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Річний звіт ТОВ «Вента. ЛТД» за 2020р
1. Загальна інформація
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вента. ЛТД» (далі Компанія) було
створене в 1995 році і успішно розвивається, займаючи певну частку дистрибуції
фармацевтичного ринку. Кваліфікований персонал Компанії має значний досвід у вирішенні
комерційних, логістичних та інноваційних завдань, і усвідомлює, що оптовий продаж
лікарських засобів це не тільки бізнес, а також і важлива соціальна місія щодо забезпечення
населення якісними лікарськими засобами.
На сьогоднішній день ТОВ «Вента. ЛТД» - є великим національним дистриб’ютором
лікарських засобів і товарів медичного призначення та посідає 3-тє місце в топі
дистриб’юторів України за обсягами постачання лікарських засобів аптечним установам в
грошовому виразі за підсумками 2020 року.
Протягом 2020 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво
вплинуло на економічне становище в України. Значна кількість компаній в країні вимушені
були припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений час. Заходи, що вживались
для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин,
соціальне дистанціювання, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, що безумовно
мали негативний вплив на економічну діяльність компаній. Фінансова система в країні на
дату підготовки цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні
ризики.
Проте у 2020 р. відзначався низький рівень інфляції, яка за підсумками року становила
2,7%.
Також, у 2020 р., у рамках протиепідемічних заходів прийнято ряд регуляторних змін,
серед яких варто відзначити звільнення від оподаткування ПДВ переліку протиепідемічних
товарів, спрощення процедури закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
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коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, та запровадження дистанційної торгівлі
лікарськими засобами. Усі ці фактори вплинули і на розвиток фармацевтичного ринку.
Компанія, як і фармацевтичний ринок в цілому, незважаючи на жорсткі карантинні
обмеження в березні–травні, та суттєве зменшення обсягів продажу в цей період, завершила
2020 р. на позитивній ноті, продемонструвавши зростання в гривневому вираженні,
порівняно з 2019 р. Ринок лікарських засобів збільшився майже на 8%.
Керівництво Компанії щоденно здійснює всі заходи, необхідні для підтримки
стабільної діяльності та розвитку ТОВ «Вента. ЛТД».
У сегменті дистрибуції в останні роки окреслилася чітка трійка лідерів за обсягом
поставок товарів «аптечного кошика» та в грошовому вираженні залишається незмінною.
ТОВ «Вента. ЛТД» за підсумками 2020 року, як і попередні три роки, посідає 3-тє місце в топі
дистриб’юторів України (за даними аналітичної системи дослідження ринку PharmXplorer/
«Фармстандарт» ProximaResearch).
Дистриб'ютори

2017
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«БаДМ» (Дніпро)

1

1

1

1

«Оптіма-Фарм» (Київ)

2

2

2

2

«Вента. ЛТД» (Дніпро)

3

3

3

3
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2. Організація діяльності ТОВ «Вента. ЛТД» у 2020 році
Багатолітній досвід роботи дозволив Компанії розвинути регіональну мережу філій. На
даний момент в містах Київ, Харків, Тернопіль, Одеса, Дніпро успішно працюють регіональні
аптечні склади. Така локація дозволяє своєчасно виконувати замовлення наших постійних
клієнтів.

Високий технологічний рівень складських служб гарантує споживачеві чітку та
оперативну роботу з його замовленням. Весь ланцюг постачання товару від ввезення до
складування, розподілення, а також доставки до аптеки здійснюється кваліфікованим
персоналом за умов дотримання всіх вимог належної практики дистрибуції.
Компанія пропонує своїм покупцям широкий асортимент лікарських засобів і виробів
медичного призначення провідних вітчизняних та іноземних виробників, які отримує
безпосередньо від виробників або їх авторизованих дилерів.
Співробітники Аптечних складів Компанії, а також інший підрозділів, на всіх етапах
господарської діяльності користуються власними посадовими інструкціями, у яких детально
описано права та посадові обов’язки кожного з них. Діяльність персоналу, їх права і
обов’язки, регулюються чинним законодавством України.
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Організація управління у Компанії відбувається відповідно до організаційної структури
Організаційна структура ТОВ «Вента. ЛТД»

Середня чисельність персоналу ТОВ «Вента. ЛТД» протягом 2020 року складала 824
чоловік.
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3. Загальні показники діяльності ТОВ «Вента. ЛТД» у 2020 році
Загальні показники діяльності
Компанії
Загальна кількість позицій в
прайс-листі, шт
Кількість постачальників
Виручка, млн грн

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020р.

8 546

9 359

11 546

12 142

443
8 922,9

445
10 701,6

501
12 872,0

537
13 191,1
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4. Місія:
Удосконалення якості життя та здоров'я людей шляхом надання повного спектра
логістичних послуг у сфері забезпечення населення високоякісною лікарською та
фармацевтичною продукцією.
5. Політика:
Політика ТОВ «Вента. ЛТД» формується з урахуванням тенденцій сучасної динаміки
розвитку фармацевтичної галузі та спрямована на забезпечення населення України
безпечними, високоефективними та якісними лікарськими засобами, що досягається завдяки
співпраці з надійними виробниками як вітчизняної, так і світової фармацевтичної
промисловості, а також безперервного вдосконалення і підвищення ефективності бізнеспроцесів і системи якості компанії, відповідно до вимог міжнародних стандартів галузі (GMP,
GDP, GSP і ін)
Політику Компанії сформовано з урахуванням інформації, отриманої від усіх
зацікавлених сторін: клієнтів, персоналу компанії, постачальників, суспільства в цілому. У
своїй діяльності Компанія виконує всі нормативні і законодавчі норми і вимоги, щодо
принципів реалізації господарської діяльності.
Невід'ємною частиною політики Компанії є впровадження в діяльність нових
передових методів роботи і постійне вдосконалення логістичної структури Компанії.
Головною метою ТОВ «Вента. ЛТД» є завоювання визнання і довіри в середовищі
фармацевтичного товариства, формування іміджу компанії, як однієї з кращих провідних
імпортерів і дистриб'юторів України, завдяки високому рівню послуг і забезпечення якості
лікарських засобів на всіх етапах діяльності компанії, а також постійного вдосконалення
бізнес-процесів.
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6. Соціальна відповідальність:
Керівництво та персонал Компанії усвідомлює свою відповідальність перед
суспільством і розвиває діяльність, з огляду на вимоги законодавства, норми корпоративної і
ділової етики, а також враховуючи фінансові показники, що дають можливість зрозуміти
основні тенденції та чинники, які впливають на бізнес.
6.1 Відповідальність перед суспільством і державою
Основним напрямком діяльності Компанії є забезпечення населення України якісними
та доступними лікарськими засобами, виробами медичного призначення та іншими супутніми
товарами. Свою діяльність ми здійснюємо відповідно до високих стандартів якості і вимог
законодавства України. Розвиваючись, ми збільшуємо кількість робочих місць, збільшуємо
зайнятість працездатного населення і забезпечуємо проведення всіх встановлених законом
податкових відрахувань до бюджету держави.
З початком пандемії пріоритетами Компанії стали: безперебійна можливість
забезпечення населення України ліками, своєчасність ввезення та постачання ліків для
пацієнтів в умовах карантинних обмежень, захист здоров’я і безпека наших співробітників.
Ми працювали, суворо виконуючи всі карантинні обмеження та забезпечили можливість
переходу до режиму віддаленої та безперебійної роботи співробітників, у випадку критичної
необхідності.
6.2 Відповідальність перед партнерами
Діяльність підприємства реалізується з дотриманням принципу взаємовигідного
співробітництва з партнерами (постачальниками і клієнтами), довіри і прозорості,
забезпечення якості продукції, що реалізовується і високого рівня сервісу.
Забезпечення якості продукції обумовлено функціонуванням впровадженої в компанії
фармацевтичної системою якості із застосуванням фармацевтичних практик і стандартів
(GMP, GDP, GSP і ін)
6.3 Наші принципи в партнерських стосунках:
1. Ми пред'являємо високі вимоги до постачальників товару і будуємо свої
партнерські стосунки переважно з виробниками лікарських засобів.
2. Ми забезпечуємо належні умови зберігання і транспортування лікарських засобів і
інших категорій товарів, а також негайне реагування у разі виявлення
невідповідностей в ланцюзі постачань товару.
3. Для своєчасного виявлення і усунення проблем ми щорічно проводимо внутрішні
аудити по різних напрямах діяльності.
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4. Ми реалізуємо свою діяльність, намагаючись мінімізувати операційні витрати і
раціонально використати ресурси, з метою забезпечення високої прибутковості
компанії і оптимальної цінової політики для клієнтів.
6.4 Відповідальність перед співробітниками
Ми гарантуємо усім співробітникам підприємства :
•

соціальний захист (повний соціальний пакет) і дотримання чинного трудового
законодавства України;

•

гідну і своєчасну оплату праці;

•

своєчасне і повне відрахування страхових платежів (у ПФУ і фонд соціального
страхування);

•

комфортні умови праці;

•

навчання і розвиток персоналу за системою професійної підготовки кадрів.

Керівництво Компанії усвідомлює цінність кваліфікованого персоналу, що находить
відображення у підтримці оплати праці, незважаючи на складнощі, які виникли у зв’язку з
пандемією COVID-19

Динаміка росту витрат на оплату праці
співробітникам у порівнянні 2017-2020 рр
(тис.грн)
175 568
200000
150000

130 744
102 010

100000
50000
0
1
2017

2018

8

2019

2020

172 404

Річний звіт ТОВ «Вента. ЛТД» 2020рік

7. Благодійна діяльність
ТОВ "Вента. ЛТД" здійснює благодійну діяльність у вигляді гуманітарної допомоги
системної допомоги лікарням і іншим ЛПУ, про що є ряд підтверджувальних документів. В
різні роки, благодійну діяльність Компанії відмічено грамотами і нагородами різного рівня.
8. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій
Глобальне розповсюдження COVID-19 у 2020 році - виклик, який прийняло
підприємство і з метою мінімізації ризиків, витрат вийшло на перебудову процесів
документообігу. В 2020 році в Компанії було впроваджено електронний документообіг з
клієнтами та постачальниками.
Таким чином, було досягнуто обіг з клієнтами електронними документами в кількості
120-140 тис. документів на місяць
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9. Управління ризиками
9.1 Управління фінансовими ризиками та ризиками для якості
Компанія у своїй діяльності здійснює управління ризиками у різних напрямках:
а) з метою мінімізації ризику зміни якості товару - управління ризиками для якості;
б) з метою управління фінансовими ризиками.
Загальна схема управління ризиками виглядає наступним чином:

До складу системи управління ризиками входять:
Генеральний директор:
-

затвердження документації (і змін до неї) щодо управління ризиками;
прийняття рішення про ефективність функціонування СУР для якості;
затвердження план-графіку аналізу ризиків на наступний рік;
затвердження реєстру критичних ризиків для якості.
10
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Керівники функціональних напрямків (начальники відділів, Уповноважені особи
Аптечних складів):
-

-

відповідальність за контроль й організацію проведення аналізу ризиків, обрання
ведучих груп з ризиків в залежності від проекту/ процесу/ об’єкта, що планується
проаналізувати;
реалізація планів заходів з управління критичними ризиками для якості, в межах
своєї компетенції;

Особа, відповідальна за управління ризиками для якості, відповідно до посадової
інструкції (спеціаліст СМЯ):
-

ідентифікація ризиків для якості;
формування і коригування реєстру ризиків для якості;
проведення регулярного моніторингу ризиків для якості;
аналіз пріоритетності ризиків для якості;
розробка планів заходів з управління критичними ризиками для якості.
9.2 Управління антикорупційними ризиками

Мінімізація антикорупційних ризиків затверджена Генеральним директором
підприємства відповідно до «Положення про антикорупційну діяльність», в якому викладено
загальну політику Компанії щодо антикорупційних дій, а також заборони та обмеження для
працівників підприємства по відношенню до ділових партнерів ТОВ «Вента. ЛТД»,
представників органів державного контролю та інших осіб, які є обов’язковими.
9.3 Управління фінансовими ризиками
Загальна програма Компанії щодо управління фінансовими ризиками концентрується
на непередбачуваності та неефективності українських фінансових ринків, і спрямована на
мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії.
Основні ризики, що виникають у зв'язку з фінансовими інструментами Компанії –
ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво Компанії своєчасно проводить огляд і
узгодження політик з управління даними ризиками.
В Компанії створено кредитний комітет, основною функцією якого є мінімізація
ризиків виникнення простроченої дебіторської заборгованості, важкою для стягнення та
визначення основних параметрів роботи з великими клієнтами, регіональними та
національними мережами.
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10. Основні принципи організації роботи Аптечних складів ТОВ “Вента. ЛТД”
Потужні і сучасні склади - основа для подальшого зростання і розвитку Компанії, а їх
розширення - одне з головних напрямків діяльності служби логістики. В Компанії постійно
триває робота щодо оптимізації складських бізнес-процесів, з метою подальшого збільшення
продуктивності і скорочення витрат.
Кожен Аптечний склад ТОВ “Вента. ЛТД” ліцензовано на певний вид господарської
діяльності (імпорт та/або оптова торгівля лікарськими засобами).
На фасаді будівель, в яких розміщуються Аптечні склади Компанії, наявна вивіска із
зазначенням виду закладу.
Приміщення Аптечних складів Компанії спроектовані та адаптовані для забезпечення
належних умов зберігання лікарських засобів. Технологічні приміщення для зберігання
лікарських засобів та іншої медичної продукції забезпечені достатнім освітленням для того,
щоб усі операції було виконано персоналом точно та безпечно.
Відсіки для приймання та відправки товару захищають продукцію від погодних умов.
На кожному Аптечному складі існує розподіл між зонами приймання, відправки та зони
зберігання лікарських засобів. Зони приймання лікарських засобів обладнано відповідним
чином для забезпечення належного вхідного контролю поставленої продукції.
У виробничих приміщеннях Аптечних складів Компанії куріння суворо заборонено, а
для приймання їжі виділено спеціальні місця, які фізично відокремлені від виробничих
приміщень. Вживаються заходи до запобігання входу в приміщення сторонніх працівників.
Зони зберігання лікарських засобів не використовуються як прохідні для працівників, що в
них не працюють.
Розміщення виробничих приміщень Аптечних складів Компанії дозволяють
безперебійно здійснювати технологічний процес за умов максимальної оптимізації
використання орендних площ, відсутності пересічення матеріальних (технологічних) потоків,
а також виключення ризиків контамінації лікарських засобів, на всіх етапах технологічного
процесу, що задовольняє нормам і вимогам Належних фармацевтичних практик (GMP, GDP,
GSP).
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Для підтримання певних і стабільних умов зберігання лікарських засобів, незалежно
від пори року, Аптечні склади Компанії обладнано автоматичними газовими системами
опалення й системами кондиціонування повітря.

Внутрішня поверхня стін і підлоги Аптечних складів Компанії вкрита матеріалами,
застосування яких регламентовано в межах складських приміщень, згідно з вимогами GMP,
GDP, GSP.
Електрозабезпечення, опалення, освітлення, вентиляція, температура і вологість
повітря у виробничих приміщеннях (зонах) Аптечних складів Компанії цілодобово
відповідають будівельним, санітарним нормам і правилам та не впливають негативно (прямо
чи опосередковано) на лікарські засоби.
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Загальна площа Аптечних складів ТОВ «Вента. ЛТД»
Рік
Склад

2017

2018

Загальна площа Загальна площа
(БТИ), м2
(БТИ), м2

2019
Загальна площа
(БТИ), м2

2020
Загальна
площа (БТИ),
м2

Дніпро ОПТ

5 499,00

5 519,00

5 919,10

5 681,25

Дніпро Роздріб.

5 661,00

5 641,00

5 240,50

5 478,35

Одеса

1 877,00

1 877,00

3 503,00

3 503,00

Київ

3 600,00

3 600,00

3 600,00

5 367,22

Харків

1 548,00

2 228,00

2 228,00

3 442,8

Тернопіль

7 431,90

7 431,90

7 431,90

7 431,90

18 185,00
12 686,00
5 499,00

18 865,00
13 346,00
5 519,00

20 490,60
14 571,50
5 919,10

30 904,52
25 223,27
5 681,25

Разом:
З них регіональні склади:
З них розподільчий склад:
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Розподіл частки складського комплексу між
аптечними складами ТОВ "Вента. ЛТД"
Дніпро ОПТ; 5 681,25;
19%

Тернопіль; 7 431,90;
24%

Дніпро Розн.; 5
478,35; 18%

Харків; 3 442,80; 11%

Одеса; 3 503,00; 11%

Київ; 5 367,22; 17%

Дніпро ОПТ

Дніпро Розн.

Одеса

15

Київ

Харків

Тернопіль
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11. Фінансові показники діяльності ТОВ «Вента. ЛТД» у 2020 році
11.1 Структура фінансових ресурсів (тис. грн.):
Фінансовий ресурс
Власні
грошові
кошти
отримані
від
реалізації
товару
Отримані позики

2017 р
9 416 680

2018 р
10 832 414

2019 р
13 569 728

2020р.
13 713 108

3 192 500

4 066 312

3 491 900

4 561 633

Витрати
на
придбання
необоротних активів
Чистий
операційний
грошовий потік

14 492

20 249

17 611

19 041

13

53 676

97 258

18 792

Власні грошові
кошти отримані від
реалізації товару
(тис. грн)

Отримані позики (тис.
грн)
5 000 000

Витрати на придбання
необоротних активів та
показники чистих
операційного грошового
потоку (тис грн)

4 500 000
14 000 000

4 000 000

100 000

12 000 000

3 500 000

90 000

10 000 000

3 000 000

8 000 000

2 500 000

80 000
70 000
60 000

2 000 000

50 000

1 500 000

40 000

1 000 000

30 000

2 000 000

500 000

20 000

0

0

6 000 000
4 000 000

2017

2018

2019

2020

2017

10 000
0
2018

2019
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11.2 Ключові фінансові показники 2020р (тис. грн.)
Показники
Виручка
Активи
EBITDA
Капітальні
інвестиції
Чистий прибуток
Сплачено податків

2017 р
9 086 945
2 989 626
208 951
9 935

2018 р
10 465 441
3 672 020
286 284
20 928

2019 р
12 971 018
4 289 109
159 782
14 626

2020 р
13 191 078
5 085 005
169 899
94 169

97 159
43 067

157 406
80 328

55 634
69 637

78 558
87 141
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12. Охорона праці та охорона довкілля
Контроль за охороною праці в Компанії відбувається відповідно до «Положення про
порядок інформування громадськості про заплановані та проводяться екологічних і
соціальних заходах»
1. Щомісяця проводиться контроль норм і показників освітленості робочих місць,
температурного режиму, вологості та інших параметрів, згідно планових перевірок з охорони
праці, електробезпеки, пожежної безпеки і санітарії.
2. Щомісяця проводиться моніторинг впливу професійної діяльності на здоров'я і
якість життя для співробітників всіх підрозділів, згідно планових перевірок з охорони праці,
електробезпеки, пожежної безпеки і санітарії.
3. Щомісяця проводиться контроль за безпечним виконанням типових операцій на
складах підприємства, згідно планових перевірок з охорони праці, електробезпеки, пожежної
безпеки і санітарії.
4. Щомісяця проводиться моніторинг про нещасні випадки та надзвичайні події в
підрозділах компанії, згідно планових перевірок з охорони праці, електробезпеки, пожежної
безпеки і санітарії.
За період січень 2020 - грудень 2020 р не було виявлено порушень за показниками
освітленості робочих місць, температурного режиму, вологості і професійних захворювань.
12.1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
В цілому по об'єктах, обсяг викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферу
знизився,
в
зв'язку
з
відключенням
газових
котлів
на
літній
період.
У зимовий період працює 3 котла з 4. Це стало можливим після утеплення будівлі і заміни
вхідних дверей на енергозберігаючі.
Аварійних викидів, забруднюючих речовин, в атмосферу не зазначено.
На підприємстві діє режим економії природного газу за допомогою автоматичної системи
підтримки необхідної температури в приміщенні.
12.2 Раціональне використання і охорона водних ресурсів.
Частка водоспоживання знижена за рахунок зменшення втрати води питної якості в
зв'язку з регулярним проведенням профілактичних заходів по заміні запірної арматури і
підтримці її в працездатному стані. На всіх кранах встановлено аератори, для зниження
витрати води. Планується встановити редуктори.
18
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12.3 Утворення і розміщення відходів споживання.
Вивезення
побутових
відходів
проводиться
згідно
з
графіком.
Знижується частка утилізованих ламп денного світла за рахунок застосування світлодіодних
ламп з терміном служби від 3 до 5 років.
На Тернопільському аптечному складі встановлені світлодіодні світильники, які
замінили ртутні лампи. Вуличні світильники з лампами ДРЛ замінені на світлодіодні
прожектори. У зв'язку з цим, зменшилося споживання електроенергії і відсутні лампи, які
необхідно утилізувати.
12.4 Утворення та утилізація відходів господарської діяльності.
Знищення лікарських засобів здійснюється відповідно до правил, затверджених
Наказом МОЗ України № 242 від 24.04.2015 «Правила утилізації та знищення лікарських
засобів», і проводиться підприємством, яке має відповідну ліцензію на поводження з
небезпечними відходами.
Збір, вивіз і утилізація відходів господарської діяльності проводиться щомісячно з
кожного аптечного складу, після чого в територіальні органи контролю (Державна служба
лікарських засобів і контролю за наркотиками) протягом 10 днів надається звіт про
проведення утилізації, із зазначенням переліку утилізованих лікарських засобів, їх ваги і
іншими показниками, передбаченими законодавством України.
12.5 Спостереження за станом навколишнього середовища на об'єктах
підприємства.
В системі моніторингу стану навколишнього середовища на території об'єктів
сформована, налагоджена і успішно функціонує система спостереження за температурою
повітря, вологістю і освітленістю об'єктів. Щоденні заміри дозволяють підтримувати
допустимі показники в нормі.
12.6 Протипожежні заходи виконані згідно планових завдань.
З метою підвищення пожежної безпеки змонтована система АПС на центральному
офісі підприємства. Придбано нові вогнегасники, якими укомплектовано Аптечні склади.
Проведена санітарна вирубка порослі, з метою запобігання пожежі через високу
температуру навколишнього середовища і сухий, вітряної погоди. Проведено своєчасне
сервісне обслуговування систем кондиціонування повітря, систем газопостачання та
електропостачання.
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