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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 года

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ на 01.04.2014 на 01.04.2013

1 2 3 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 577 670.5 389 427.6

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 11 597.5 12 414.6

4
Средства 
в Национальном банке

1103 760 949.3 1 281 720.9

5 Средства в банках 1104 1 006 365.4 1 297 744.7

6 Ценные бумаги 1105 2 237 437.1 1 462 828.2

7 Кредиты клиентам 1106 14 660 320.4 12 205 410.1

8
Производные 
финансовые активы

1107 - 194.6

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 29 785.9 29 785.9

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 1 101 733.1 747 717.2

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 6 179.5 -

12 Прочие активы 1111 177 857.4 193 918.7

13 ИТОГО активы 11 20 569 896.1 17 621 162.5

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка

1201 78.7 364 557.7

16 Средства банков 1202 10 153 465.2 8 363 561.2

17 Средства клиентов 1203 6 956 134.6 5 753 857.8

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 90 361.6 391 465.7

19
Производные финансовые 
обязательства

1205 7.4 606.5

20 Прочие обязательства 1206 327 803.2 229 751.2

21 ВСЕГО обязательства 120 17 527 850.7 15 103 800.1

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 1 174 075.0 1 174 075.0

24 Эмиссионный доход 1212 - -

25 Резервный фонд 1213 369 717.4 245 426.6

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 594 969.0 464 129.9

27 Накопленная прибыль 1215 903 284.0 633 730.9

28 ВСЕГО капитал 121 3 042 045.4 2 517 362.4

29
ИТОГО обязательства 
и капитал

12 20 569 896.1 17 621 162.5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
за 3 месяца 2014 года

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»
(в миллионах белорусских рублей)

 № 
п/п

Наименование статьи Символ
за 3 месяца 
2014 года

за 3 месяца 
2013 года

1 2 3 5 6

1 Процентные доходы 2011 577 080.4 458 717.9

2 Процентные расходы 2012 251 014.1 241 884.6

3
Чистые 
процентные доходы

201 326 066.3 216 833.3

4 Комиссионные доходы 2021 153 110.3 113 831.5

5 Комиссионные расходы 2022 77 581.2 28 412.4

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 75 529.1 85 419.1

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными 
камнями

203  935.7 121.9

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 1 264.8 23 139.7

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 23 717.2 23 842.2

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206  (3 062.5)  (11 183.0)

11
Чистые отчисления
 в резервы

207 98 587.2 65 766.8

12 Прочие доходы 208 9 917.6 2 910.5

13 Операционные расходы 209 175 947.5 126 519.7

14 Прочие расходы 210 10 925.6 23 580.0

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 148 907.9  125 217.2 

16 Налог на прибыль 212 25 996.4 23 189.4

17 ПРИБЫЛЬ  (УБЫТОК) 2 122 911.5  102 027.8 

Председатель Правления П.В. Каллаур

Главный бухгалтер Л.А. Филиппова

Дата подписания  7 апреля 2014 года

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

Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая 
отчетность за 2014 год, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Республики Беларусь.

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 27.12.2013 № 6. УНП 100010078.

У су вя зі з ад крыц цём се зо на па ля ван ня на са мцоў 
це це ру ка і глуш ца Дзяр жаў ная ін спек цыя ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на гад вае, што за не за кон ную зда бы чу це це ру-
ка да вя дзец ца па кры ваць на не се ную пры ро дзе шко ду 
ў па ме ры 10 ба за вых ве лі чынь, за глуш ца — 70 ба за вых 
ве лі чынь, што аў та ма тыч на цяг не за са бой кры мі наль-
ную ад каз насць.

— Каш тоў насць глуш ца аб умоў ле на яго не шмат лі кас цю 
ў пры ро дзе Бе ла ру сі (менш за 10 ты сяч асо бін), у той час 
як це ця рук з'яў ля ец ца больш рас паў сю джа най птуш кай ся-
мей ства це це ру ко вых. Па ля ван не на глуш ца ці ка вае яшчэ 
і з-за бія ла гіч ных асаб лі вас цяў гэ тай птуш кі: на блі зіц ца да 
яе мож на, толь кі пад га даў шы мо мант, ка лі, та ку ю чы глу шэц, 
па-асаб лі ва му «шчоў кае» і «глух не» на не каль кі се кунд, 
— па ве да мі ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Воль га Гра мо віч.

Пра цяг ва ец ца і се зон па ля ван ня на ва да плаў ную дзі чы-
ну: гусь — бе ла ло бую і шэ рую, гу мен ні ка і ка над скую ка зар-
ку (акра мя не ка то рых па ляў ні чых угод дзяў — у асноў ным па 
Брэсц кай і Ві цеб скай аб лас цях, дзе да 1 сту дзе ня 2015 го да, 
згод на з па ста но вай Мінп ры ро ды, дзей ні чае за ба ро на на 
гэ ты від па ля ван ня). Дзярж ін спек цыя звяр тае ўва гу па ляў-
ні чых на тое, што пры па ля ван ні на пту шы ных трэ ба за хоў-
ваць пра ві лы бяс пе кі: не стра ляць па птуш цы, якая ўзля тае 

ні жэй чым 2,5 мет ра ва ўмо вах аб ме жа ва най бач нас ці, на 
шум, шо рах, па ня яс на бач най цэ лі, у ту ма не, пры цем ках, 
су праць сон ца і пры ін шых не спры яль ных умо вах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

— Тры ча ма да ны адзен ня на збі ра ла-
ся! — смя ец ца вы ка наў ца. Але тут жа 
пе ра клю ча ец ца на больш сур' ёз ны тон 
і рас каз вае, што для ўсёй бе ла рус кай 
дэ лег а цыі сты ліс ты пры ду ма лі кар па-
ра тыў ны стыль а-ля «mr Cheesecake»: 
мод ныя бе лыя ка шу лі (іх, да рэ чы, па-
шы лі бе ла рус кія вы твор цы), кла січ ныя 
цём ныя на га ві цы і галь шту кі-ба бач кі. 
Та кі вы гляд, як мяр ку юць спе цы я ліс ты, 
да па мо жа на шай ка ман дзе вы лу чыц ца 
вон ка ва ў агуль ным, за звы чай вель мі 
яр кім, ка лей да ско пе «Еў ра ба чан ня».

У гэ тым жа рэ чы шчы вы ка на на і про-
ма-пра дук цыя: дыск і ін фар ма цый ны 
бук лет, які прад стаў ляе бе ла рус ка га ар-
тыс та, маг ні ты з края ві да мі Мін ска, а 
так са ма спе цы яль ныя VІP-су ве ні ры для 
ка лег-тэ ле ві зій ні каў і ар тыс таў з ін шых 
кра ін, што ўдзель ні ча юць у сё лет нім 
кон кур се. Да па ма га юць на ладж ваць 
ста сун кі з прад стаў ні ка мі роз ных кра ін і 
ар га ні зоў ва юць роз ныя пі яр-ак цыі аж но 
два пі яр шчы кі — адзін пра цуе на рус ка-
моў ную аў ды то рыю, дру гая, бры тан ка 
Кэт рын Ло кет, — на анг ла моў ную.

Але га лоў нае, што па вя зе бе ла рус-
кі ўдзель нік на «Еў ра ба чан не» — без-
умоў на, сам кон курс ны ну мар на пес ню 
«Cheesecake». Ужо вя до ма, што ў ім, 
акра мя ўлас на са ліс та Тэа (Юрыя Ва-
шчу ка), бу дуць за дзей ні ча ны бэк-ва ка-
ліс ты Дзя ніс Ліс, Ар цём Ахпаш і Юрый 
Се ляз нёў, а так са ма тан цо ры Аляк-
сандр За лес кі і Анд рэй Мар ты наў.

— Як так атры ма ла ся, што са бра лі ся 
«ў джа зе толь кі хлоп чы кі»? — па ці ка-
ві лі ся мы.

— А вы ча ка лі, што бу дзе, як у клі пе, 
дзяў чы на-пры га жу ня? — ажыў ля ец ца 
Тэа. — Вель мі час та на ват ка ле гі-ар тыс-
ты пы та юц ца, ці бу дзе ўсё, як у клі пе. Я 
лі чу, што про ма-кліп і сцэ ніч ны ну мар 
— рэ чы зу сім роз ныя: ка лі кліп зды ма-
ец ца на якім-не будзь ай сбер гу, на пэў-
на, не трэ ба гэ ты ж ай сберг ра біць і на 
сцэ не. Кан цэп цыя вы ступ лен ня да во лі 

прос тая: мы з сяб ра мі ў доб рым на строі 
гу ля ем па ву лі цы і спя ва ем пра тое, што 
хо піць, на рэш це, на зы ваць хлоп цаў «са-
лод кі мі чыз кей ка мі», мы ад гэ та га ўжо 
ста мі лі ся. Ад па вед на з гэ тай за дум кай 
і пад бі ра лі ся ўдзель ні кі — усе яны на-
са мрэч не толь кі мае ка ле гі па сцэ не, 
але і доб рыя сяб ры, вы дат ныя хлоп цы, 
з які мі вель мі кам форт на і лёг ка пра ца-
ваць. На огул, я лі чу, вель мі важ на, што 
сё ле та па да бра ла ся цу доў ная ка ман да, 
дзе ўсе ра зу ме юць адзін ад на го.

Увесь мі ну лы ты дзень спя вак пра-
ца ваў з за про ша ны мі за меж ны мі спе-
цы я ліс та мі — швед скай рэ жы сёр кай 
Ці не Ма ту ле сі, якая ра бі ла па ста ноў ку 
ну ма ра, і пе да го гам па ва ка ле Алек сам 
Па наі з Кіп ра, які доб ра ве дае спе цы фі-
ку кон кур су як на ўлас ным пры кла дзе, 
так і па пра цы з ін шы мі ар тыс та мі. Па-
мя та ю чы пра тое, што леп шае  — во раг 
доб ра га, усім зна ё мы ва ры янт кон курс-
най пес ні вы ра шы лі іс тот на не змя няць, 
каб не са пса ваць яе, а толь кі кры ху 
«да шлі фа ваць», па леп шыць асоб ныя 
мо ман ты.

На коль кі гэ та ўда ло ся зра біць — 
уба чым ужо праз два з па ло вай тыд ні. 
Па куль жа «Cheesecake» ак тыў на пад-

хоп лі вае пуб лі ка на про ма-кан цэр тах, 
а вы ка наў ца і ўся ка ман да на цэ ле ны 
на мак сі маль на доб ры вы нік. Але пра-
гно зы ра біць не бя руц ца і пы тан ні пра 
маг чы мую пе ра мо гу су стра ка юць з 
усмеш кай. «Да вай це не бу дзем за га-
няць са міх ся бе і ар тыс та ў рам кі пла-
наў, якое мес ца нам трэ ба за няць, а 
прос та атры ма ем за да валь нен не ад 
гэ та га вя ліз на га, яр ка га свя та!» — пра-
па нуе кі раў нік пра ек та «Еў ра ба чан не» 
ў Бе ла ру сі Воль га Шля гер.

На пя рэ дад ні ад лё ту ў Ка пен га ген Тэа 
па спее яшчэ вы сту піць на ве ча рын цы 
ў Маск ве, якую ла дзяць прад стаў ні цы 
Ра сіі сёст ры Тал ма чо вы з удзе лам ра-
сій скіх эст рад ных «зо рак» і кан кур сан-
таў са Шве цыі, Ру мы ніі, Азер бай джа на, 
Сан-Ма ры на, а так са ма возь ме ак тыў-
ны ўдзел ва ўлас ных «про ва дах» — афі-
цый ным ме ра пры ем стве з аб са лют на 
не афі цый най наз вай «Хла печ нік Тэа». 
Па жа да юць спе ва ку ўда чы і ска жуць 
сло вы пад трым кі не толь кі вя до мыя бе-
ла рус кія ар тыс ты, але так са ма пе ра мо ж-
ца «Еў ра ба чан ня-2009», нар ве жац з бе-
ла рус кі мі ка ра ня мі Аляк сандр Ры бак і 
прад стаў нік на шай кра і ны на «Еў ра ба-
чан ні-2008» Рус лан Алях но, які ця пер 
жы ве і пра цуе ў Ра сіі.

А ўжо 28 кра са ві ка бе ла рус кая дэ ле-
га цыя на ча ле з на мес ні кам стар шы ні 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Ма ра там Мар-
ка вым ад пра віц ца ў Да нію, дзе стар туе 
так зва ны «Еў ра ты дзень». 30 кра са ві ка 
ў Тэа ад бу дзец ца пер шая рэ пе ты цыя на 
сцэ не B&W Hallerne на востраве Рэфс-
халеюн, дзе прой дзе кон курс, 3 мая — 
дру гая рэ пе ты цыя і прэс-кан фе рэн цыя 
для прад стаў ні коў між на род ных СМІ.

ПРОС ТАЯ МО ВА
— Каб доб ра вы сту піць на «Еў ра ба-

чан ні», не па трэб на міль ё наў до ла раў! 
Га лоў нае, каб пес ня і ну мар бы лі зроб-
ле ны пра фе сій на, якас на і з гус там.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

«Еў ра ба чан не-2014»«Еў ра ба чан не-2014»  ��

Тэа па е дзе ў Да нію без чыз кей каў, 
за тое з галь шту кам-ба бач кай

ПА ЛЮЙ, АЛЕ ГА ЛА ВЫ НЕ ГУБ ЛЯЙ

Пад час пра вя дзен ня ў Мін ску з 
9 па 25 мая чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
ін тэр нэт-пра ект ГУ УС Мін гар вы кан-
ка ма «Пе ра хват» аб вя шчае кам па нію 
«Ха кей ны #перахват!»

Яна бу дзе скла дац ца з двух асноў ных 
эта паў. Пер шы — кон курс фо та здым каў 
ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў, пры мер ка ва-

ных да тэ ма ты кі на ды хо дзя ча га су свет на га пер шын ства. 
Га лоў най мэ тай кон кур су з'яў ля ец ца по шук па зі тыў ных 
мо ман таў пры пра вя дзен ні чэм пі я на ту све ту па ха кеі. Сю-
жэ там фо та здым ка мо жа быць усё, што мае да чы нен не да 
тэ ма ты кі бу ду чай дзеі: па дзея, з'я ва, на зі ран не, ча ла век. 

Фо та здым кі не аб ход на на кі роў ваць на «Пе ра хват» ці раз-
мя шчаць у «Тві та ры» з па зна кай #чм2014 і #перахват.

Дру гі этап — на кі ра ван не «пе ра хват чы ка мі» ін фар-
ма цыі пра роз ныя не пры ем нас ці ў спе цы яль на ство ра-
ную руб ры ку. Яе га лоў ная мэ та — да па мо га ак тыў ных 
мін чан у вы яў лен ні і апе ра тыў ным вы праў лен ні праб-
лем ных мо ман таў га рад ско га по бы ту. Гэ тая руб ры ка 
бу дзе дзей ні чаць да кан ца чэм пі я на ту. У яе мож на бу дзе 
па ве дам ляць пра аў та хлам, ня спраў ныя свят ла фо ры і са-
пса ва ныя да рож ныя зна кі, га рад скіх ван да лаў, гру басць 
і хам ства кі роў цаў на да ро гах, фак ты рас піц ця спірт ных 
на по яў і г.д.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СТАР ТУЕ «ХА КЕЙ НЫ #ПЕРАХВАТ!»

Да ведамаДа ведама  ��
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«Пра мая лі нія»

Да ўва гі па ляў ні чых і ры ба ло ваў!
26 чэр ве ня ўсту пае ў сі лу но вая рэ дак цыя пра ві лаў вя-

дзен ня па ля ван ня і ры ба лоў ства. Якія да ку мен ты па трэб ны, 
каб зай мац ца та кі мі па пу ляр ны мі ві да мі ры бал кі, як тро лінг 
і пад вод нае па ля ван не? Якія пе ра ва гі дае член ства ў Бе ла-
рус кім та ва рыст ве па ляў ні чых і ры ба ло ваў? На гэ тыя і ін шыя 
пы тан ні пад час «пра мой лі ніі» ад ка жа стар шы ня Рэс пуб лі-
кан ска га дзяр жаў на-гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус-
кае та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў» Юрый Іва на віч 
ШУМ СКІ. За даць пы тан ні мож на 22 кра са ві ка з 12.00 да 
13.00 га дзін па тэ ле фо нах: 8 017 287 18 66, 8 017 287 18 71. 
Па пя рэд нія пы тан ні мож на па кі нуць, па тэ ле фа на ваў шы па 
ну ма ры 8 017 287 18 72.


