
Річний звіт ТОВ «Вента. ЛТД» 2018 рік 
 

1 
 

 

 

Річний звіт ТОВ «Вента. ЛТД» 

 за 2018р 

1. Загальна інформація 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вента. ЛТД», що було створено в 1995 

році, успішно та динамічно розвивається у фармацевтичній галузі. Про це свідчить 

багаторічна співпраця товариства з кращими і найбільшими аптечними мережами та 

лікувально-профілактичними установами України. Кваліфікований персонал підприємства 

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. 

За даними Державної служби статистики України в 2018 р., економічна ситуація в 

нашій країні продовжує поліпшуватися. Після значного спаду в 2014-2015 рр. реальний ВВП 

збільшується з I кв. 2016 р За підсумками III кв. 2018 р приріст склав 2,8% в порівнянні з 

аналогічним періодом 2017 р Національний банк України (НБУ) прогнозував, що в 2018 р 

зростання ВВП складе 3,4%. Заробітна плата і доходи населення продовжують збільшуватися. 

Рівень інфляції за підсумками січня-грудня 2018 р склав 10,9%. У грудні цей показник 

зафіксований на рівні 9,8% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Розвиток 

фармацевтичного ринку безпосередньо залежить від економічної ситуації. 

В останні роки топ-5 дистриб'юторів за обсягом поставок товарів «аптечного кошика» 

в грошовому вираженні залишається незмінним. ТОВ «Вента. ЛТД» посідає 3-тє місце в топі 

дистриб’юторів України за підсумками 2018 року (за даними аналітичної системи 

дослідження ринку PharmXplorer/»Фармстандарт» Proxima Research). 

Багатолітній досвід роботи дозволив нам 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. 
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ТОВ «Вента. ЛТД» 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. 

Господарська діяльність ТОВ “Вента. ЛТД” здійснюється на підставі Ліцензії серії АЕ 

№ 192354 на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів від 

01.03.2013 р., а також Ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АВ № 578779 

від 12 липня 2011р., які видано підприємству Державною інспекцією з контролю якості 

лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України. 

Співробітники Аптечних складів ТОВ “Вента. ЛТД”, а також інший персонал 

підприємства на всіх етапах здійснення господарської діяльності користуються власними 

посадовими інструкціями, у яких детально описано права та посадові обов’язки кожного з 

них. 

Організація управління на підприємстві відбувається відповідно до організаційної 

структури. 
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2. Місія: 

Надання повного спектру послуг з метою максимального задоволення потреб 

фармацевтичного ринку і населення України в доступних і якісних лікарських засобах 

3. Політика: 

Політика ТОВ «Вента. ЛТД» формується з урахуванням тенденцій сучасного 

динамічного 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 бізнес- 

процесів і системи якості компанії, відповідно до вимог міжнародних стандартів галузі (GMP, 

GDP, GSP і ін) 

Політику ТОВ «Вента. ЛТД» сформовано з урахуванням інформації, отриманої від усіх 

зацікавлених сторін: клієнтів, персоналу компанії, постачальників, суспільства в цілому. У 

своїй діяльності підприємство виконує всі нормативні і законодавчі норми і вимоги, щодо 

принципів реалізації господарської діяльності. 

Невід'ємною частиною політики ТОВ «Вента. ЛТД» є впровадження в діяльність нових 

передових методів роботи і постійне вдосконалення логістичної структури підприємства. 

Головною метою ТОВ «Вента. ЛТД» є завоювання визнання і довіри в середовищі 

фармацевтичного товариства, формування іміджу підприємства, як одного з кращих 

провідних імпортерів і дистриб'юторів України, завдяки високому рівню послуг і 

забезпечення якості лікарських засобів на всіх етапах діяльності, а також постійного 

вдосконалення бізнес-процесів.  

4. Соціальна відповідальність: 

Керівництво та персонал ТОВ «Вента. ЛТД» усвідомлює свою відповідальність перед 

суспільством і розвиває діяльність з огляду на не тільки вимоги законодавства, а й норми 

корпоративної і ділової етики.  

4.1 Відповідальність перед суспільством і державою 

Основним напрямком діяльності ТОВ «Вента. ЛТД» 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 вимогами законодавства України. Розвиваючись, ми збільшуємо кількість робочих місць, 

збільшуємо зайнятість працездатного населення і забезпечуємо проведення всіх встановлених 

законом податкових відрахувань до бюджету держави. 
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4.2 Відповідальність перед партнерами 

Діяльність нашого підприємства реалізується з дотриманням принципу 

взаємовигідного співробітництва з партнерами (постачальниками і клієнтами), довіри і 

прозорості, забезпечення якості продукції, що реалізовується та високого рівня сервісу. 

Забезпечення якості продукції обумовлено функціонуванням впровадженої на 

підприємстві фармацевтичної системи якості із застосуванням галузевих фармацевтичних 

практик і стандартів (GMP, GDP, GSP і ін) 

4.3 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. 

 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. 

4.4 Відповідальність підприємства перед співробітниками 

Ми гарантуємо усім співробітникам:  

- 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 
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5. Благодійна діяльність ТОВ «Вента. ЛТД» 

 ТОВ "Вента. ЛТД" здійснює благодійну діяльність у вигляді гуманітарної допомоги 

госпіталям і пораненим в період активних бойових дій, підтримує Облдержадміністрації і 

Міністерство оборони України в питаннях надання допомоги дітям і учасникам АТО. Також 

благодійна діяльність виявляється у вигляді системної допомоги лікарням і іншим ЛПУ, про 

що є ряд підтверджувальних документів. Благодійна діяльність компанії відмічена грамотами 

і нагородами різного рівня. 

6. Участь ТОВ «Вента. ЛТД» у державних програмах  

Відповідно до Постанови КМУ № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські 

засоби» від 09.11.2016 р. на Україні запроваджено державне регулювання граничних цін, 

шляхом встановлення МОЗ України референтних цін на лікарські засоби. При визначенні 

референтних цін враховуються дані про ціни на перелік лікарських засобів у п’яти 

референтних країнах: Польщі, Словацькій республіці, Чеській Республіці, Латвійській 

Республіці та Угорщині. 

Державне регулювання цінами на певні категорії лікарських засобів реалізується в 

державній програмі «Доступні ліки». Сьогодні програма «Доступні ліки» працює для 

пацієнтів, які живуть з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим 

 діабетом ІІ типу. 

Додатково державне регулювання цін передбачено на препарати інсуліну, згідно до 

Постанови КМУ від 05.03.2014 року №73 «Питання реалізації пілотного проекту 

щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», відповідно до якої 

на препарати інсуліну встановлюються граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 

10%. 

ТОВ «Вента. ЛТД» підтримує державну програму «Доступні ліки» та інші державні 

програми, які було запроваджено для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та 

збільшення доступності ліків і забезпечує ціноутворення в рамках діючого законодавства 

України. 
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7. Управління ризиками 

7.1 Управління фінансовими ризиками та ризиками для якості 

ТОВ "Вента. ЛТД" здійснює управління ризиками у двох напрямках: управління 

ризиками для якості, а також 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. 
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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. 

 

7.2 Управління антикорупційними ризиками 

Мінімізація антикорупційних ризиків затверджена Генеральним директором 

підприємства відповідно до «Положення про антикорупційну діяльність», в якому викладено 

загальну політику ТОВ «Вента. ЛТД» 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. 

7.3 Управління фінансовими ризиками 

З метою управління фінансовими ризиками на підприємстві 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. 

З метою аналізу діяльності підприємства у 2018 році та управління фінансовими 

ризиками було проведено дві комплексні перевірки фінансової діяльності: ТОВ "Аудиторська 

фірма «Главбух»" та ПАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані». 

При проведенні комплексних перевірок перевірок незалежними аудиторами дано 

оцінку фінансових показників підприємства за 2018 рік, що дають можливість зрозуміти 

основні тенденції та чинники, які впливають на бізнес, проаналізовано фінансову звітність та 

підтверджено, що вся звітність ТОВ «Вента. ЛТД» відображає достовірну інформацію 

стосовно всіх суттєвих фінансових аспектів підприємства, відповідно до вимог законодавства 

України. 
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8. 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. У компанії триває 

робота по 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 ТОВ “Вента. ЛТД”,  наявна 

вивіска із зазначенням виду закладу. 

Приміщення Аптечних складів ТОВ “Вента. ЛТД” 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 Аптечних складів точно та безпечно. 

Відсіки для приймання та відправки товару (лікарських засобів) 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 ТОВ “Вента. ЛТД” куріння суворо 

заборонено, а для приймання їжі виділено спеціальні місця, які фізично відокремлені від 

виробничих приміщень.  

Розміщення виробничих приміщень Аптечних складів ТОВ “Вента. ЛТД” дозволяють 

безперебійно здійснювати технологічний процес за умов максимальної оптимізації 

використання орендних площ, відсутності пересічення матеріальних (технологічних) потоків, 

а також виключення ризиків контамінації лікарських засобів, в тому числі і імпортованих, на 

всіх етапах технологічного процесу, що задовольняє нормам і вимогам Належних 

фармацевтичних практик (GMP, GDP, GSP). 



Річний звіт ТОВ «Вента. ЛТД» 2018 рік 
 

10 
 

 

Для підтримання певних і стабільних умов зберігання лікарських засобів, незалежно 

від пори року, Аптечні склади ТОВ “Вента. ЛТД” обладнано автоматичними газовими 

системами опалення й системами кондиціонування повітря. 

 

Внутрішня поверхня стін і підлоги Аптечних складів ТОВ “Вента. ЛТД” 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 ТОВ “Вента. ЛТД” 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 2017 2018 

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

Дніпро ОПТ             5 499,00          5 519,00    

Дніпро Розн.             5 661,00          5 641,00    

Одеса             1 877,00          1 877,00    

Київ             3 600,00          3 600,00    

Харків             1 548,00          2 228,00    

Тернопіль             7 394,00          7 394,00    

Разом:          25 579,00        26 259,00    

З них регіональні 

склади:          20 080,00        20 740,00    

З них розподільчий 

склад:             5 499,00    5 519,00    

 

5 519

5 641

1 8773 600

2 228

7 394

Розподіл частки складського комплексу між аптечними 
складами ТОВ "Вента. ЛТД"

Дніпро ОПТ Дніпро Розн. Одеса Київ Харків Тернопіль
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9. Фінансові показники діяльності ТОВ «Вента. ЛТД» у 2018 році 

9.1 Структура фінансових ресурсів: 

Фінансовий ресурс 2017 р 2018 р 

Власні грошові кошти отримані від 

реалізації товару 

9 416 680 тис. грн 10 832 414 тис.грн. 

Витрати на придбання  необоротних 

активів             

14 492 тис. грн 20 249   тис. грн. 

Чистий операційний грошовий потік                            13 035 тис. грн 53 676 тис. грн.   

 

 

9.2 Ключові фінансові показники 2018р 

Показники 2017 р 2018 р 

Виручка 9 086 945 тис. грн 10 465 441 тис. грн. 

Активи 2 989 626 тис. грн 3 672 020 тис. грн. 

EBITDA 208 951 тис. грн 286 284 тис. грн. 

Капітальні інвестиції   9 935 тис. грн 20 928 тис. грн. 

Чистий прибуток    97 159 тис. грн 157 406 тис. грн. 

Сплачено податків        43 067 тис. грн 80 28 тис. грн. 
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10. Охорона праці та охорона довкілля 

Контроль за охороною праці на підприємстві 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 2018 - грудень 2018 р не було виявлено порушень за показниками 

освітленості робочих місць, температурного режиму, вологості і професійних захворювань. 

10.1 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. На вихідні дні газові котли в опалювальний 

сезон працюють на мінімумі. 

10.2 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. 
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10.3 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. 

10.4 Утворення та утилізація відходів господарської діяльності 

Знищення лікарських засобів здійснюється відповідно до правил, затверджених 

Наказом МОЗ України № 242 від 24.04.2015р. «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. 

10.5 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. 

10.6 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. Проведено своєчасне сервісне обслуговування 

систем кондиціонування повітря, систем газопостачання та електропостачання. 
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11. Плани на 2019 рік 

На перший план у конкурентній боротьбі виходить клієнтоорієнтованість. 

Індивідуальний підхід до кожного клієнта, сумлінність і прозорість - ключові чинники на 

шляху до досягнення успіху. ТОВ  «Вента. ЛТД» прагне налагодити вигідне співробітництво, 

вигідне як виробникам, так і ритейлу. 

Головна задача підприємства в наступному році за допомогою маркетингової 

активності, гнучкого регіонального ціноутворення і оптимізації логістичного процесу 

зберегти свою частку і створити базис для подальшого росту. 

Наші клієнти надихають нас на постійне підвищення якості роботи і сервісу. 

Ми ростемо і розвиваємося, розширюємо перелік послуг і асортименту товару, 

впроваджуємо нові технології і не боїмося труднощів. 

Важливим завданням управління фінансових ресурсів є вирішення питання 

оптимального співвідношення між формуванням власного та залученого капіталу, а також 

ефективності їх використання, зокрема ціни залученого капіталу. 

 


