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ЗМАГАННЕ Ў ЦЕМРЫ,
«Усё наша жыццё — гульня», — пяецца ў вядомай оперы.
Але, на жаль, правілы гэтай гульні не заўсёды справядлівыя
і, атрымаўшы перамогу ў адной партыі, мы можам атрымаць
яшчэ некалькі паражэнняў. Пасля гэтага нехта здаецца, нават
не спрабуючы пачаць новую гульню, а нехта — сціскае зубы
і працягвае змагацца ў поўную сілу. Менавіта такі Юрый Ардынаў, які, атрымаўшы моцны ўдар ад лёсу, знайшоў у сабе
сілы змагацца. Але пра ўсё па парадку ...
Школа, сябры, спартыўныя абраў гэтую вайну.
секцыі, заняткі футболам... ЗдаСпачатку разам са сваім трэвалася б, звычайнае жыццё ся- не рам-натхняль ні кам Але гам
рэднестатыстычнага маладога Кан стан ці на ві чам Кі ры ла вым
ча ла ве ка. Але бяс хмар на му Юрый узяў актыўны ўдзел у ствашчасцю Юрыя з самага дзяцін- рэнні каманды па міні-футболе
ства перашкаджаў слабы зрок. для невідушчых. І вось вынік:
Аднастайнае жыццё не ўваходзі- каманда-пачатковец з Віцебска
ла ў планы Ардынава, і ён пачаў перамагае ў першым чэмпіяназаймацца футболам у дзіцячай це Рэспублікі Беларусь па гэтым
спартыўнай школе, рабіў гэта відзе футбола, які прайшоў у
настолькі старанна, што трапіў у лютым 2009 года ў Гродне. На
нацыянальную зборную па фут- базе віцебскай каманды рашэнболе для слабавідушчых, якая нем Беларускага Паралімпійскага
з'яўлялася шматразовым чэм- камітэта была сфарміравана напіёнам Еўропы і свету. Юрый цыянальная зборная. І першая
трэніраваўся, вучыўся. Нішто не мара Юрыя збылася: ён трапіў на
прадказвала бяды. У 2002 годзе чэмпіянат Еўропы па міні-футбобеларуская зборная выйграла ле сярод невідушчых у Францыі.
міжнародны турнір Леаніда Ця- Да таго ж хлопцы даверылі яму
гачова, у 2004-м Юрый скончыў ролю капітана. Дэбют каманды
аддзяленне Віцебскага вучылі- можна лічыць удалым, бо яна
шча мастацтваў. Здавалася б, прадэманстравала прыгожы футусё толькі пачало наладжвацца, бол, а кожны гулец — мужнасць
але злодзей-лёс распарадзіўся і гераізм. Больш за тое — Юрый
па-іншаму. У 2005 годзе Ардынаў быў прызнаны лепшым гульцом,
цалкам страціў зрок, і жыццё рэз- нягледзячы на тое, што звычайка перавярнулася. Што рабіць і як на імі выбіраюцца футбалісты
жыць далей, было незразумела. каманды-пераможцы. Ардынаву
— Спачатку апусціліся рукі, — нават прапаноўвалі атрымаць
распавядае Юрый, — але ж у нас французскае грамадзянства, але
як? Альбо смуткуеш, альбо дзень ён вырашыў працягнуць трэніраза днём ваюеш з лёсам. Вось я і вацца ў роднай камандзе.

Часта адносіны ў паспяховых
калектывах вельмі напружаныя,
але зборная, у якой трэніруецца Юрый, з'яўляецца шчаслівым
выключэннем. Адносіны ў камандзе складваюцца выдатна. «Гэта
калектыў, дзе маральна адпачываеш, — прызнаецца Ардынаў,
— тут кожны спрабуе дапамагчы
сябру, падтрымаць у цяжкую хвіліну і заўсёды прыйсці на дапамогу». Нават падчас нашай размовы ў Юрыя некалькі разоў званіў
тэлефон — хлопцы і трэнер цікавіліся, як ён плануе дабірацца да
месца трэніроўкі, ці не патрэбная
яму іх дапамога.
Само сабой напрошваецца пытанне — якім чынам можна гуляць
у футбол, не маючы магчымасці нават самастойна дабрацца
да стадыёна? Але справа ў тым,
што футбол такога віду мае свае
асаблівасці. У першую чаргу, поле
агароджанае спецыяльнымі борцікамі, ды і мяч для такой гульні
выкарыстоўваецца своеасаблівы,
гулкі. Склад каманды таксама адрозніваецца: на полі знаходзяцца
чатыры гульцы і варатар, які мае
лепшы зрок і якому забаронена
выходзіць за межы варатарскай
пляцоўкі. Менавіта ён разам з трэнерам дапамагае сваёй камандзе
дабрацца да варотаў праціўніка,
яшчэ адзін трэнер знаходзіцца
за чужымі варотамі. Зразумела,
правілы невідушчага футбола
адрозніваюцца ад звыклых правілаў, але гэта не робіць падобную гульню больш лёгкай, бо, па-
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гадзіцеся, забіць гол, не бачачы
варотаў, неверагодна складана.
Але гульцам цяжка не толькі з псіхалагічнага пункту гледжання —
яны адчуваюць і наймацнейшыя
фізічныя нагрузкі. Самае цяжкае ў
невідушчым футболе — гэта арыентавацца і рухацца ў прасторы
самастойна.
Аднак Жыццё Юрыя — гэта не толькі футбол. Ён працуе
культарганізатарам на прадпры-

шчасці на лёс, ён будзе проста
дзейні чаць, напаўняючы сваё
жыццё яркімі фарбамі і станоўчымі эмоцыямі. Гледзячы на такую
мэтанакіраванасць і жыццярадаснасць, разумееш, што гэты чалавек шмат чаго даб'ецца. Мы ўсе
шчыра спадзяёмся, што Юрый
будзе па-ранейшаму змагацца,
перамагаць і адкрываць у сабе
новыя магчымасці!
Кацярына ДА ДЗЕРКІНА.

ВАЕННАЯ ГIСТОРЫЯ ПРАЗ ПРЫЗМУ
ЧАЛАВЕЧЫХ ЛЁСАЎ

Люстэрка

ДВУХДУШНАЕ ПАКАЛЕННЕ
Перад выбарамі я, як сапраўдны грамадзянін, спрабаваў чытаць усю інфармацыю, размешчаную на спецыяльных
бордах, каб пасля зрабіць правільны
выбар. Аднойчы, падчас такога чытання, падыходзіць да мяне хлапчук і пытаецца: «А что это такое?» Я, зразумела,
растлумачыў яму, што да чаго.
— Ты что, белорус? — задаў сваё чарговае пытанне, выкліканае маёй беларускай
мовай, цікаўны хлапец.
— А ты што, не? — спытаў ужо я.
— Я из России.
Так — пытанне за пытаннем — мы разгаварыліся ды пайшлі далей разам. Хлопца
клічуць Андрэйкам, яму 9 год. Накіроўваўся
ён у школу на чарговыя заняткі ў секцыі каратэ. Ва Украіне, дзе жыве ягоная бабуля,
час ад часу крыўдзяць, вось ён і вырашыў
навучыцца па-мужчынску адстойваць свой
дзіцячы гонар. Крочылі мы такім чынам некалькі хвілінаў. Андрэйка дахрумкаў свае
чыпсы ды выкінуў агортку на дарогу. Я не
мог змаўчаць :
— Калі ласка, не рабі так больш. Наступны раз выкідай у сметник.
— Куда?
— У сметнік.
— А что такое сметнік?
— Мусорка.
Прайшоўшы яшчэ метраў 30, мы развіталіся: ён пайшоў у школку, а я накіраваўся дадому. Праз некалькі секундаў перада
мной паўсталі мая першая настаўніца, першы школьны кабінет, аднакласнікі, з якімі
правучыўся ў пачатковай школе. Таго, што
было, не вярнуць. Проста варта памятаць,
што калісьці быў такім жа.
Беларускія дзеткі, ці то ў дзіцячых садках,
ці то ў пачатковых класах, у большасці сваёй
добра разумеюць, што мусор надо выкидывать
в мусорку, але пры тым, на жаль, не ведаюць,
што «смецце трэба выкідаць у сметнік» .
Пакуль што не ведаюць ...
***
Пятніца, амаль што ноч. Плошча каля

емстве, іграе на гітары, запісвае
ўласную музыку, вельмі любіць
наведваць тэатр і любіць бардаўскія песні. У 2009 годзе Юра
збіраўся паступаць у педагагічны ўніверсітэт, але ўступныя экзамены прыйшліся якраз на час
чэмпіянату Еўропы, які праходзіў
у Францыі. Таму паступленне перанесена на гэты год.
Адным словам, Юрый не збіраецца звальваць усе свае ня-

Чырвонага касцёла. Самае прыдатнае месца
ды час, каб пабавіцца ў шчырай сяброўскай
гутарцы. Але нядоўга: заўтра субота — значыць, на вучобу. Вось і час ехаць дамоў. Па
дарозе да прыпынку раскідана смецце.
— О, — кажу сябрам, — добра народ пагуў, нават сметнік перакулілі.
— Сметник?! А от какого это слова? — пытаецца Жэка, студэнт чацвёртага курса.
— Смецце, — адказваю я.
— Мусор, — дадае другі мой сябра.
Жэка гэтага не ведаў. А адкуль яму ведаць? А мо проста забыў. Але цяпер, дзякуючы сваім сябрам, напэўна, запомніць... як,
я спадзяюся, і Андрэйка.
***
Вечар. Вяртаешся па звыклай сцежцы
пасля вучобы дамоў. Праходзіш праз дворык, на які год 5 таму можна было глядзець
толькі са спачуваннем ды агідай, а зараз
— з гонарам і радасцю. Жывём. Развіваемся. Жыццё вымагае — мы дасягаем. Малыя
дзеткі занятыя на дзіцячай пляцоўцы сваімі
бесклапотнымі забавамі, пакуль іхнія бацькі
адпачываюць пасля чарговага цяжкага дня,
атрымліваючы асалоду ад гутаркі і такога
доўгачаканага вясновага паветра. Хтосьці
ездзіць на ровары, хтосьці ганяе мячык па
футбольна-баскетбольнай пляцоўцы. І неўзабаве сам акунаешся ў гэтую атмасферу,
апынаешся ў прыемным палоне ўспамінаў.
Успамінаў, якія хоць бы на нейкі час забіраюць цябе з гэтае рэчаіснасці, у якой мы ўсе
забываем, што жыццё — гэта адна суцэльная вялікая дзіцячая пляцоўка.
Але раптоўнае, гучнае, нелітаратурнае
ад хлопца, якому наўрад ці больш за 10 год,
хутка вяртае да праблемаў надзённых.
Хтосьці спадзяецца, што пакаленне, якое
з'явілася ў другой палове 80-х ці на пачатку
90-х, — рухавік, які прывядзе ўсіх да светлай
будучыні. А нехта лічыць нас амаральнымі,
бездухоўнымі, пакаленнем, якое цікавяць
толькі грошы ды распуста. Але ж мы ў дзяцінстве ці падлеткавым узросце, дзеля таго, каб
папаліць, мы хаваліся. Калі былі п'яненькія,

імкнуліся не трапляць на вочы людзям.
А як паводзяць сябе тыя, каму цяпер 1315? Без страху быць заўважанымі кім-небудзь са знаёмых, спакойна сноўдаюцца па
вуліцы з цыгарэтаю ў зубах. Калі я вучыўся
ў 6-7 класе, мы з сябрамі з павагай, нейкім
нават страхам глядзелі ў бок старшакласнікаў, баяліся як-небудзь не так зірнуць на іх у
калідорах. А вось калі ўжо мы былі выпускнікамі, гэтая павага да старэйшых кудысьці
знікла. А чаго здзіўляцца, калі зараз можна
ў дзесяцігадовым узросце на ўсю вуліцу вылаяцца, а пасля гэтага спакойна працягваць
ганяць мячык.
***
Падмурак чалавечага светаўспрымання,
безумоўна, закладаецца ў сям'і, але тое, якімі будуць сцены і дах, залежыць ад чалавека
ды наваколля, у якое ён трапляе. Праблемы
ў нашай сістэме адукацыі не раз ужо закраналіся на старонках газеты, асабліва тэма
школы. Праблемаў, сапраўды, хапае. А дзе
іх мала?! Адны развязваюцца — паўстаюць
новыя. Прыкмета жывога арганізма. Каб ён
заставаўся жывым, неабходна не забывацца
на вельмі важную рэч.
Няхай у вас баліць галава. Вы можаце
выпіць лекі і, калі пашанцуе, боль знікне.
Толькі праз дзень, два, тыдзень, месяц ён
можа паўтарыцца. Другасныя з'явы — гэта
вынік ці ягоны прадвеснік. Крыніца хваробы,
часцей за ўсё, схавана больш глыбока, у
нетрах самога арганізма. Можна шмат наракаць на існуючую сістэму паступлення ў
ВНУ ды кожны год нагадваць пра зніжэнне
ўзроўню ведаў сярэднестатыстычнага студэнта, але... Кожны студэнт быў школьнікам, а кожны школьнік у свой час наведваў
дзіцячы садок.
Перад тым як разглядаць чарговую праблему, варта не забываць, што парастак становіцца прыгодным дрэвам не праз кроплі
дажджу, што трапляюць на ягонае вецце,
але дзякуючы вадзе, якая праз карані насычае яго жыццём.
Аляксандр НОВІКАЎ (Lеtuс (Летуць)).

Фота з шыкам
Фотаздымкі бываюць добрыя, дрэнныя і на пашпарт. Дзякуй
Богу, пашпартны варыянт бачаць толькі мытнікі, прадстаўнікі
праваахоўных органаў і работнікі ЗАГСа, а яны — людзі, звыклыя да ўсяго. Крыўдна, што дрэнных фотак у асабістым архіве
значна больш, чым добрых. І я зараз кажу не столькі пра размытасць кадра, адсутнасць кампазіцыі і чырвоныя вочы сфатаграфаваных людзей, колькі пра здымкі, якія ты меркавала зрабіць
АСОБЫМІ, МАСТАЦКІМІ, СЭКСУАЛЬНЫМІ. А не атрымалася.
Фотка ёсць — а задавальнення ад яе — няма.
Кожная дзяўчына хацела б мець фота, дзе б яна выглядала пасапраўднаму раскошна і прывабна, як кіназорка на старонках
глянцавых часопісаў. Аказваецца, ёсць пэўныя прафесійныя сакрэты фатографаў, якія дапамогуць любому выглядаць на фота
шыкоўна. Нават без умяшання чараўнікоў ад фота-шопа.
ТВАР
ВОЧЫ
Калі ў вас смуглая скура, то
Не падводзьце вочы сінім ці зяпры нанясенні макіяжу лепей ад- лёным алоўкам — на фота яны
даваць перавагу ружовым, ліло- даюць занадта рэзкія колеры.
вым ці бардовым тонам. Калі скуНіжняе павека лепш не падвора светлая — менш насычаным і дзіць. Проста акуратна падфарбольш натуральным адценням.
буйце ніжнія вейкі.
Каб скарэктаваць круглы твар
ВУСНЫ
— накладзіце цёмную пудру з
Занадта цёмная ці вельмі яркая
абодвух бакоў твару. Гэта візу- памада, асабліва з карычневым
альна «выцягне» яго авал.
адценнем, зробіць вас вульгарнай
Асаблівую ўвагу пры накладан- і прыбавіць гадоў.
ні грыму варта звяртаць на скуДля таго, каб пазбегнуць на
лы, паколькі яны надаюць форму фатаграфіі «сінюшнасці» і празтвару.
мернай бледнасці, не карыстайцеКаб скарэктаваць буйны нос, ся фіялетава-ліловымі адценнямі
на крылы і бакавыя часткі носа памады.
нанясіце больш цёмны тон, а на
Каб вусны выглядалі больш
яго спінку — больш светлы.
пухлымі, у іх сярэдзіну варта на-
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несці светлы перламутравы бляск.
Кон тур вус наў
не па ві нен быць
больш цём ным і
яркім за саму памаду.
ВАЛАСЫ
Дзяў ча та мі з
буй ны мі ры са мі
твару лепш насіць
глад кія пры чос кі
без грувасткіх дэталяў.
Калі рысы твару дробныя, то не
варта перагружаць
прычоску асобнымі невялікімі дэталямі.
ФІГУРА
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пазбягаць занадта
кароткай вопраткі,
тканін з буйнымі і
кантраснымі малюнкамі, а таксама
папярочных сячэнняў і шматслойнасці ў адзенні.
Туфлі на высокім абцасе могуць надаць візуальную няўстойлівасць пышнай жаночай фігуры.
Пры поўных нагах лепш пазбягаць
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Амаль 3,5 тысячы навучэнцаў i студэнтаў узялi ўдзел у Рэспублiканскiм конкурсе творчых работ па сацыяльна-гуманiтарных навуках «Вялiкая Перамога ў нашай памяцi жыве», прысвечаным
65-й гадавiне Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне. У заключны
тур прайшлi 119 работ.
Iх аўтары выканалi вялiзны аб'ём самастойнай работы па зборы, вывучэннi i аналiзу розных дакументальных крынiц, архiўных матэрыялаў,
па зборы ўспамiнаў ветэранаў Вялiкай Айчыннай. Былi даследаваныя
канкрэтныя чалавечыя лёсы i лакальныя падзеi ваенных часоў. Значнае месца было адведзена асвятленню трагiчных старонак прымусовай
працы беларускiх остарбайтэраў i генацыду на беларускай зямлi. Большасць работ былi прысвечаны вывучэнню гiсторыi асобных населеных
пунктаў, раёнаў i гарадоў Беларусi ў часы ваеннага лiхалецця.
Надзея НIКАЛАЕВА.
Организация:

Учетный номер плательщика: УНП 101517886
Вид деятельности: оптовая торговля
Организационно-правовая форма: унитарное предприятие
Орган управления: Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения: млн руб.
Адрес: 223053, Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Нижняя Луговая, 4а, к 1п
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Нематериальные активы
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Доходные вложения в материальные ценности
первоначальная стоимость
амортизация
остаточная стоимость
Вложения во внеоборотные активы
в том числе:
незавершенное строительство
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные активы
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
и полуфабрикаты
расходы на реализацию
готовая продукция и товары для реализации
товары отгруженные
выполненные этапы по незавершенным работам
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупателей и заказчиков
прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупателей и заказчиков
поставщиков и подрядчиков
по налогам и сборам
по расчетам с персоналом
разных дебиторов
прочая дебиторская задолженность
Расчеты с учредителями
в том числе:
по вкладам в уставный фонд
прочие
Денежные средства
в том числе:
денежные средства на депозитных счетах
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (190+290)
ПАССИВ

штаноў у абцяжку, тоўстых вязаных калготак. Нагам правільнай
формы падыдуць калготкі цёмных
тонаў.
ДЗЕЯННІ
Калі фатаграфуюць, старайцеся не апускаць галаву ўніз, інакш
на фота ў вас можа з'явіцца двайны падбародак.
Глядзіце крыху ўверх. У гэтым
выпадку вочы будуць здавацца
больш вялікімі і выразнымі.
Ніколі не ўставайце перад камерай прама. Невялікі разварот
галавы заўсёды дае больш прывабны вынік.
Не будзьце перад камерай «манекенам». Пастарайцеся расслабіцца і шчыра ўсміхнуцца.
Падрыхтавала Іна АРЭХАВА.
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров (учредителей)
Резервный фонд
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
резервные фонды, образованные
в соответствии с учредительными документами
Добавочный фонд
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль
(непокрытый убыток)
Целевое финансирование
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
в том числе:
перед поставщиками и подрядчиками
перед покупателями и заказчиками
по расчетам с персоналом по оплате труда
по прочим расчетом с персоналом
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по лизинговым платежам
перед прочими кредиторами
Задолженность перед участниками (учредителями)
в том числе:
по выплате доходов, дивидендов
прочая задолженность
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (490+590+690)
Из строки 620:
долгосрочная кредиторская задолженность
краткосрочная кредиторская задолженность

Код
строки

На начало
года

2

3

Vіnsent — новае імя беларускай альтэрнатыўнай музыкі, якое
асацыюецца з якасцю, беларускасцю, упэўненасцю. Такое
ўражанне склалася ў мяне пасля размовы з маладым і таленавітым рэп-выканаўцам. Яго кліп «Восеньскі вальс» быў
прызнаны лепшым у 2009 годзе паводле версіі прэмій «Кліпмарафон» і «Street awards», яго песні гучаць па радыё і ў
плэерах. Яго творчасць цалкам беларуская. Філосаф і рэпер,
журналіст і музыкант — усё гэта ў хіп-хопаўскім прыкідзе,
капюшоне, насунутым на бровы (каб думкі нікуды не разляталіся) і яго тэкстах.
— Я чытаю рэп толькі па-беларуску. Тым і адметны сярод іншых
спевакоў гэтага жанру, кажа Vіnsent. — Хоць рэп і нарадзіўся ў
Нью-Ёрку, але цяпер існуе паняцце нацыянальнага хіп-хопа. Напрыклад, ёсць французскі, амерыканскі рэп. Беларускі рэп таксама
існуе, але пакуль ён не вельмі развіты. І разам са сваімі паплечнікамі мы працягваем гэтую справу. А рускамоўныя выканаўцы, якія
жывуць у Беларусі, калькуюць рускі хіп-хоп, што, на мой погляд, не
ак туальна ў наш час. Слу хае, напрыклад, музыку паляк. Ён скажа,
што гэта рускі рэп, не ведаючы, адкуль выканаўца. Калі ў інтэрнэце людзі закідваюць на старонку розны рэп, то каля беларускага
я бачу сваё імя.
— Магчыма, праз любоў да беларускай літаратуры ты прыйшоў да беларускамоўных тэкстаў, нездарма ў сваім блозе часам
цытуеш Алеся Разанава?
— Да тэкстаў па-беларуску я прышоў праз беларускую музыку,
якую слухаў раней. Гэта гурты «Крама», «N.R.M», «Нейра Дзюбель»,»
Палац». Спрабаваў аднойчы пакласці на рэп верш Аркадзя Куляшова
«Бывай». Аднак прыйшоў да думкі, што не варта гэтым займацца. А
вось нядаўна Лявон Вольскі зрабіў альбом на вершы беларускіх класікаў. Для рэпу вершы, напісаныя кімсьці, не лепшы варыянт. У рэпе
іншыя радкі па сугучнасці і складанасці. Па-другое, рэпер павінен сам
пісаць тэксты. За адметнасць і індывідуальнасць выканаўцы і любяць
гэты музычны напрамак.
— Цікава, калі ты зразумеў, што можаш чытаць рэп?
З 2007 года я пішу вершы, галоўным чынам, пра каханне, па-беларуску. Так атрымалася, што мне падабаецца рэп. І аднаго дня я
вырашыў запісаць свае тэксты. Узяў навушнікі. Там быў мікрафон.
Музыку зрабіў сам у простай камп'ютарнай праграме. Штосьці скамплектаваў, запісаў, так усё пайшло і паехала. Потым ужо запісаўся на
студыі. Можна сказаць, так і пачалася творчая кар'ера.
— Атрымліваецца, што ты займаешся самапрадзюсаваннем
ужо тры гады. Не складана простаму беларускаму хлопцу аднаму
прасоўваць сваю творчасць на вялікую сцэну?
— Гэта не так складана, як здаецца на першы погляд. Я лічу, калі
ты сам будзеш займацца раскруткай, то зробіш лепш, чым чалавек,
якому ты не вельмі важны. У Беларусі мала прамоўтараў, якія могуць
зрабіць класны PR для выканаўцы альтэрнатыўнай музыкі. Па-другое, у мяне дастаткова ведаў, каб рабіць добрае прома самастойна.
Напрыклад, «The Toobs» займаюцца прасоўваннем самі і дасягаюць
пэўных вынікаў.
— Думаю, веды гэтыя ты не ў кніжках вычытаў. Дзе ж іх можна знайсці?
— Ні для каго не сакрэт, што я студэнт 4-га курса Інстытута журналістыкі БДУ. Журналістыка мне вельмі дапамагае ў музычным
прамоўшыне. Я ўяўляю, як працуюць СМІ, дакладна ведаю, як песні
трапляюць у ратацыю на радыё і тэлебачанне, як працуе ганарарная
сістэма Цэнтра інтэлектуальнай уласнасці. Сумяшчэнне ведаў музычных і журналісцкіх дапамагае працаваць вельмі плённа.
— У тваім альбоме «Пачатак» у асноўным лірычныя кампазіцыі.
Аднак рэп лічыцца сацыяльна арыентаванай музыкай.
— Чаму рэп абавязкова павінен быць пра наркаманаў і дзяцей
вуліц?! Я не прытрымліваюся законаў і канонаў. Музыкант павінен
несці нешта новае. Мне лірыка вельмі падабаецца. Гэта датычыцца
і таго, што я раблю беларускамоўны рэп, што з'яўляецца новым для
Беларусі.
— Якія планы на будучыню?
— Хачу адкрыць сваю студыю гуказапісу, а калі гаварыць не так
глабальна, то ў планах добрыя, якасныя песні і кліпы. Цяпер музыка
ў мяне на першым месцы.
Вольга КОРШУН.
Активы и обязательства, учитываемые за балансом

ЧТУП «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ»

АКТИВ
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-
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003
004
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1
Арендованные (в том числе полученные
в пользование, лизинг) основные средства
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Амортизационный фонд воспроизводства
основных средств
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)
Нематериальные активы, полученные в пользование
Амортизационный фонд воспроизводства
нематериальных активов
Потеря стоимости основных средств

007

-

-

008
009

-

-

010

-982

-816

011
012

-

-

013

-

-

014

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.
Наименование показателей

Код
строки

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период
прошлого года
4

010

20 429

24 861

011

2 435

2 960

020

17 994

21 901

021

-

-

030

14 691

18 113

040
050
060

3 303
2 780

3 788
3 317

070

523

471

080
081

162
4

19
2

090

158

17

091

-

-

092

-

-

093
099
100

3
155
157

11
6
23

1
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации
товаров, продукции, работ, услуг
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)
(010-011)
Справочно:
из строки 010 сумма государственной поддержки
(субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах
Себестоимость реализованных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (020-021-030)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (020-030-050-060)
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов,
включаемых в операционные доходы) (080-081)
в том числе:
проценты к получению
доходы от участия в создании (учредительстве)
других организаций
доходы от операций с активами
прочие операционные доходы
Операционные расходы
в том числе:
проценты к уплате
расходы от операций с активами
прочие операционные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов
и расходов (090-100)
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы
Налоги и сборы,
включаемые во внереализационные доходы
Внереализационные доходы (за вычетом налогов
и сборов, включаемых во внереализационные доходы)
(130-131)
Внереализационные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов
и расходов (140-150)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (±070±120±160)
Расходы, не учитываемые при налогообложении
Доходы, не учитываемые при налогообложении
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения
(±200+210-220)
Налог на прибыль
Прочие налоги, сборы из прибыли
Прочие расходы и платежи из прибыли
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)
Справочно (из строки 300):
сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) на акцию
Количество прибыльных организаций

101

-

-

102
109

3
154

18
5

120

1

-6

130

597

54

131

1

-

140

596

54

150

1 046

212

160

-450

-158

200
210
220

74
-

307
-

240

74

307

250
260
270
300

19
2
15
38

70
21
216
-

310
320

1

0

38
0

0
0

0

0

330

сумма прибыли
Количество убыточных организаций

340

сумма убытка

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
За отчетный
период

Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
Прочие доходы и расходы
ИТОГО

За аналогичный
период
предыдущего года
доход
расход
5
6

код
2

доход
3

расход
4

350

6

-

-

3

360

-

-

-

-

370

-

-

-

-

380

227

1 038

-

164

390

356

-

54

45

400
500

7
596

8
1 046

54

212

