў удвая пе ра вы шае 
коль касць прад стаў ніц сла-
ба га по лу.

Пе ра важ на жа но чы мі за-
ста юц ца гу ма ні тар на-са цы-
яль ныя про фі лі аду ка цыі. 
До ля дзяў чат, якія атрым лі-
ва юць ся рэд нюю спе цы яль-
ную і вы шэй шую аду ка цыю 
па ме ды цын скіх спе цы яль-
нас цях, скла дае 80% ад 
агуль най коль кас ці тых, хто 
на іх на ву ча ец ца. Та кая ж до-
ля дзяў чат і на пе да га гіч ных 
спе цы яль нас цях. А на эка на-
міч ных і юры дыч ных спе цы-
яль нас цях іх — 73%.

На ту раль на, што і пра-
фе сія пе да го га за ста ец ца 
пе ра важ на жа но чай. Так, 
у гэ тым на ву чаль ным го-
дзе до ля жан чын ся род на-
стаў ні каў уста ноў агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі да ся гае 
87%. Ся род ды рэк та раў гэ-
тых уста ноў і іх на мес ні каў 
жан чын — 85%.

Ва ўста но вах ся рэд няй 

спе цы яль най аду ка цыі з 
кож ных ча ты рох вы клад чы-
каў — тры жан чы ны. У гэ тым 
звя не пра цу юць ка ля 8 ты сяч 
прад стаў ніц пры го жа га по лу. 
З іх сту пень кан ды да та на вук 
ма юць 29 ча ла век, а зван не 
да цэн та — 16.

Ва ўста но вах вы шэй шай 
аду ка цыі на вы клад чыц кай 
ра бо це за ня та больш як 13 

ты сяч жан чын (56% ад агуль-
най коль кас ці вы клад чы каў), 
ся род якіх 252 — дак та ры на-
вук і больш за 4 ты ся чы — 
кан ды да ты на вук. Ву чо нае 
зван не пра фе са ра ма юць 
227 вы клад чы каў-жан чын, 
а зван не да цэн та — 3,4 ты-
ся чы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

ДЗЯЎ ЧА ТЫ ВЫ БІ РА ЮЦЬ 
ВЫ ШЭЙ ШУЮ АДУ КА ЦЫЮ

ПП  �� рафесійны выбаррафесійны выбар
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Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

КА ЗАХ СТАН УВО ДЗІЦЬ АБ МЕ ЖА ВАН НІ. 
НА ДА РО ГАХ

Мы ра ней па ве дам ля лі, што сё ле та ў су вя зі з умо ва мі на-
двор'я на рэс пуб лі кан скіх аў та ма біль ных да ро гах агуль-
на га ка ры стан ня Бе ла ру сі не бу дуць уво дзіц ца вес на выя 
аб ме жа ван ні на во сі транс парт ных срод каў. 
А вось між на род ным пе ра воз чы кам трэ ба па мя таць, што та кія 

аб ме жа ван ні — з на груз кай на адзі ноч ную вось звыш вась мі тон 
— бу дуць дзей ні чаць на рэс пуб лі кан скіх да ро гах Ка зах ста на.

Дзей ні чаць яны бу дуць з 23 са ка ві ка па 1 мая ў Ак цю бін-
скай, Акма лін скай, Ус ход не-Ка зах стан скай, За ход не-Ка зах-
стан скай, Ка ра ган дзін скай, Ка ста най скай, Паў ла дар скай і 
Паў ноч на-Ка зах стан скай аб лас цях. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пад кант ро лемПад кант ро лем  ��

«НЕ ПРАЗ РЫС ТЫЯ» ЗВЕСТ КІ
Груз кош там звыш 266 міль ё наў руб лёў спра ба ва лі 
вы даць за на шмат больш тан ную пра дук цыю.
У пункт мыт на га кант ро лю «Мінск — СЭЗ» быў прад стаў-

ле ны та вар, які ў да ку мен тах за яві лі як афар ба ва нае шкло. 
Агуль ная ва га та ва ру скла да ла амаль 23 то ны.

Шкло, што вез лі з Чэш скай Рэс пуб лі кі для кам па ніі, за рэ гіст-
ра ва най у бе ла рус кай ста лі цы, вы клі ка ла ў су пра цоў ні каў мыт ні 
па да зрэн ні. Яны за су мня ва лі ся ў праў дзі вас ці звес так, ука за ных 
у дэк ла ра цыі. У вы ні ку ака за ла ся, што кошт гру зу са праў ды за-
ні жа ны ў больш чым два ра зы. І ка лі б не дак лад насць звес так 
не бы ла вы яў ле на, гас па да ры гру зу змаг лі б «змен шыць» па мер 
мыт ных пла ця жоў аж но на 65 міль ё наў руб лёў.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.


