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Наименование статьи
2
АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО капитал
ИТОГО обязательства и капитал

Символ
3

на 01.07.2011
4

на 01.07.2010
5

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
11

13576,5
204605,1
54446,9
314567,6
53289,3
12441,8
5440,7
4993,2
663361,1

13959,7
33446,2
41803,3
0,9
150988,2
825,8
8307,7
5523,7
1980,8
256836,3

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

107445,5
90850,9
333574,6
30004,1
4492,7
1950,1
568317,9

52868,3
119905,6
2721,1
1071,9
176566,9

1211
1212
1213
1214
1215
121
12

55768,7
3520,5
2255,2
33498,8
95043,2
663361,1

55768,7
3520,5
1797,6
19182,6
80269,4
256836,3

НЯПТУН НІКОЛІ
НЕ ЗНАХОДЗІЎСЯ ЛЯ МОРА
панскі палац — адметнасцяў тут
шмат. Аднак перш-наперш варта
сказаць пра нашых людзей. Яны
надзвычай спакойныя, ураўнаважаныя, а яшчэ — вельмі працавітыя. Магчыма, таму яны ніколі і не
жылі бедна.

К

АЛІ ў Старажытным Рыме пачыналася засуха,
рыбакі заставаліся без улову, а маракі не маглі адшукаць шлях
дадому, то кожны ведаў, што вырашыць усе гэтыя праблемы толькі
бог мора. Але іншы час — і новыя погляды. Цяпер вера ў нейкія
асаблівыя здольнасці міфічнага бога выклікае хіба што шчырую
ўсмешку. Аднак, насуперак скептыкам, Няптун усё ж ёсць.
І ёсць у нашай Беларусі.

ЧАСАМ ЖАРТЫ —
РЭЧ СУР'ЁЗНАЯ
Пры жаданні дабірацца сюды можна
двума маршру тамі — як з Кіраўска, так і
з Бабруйска. Аднак у любым выпадку тут
трэба арыентавацца на буйную вёску, а

— Мы прыехалі сюды ў 1955 годзе —
тады тут, у цяперашнім пасёлку Няптун,
стаялі толькі тры хаты, — узгадвае пенсіянерка, былая настаўніца геаграфіі і завуч
Жыліцкай сярэдняй школы Ева Іванаўна
Зайкоўская. — І калі неўзабаве ўзнікла
пытанне аб будаўніцтве, то нечакана вы-
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Наименование статьи
2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Символ
3
2011
2012
201
2021
2022
202

на 01.07.2011
4
25634,6
14453,5
11181,1
16900,8
1194,7
15706,1

на 01.07.2010
5
13380,4
4931,6
8448,8
11330,0
157,8
11172,2

203

-

-

204
205

(65129,3)

83,1
3712,5

206

67668,6

(1368,2)

207
208
209
210
211
212
2

6089,3
2636,3
14537,6
1455,6
9980,3
1931,7
8048,6

1126,5
1526,5
11731,8
1282,9
9433,7
1601,7
7832,0
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Новая хваля-2011

ПАДРЫХТАВАЦЬ ЮЗАРЫ
ДА «НОВАЙ ХВАЛІ»
прадзюсары разлічваюць
за паўтары тысячы еўра

Б

АДКУЛЬ ЮЗАРЫ РОДАМ?
Юзары (Юрый Наўроцкі)
нарадзіўся і вырас у Беларусі. Сёння спявак вучыцца ў Санкт-Пецярбургу на
4-м курсе Пецярбургскага
ўніверсітэта культуры і мастацтваў (факультэт эстрады
і джазавага вакалу). Бацька
артыста мае музычную адукацыю па класе трубы, маці
— салістка Нацыянальнага
акадэмічнага канцэртнага
аркестра пад кіраўніцтвам
Міхаіла Фінберга.

ЕЛАРУСЬ на конкурсе маладых выканаўцаў «Новая хваля-2011» прадставіць малады
спявак Юрый Наўроцкі — ён жа Юзары. Хлопцу ўсяго 20 гадоў, аднак ён
ужо мае вопыт выступлення ў Пецярбургскім мюзік-холе і «Еўрабачанні».
Пра тое, з якім настроем спявак адпраўляецца на конкурс у Юрмалу, ён
распавёў журналістам.
— У мяне карцінка склалася даўно,
як усё будзе, — я ведаю, якія песні буду
выконваць і прыблізна ведаю канцэпцыю
сваіх музычных нумароў, — гаворыць
прадстаўнік Беларусі на «Новай хвалі»,
спявак Юзары. — А вось як там усё сыграецца, невядома. Толькі Усявышні ведае,
як «карты лягуць». Спадзяюся, удасца паказаць тое, што мы падрыхтавалі.
Між іншым, як сцвярджае прадзюсар
спевака Іна Радаева, ніякіх гарантый
таго, што ўсё запланаванае, з чым едзе
беларуская каманда ў Юрмалу, з'явіцца
ў рэшце рэшт на сцэне, няма.
— За 10 дзён праходзяць сапраўды
цікавыя рэчы, — зазначае Радаева. —
Артысту, калі можна так сказаць, наноў
«прашываюць» мозг. Дзядзя Ваня паехаў туды адным чалавекам, а прыехаў
зусім іншым артыстам. Мы ехалі туды
са сваім рэпертуарам, у выніку прыйшлося некалькі разоў яго перайначваць
і змяняць. Для артыс та гэта добрая
школа і добрая праверка: ці здольны
ты змяніцца настолькі, каб выстаяць.

Хто будзе прыдумляць касцюмы для Юзары?
За кожным з удзельнікаў «Новай хвалі-2011» замацаваны пэўны
дызайнер. Менавіта яны будуць адказваць за канцэртныя касцюмы
артыстаў, у якіх тыя выйдуць на сцэну. У Юзары такі дызайнер таксама
ёсць. Аднак пакуль густ дызайнера беларусам зусім не даспадобы:
— Гэта зусім не тое, што нам трэба, — крытыкуе дызайнера Радаева. — Эскізы касцюмаў, якія ён выслаў нам па інтэрнэце, катэгарычна не падыходзяць. Гэта абсалютна не стыль Юзары. Застаецца
спадзявацца, што ўсё ж мы знойдзем з ім агульную мову.

Спецыяльнага прыза
ад Пугачовай сёлета не будзе
«Усё, што будзе гучаць на «Новай
хвалі» ў беларускім нумары, будзе зроблена маімі рукамі», — заяўляе спявак
Юзары. Як вядома, пакуль прадстаўнік
нашай краіны ўсё робіць сам: піша тэксты і аранжыроўкі. Яго ініцыятыву падтрымлівае і маці Галіна Грамовіч, якая
з'яўляецца яго педагогам па вакале.
— «Новая хваля» — гэта ўсяго толькі
яркі старт, — лічыць Радаева. — Але
мы будзем вельмі старацца ўзяць калі
не прызавое месца, то, як мінімум, спецыяльны прыз. Ала Пугачова па аб'ектыўных прычынах сёлета не прыедзе.
Замест яе будзе нейкі вельмі значны
прадзюсар-гігант, які зацвердзіць свой
музычны прыз. І як мы ўжо даведаліся,
хутчэй за ўсё гэта будзе магчымасць
працы ў вельмі прасунутым амерыканскім «лэйбле». Было б добра атрымаць
якраз гэты прыз.
Фінансавыя расходы на падрыхтоўку беларускага канкурсанта, як
прызнаецца прадзюсар, зведзены да
мінімуму. Па словах Іны Радаевай, калі на конкурс ездзіў Дзядзя Ваня, іх
уласных грошай было патрачана 1,5
тысячы еўра.
— Я не думаю, што ў выпадку з
Юрам мы выйдзем за межы гэтай сумы, — заявіла Радаева.
Ілья ЛАПАТО.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ТЫМ ЧАСАМ:
Свой багаж рэпертуару
на дзіцячы конкурс «Новая
хваля-2011» у Артэк рыхтуе
і беларуска Алена Гразнова, якая прадставіць Беларусь на дзіцячым конкурсе.
Як прызналася дзяўчынка,
да ад'езду яшчэ палова месяца, аднак ужо сёння яна
вельмі ак тыўна рыхтуецца да яго. Акрамя вакалу,
дзяўчына рыхтуе і сувеніры
— магніцікі з мульцяшнай
выявай Лены і адмысловыя
майкі з яе лагатыпам.

Інфляцыя
за паўгода склала
36,2 працэнта
Па звестках Нацыянальнага статыстычнага камітэта, індэкс спажывецкіх цэн
на тавары і паслугі ў чэрвені 2011 года ў параўнанні
са снежнем 2010 года склаў
136,2 працэнта, у параўнанні з маем 2011-га — 108,6
працэнта.
Індэкс цэн вытворцаў прамысловай прадукцыі ў чэрвені ў параўнанні з маем склаў
121,3 працэнта, у тым ліку на
інвестыцыйныя тавары цэны
павялічыліся на 20,1 працэнта,
на прамежкавыя тавары — на
26 працэнтаў, на спажывецкія
тавары — на 13,6 працэнта.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Вада або «далёкая планета»?

Палац — прынада для турыстаў.
дакладней, ужо на аграгарадок Жылічы.
Па сутнасці, яго і варта лічыць тым самым «канчатковым пунк там прызначэння». Бо калі б не дарожны паказальнік, то
разабрацца, дзе заканчваюцца Жылічы і
дзе пачынаецца пасёлак Няптун, амаль
немагчыма.
Падобнае суседства — зусім не выпадковае. Многія з мясцовых распавядаюць:
дзесьці ў 30-х гадах мінулага стагоддзя
адзін з жыхароў Жыліч па прозвішчы Нагуль вырашыў пабудавацца крыху наводдаль ад вёскі. І менавіта гэтая «адлегласць
ад цывілізацыі» адыграла сваю ролю. Жартам сталі казаць прыкладна так: пасяліўся
— нібы на ўскрайку Сусвету. Або «нібы на
планеце Нептун».
Аднак існуе і іншая, не менш папулярная
версія. Новы пасёлак узнік у балоцістай
мясціне, літаральна на самым беразе рэчкі
Добасна з яе шматлікімі невялікімі прытокамі і адтокамі. Вось і ўзгадалі тутэйшыя
жартаўнікі імя старажытнарымскага бога.
Бо сапраўды — вады і вільгаці было заўсёды шмат.

светлілася, што «пустой» зямлі
ў Жылічах амаль няма. Тады
муж падумаў і прапанаваў выйсце — ставіць хату ў пасёлку
Няптун. Прычым знайшоў «жалезны» аргумент: тут рэчка, а ў
ёй — рыба. І рыбы было шмат.
Бывала нават такое: пойдзеш
паліваць агарод, зачарпнеш
вядро ў Добасне, а ў тым вядры — уюн.
З 1960-х гадоў, пасля правядзення буйной меліярацыі
і вы раў ноў ван ня рэ чы шча
Добасны, рыбы стала крыху
менш. Аднак казаць, што яна
ўвогуле знікла, нельга. І цяпер у рэчцы і ў бліжэйшых сажалках ёсць ліні, карасі, карпы, шчупакі.
Нездарма наваколле — любімыя мясціны
шматлікіх рыбакоў.
— Няхай сабе каля Жыліч і Няптуна няма свайго лесу і грыбоў-ягад, але гэтыя
месцы — вельмі прыгожыя, — заўважае
Ева Зайкоўская. — Рэчка, парк і нават

АД ЦЫБУЛІ З СУТАРЭННЯ САМА НАЗВА —
ТУРЫСТЫЧНЫ БРЭНД
ДА ПАРЭЧАК

Запытайся, што мае цяперашні Няптун,
і пачуеш у адказ — нічога. Аднак асаблівай
бяды тут нібыта няма. Бо зноў жа зусім
побач — Жылічы. А значыць, і ўся «стандартная» для аграгарадка інфраструктура
— ад школы, дзіцячага садка і амбулаторыі
да крамаў, лазні і банкаўскага філіяла. У
Жылічах ёсць нават кавярня. А плюс да
таго — і свая невялікая царква.
— На першы погляд, статыс тыка не
ўражвае: у цяперашнім пасёлку Няптун
жыве крыху больш за сто чалавек, і ў тым
ліку — усяго дзесяць дзяцей, — зазначае
старшыня Дабасненскага сельвыканкама
Галіна Шчур. — Аднак лічбы не павінны
ўводзіць у зман. Запісваць Няптун у спіс
«неперспек тыўных» населеных пунк таў
адназначна нельга. Так, нехта з моладзі
паступае вучыцца і ў рэшце рэшт застаецца жыць у гарадах. Аднак людзі адсюль
не «бягуць». Хутчэй наадварот: многія перакананы, што, дзякуючы суседству з аграгарадком і вельмі добрым, урадлівым
землям, лепш жыць якраз тут. Таму ў
цяперашнім пасёлку няма ніводнай закіну тай хаты. Калі той або іншы дом вызваляецца — яго адразу ж купляюць. А нехта
і будуецца самастойна.
Прычым у будучыні гэтае месца можа
стаць яшчэ больш прывабным. Сёлета ў Жылічах завершыцца аднаўленне часткі
колішняга панскага палаца. У
адрамантаваных памяшканнях
размесцяцца музычная школа
і бібліятэка. Але ці не галоўнае
— палац стане больш прывабным для турыстаў.
— Зразумела, што палац
і раз ме шча ны ка ля яго стары парк будзе не аб ход на
даглядаць, а турыс таў — накар міць, — за значае Га лі на
Шчур. — Та кім чы нам, з'яўля юц ца доб рыя маг чы мас ці
для стварэння новых працоўных месцаў, і гэтыя перспектывы не прывідныя — у нас
ужо распачалося будаўніцтва
другой прыватнай кавярні. А
што ж да цікавасці з боку паТры кошыкі — 140 тысяч. дарожнікаў, то сумнявацца не
выпадае: панскі палац і сама
на даволі выгадная, — усміхаецца жыхар назва пасёлка зробяць сваю справу. Тапасёлка Няптун Яўген Аляксандравіч Філі- му адна з задач на заўтра — адрадзіць
пенка. — Сапраўды, збіраць ягады не так тэатралізаванае свята Нептуна. Быў час,
і проста — будуць балець рукі-ногі. Аднак калі яно ладзілася ў нас ці не штогод —
справа ўсё ж вартая, бо здай тры кашы — і на Купалле.
атрымай 140 тысяч. А гэтая капейка — не
Сяргей ГРЫБ. Фота аўтара.
лішняя.
Кіраўскі раён.

Рыбалка — проста хобі. І зразумела,
што асноўны даход дае зусім не яна. Нехта
з мясцовых жыхароў заняты ў сельгаспрадпрыемстве «Жылічы» — гаспадарцы па-сапраўднаму моцнай. Іншыя ж маюць свой
невялікі бізнэс або працуюць у сацыяльнай
сферы, і ў тым ліку — у вядомым Жыліцкім
сельскагаспадарчым каледжы.
Аднак асноўная праца — далёка не ўсё.
Ці не ўсе жыхары пасёлка Няптун трымаюць свіней, курэй, качак, а многія — кароў
і нават коней. А да таго ж ці не ўсе актыўна
займаюцца агародніцтвам. Прычым што
адметна — без асаблівай аглядкі на «высокія» і «нізкія» сезоны.
Так, узімку ў сутарэннях дамоў вырошчваюцца цыбуля і радыска. У чэрвені тут
капаюць і прадаюць бульбу — яе садзяць
на агародах напрыканцы сакавіка — у пачатку красавіка «пад плёнку». А вось ліпень — час парэчак. Іх тут нямала, сёння
ўявіць вясковыя вуліцы без машын нарыхтоўшчыкаў проста немагчыма. І, дарэчы,
нарыхтоўшчыкі едуць не толькі з Кіраўска,
але і з суседніх Жлобінскага і Рагачоўскага раёнаў.
— Цяпер кілаграм чорных парэчак сталі
прымаць па пяць тысяч рублёў, і такая ца-

Браканьер з нажом
Майстар аховы рыбгаса «Сялец» (Бярозаўскі раён) паспрабаваў на тэрыторыі гаспадаркі затрымаць браканьера, які незаконна лавіў рыбу.
Невядомы дастаў нож і нанёс майстру мноства ўдараў у шыю,
жывот, твар... і ўцёк.

Пасядзелі «па-суседску»...
У в. Рабковічы (Баранавіцкі раён) два суседы селі выпіць, а
калі кульнулі па чарцы, пачалі высвятляць адносіны.
Падчас сваркі 76-гадовы схапіў нож і ўдарыў 52-гадовага, які і
сканаў на месцы.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Тэлефонная

хвароба
Д

зень 13 ліпеня ўвайшоў у гісторыю ў 1876 годзе.
Аляксандр Бэл атрымаў патэнт на прыбор,
які стаў прататыпам сучаснага тэлефона: ён паслаў
па правадах першае гукавое паведамленне,
якое было перададзена з дапамогай электрычнасці.

Гэта быў гранды ёз ны крок у тэх ніч ным прагрэсе, які праз сот ню га доў прывёў нас да невялі кай бесправад ной прыла ды, якую мож на
знайсці сёння ў кожнага ў кішэні, — мабільнага
тэле фона.
Аднак ці варта казаць толькі аб адной карысці тэлефона, калі пра яе кажуць усе і ўсюды?
Нашай задачай з'яўляецца папярэджанне ад
згубнага ўплыву мабільніка. З'явіўшыся не так
даўно, мабільны тэлефон ужо стаў абавязковым атрыбутам нашага жыцця. І спарадзіў у
грамадстве бясконцую дыскусію аб суадносінах
шкоды і карысці ад выкарыстання гэтага дасягнення сучасных тэхналогій.
Калі мабільнік працуе, то ён стварае вакол
сябе электрамагнітнае поле. Падчас гутаркі пад
яго ўплы вам зна ходзіц ца мозг ча ла ве ка, які
размаўляе. Гэты ўплыў можа ствараць дадатковую рызыку пагаршэння здароўя і можа спрыяць у першую чаргу пагаршэнню памяці, увагі,
здольнасці да навучання, паніжэнню якасці сну,
развіццю павышанай стамляльнасці, паніжэнню
хуткасці рэакцыі. Змены ў самаадчуванні могуць наступіць ужо праз год-два, калі чалавек
не будзе прытрымлівацца правілаў карыстання
мабільным тэлефонам.
Наогул жа сітуацыя з небяспекай мабільных
тэлефонаў шмат у чым нагадвае сітуацыю з курэннем: з аднаго боку, ёсць навуковыя звесткі
аб патэнцыйнай небяспецы электрамагнітнага
поля, а з іншага — інтарэсы галіны сувязі, якія
яна прадстаўляе. Ды і грамадства ў цэлым жадае
быць мабільным, каб атрымліваць эканамічныя
выгады. Гэта і перашкаджае пачуць небяспечныя
здагадкі і прагнозы.
Аднак за здароўем трэба сачыць, і гэтага ніхто
не адмяняў. І як жа ратавацца карыстальнікам
мабільнай сувязі?
 Варта пазбягаць частага размяшчэння тэлефона каля вуха. Купіце сабе навушнікі. Хоць
лекары ўсё яшчэ не на сто працэнтаў упэўнены,
што гэта дапамагае. Але не шкодзіць жа?
 Пры куплі новенькага мабільніка абавязкова правярайце, ці адпавядае ён патрабаванням
стандарту бяспекі. Патрабуйце копію сертыфіката
на пэўную мадэль.
 Выбірайце сотавую кампанію, якая забяспечвае мак сімальна шчыльнае размяшчэнне

рэтранслятараў. Чым больш тэлефон напружваецца ў пошуках базавай станцыі, тым больш
шкодная доза, якую атрымлівае ваш мозг.
 Аддавайце перавагу тэлефонам сярэдніх памераў: чым менш тэлефон — тым больш дакладны ўдар будзе выпрабоўваць галаўны мозг. Тым
больш, што малюсенькія трубкі ўжо не ў модзе.
 Не варта размаўляць па мабільніку ў транспарце: адбіваючыся ад яго металічнага корпуса,
выпраменьванне тэлефона павялічваецца ў некалькі разоў.
 Не трымайце трубку каля вуха, чакаючы
адказу абанента. Глядзіце на экран і падносьце
тэлефон да вуха, калі злучэнне адбылося. Ёсць
версія, што менавіта ў гэты час мабільны найбольш шкодны.
 Уначы кладзіце тэлефон як мага далей, за
1,5-2 метры ад ложка. І выпраменьвання менш,
і верагоднасць праспаць таксама зніжаецца. Бо,
каб выключыць будзільнік на тэлефоне, трэба
будзе ўстаць.
 Калі носіце акуляры ў металічнай аправе,
падчас гутаркі па тэлефоне іх лепш здымаць.
 Лепш не карыстацца тэлефонам у зоне слабага дзеяння сігналу (напрыклад, на вакзалах і ў
аэрапортах, у зачыненых памяшканнях, у метро,
у скляпах), бо інтэнсіўнасць электрамагнітнага
выпраменьвання ўзрастае ў дзясяткі разоў.
 І паспрабуйце не балбатаць па мабільніку
цэлы дзень! Гаварыць можна не даўжэй за тры
хвіліны, і пры гэтым паміж гутаркамі трэба рабіць
паўзу хвілін на пятнаццаць.
Не так шмат людзей прыслухоўваюцца да
падобных парад. І чым акажацца ў будучыні падобнае неасцярожнае стаўленне да праблемы,
сёння прадказаць немагчыма. Чыста гіпатэтычна ўсё можа скласціся і так: выпраменьванне
сотавых тэлефонаў пагаршае працу мозга; такім чынам, знізіцца інтэлектуальны патэнцыял,
будуць прымацца не самыя лепшыя рашэнні
— а значыць, магчымы і рэгрэс чалавецтва.
Магчыма, гэта ўжо некаторае перабольшванне,
але ўздзеянне электрамагнітнага поля на мозг,
вы клі ка нае ма біль най су вяззю, са праў ды не
вывучанае і непрадказальнае...
Ганна БУРАК,
студэнтка факультэта журналістыкі
Інстытута журналістыкі БДУ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2011 года
Наименование банка: ОАО «Технобанк»
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование статьи
2
АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Символ
3

Пункт
пояснительной
записки
4

01.07.2011

01.07.2010

5

6

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
11

29626,5
14,4
41078,0
71932,6
18815,1
330939,8
66,5
72459,2
9293,2
56241,9
630467,2

15951,1
31,4
16981,8
25085,2
15099,7
202695,6
7,4
50,8
76676,3
1274,6
58877,6
412731,5

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

292,6
90969,8
343972,3
63526,7
9,4
9919,8
508690,6

32150,9
201018,4
14960,9
29,4
65106,6
313266,2

1211
1212
1213
1214
1215
121
12

46586,9
7171,0
43714,2
24304,5
121776,6
630467,2

46450,4
7060,6
34758,5
11195,8
99465,3
412731,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2011 года
Наименование банка: ОАО «Технобанк»
№ п/п

Наименование статьи

Символ

1
1
2
3
4
5
6

2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

3
2011
2012
201
2021
2022
202

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(в миллионах белорусских рублей)

Пункт
пояснительной
записки
4

01.07.2011
5
17405,5
14665,8
2739,7
14761,1
5258,6
9502,5

01.07.2010
6
19379,0
9474,4
9904,6
9133,8
1583,6
7550,2

203

2,8

1,1

204
205

810,5
27965,0

35,6
6497,1

206

(1104,5)

(280,1)

207
208
209
210
211
212
2

6496,1
8520,4
27139,1
1596,7
13204,5
275,8
12928,7

1217,7
11641,5
29333,0
2215,2
2584,1
857,6
1726,5

И.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер
06 июля 2011 года

Д.М. Богуш
Н.А. Кузьмицкая

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.05.2010 г.

Гэта мы, Госпадзі
У вёсцы Капусціна Кіраўскага
раёна знайшлі труп дзяўчыны,
якую забілі паўтара года таму.
У адным з вясковых дамоў моладзь святкавала надыход 2010 года, і 2 студзеня на агульным вельмі
нецвярозым фоне дзве сяброўкі

ЖАХ НА АГАРОДЗЕ
нешта не падзялілі. Адна стукнула
другую сякерай па галаве, а мёртвае
цела закапала на агародзе. Сваякі
забітай дзяўчыны яе не шукалі і ў
міліцыю не звярталіся: меркавалі,
што тая з'ехала. Але некалькі дзён
таму пра злачынства выпадкова да-

ведаўся адзін з сялян. Калі прыехала міліцыя, абвінавачаная не стала
адмаўляцца і спакойна паказала
месца пахавання. Ёй толькі 20 гадоў, але забойцы пагражае тэрмін
зняволення ад 6 да 15 гадоў.
Алена КАЗЛОВА.

