
27 сакавіка 2014 г. РЭПАРЦЁР 3

АКТИВЫ
На конец 
отчетного 
периода

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (110)  210104 

Нематериальные активы 
(120)

 577

Вложения в долгосрочные 
активы (140)

 21725

Долгосрочные 
финансовые вложения

1 

ИТОГО по разделу 1 (190) 232407 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы (210), в т.ч.: 92589 

незавершенное 
производство (213)

20239 

готовая продукция 
и товары для реализации 
(214)

24073 

товары отгруженные, 
(215)

- 

Расходы будущих 
периодов (230)

223 

Налог на добавленную 
стоимость 
по приобретенным 
ценностям (240)

8398 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность (250)

 66857

Денежные средства 
и их эквиваленты (270)

4255 

Прочие краткосрочные 
активы (280)

15212 

ИТОГО по разделу II (290) 187655 

БАЛАНС  

(млн руб.)

(млн руб.)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2013 ГОД

Наименование показателя За отчетный период

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (010)

633990 

Себестоимость реализованной продукции (030+040+050) 512379 
Прибыль(убыток) от реализации (060) 75278 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности в (090) 51780 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности (150)

-2018 

Налог на прибыль 7256 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (200) 237 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (210) 42269 

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИОНЕРАХ:
Общее годовое собрание акционеров проведено 26.03.2014 г.
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде 6 222,0 млн руб. 
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию, включая налоги: 20 710 руб. 
Срок выплаты дивидендов: с 9.12.2014 по 31.12.2014.
Обеспеченность акции имуществом общества: 1 067,5 тыс. руб.
Количество акционеров – 3688, в том числе 2 юридических лица. 
Среднесписочная численность 1352 человека.
Основной вид деятельности – производство ковров и ковровых изделий.

Генеральный директор Е.Е.Черепнина

Главный бухгалтер А.Н. Шевченко

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На конец 
отчетного 
периода

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал (410) 15022 

Резервный капитал (440) 10859 

Добавочный капитал (450) 294821 

Нераспределенная прибыль 
(460)

 -

ИТОГО по разделу III (490) 320702 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты, 
займы (510) 

 50566

Доходы будущих периодов 
(540)

 2245

ИТОГО по разделу IV (590)  52811

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты 
и займы (610)

- 

Краткосрочная 
кредиторская задолженность 
(630), в т.ч.:

46549

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям (631)

 21879

по авансам полученным (632) 385 

по налогам и сборам (633) 2130 

по социальному страхованию 
и обеспечению (634) 

1100 

по оплате труда (635)  5082

собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 
(637)

6915 

прочим кредиторам (638) 9058 

ИТОГО по разделу V (690)  46549

БАЛАНС (490+590+690) 420062 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года 

ОАО «Витебские ковры»

УНП 300082076

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Пе ры я ды ра бо ты, на пра ця гу якіх 
вы пла та стра ха вых уз но саў не ра бі-
ла ся ха ця б ад ным з ба коў, не ўклю-
ча юц ца ў стаж і ў за ро бак для вы лі-
чэн ня пен сіі.

Для та го, каб мак сі маль на за-
сце раг чы ся бе ад та кіх не пры ем ных 
«сюр пры заў» пры афарм лен ні пен сіі, 
па-пер шае, не вар та зга джац ца на 
па доб ныя ўмо вы пра цы, а па-дру гое, 
мож на ска рыс тац ца сва ім пра вам 
на атры ман не ін фар ма цыі з сіс тэ-
мы дзяр жаў на га са цы яль на га стра-
ха ван ня, у пры ват нас ці, аб вы пла це 
аба вяз ко вых стра ха вых уз но саў. Каб 
атры маць гэ тую ін фар ма цыю, трэ ба 
звяр нуц ца ў ра ён ны ад дзел Фон ду 
са ца ба ро ны на сель ніц тва па мес цы 
жы хар ства або па мес цы зна хо джан-
ня сва ёй ар га ні за цыі.

— Як мож на па вя лі чыць сваю 
пен сію?

— Та кая маг чы масць пра ду гле-
джа на за ка на даў ствам пры зва ро це 
па пен сію ва ўзрос це, паз ней шым за 
агуль на ўста ноў ле ны пен сій ны ўзрост 
(або пры ад мо ве ад атры ман ня ўжо 
пры зна ча най пен сіі па ўзрос це), ка-
лі пры гэ тым ма ец ца стаж пра цы не 
менш за 20/25 га доў (ад па вед на ў 
жан чын і муж чын).

За пер шы поў ны год пра цы пас-
ля агуль на ўста ноў ле на га пен сій на га 
ўзрос ту без атры ман ня пен сіі яна 
бу дзе па вя лі ча на на 6% за роб ку, які 
пры ма ец ца для яе вы лі чэн ня, за дру-
гі — на 8%, за трэ ці — на 10%, за 
чац вёр ты — на 12%, за пя ты і кож ны 
на ступ ны год — на 14%.

Ка лі пра ца без атры ман ня пен сіі 
пра цяг ва ец ца менш за год, то па ве лі-
чэн не за кож ныя поў ныя два ме ся цы 
та кой пра цы скла дае 1% за роб ку. Пры 
гэ тым пен сія мак сі маль ным па ме рам 
(75% за роб ку) не аб мя жоў ва ец ца.

У вы ні ку за 5 га доў пра цы без 
атры ман ня пен сіі яе па мер па вя лі-
чыц ца ў 1,7-2 ра зы.

— Па да сяг нен ні 50-га до ва га 
ўзрос ту жан чы на атры ма ла да-
тэр мі но вую пен сію па ўзрос це як 
шмат дзет ная ма ці. Ці бу дзе ўлі ча ны 
час пра цы пас ля пры зна чэн ня пен-
сіі для яе вы лі чэн ня?

— Час пра цы пас ля пры зна чэн ня 
пен сіі па ўзрос це, у тым лі ку да тэр мі-
но вай (на прык лад, за ра бо ту з асаб-
лі вы мі ўмо ва мі пра цы, шмат дзет най 
ма ці, ма ці дзі ця ці-ін ва лі да і г.д.), за ліч-
ва ец ца ў стаж для вы лі чэн ня па ме ру 
пен сіі толь кі ў вы пад ку, ка лі пен сі я нер 
не атрым лі ваў пен сію ў гэ ты пе ры яд.

— Хто мо жа раз ліч ваць на пры-
зна чэн не пен сіі па ўзрос це да тэр-
мі но ва ў вы пад ку зваль нен ня?

— Да тэр мі но ва, але не ра ней чым 
за адзін год да да сяг нен ня агуль на-
ўста ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту, 
мо жа быць пры зна ча на пен сія ча ла-
ве ку, які пры зна ны бес пра цоў ным і 
мае пра ва на атры ман не да па мо гі па 
бес пра цоўі на пра ця гу не менш як 52 
ка лян дар ных тыд няў. Пра ва на да тэр-
мі но вую пен сію па ўзрос це са зго ды 
за яў ні ка вы зна чае ўпраў лен не па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 
толь кі пры ад сут нас ці маг чы мас ці яго 
пра ца ўлад ка ван ня.

Так са ма пры зна чэн не пен сіі па 
ўзрос це да тэр мі но ва — ад на з га-
ран тый для гра ма дзян, зволь не ных у 
су вя зі з лік ві да цы яй ар га ні за цыі. У гэ-
тым вы пад ку пра ва на да тэр мі но вую 
пен сію па ўзрос це так са ма вы зна чае 
ўпраў лен не па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не. Але пры гэ тым па-
він ны быць вы ка на ны на ступ ныя ўмо-
вы: зваль нен не ў су вя зі з лік ві да цы яй 
ар га ні за цыі, ад сут насць маг чы мас ці 
для пра ца ўлад ка ван ня і на ступ лен-

не не аб ход на га ўзрос ту — не ра ней 
чым за два га ды да да сяг нен ня вы-
зна ча на га за ка на даў ствам узрос ту, 
які дае пра ва на пен сію на агуль ных 
пад ста вах.

Вар та звяр нуць ува гу, што аба вяз-
ко вай умо вай для пры зна чэн ня да тэр-
мі но вай пен сіі і ў пер шым, і ў дру гім 
вы пад ках з'яў ля ец ца ад сут насць маг-
чы мас ці пра ца ўлад ка ван ня. Так са ма 
не аб ход на на яў насць па тра ба ва най 
пра цяг лас ці мі ні маль на га стра ха во га 
ста жу (не менш за 10 га доў) і агуль-
на га ста жу пра цы.

— Ці ўклю ча ец ца пра ца за ме жа-
мі Бе ла ру сі ў стаж пры пры зна чэн-
ні пен сіі і пры якіх умо вах?

— У стаж пра цы за ліч ва юц ца пе-
ры я ды пра цы, у тым лі ку той, што пра-
ця ка ла за мя жой, пры ўмо ве, што на 
пра ця гу гэ тых пе ры я даў ажыц цяў ля-
ла ся вы пла та аба вяз ко вых стра ха вых 
уз но саў у ад па вед нас ці з за ка на даў-
ствам аб дзяр жаў ным са цы яль ным 
стра ха ван ні.

Пры на кі ра ван ні ра бот ні каў у ка-
ман дзі роў ку за мя жу пе ра лік уз но саў 
у Фонд са цы яль най аба ро ны ажыц-
цяў ля ец ца іх пра ца даў ца мі ў вы зна ча-
ным за ка на даў ствам па рад ку.

Што ты чыц ца асоб, якія пра цу юць 
за ме жа мі на шай кра і ны і не зна хо-
дзяц ца ў пра цоў ных ад но сі нах з пра-
ца даў цам на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, то 
За ко нам «Аб ас но вах дзяр жаў на га 
са цы яль на га стра ха ван ня» ім пра да-

стаў ле на пра ва са ма стой на вы плач-
ваць уз но сы на пен сій нае стра ха-
ван не ў Фонд са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва ў па ме ры 29% ад вы-
зна ча на га імі да хо ду.

Для гэ та га ча ла ве ку не аб ход на 
стаць на ўлік у якас ці пла цель шчы ка 
уз но саў у ад дзя лен не Фон ду па мес-
цы жы хар ства ў Бе ла ру сі. Усе пы тан-
ні, звя за ныя з па рад кам пе ра лі чэн ня 
уз но саў, рас тлу мач ва юц ца пры па ста-
ноў цы на ўлік.

Так са ма не аб ход на ўліч ваць, што 
ў вы пад ку вы пла ты ўзно саў з да хо-
ду, ні жэй ша га за мі ні маль ную за ра-
бот ную пла ту (з улі кам ін дэк са цыі), 
стаж для пры зна чэн ня пен сіі бу дзе 
вы лі чац ца з улі кам па пра ва чна га ка-
э фі цы ен та.

І яшчэ. Згод на з пен сій ным за ка на-
даў ствам, у тых вы пад ках, ка лі па гад-
нен ня мі (да га во ра мі) аб са цы яль ным 
за бес пя чэн ні па між Рэс пуб лі кай Бе-
ла русь і ін шы мі дзяр жа ва мі пра ду-
гле джа ны ін шыя пра ві лы, ад па вед на 
пры мя ня юц ца пра ві лы, вы зна ча ныя 
гэ ты мі па гад нен ня мі (да га во ра мі).

Та кія па гад нен ні (да га во ры) за клю-
ча ны па між дзяр жа ва мі — удзель ні-
ца мі СНД (за вы клю чэн нем Азер бай-
джа на), а так са ма з Літ вой і Лат ві яй. 
З па ла жэн ня мі гэ тых па гад нен няў 
мож на азна ё міц ца ва ўпраў лен ні па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не па мес цы жы хар ства.

— У якім па ме ры ажыц цяў ля-
ец ца вы пла та пен сій асо бам, якія 
зна хо дзяц ца ў да мах-ін тэр на тах 
для са ста рэ лых на дзяр жаў ным 
за бес пя чэн ні?

— Тым, хто зна хо дзіц ца на дзяр-
жаў ным за бес пя чэн ні ў дзяр жаў ных 
ста цы я нар ных уста но вах са цы яль на-
га аб слу гоў ван ня, у тым лі ку ў да мах-
ін тэр на тах для са ста рэ лых і ін ва лі даў, 
вы плач ва ец ца 10% пры зна ча най пен-
сіі, але не менш за 20% мі ні маль на га 
па ме ру пен сіі па ўзрос це. У вы пад ках, 
ка лі па мер іх пен сіі пе ра вы шае кошт 
утры ман ня ва ўста но ве, вы плач ва-
ец ца роз ні ца па між пен сі яй і кош там 
утры ман ня, але не менш за 10% пры-
зна ча най пен сіі і не менш за 20% мі ні-
маль на га па ме ру пен сіі па ўзрос це.

Ін ва лі дам вай ны і ін шым удзель-
ні кам вай ны пен сіі вы плач ва юц ца ў 

та кім жа па рад ку, але не менш за 
25% пры зна ча най пен сіі і не менш за 
20% мі ні маль на га па ме ру пен сіі па 
ўзрос це.

Ка лі пен сі я нер з'яз джае з до ма-
ін тэр на та на тэр мін звыш ад на го ме-
ся ца (без ад лі чэн ня з яго), пен сія яму 
вы плач ва ец ца ў поў ным па ме ры.

— Ча му для атры ман ня пен сіі 
па плас ты ка вай карт цы не аб ход на 
што год афарм ляць за яву?

— Пен сія мо жа вы плач вац ца праз 
банк (пры на яў нас ці за клю ча на га да-
га во ра); ар га ні за цыю паш то вай су-
вя зі; ар га ні за цыю, якая ажыц цяў ляе 
дзей насць па да стаў цы пен сій. Пра ва 
вы ба ру спо са бу вы пла ты (да стаў кі) 
пен сіі на ле жыць пен сі я не ру.

Уста ля ван не аб ме жа ван ня тэр мі ну 
дзе ян ня за явы аб пе ра лі чэн ні пен сіі на 
карт-ра ху нак у пад раз дзя лен не бан-
ка — адзін са спо са баў за бяс пе чыць 
кант роль за мэ та вым рас хо да ван нем 
пен сій ных срод каў. Спра ва ў тым, што 
пры вы пла це пен сій праз ар га ні за цыі 
паш то вай су вя зі або па да стаў цы пен-
сій за бяс печ ва ец ца не па срэд ны кан-
такт асо бы, якая вы плач вае пен сію, і 
пен сі я не ра, а пры атры ман ні пен сіі па 
плас ты ка вай карт цы бан ка не маг чы-
ма ве даць, хто ёю фак тыч на ка рыс та-
ец ца і ці жы вы пен сі я нер. Та му за ка-
на даў ствам вы зна ча на па тра ба ван не 
пра га да вы тэр мін дзе ян ня за явы аб 
пе ра лі чэн ні пен сіі на карт-ра ху нак у 
пад раз дзя лен не бан ка. Па тра ба ван не 
да атры маль ні ка са цы яль ных вы плат 
па цвер дзіць зна хо джан не ў жы вых 
з'яў ля ец ца стан дарт ным і шы ро ка 
ўжы ва ец ца ў прак ты цы, у тым лі ку 
між на род най.

— Ці бу дзе па вы шац ца пен сій ны 
ўзрост?

— У Бе ла ру сі не пла ну ец ца па вы-
шаць пен сій ны ўзрост. Але да сяг нен-
не ра бот ні ка мі 55 і 60 га доў не з'яў ля-
ец ца пры чы най для іх зваль нен ня, бо 
ў гэ тым уз рос це лю дзі ўжо пра фе сі я-
на лы сва ёй спра вы, і іх во пыт і ве ды 
мо гуць быць ка рыс ны мі най маль ні ку. 
Мы бу дзем сты му ля ваць больш поз ні 
вы хад на пен сію. За раз пры за роб ку, 
вы шэй шым за ся рэд ні, ча ла ве ку вы-
гад на як ма га даў жэй пра ца ваць без 
атры ман ня пен сіі.

Свят ла на БУСЬ КО.

ШТО ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ ПРА ПЕН СІЮ

Гэ та не прос та ге ра і ня спек-
так ля па вод ле п'е сы Ку па лы, 
які стаў ві зі тоў кай ад на го з 
бе ла рус кіх тэ ат раў.

Сён ня ў На цы я наль ным ака дэ-
міч ным рус кім дра ма тыч ным тэ-
ат ры імя М. Гор ка га на су стрэ чу з 
«Паў лін кай» збя руц ца дзея чы ай-
чын ных тэ ат раў: у дзень пра фе сій-
на га свя та на за вуць ула даль ні ка 
прэ стыж най пра фе сій най прэ міі, 
якую за сна ваў Са юз тэ ат раль-
ных дзея чаў. Прыз «Хрус таль ная 
Паў лін ка» (за ўнё сак у раз віц цё 
ай чын на га тэ ат раль на га мас тац-
тва) сё ле та ўру ча юць ужо ў 21 
раз. Пер шай яе атры ма ла Стэ фа-
нія Ста ню та. Але ёсць яшчэ шэ раг 
прэ мій СТД у роз ных на мі на цы ях.

Так са ма ў гэ ты свя точ ны дзень 
у тэ ат ры імя Гор ка га ад бу дзец ца 
гра мад скі пра гляд ка ме дыі «Вы-
хад кі Ха ну мы» па вод ле А. Ца га-
рэ лі на му зы ку Гія Кан чэ лі. Спек-

такль, які ста віць Сяр гей Ка валь-
чык, раз лі ча ны на шы ро кае ко ла 
гле да чоў.

Зрэш ты, усё тое, што ад бы ва-
ец ца ў Між на род ны дзень тэ ат ра 
на пад мост ках, раз лі ча на най-
перш на гле да ча. Кож ны тэ атр 
у гэ ты дзень ла дзіць ка пус ні кі, 
прэм' е ры, су стрэ чы.

— У мя не да гэ та га свя та ма-
ла дзёж на-цёп лыя ад но сі ны яшчэ 
з ча су пра цы ў Ку па лаў скім тэ ат-
ры, — пры зна ец ца мас тац кі кі раў-
нік Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе-
ла рус кай дра ма тур гіі Аляк сандр 
Гар цу еў. — Мы заў сё ды ра бі лі 
ка пус ні кі. Гэ та бы ла маг чы масць 
інакш рас крыц ца пе рад пуб лі кай. І 
ў тэ ат ры, дзе я пра цую сён ня, ёсць 
тра ды цыя ра біць ка пус ні кі. Та кім 
чы нам, да на ша га пра фе сій на га 
свя та мы рых ту ем сва ім гле да чам 
па да ру нак.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Доб ры дзень, да ра гая рэ дак цыя!
Даў но ўжо я збі ра ла ся на пі саць, за свед чыць вам 

сваю па ва гу. Раб лю гэ та, да сы ла ю чы карт ку на 
ро зыг рыш пры зоў. Ка лі вы пад зе вый граць (а гэ та 
ўжо зда ра ла ся), бу ду ра да ўдвай не. Бо га зе ту вы-
піс ваю... шчы ра ка жу чы, не па мя таю, коль кі га доў. 
Але ж дзя ку ю чы ме на ві та ёй я вяр ну ла ся да бе ла-
рус кай мо вы. Быў грэх: па ча ла кры ху за бы ваць, 
бо, жы ву чы ў го ра дзе, яе, мо жа, па ра дыё толь кі і 
па чу еш. Не вель мі да ва ла ся спяр ша і чы тан не: во ка 
«чап ля ла ся» за ней кія сло вы...

Ця пер чы таю лёг ка і з за да валь нен нем. Ле тась, 
ка ю ся, на адзін квар тал не пад пі са ла ся (зда ло ся — 
до ра га), дык моц на су ма ва ла. Та му ця пер ужо вы-
ра шы ла, што га зе це здрадж ваць не бу ду. «Звяз ду» 
бу ду вы піс ваць і чы таць, па куль зма гу.

Т.В. Ка лі ні на, г. Брэст.

А вы не за бы лі ся, па спе лі пад пі сац ца? Сён ня 
яшчэ не поз на!

Вы слаць карт ку на ро зыг рыш пры зоў, да рэ-
чы, — так са ма.
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Сён ня — Між на род ны дзень тэ ат раСён ня — Між на род ны дзень тэ ат ра  ��

«ПАЎ ЛІН КА» ЯК СІМ ВАЛ СВЯ ТА«ЗВЯЗ ДУ» БУ ДУ ЧЫ ТАЦЬ,
ПА КУЛЬ ЗМА ГУ!»

Ліс та ван неЛіс та ван не  ��

У пры ват нас ці, ён за явіў, што «ця пер пы-
тан не аб змя нен ні па рад ку вы пла ты пен сіі пра-
цу ю чым пен сі я не рам не пра пра цоў ва ец ца».

Так са ма не бу дзе пе ра гля дац ца ўзрос та вы 
па рог для пен сій ных бо ну саў. Як вя до ма, з 1 
сту дзе ня 2012 го да ўста ноў ле на што ме сяч ная 
мэ та вая да пла та да пен сій не пра цу ю чых пен-
сі я не раў, якім больш за 75 га доў. Яна скла дае 
для тых, хто да сяг нуў 75 га доў, 75% мі ні маль-
на га па ме ру пен сіі па ўзрос це, для тых, хто да-
сяг нуў 80 га доў, — 100% мі ні маль на га па ме ру 

пен сіі па ўзрос це. Да пла та ўста наў лі ва ец ца 
з 1-га чыс ла ме ся ца, на ступ на га за ме ся цам 
да сяг нен ня ўзрос ту 75 (80) га доў.

* * *

На ўлі ку ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не ў лю тым гэ та га го да 
зна хо дзі лі ся 2 млн 536 тыс. пен сі я не раў.

Свят ла на БУСЬ КО
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ДарэчыДарэчы  ��
ПА РА ДАК ВЫ ПЛА ТЫ ПЕН СІІ

ПРА ЦУ Ю ЧЫМ ПЕН СІ Я НЕ РАМ ЗМЯ НЯЦ ЦА НЕ БУ ДЗЕ
Пра гэ та ўчо ра 
па ве да міў на мес нік 
мі ніст ра пра цы 
і са цы яль най аба ро ны 
Ва ле рый КА ВАЛЬ КОЎ 
на ан лайн-кан фе рэн цыі 
па пен сій ным 
за бес пя чэн ні, якая 
прай шла на сай це 
Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны.
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