Прес-випуск
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств
та стан взаєморозрахунків за січень–вересень 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень–вересень 2017р.
великими та середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий
результат до оподаткування в сумі 379,5 млн.грн на противагу 1472,7 млн. грн збитку
у відповідному періоді 2016 року.
Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування сформовано, в
основному, за рахунок рентабельної діяльності підприємств промисловості (457,4
млн.грн прибутку), зокрема переробної (344,7 млн.грн) та з постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря (138,7 млн.грн). Серед прибуткових також
підприємства, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування (155,7 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування
(83,1 млн.грн), сільського, лісового та рибного господарства (26,6 млн.грн),
будівництва (22,2 млн.грн), професійної, наукової та технічної діяльності (14 млн.грн),
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6,5 млн.грн).
Прибутковими підприємствами, частка яких становила 67,9% в загальній
кількості підприємств, одержано 1760,2 млн.грн прибутку.
Частка збиткових підприємств за січень–вересень п.р. склала 32,1%, ними
допущено збиток в сумі 1380,7 млн.грн.
Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств
області склав 3,5%.
Станом на 1 жовтня 2017 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської
заборгованості великих та середніх підприємств області склали 46,8 та 33,5 млрд.грн
відповідно.
За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості
припадала на підприємства промисловості – 44,9% дебіторської та 72,3%
кредиторської; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів – 27,9% та 10,7%; транспорту, складського господарства, поштової та
кур'єрської діяльності – 12,2% та 6% відповідно. Серед підприємств промислової
діяльності 93,3% дебіторської та 91,7% кредиторської заборгованості припадало на
підприємства переробної промисловості.
У структурі дебіторської заборгованості 14% займають неоплачені покупцями
борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської –
22,7% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та
сировинні ресурси. Зобов’язання за розрахунками з бюджетом і в дебіторській, і в
кредиторській заборгованості складають близько 2%.
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