Прес-випуск
Фінансові результати діяльності
великих та середніх підприємств області
та стан їх взаєморозрахунків
у січні–червні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2018 року
великими та середніми підприємствами області отримано позитивний
фінансовий результат діяльності до оподаткування в загальній сумі
3000,7 млн.грн (у відповідному періоді 2017 року – 861,5 млн.грн).
Позитивне сальдо фінансового результату сформовано, в основному, за
рахунок рентабельної діяльності підприємств промисловості (2558,7 млн.грн
прибутку), зокрема підприємств переробної промисловості (2394,8 млн.грн)
та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(151,1 млн.грн). Серед прибуткових також підприємства, які здійснюють
операції з нерухомим майном (141,8 млн.грн), сфери тимчасового
розміщування й організації харчування (140,8 млн.грн), адміністративного та
допоміжного обслуговування (131,1 млн.грн), транспорту, складського
господарства, поштової та кур’єрської діяльності (21,7 млн.грн), сільського,
лісового та рибного господарств (21,3 млн.грн), будівництва (17,7 млн.грн),
професійної, наукової та технічної діяльності (12,6 млн.грн), оптової та
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (по 8,1 млн.грн).
Збиткове сальдо у І півріччі поточного року сформовано у підприємств
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності
(24,9 млн.грн збитку), фінансової та страхової діяльності (11,7 млн.грн),
інформації та телекомунікацій (0,5 млн.грн).
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості
підприємств у січні–червні 2018 року становила 72,2% проти 69,9% за
аналогічний період минулого року, одержано 3335,2 млн.грн прибутку.
Частка збиткових підприємств у січні–червні 2018 року склала 27,8%,
ними допущено збиток у сумі 334,5 млн.грн.
Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх
підприємств області склав 6,7%, рівень рентабельності всієї діяльності –
9,9%.
Станом на 30 червня 2018 року загальні обсяги дебіторської та
кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області
склали 42,4 та 20,4 млрд.грн відповідно.
За видами економічної діяльності найбільша питома вага в
заборгованості припадала на підприємства промисловості – 50,2%
дебіторської та 45,1% кредиторської; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів – 22% та 22,5%; транспорту,
складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 17,8% та
18,4% відповідно. Серед підприємств промислової діяльності найбільша

частка боргів (93,1% дебіторської та 75,6% кредиторської) припадала на
підприємства переробної промисловості, зокрема з виробництва харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів (відповідно 79,4% та 9,6% в сумі
боргів промислових підприємств), з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції (5,5% та 40,1% відповідно).
У структурі дебіторської заборгованості 18,3% займають неоплачені
покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги,
кредиторської – 42,5% складають борги підприємств за отримані від
постачальників матеріали та сировинні ресурси.
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