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Керiвництво:
- директор
- застуш{ик директора.
1. Облiкова служба:
- головний бухгалтер, пiд керiвництвом якого знаходиться
бухга_lтерiя. аналiтичний вiддiл та вiддiл складського
облiку;
2. Служба головного iнженера. пiд керiвничтвоv якого
знаходиться вiддiл ремонту та устаткування;
3.Вiддiл постачання:
- заступника директора по маркетингу та постачанню
ToBapiB. пiл керiвниuтвом якого знаходяться вiддiл
логiстики, менеджери, мерчандайзери, супервайзери,
складське господарство.
4. Торговий вiддiл:
- начмьник торгового вiддiлу по продажу ToBapiB. пiд
керiвництвом якого знаходяться менеджери та rорговi
агенти.
5. Транспортний вiддiл;
6.Вiддiл булiвниuтва;
7.Вiддiл експорту.

Опис дiяльностi Оптово-роздрiбна торгiвля продуктами харчування та
сумiжнi послуги для споживачiв м.Вiнницi та Вiнницькоi
областi

BapTicTb активiв 137 397 тис.грн
зобов'язання 58 900 тис грн
Екологiчнi аспекти Пiдприемство в рамках господарськоii дiяльностi здiйснюс

нормативний вплив на навколишнс природне середовище i
постiйно запроваджуе заходи щодо зменшення такого
впливу:

- рацiонально використовуе воду;
- своечасно та в належному порядку утилiзус вiлходи;
- рацiонаJIьно використов} с електроенергiю

соцiальнi аспекти На пiдприемствi постiйно вживаються заходи з oxopoHIt
працi та безпеltи. Персопал заохочуеться до навчання.
Випадкiв скарг на дискриviнацiю lIри п рацевлашr уван н i нс
було

Кадрова полiтика ЗагальIrа кiлькiсть працiвникiв - 161

Кiлькiсть жiнок, працюючих на керiвних посалах 1!
Ризики бiзнесу
Проведенi дослiдження та
iнновацii

Пiдприемство постiйно здiйснюс дослiдяtення ринку
харчових продуктiв та споживчого попиту в ir,t. Вiнницi та



Вiнницькiй областi
Залученi фiнансовi
iнвестицii

Кредити бацкiв - 81 524 тис грн
Позики поточяого хаDактеDy

Перспективи розвитку Збiльшення товарообiгу
Корпоративне управлiння
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Головний орган управлiння Товариством - загальнi збори
Товариство мае 3 (три) учасника. В 2019 рочi

за iнiцiативою одного чи декiлькоr
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