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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

1953

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Търговия със земеделски продукти.
RWZ е третия по големина земеделски кооператив в Германия. 
Като водещ регионален търговец, кооперативът търгува със 
селскостопански продукти (зърнени култури, маслодайни 
семена, картофи), осъществява услуги е областта на лозарство и 
професионалното градинарство, селскостопанските технологии, 
фуражи и дървесина.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

» По-малки кооперации насочени към търговията;
» Фермери;
» Винопроизводители;
» Градинари

ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ
1-предлагане на услуги/производство на стоки; 2-пазари/потребители/бенефициенти

 1. Западната и средна част на Германия;
 2. Осъществява продажби частично в Люксембург, Франция и 
Швейцария.

ПРИХОДИ

Към 2018 г.:
» Оборот: 2 080,7 милиона евро
» Годишна печалба - 0.2 милиона евро

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



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

589 членове, от които около 150 са по-малки кооперации; 
Останалите – земеделски стопани, винопроизводители и 
градинари.
Приблизително 2600 служители в кооператива.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

» Използване на услугите на RWZ;
» Участие в управлението на кооперацията, както и ползване
 на услугите на кооператива;
» Дивидент и възстановяване в натура.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание, Управителен съвет, Надзорен съвет,
Консултативен съвет, 

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

Общо събрание
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ПРИНЦИП  1.  ДОБРОВОЛНО И ОТВОРЕНО ЧЛЕНСТВО

Кооперативът спестява 15% от данъци след печалба в обществен 
фонд, от който предоставя следните ползи на своите членове и техните 
близки:
» в случай на неплащане от клиент, ги компенсира пропорционално 
на личния им принос.
» поема командировъчни разходи.
» осигурява помощ за организация на погребението при смърт на 
близки на членовете.

ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Кооперативът осъществява независимо своята дейност в областта на 
търговията на дребно и едро.

Независимостта е запазена въпреки междинните лоши търговски 
данни и преструктуриране от 2016 г.

Кооперативът е силно насочен към развитие на технологиите в 
земеделието, както и към изграждане на автентичен и отличим образ 
на предлаганите стоки.

Кооперативът е въвел канал в Youtube (https://www.youtube.com/
channel/UCTCsIUQTTrciLQTOU5KNpgQ) за да разпространява 
информация за своите дейности и практики и да споделя идеите си 
с по-широката общественост. Освен това, за да се справи с някои от 
предизвикателствата, предизвикани от пандемията на корона вируса, 
която намали възможността за взаимодействие чрез личен контакт, тя 
организира дигитална обиколка на стопанствата и лозя, за да предложи 
своите консултантски услуги по полски култури и лозарство, текущи 
мерки за семена, торове и защита на културите.

ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ

Кооперативът осъществява активно сътрудничество с други 
кооперативни земеделски търговски дружества (основните кооперации 
в Германия) и насърчава сътрудничеството между своите членове.
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