
АДРЕС/ДЪРЖАВА

Haslacher Straße 12, 79115 Freiburg im 
Breisgau -ГЕРМАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА

ФОРМА

Кооператив

Управлението се осъществява от 
Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg и 
Schwarzwaldmilch GmbH Offenburg, в които 

кооперативът притежава 100% от акциите.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

https://www.schwarzwaldmilch.de/ 

КОНТАКТИ

https://www.schwarzwaldmilch.de/service/
kontakt/

MILCHERZEUGERVEREINIGUNG 

SCHWARZWALDMILCH EG

DAIRY GROWERS ASSOCIATION 

SCHWARZWALDMILCH EG



ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

1930

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Преработка на мляко.
SWM е един от основните млекопреработватели в  страната. В своето 
местоположение -Фрайбург кооператива произвежда разнообразие 
от млечни продукти от Шварцвалд, които са много популярни 
извън границите на Баден-Вюртемберг. В Офенбург произвежда 
висококачествени съставки за индустриалните си партньори.
Като регионална организация - основана от местни 
млекопроизводители - SWM преработва сурово мляко в специални 
млечни продукти. Целта на компанията е да генерира абсолютно 
конкурентна цена за регионалните производители на мляко.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Производители на мляко са членове и собственици.

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

 1. Членовете на кооператива  се намират в югозападната част на 
Германия, Шварцвалд;
 2. Пазарите са в Германия и други европейски страни.

ПРИХОДИ

Към 2018:
» Оборот 2018: 195.4 милиона евро
» Годишна печалба 2018: 2.7 милиона евро

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



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

Изцяло собственост на млекопроизводители.
Приблизително 1325 собственици.
Приблизително 400 служители.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Управителният съвет осъществява дейността си в сътрудничество с 
компаниите Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg и Schwarzwaldmilch 
GmbH Offenburg.

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

Общо събрание + семинарни дни.
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ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

Сред германските млечни компании Schwarzwaldmilch успя да 
наложи сравнително висока цена на млякото за своите производители 
през последните години. В същото време през последните години 
компанията се разраства по отношение на оборота и формираната 
годишна печалба.

ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Schwarzwaldmilch произвежда млечни продукти и мляко на прах и 
специфични съставки. Марките на кооператива за млечни продукти се 
развиват добре и му позволяват да плаща сравнително високи цени на 
млякото.

ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

Кооперативът има силно развита програма за  социална отговорност 
и е особена чувствителна по отношение на въздействието си върху 
територията и като цяло върху околната среда и начините си на 
производство.
SWM инвестира в изграждането на енергиен център, с който може да 
спести над 3000 емисии на CO2 годишно. От 2017 г.  използва 100% 
зелено електричество.
Шварцвалдските млекопроизводители възприемат традиционно 
земеделие, за да гарантират запазването на красотата на вековния 
културен ландшафт с разнообразие от ливади, пасища и гори. 
Отношението към животните и благосъстоянието на животните 
представляват много важни въпроси за кооператива.
Висок процент от продуктите на компанията са опаковани в стъкло, 
което позволява относително високи цени и в същото време води до 
спестяване на пластмаса. Освен това са в сила специални изисквания 
по отношение на тревата и протеиновите фуражи, които трябва да 
бъдат екологично устойчиви.
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