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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

2000

ОПИСАНИЕ/ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Кооператив LATRAPS е създаден през пролетта на 2000 г., когато 12 
фермери се събрат и изграждат основата на това, което днес е известно като 
най-големия, най-ефективния и най-прогресивния земеделски кооператив 
за зърно в балтийските държави. Основната идея зад създаването на този 
кооператив е да се създаде конкурентно предприятие, което да подреди 
пазара на зърното, тъй като по това време сред преработвателите на 
зърно в Латвия съществува подобна на картел структура, поради което 
цената на зърното бе изкуствено поддържана като възможно най-ниската. 
Втората идея за създаването на LATRAPS е да се въведат нови култури в 
Латвия: рапицата е ярък пример за това. След създаването бе възможно да 
се купуват семена, както и други материали на едро, като по този начин 
се намалява цената за членовете. Що се отнася до продажбата, също така 
бе възможно да се продаде доходността директно на световния пазар, без 
други бизнеси в средата.
Кооперативът е отворен за всеки член, който е лоялен към него, което 
означава – всеки член да продава продукцията на кооператива и купува от 
него материалите (семена, торове, продукти за растителна защита и др.). 
За 20 години LATRAPS разработи 10 пункта за събиране и съхранение 
на зърно, което доведе до бърз растеж на членовете на кооператива. В 
допълнение към търговията със зърно, кооперативът е разработил и 
някои странични услуги - застраховане на реколтата, търговия с машини, 
логистични услуги, обработка на маслодайна рапица, производство на 
малц и търговия с дизелово гориво.
Основната цел на LATRAPS е да засили конкурентоспособността на 
своите членове.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Броят на членовете непрекъснато нараства. През 2020 г. те са 1067  
от цяла Латвия. По-голямата част от членовете се намират в южната 
част на Латвия, която в исторически план е била кошницата за хляб на 
държавата, но през последните 5 години нараства броят на членовете 
в източните и западните части на Латвия в резултат на нови пунктове 
за събиране, изградени от LATRAPS. Най-малкият брой членове идва 
от северната част на Латвия, поради причината, че там работят други 
зърнени кооперативи като „VAKS ’’ и „Durbes grauds ’’.
LATRAPS работи и с фермери, които не са членове на кооператива 
– техният брой наброява около 1000 фермери. Но е важно да се 
подчертае, че цените са много по-добри за членовете.
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ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ
1-предлагане на услуги/производство на стоки; 2-пазари/потребители/бенефициенти

LATRAPS купува зърно, рапица, боб и грах от своите членове в цялата 
страна - Латвия. Продукти за растителна защита, торове и семена се 
продават на своите членове. Покупката на зърно е средно 150 милиона 
евро, докато продуктите за растителна защита и минералните торове 
са 50 милиона евро годишно.
Отглежданите продукти се продават на местния пазар (мелници, 
производители на фураж) - около 10% от общото количество, 
останалите - за износ. Работи с глобални търговци.

ПРИХОДИ

Оборотът за LATRAPS е около 200 милиона евро годишно, с печалба 
от около 1 милион евро.

СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА
акционери, собственици, членове на кооператива, наети лица, донори ...

Кооперативът е собственост на неговите членове. Всеки, който 
отглежда или планира да отглежда зърнени култури, може да стане 
член на LATRAPS. Всички членове трябва да спазват своите права и 
задължения, определени в устава.

ПРАВО НА ГЛАС

Всеки член има един глас, но за да се насърчат по-ефективни местни 
отдели на кооператива, членовете могат да закупят допълнителни акции 
на резервоари за съхранение и т.н. в местните търговски пунктове.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете се възползват от възможността да продават зърното си 
на експортни пазари, което гарантира конкурентни цени за всички 
видове зърнени култури. Печалбата се разпределя между членовете на 
кооператива, но ако членовете я одобрят, също е възможно печалбата 
да се инвестира в дългосрочни инвестиции и модернизация на 
кооператива.
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Основният орган за вземане на решения в кооператив LATRAPS е 
Общото събрание на членовете.
Общото събрание взема решение по най-важните управленски 
въпроси - избор на управителен съвет, избор на съвет, одобряване 
на годишен отчет, разпределение на печалбата и инвестиции в нови 
бизнес направления.
Общото събрание се състои от всички членове на LATRAPS. Всеки 
член, независимо от размера на фермата, има един глас. Това предоставя 
възможност на всички членове да изразят своите виждания еднакво.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ
кой, колко и други, различни от Общото събрание 

Общото събрание се провежда два пъти годишно - едно през зимния 
сезон и едно през летния сезон.
Управиелният съвет се състои от 9 членове, избрани от Общото 
събрание за 3-годишен период. УС има широк кръг от правомощия 
- той може да одобри изпълнителния съвет, целите и стратегиите на 
кооператива.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -  СЪСТАВ И СТРУКТУРА

УС се състои от 3 до 5 души от ръководството на LATRAPS или 
външни експерти. Той се одобрява от Общото събрание. Основното 
задължение на борда е да организира ежедневната работа в LATRAPS. 
УС също така избира и одобрява директорите на отдели на LATRAPS.
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ПРИНЦИП 1.  ДОБРОВОЛНО И ОТВОРЕНО ЧЛЕНСТВО

LATRAPS е напълно отворен кооператив, който се въздържа от всякакъв 
вид дискриминация. Единственият критерий за членство, който е силно 
оценен, е финансовото състояние на стопанството. Това е изключително 
важно, за да се избегне намаляване на финансовата стабилност в 
кооператива. От друга страна - ако има някакви финансови затруднения 
за дадено стопанство, което вече е член, LATRAPS мобилизира целия си 
потенциал, за да помогне да преодолее финансовите затруднения.

ПРИНЦИП 2.  ДЕМОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Одити и проверки на кооператива са достъпни за всеки член, ако е спазена 
поверителността за трети страни. Проучванията на членовете се правят 
редовно, за да се оцени цялостното им отношение към кооператива. 
Редовно се провеждат семинари в различни местни клонове на LATRAPS. 
Демокрацията в кооператива се поддържа и от Управителния съвет, който 
се избира директно от членовете.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

LATRAPS организира редовни образователни семинари, свързани както 
с промени в законодателството, така и с практически иновации, особено 
подчертавайки необходимостта от преход към устойчиви и екологични 
практики. Тези обучения се организират както на индивидуално ниво, 
така и в групи.
Кооперативът работи активно и в много проекти за Европейско 
партньорство за иновации по Програмата за развитие на селските райони 
на Латвия.

ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ

LATRAPS има много тесни добри отношения с други зърнени кооперации 
- VAKS, Barkavas arodi и Durbes grauds. Това включва трансфер на знания, 
обща покупка на материали, както и сътрудничество в процеса на продажба 
на зърно. 
Понастоящем се води дискусия за сътрудничеството от второ ниво, но то 
се развива много бавно поради опасения от загуба на идентичността на по-
малките кооперации.

ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

LATRAPS има собствен отдел за комуникация, който отговаря за 
поддържането на тясна връзка между кооператива и фермерите, 
членовете и обществото, като обяснява земеделските практики и целите 
на кооператива чрез социалните медии.
Задачата е да се създаде положителна картина за земеделието, като се 
подчертае икономическото значение на земеделския сектор.
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LATRAPS също участва в благотворителност, но не със средства на 
самия кооператив. LATRAPS обикновено кани своите членове да дарят 
за определена дейност.
Членовете на LATRAPS са горди с кооператива си и са отворени да 
го демонстрират в социалните медии, поради което кооператива се 
възприема като печеливша бизнес форма.


