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Este duodécimo informe sobre a xestión e o estado económico do coopera-
tivismo agrario en Galicia supón unha espléndida oportunidade para que o público 
lector, cooperativista, técnico, investigador, estudoso ou interesado en xeral polo 
coñecemento desta fórmula empresarial, coñeza de primeira man unha parte fun-
damental da economía produtiva da Galicia rural.

Ao rigor técnico e profesional, que caracteriza a elaboración desta serie de 
informes dende os seus primeiros pasos, compre engadir o plus que supón a súa 
realización desde unha posición de coñecemento exhaustivo da realidade que se 
está analizando, desde unha perspectiva “a pé de obra” que, unida ao carácter cien-
tífico do estudio, enriquece notablemente o resultado final.

Froito deste coñecemento e da preocupación por mellorar este informe, xa 
convertido nun autentico clásico, os autores incorporan nesta entrega unha impor-
tante novidade baixo o suxerinte título:  I Estudo de xénero: a muller nas cooperati-
vas agrarias galegas. Gustaríame, por iso, felicitar especialmente a Agaca por esta 
iniciativa que, dada a vocación de permanencia que se deduce do seu propio título, 
está chamada a converterse nun referente de primeiro orde para aquelas persoas 
e entidades que traballamos a prol da igualdade efectiva de homes e mulleres en 
todos os ámbitos; así como invitar expresamente a unha lectura polo miúdo desta 
novidosa achega.

Por outra parte e con carácter xeral podemos atopar entre estas páxinas 
un sector cooperativo que, día a día, incrementa a súa transcendental achega ao 
mantemento da actividade agraria nun escenario global pouco propicio e sometido 
a forte competencia.

Nestes tempos de incertezas e artificios, as cooperativas agrarias amósanse 
como valores seguros capaces de aglutinar, estruturar e xestionar eficazmente un 
sector básico da nosa economía produtiva.

Mención aparte merece o incremento observado tanto no número de socios, 
como no de traballadores que atopan na cooperativa unha fonte de estabilidade e 
de emprego de calidade; moito máis se temos en conta o continuo descenso da 
poboación ocupada agraria.

A bo seguro que a lectura atenta desta publicación achegará importantes 
elementos de reflexión para o noso futuro.

prólogo



A miña noraboa a AGACA pola constancia e bo facer, acreditado nas doce edicións do informe, e 
ao equipo realizador deste polo excelente traballo desenvolvido, animándoos a continuar coa súa labor de 
investigación, difusión e achegamento desta realidade tan nosa como é a realidade cooperativa.

Ricardo J. Varela Sánchez

Conselleiro de Traballo
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A presentación dun estudo coma este, que logo dos anos está xa asentado 
coma un referente dentro do cooperativismo agrario galego, non resulta unha tarefa 
complicada de ningún xeito. Estamos diante do XII Informe sobre a Xestión e o 
Estado Económico do Cooperativismo Agrario en Galicia. Isto fai que reflexionemos 
sobre un aspecto que nos enche de felicidade na Unión de Cooperativas Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias AGACA: se por décimo segundo ano consecutivo 
se volve proceder á súa publicación, significa que se cumpre a finalidade pretendida 
na súa elaboración, isto é, ser unha ferramenta útil que poida axudar na xestión 
diaria das cooperativas agrarias e, a un tempo, ser un escaparate para que terceiras 
persoas se acheguen a coñecer o mundo cooperativo como fórmula empresarial 
válida e actual.

 As cooperativas agrarias enfróntanse a grandes e novos retos. Xa non se 
trata só de comercializar en común, concentrar a oferta e a demanda ou aumentar a 
cantidade de servizos ós socios. Agora máis que nunca, as cooperativas necesitan 
ser coñecidas polo consumidor, gañar a súa confianza ofrecendo calidade e segu-
ridade alimentaria e diferenciando o seu produto do resto do mercado. Para iso é 
necesario seguir traballando a prol da profesionalización do sector, da cualificación 
técnica e da modernización da xestión. É aí onde o Informe sobre a Xestión e o 
Estado Económico do Cooperativismo Agrario en Galicia atopa a súa razón de ser.

 A gran maioría das nosas cooperativas son conscientes da existencia e 
importancia destes aspectos: non podería ser doutro xeito. Por iso agradecemos 
sinceramente o interese dos seus xerentes e técnicos, a súa colaboración desin-
teresada, a súa paciencia e compromiso para a confección da primeira fase deste 
estudo, fundamentais para chegar a uns resultados fieis á realidade analizada.

 Grazas tamén, como non, á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta 
de Galicia, que ano tras ano nos brinda o seu apoio, convencida de que todo o 
esforzo que hai detrás deste Informe ten a súa compensación na utilidade que lle 
atoparán aqueles a quen vai dirixido.

 José  Luis López Vázquez

 Presidente de AGACA

presentación
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1.1.- OBXECTIVOS, METODOLOXÍA E TÉCNICAS APLICADAS

O obxectivo fundamental do presente informe é, na mesma liña que en anteriores números, achegar 
ós xerentes, técnicos e persoas interesadas no eido do cooperativismo agrario unha ferramenta de análise e 
comparación das variables máis importantes que conforman esta parte da economía social.

Para isto é necesario ter moi ben definidos os dous aspectos que caracterizan a unha sociedade coope-
rativa: por un lado, a súa vertente empresarial (rendibilidade, competitividade, adaptación ao mercado, ...) e, 
polo outro, a súa faceta social vinculada ao servizo ós socios. Son dúas direccións que deben confluír nunha 
soa: para atender de forma óptima ás necesidades dos socios necesítanse estruturas empresariais sólidas e 
competitivas.

Este Informe contén datos que poden axudar a que a xestión das cooperativas agrarias sexa o máis 
eficiente posible, de xeito que se garanta a consecución dos seus obxectivos sociais. É moi importante darse 
conta de que a meirande parte dos estudos existentes sobre esta materia están pensados para as empresas 
puramente capitalistas, polo que todos carecen desa outra parte que caracteriza ao terceiro sector. 

O universo poboacional obxecto de estudo, para o ano 2006, está conformado por 322 cooperativas 
agrarias activas1 distribuídas por todo o territorio de Galicia. A súa masa social ascende a 49.8052 socios e 
xeran un emprego directo de preto de 4.952 traballadores, cunha facturación de algo máis de 1.317 millóns 
de euros3.

Deste conxunto mostral extraéronse as 54 cooperativas agrarias que levan servindo de base para a 
elaboración dos sucesivos informes, sendo a mesma mostra que para o ano 2005. 

O procedemento seguido para a consecución da información precisa consistiu no envío dun cues-
tionario ás respectivas sés das sociedades seleccionadas. Procedeuse á recollida in situ desas enquisas e, 
posteriormente, fíxose unha comprobación da verosimilitude dos datos achegados mediante un contraste 
coa documentación existente nas oficinas de AGACA. O tratamento informático executouse mediante follas de 
cálculo Excel e xestión da base de datos Access. 

Para ter unha imaxe global do cooperativismo agrario en Galicia, tamén se teñen en conta os aspectos 
máis relevantes do grandes grupos cooperativos galegos: Grupo Coren e Feiraco.

1.2.- AS COOPERATIVAS AGRARIAS NA ECONOMÍA AGRARIA DE GALICIA

1.2.1.- A economía galega no bienio 2005- 20064

En 2006 o crecemento da economía mundial acadou as cotas de crecemento máis elevadas no que 
levamos de século, tanto para os países desenvolvidos coma para os subdesenvolvidos, situando o crece-
mento económico mundial medio nun 5,4%.

1 JORDÁN RODRÍGUEZ, M. e BABÍO ARCAY, M.R., Cooperativas de Galicia. Informe de síntese. 2005, Santiago de Compostela: Consellaría de Traba-
llo. Dirección Xeral de Relacións Laborais, 2008. Téñense en conta non só as cooperativas agrarias de primeiro grao senón tamén o cooperativismo 
de segundo grao que agrupa exclusivamente a cooperativas deste tipo.

2 JORDÁN RODRÍGUEZ, M. e BABÍO ARCAY, M.R., Cooperativas de Galicia. Informe de síntese. 2005, Santiago de Compostela: Consellaría de 
Traballo. Dirección Xeral de Relacións Laborais, 2008. Capítulo 1.

3 Datos dispoñibles en AGACA.

4 MEIXIDE VECINO, A. (Dir.), A Economía Galega 2006: CIEF. Fundación Caixa Galicia, 2007.; VARIOS AUTORES, 2006 Informe sobre a Situación 
sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega, Santiago de Compostela: Consello Galego de Relacións Laborais, 2007.
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No que respecta ás economías máis importantes, polo seu papel de “locomotoras” do conxunto, ó 
longo do ano 2006 a Unión Europea reforzou o seu crecemento económico, consolidando Alemaña a súa 
recuperación despois da crise anterior. Estados Unidos mantívose en niveis satisfactorios, supoñendo un 
grande freo para a súa expansión económica tanto o elevado défi cit público, así como o importante défi cit 
exterior. No caso de Xapón, salientar a fase de aceleración rexistrada, que pasou do 1,9% ó 2,2%.

Cabe destacar, un ano máis, o importante crecemento da economía chinesa, que por cuarto ano con-
secutivo acadou un crecemento superior ó 10%, ocupando o cuarto posto na economía mundial. Tamén é 
destacable o papel da economía India, que experimentou un crecemento do 9,2% para o último ano, con 
subidas por riba do 7,3% nos últimos catro, e que se achega aos primeiros postos da economía mundial.

Ó igual que nos últimos dez anos, a economía española creceu por riba da media da Unión Europea, 
situando o diferencial de crecemento do Produto Interior Bruto (PIB) nun 2%. Aínda que este índice diminuíu 
con respecto ao 2005, isto signifi ca un novo achegamento aos niveis medios europeos. Este comportamento 
baseouse, como en anos anteriores, na construción, e nunha menor medida na evolución dos servizos e a 
industria.

En canto á economía de Galicia, os datos referentes ó PIB evidencian un crecemento económico do 
4,1%, ó maior dos últimos anos, e que supera en dúas décimas a media estatal e en 1,2 puntos a da UE-25.

No gráfi co 1 ilústrase o crecemento do Produto Interior Bruto a prezos de mercado (PIB pm) por 
sectores, para España e para Galicia en 2006, en porcentaxes de crecemento sobre o ano anterior. 

Grá� co 1
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Fonte: elaboración propia a partires dos datos publicados por MEIXIDE VECINO, A. (Dir.), Op. cit., 2007, p. 19, Cadro 1.

Segundo o gráfi co anterior, segue a ser o sector da construción o que rexistra un maior crecemento 
do PIB a nivel nacional (5,3%), véndose relegado a un segundo plano en Galicia cun 4,3%, fronte ó 5% de 
incremento no sector da Industria, que a nivel estatal só se ve incrementado nun 3,3% ocupando a quinta 
posición. Destaca ademais, a importante diferenza na porcentaxe de crecemento en canto á enerxía, sendo 
este dun 3,8% na nosa comunidade autónoma, fronte ao 2% de incremento a nivel estatal. As menores 
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porcentaxes de incremento rexístranse na agricultura e a pesca, cun 0,3% de incremento nacional e un 2,2% 
a nivel autonómico.

1.2.2.- Crecemento económico e emprego

O cadro 1 mostra o número de persoas ocupadas en Galicia no bienio 2005-2006 segundo as distintas 
ramas de actividade. Obsérvase unha diminución no emprego tanto no sector primario (agricultura e pesca), 
no que se perden uns 10.000 empregos, como no da industria, na que se perden de preto de 3.500. Os datos 
positivos atopámolos nos sectores da construción e servizos, cun incremento do 11% da poboación ocupada 
na construción ( 13.900 novos postos de traballo) e un 5% no sector servizos, sendo este o sector onde 
se concentra o maior número da poboación ocupada, e que se incrementou no ano 2006 en 33.800 novos 
postos de traballo.

Cadro 1. Poboación ocupada por sectores económicos. Galicia. 2005-2006

2005 2006 Diferenza
Agricultura e pesca 120.900 110.900 -10.000
Industria 217.400 213.900 -3.500
Construcción 125.000 138.900 13.900
Servizos 666.700 700.500 33.800

TOTAL 1.130.000 1.164.200 34.200
Fonte: Elaboración propia a partir de: VARIOS AUTORES, Op. cit., 2007, p 143, Cadro 4.30.

En 2006 a poboación ocupada en Galicia increméntase en termos xerais nun 3% con respecto ó 2005, 
o que supón a creación de 34.200 novos empregos. Porén, chama á atención o feito de que a poboación 
ocupada no sector da industria diminúa se temos en conta que para o ano 2006 se producira un incremento 
do 5% do PIB neste sector.

O gráfi co 2 permítenos ver a evolución do PIB5 e do emprego en ambas economías a longo prazo. 

Grá� co 2
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Fonte: Elaboración propia a partir de : INE, EPA. Datos variación do emprego do 4º trimestre de cada ano. Datos PIB variación interanual e MEIXIDE 
VECINO, A. (Dir.), Op. Cit., 2007. p.21, Cadro 2, para PIB a partir do 2001. 

5 Datos de 2003 en diante elaborados con metodoloxía EPA-2005. Os anteriores, con metodoloxía EPA 2002.
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1.2.3.- A economía agraria de Galicia

Non se dispoñen de datos sobre a renda agraria en Galicia no ano 2006, debido ao desfase temporal 
dos datos emitidos polos organismos estatísticos, os últimos datos cos que se conta son os referentes ó ano 
2005.

O cadro 2 indica cál é a renda agraria en 2005. Acada o valor de 1.045,58 millóns de euros, o que sig-
nifica unha diminución do 1,75% con respecto a 2004. A produción da rama agraria, en termos monetarios, 
é de 2.124 millóns de euros, cun decrecemento do 1,34% respecto o ano anterior.

Cadro 2. Renda agraria galega. 2005 

2004 (Mill.€) 2005 (Mill.€) Variación (%)
Produción da rama agraria 2.153,50 2.124,64 -1,34%
Consumos intermedios 937,01 952,25 1,63%
Valor Engadido Bruto a Prezos Básicos 1.216,48 1.172,40 -3,62%
Consumo de Capital fixo 268,76 250,31 -6,86%
Valor Engadido Neto a Prezos Básicos 947,72 922,07 -2,71%
Outros Impostos sobre a produción 3,80 3,86 1,58%
Outras Subvencións á produción 120,29 127,37 5,89%
Renda agraria 1.064,21 1.045,58 -1,75%

Fonte: CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL, Anuario de Estatística Agraria 2005, Xunta de Galicia: www.xunta.es.

O subsector gandeiro é quen achega o maior valor o total da Produción da Rama Agraria, 1,34 millóns 
de euros, o que implica un peso do 65% sobre o total. Con respecto ós datos do 2004 isto supón un incre-
mento dun 5,73%. Destaca a rama do leite, cun peso de máis do 30% do total do subsector, cun valor da 
produción por riba dos 660 mil euros.

Pola súa banda, o subsector agrícola ten un peso de algo máis do 30% sobre o total. O máis destacado 
é a hortaliza, cun valor de 130,5 millóns de euros, seguido polas patacas con algo máis de 120 millóns de 
euros. Resalta aquí a perdida de peso da rama do viño e subproductos, que pasou de facturar máis de 86 mil 
euros en 2004 a 57,41 mil euros no 2005
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Cadro 3. Valor da Produción da Rama Agraria. 2005 

Millóns € Estrutura porcentual
2005 2005

Cereais 51.822,48 2,41%
Froitas 59.735,11 2,78%
Hortalizas 130.517,95 6,07%
Patacas 120.629,89 5,61%
Pastos accidentais e prados naturais 94.630,29 4,40%
Uvas 97.299,67 4,52%
Viños e subprodutos 57.413,94 2,67%
Flor 31.095,30 1,45%
Outros 22.613,54 1,05%
SECTOR AGRÍCOLA 665.758,16 30,95%
Leite 660.774,76 30,72%
Vacún: carne e gando 323.915,87 15,06%
Porcino: carne e gando 132.969,99 6,18%
Aves: carne e gando 190.451,26 8,86%
Outras carnes e gandos 30.503,65 1,42%
Outras: producións animais 59.485,83 2,77%
SECTOR GANDEIRO 1.398.101,36 65,00%
SERVIZOS E ACTIVIDADES SECUNDARIAS NON AGRARIAS 86.917,00 4,04%

TOTAL DO SECTOR AGRARIO 2.150.776,51 100,00%
Fonte: CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL, Op. Cit. 2005

O gráfico 3 ilustra a distribución da produción da rama agraria en 2005 en función das distintas partidas 
produtivas. Ao igual que en anos anteriores, inclúense en outras carnes e gandos a produción ovina, cabrún, 
coellos e equinos. No primeiro conxunto atópase o leite, que supón algo máis do 30%, porcentaxe moi similar 
ó acadado no ano 2004, e a carne de vacún que supera o 15% da produción total. Porcino e aves suman en 
conxunto máis do 13 % do total. Finalmente, outras producións contribúen co 2,77% do total en 2005. 

No subsector agrícola, a partida máis destacable son as hortalizas (6% do total). A continuación sitúa-
se a produción das patacas (5,61%), seguido polas uvas (4, 52%) e os pastos accidentais e prados naturais 
(4,40%). Percíbese unha baixada de máis de 80,8 mil euros neste subsector con respecto ó 2004, que afecta 
sobre todo ao viño e subprodutos e ás patacas.
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Grá� co 3

ESTRUTURA VALOR DA PRODUCIÓN RAMA AGRARIA. GALICIA 2005
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Con respecto á cuantifi cación das diferentes producións en unidades físicas podíamos observar que 
no sector gandeiro para o ano 2005 a produción de leite de vaca se incrementou en un 4,11%, con respecto 
a 2004, situándose nos 2,26 millóns de litros; a carne de vacún producida acadaba as 96.088 toneladas, 
incrementándose en un 2,18%, con respecto ao ano anterior e os ovos seguían coa tendencia decrecente do 
ano anterior, diminuíndo un 1,25%, e situando a produción en 58,94 millóns de ducias. 

Polo que respecta ao subsector agrícola en 2005, a produción da pataca foi de máis de 450 mil tonela-
das, un 7,47% menos que no ano 2004, seguindo a tendencia descendente dos anos anteriores; a produción 
hortícola acadaba algo máis de 250 mil toneladas, o que supón un incremento do 6,61% con respecto a 2004. 
Por outra banda, se a produción de uva se incrementaba ata as 270 mil toneladas no ano 2004, no ano 2005 
volvía a producirse un descenso na produción ata as 252 mil toneladas.

1.2.4.- A poboación agraria de Galicia

Ó igual que en anos anteriores, a poboación ocupada no sector agrario en Galicia segue diminuíndo a 
consecuencia do elevado número de agricultores que abandonan a actividade, ben debido ás xubilacións polo 
cumprimento da idade, ben motivados polos diversos plans de abandono da actividade do leite promovidos 
polas distintas administracións, sendo esta a actividade con máis peso no sector, tal como observabamos no 
apartado anterior. 

A isto hai que unirlle a falta de relevo xeracional: os novos non queren permanecer no sector e prefi ren 
buscar outras actividades máis atraentes en termos de renda percibida. Frear este proceso é unha tarefa 
ardua e que precisa dun tempo que se presenta como un factor moi limitador.



XII informe sobre a xestión e o estado económico do cooperativismo agrario en galicia

17

Grá� co 4

0%

30%

46,4%

20,4%

60%

90%

120%

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20,4%

46,4%

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN OCUPADA NO SECTOR AGRARIO (Índice base 1985=100)

Galicia España

Fonte: MEIXIDE VECINO, A. (Dir.), Op. cit., 2007, p. 88, Cadro 15.

Os datos do gráfi co 4 amosan o gran descenso da poboación ocupada agraria que se ven dando desde 
1985. Nos primeiros anos a evolución foi practicamente a mesma tanto en Galicia como en España. Porén, 
a partir de 1995, obsérvase que en Galicia a perda de poboación agraria é maior que en España: diminúe 
a unha taxa anual que case multiplica por cinco o ritmo do descenso no estado español. Para o ano 2006 
a poboación ocupada no sector agrario en Galicia, seguindo coa tendencia decrecente dos últimos anos, 
diminúe en case dous puntos porcentuais respecto ó ano anterior.

Grá� co 5
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Fonte: Elaboración propia a partir de: VARIOS AUTORES, Op. cit., 2007,p.143, Cadro 4.30.
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Precisamente, un problema grave que sofre o medio rural é o continúo envellecemento da man de 
obra, as xubilacións e os abandonos, posto que non hai suficiente relevo xeracional e aos novos segue 
sen resultarlle atractiva a actividade agraria. Por intervalos de idade, en 2006 prodúcese un descenso na 
poboación ocupada ata os 55 anos, sendo este descenso máis acentuado no tramo de 25 a 54 anos, onde 
diminúe en 7.500 persoas. O único tramo que se mantén constante é o de maiores de 55 anos con 35.400 
persoas ocupadas.

1.2.5.- A dimensión do cooperativismo agrario galego

Segundo os últimos datos dispoñibles, en 2006, contabilízase en España un total de 4.015 coopera-
tivas agrarias activas, con 1.160.337 socios dedicados á agricultura e/ou á gandería6, e entre todas crean 
73.121 postos de traballo directo, o que supón un incremento de case un 6,5% con respecto ao ano 20057. 
En Galicia cóntase 3228 cooperativas agrarias activas para o ano 2006. Entre todas elas agrupan a un total de 
49.805 socios e xeran un emprego directo de preto de 2.800 traballadores.9

Cadro 4. Cooperativas Agrarias 2006

Nº cooperativas Nº socios Nº traballadores
España 4.015 1.160.337 68.419
Galicia 322 49.805 2.782

Destas cifras extráese que en Galicia agrupase máis do 4% dos socios das cooperativas agrarias de 
España e xérase, tamén, algo máis do 4% do emprego directo xerado polas cooperativas agrarias en todo o 
territorio nacional.

Para facer unha análise máis pormenorizada dos datos dispoñibles, faise unha división en tres grupos 
no número total de cooperativas agrarias activas en Galicia (cadro 5). Por un lado, achégase a información 
das 54 sociedades da mostra estudada. Por outra banda, móstranse os datos dos grandes grupos coope-
rativos agrarios galegos: Coren e Feiraco10. E, finalmente, faise unha estimación (*) do resto das entidades 
cooperativas de Galicia: 266 sociedades de pequena e mediana dimensión. Dita valoración establécese para 
todas as variables analizadas: número de sociedades, facturación, número de socios e cifra de traballadores. 
Deste xeito, obtéñense unhas cifras totais estimativas do cooperativismo agrario galego para os anos 2002 e 
2006, coa finalidade de poder analizar a evolución do cooperativismo agrario nos últimos catro anos, utilizan-
do como referencia os datos que aparecen publicados no Libro Branco do Cooperativismo en Galicia.

6 Datos proporcionados pola Confederación Española de Cooperativas Agrarias de España CCAE.

7 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: “Cooperativas en situación de alta en la seguridad social. Número de trabajadores según división de actividad, 
por clase (excluido el Régimen de Autónomos)”. Dispoñible na Internet http://www.mtas.es/es/sec_trabajo/index.htm. 31/12/2006

8 Tense en conta non só as cooperativas agrarias de primeiro grao senón tamén o cooperativismo de segundo grao que agrupa exclusivamente a coope-
rativas deste tipo.

9 JORDÁN RODRÍGUEZ, M. e BABÍO ARCAY, M.R., Op. cit., 2008.

10 MOUGAN BOUZÓN, H.(Dir.), XI Informe sobre a xestión e o estado económico do cooperativismo agrario en Galicia, Santiago de Compostela: 
AGACA, Dirección Xeral de Relacións Laborais, 2007c, p 18.
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Cadro 5. Evolución das grandes magnitudes das cooperativas agrarias. 2002-2006

Número de cooperativas Facturación** Nº socios Nº traball. directos
2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006

Cooperativas enquisadas 57 54 263,40 285,92 13.186 14.483 619 740
Grandes grupos 

cooperativos agrarios 2 2 848,47 925,51 14.200 10.500 3.362 4.012
Resto de sociedades 

cooperativas agrarias 213* 266 106,13 106,13 17.664 24.822 200 200
TOTAL 272 322 1.218,00 1.317,56 45.050 49.805 4.181 6.958

**En millóns de euros.

O importe total facturado que se estima para o total do cooperativismo agrario galego experimenta un 
incremento do 8.17% no período analizado, acadando un volume de facturación de máis de 1.317 millóns de 
euros. Máis do 70% dese total é achegado polos grandes grupos de cooperativas galegas. Polo que respecta 
ao número de socios rexistrase un incremento do 10,55%. A cifra de traballadores directos do cooperativis-
mo agrario medra en un 18,44%, en relación ao 2002. 

Pero xunto con isto, tamén hai que ter en conta o emprego que xeran as cooperativas de forma indi-
recta, tales como transportistas autónomos, veterinarios, asesorías, avogados, etc.). Unha estimación sobre 
este volume de emprego indirecto sitúase arredor dos 1.46011 postos de traballo que, sumados á cantidade 
de traballadores directos, superaría a cifra de 6.400 postos de traballo xerados.

11 Segundo estimación realizada por expertos de AGACA.
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OBXECTIVOS E METODOLOXÍA

O Estudo de xénero A muller nas cooperativas agrarias galegas ten como principal obxectivo coñecer cál é a situa-
ción actual sobre a igualdade de xénero nas cooperativas agrarias de Galicia. Trátase de recoller a opinión das persoas que 
compoñen as sociedades cooperativas en torno á Lei Orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e 
realizar unha aproximación á realidade da muller no ámbito do cooperativismo agrario; a partires do resultado extraído do 
estudo.

A metodoloxía utilizada para o desenvolvemento deste informe consta de tres fases: recollida, análise e interpretación 
da información relativa á situación da igualdade de xénero nas cooperativas agrarias de Galicia.

Para a recollida da información elaboráronse unha serie de cuestionarios, dirixidos a tres tipos de destinatarios: equipos 
xerenciais1, consellos reitores e masa social das cooperativas. Os devanditos cuestionarios son diferentes entre si, en función 
das características de cada grupo. Nos dous últimos casos, �xéronse ademais dúas enquisas diferenciadas en función do xénero 
da persoa enquisada, posto que se parte da premisa de que é necesario recoller determinada información de primeira man do 
colectivo feminino, dada a súa especial implicación co tema tratado. Deste xeito, engadíronse preguntas que non aparecen nos 
cuestionarios dos varóns. 

A poboación obxecto do estudo son as 54 cooperativas que forman parte do Informe sobre a Xestión e o Estado Eco-
nómico do Cooperativismo Agrario en Galicia. Para calcular unha mostra representativa da realidade analizada, dividiuse 
a poboación en tres estratos: gandería, horta e viño, e a partir de aí, calculouse unha mostra representativa para cada un dos 
sectores. 

Aplicando a fórmula correspondente para o cálculo do tamaño da mostra2, para un nivel de con�anza do 96%, e 
asumindo un erro do 4%, resultou unha mostra de 15 cooperativas gandeiras, 7 do sector da horta e 5 do vitivinícola.

Para decidir cáles ían ser as cooperativas concretas que formarían parte da mostra, realizouse unha selección ao azar 
a través dunha mostraxe aleatoria simple empregando o paquete estatístico R3.

No caso dos xerentes e consellos reitores optouse por dirixir o cuestionario a toda poboación, dada a importancia destes 
colectivos na súa tarefa de dirixentes e representantes do conxunto dos socios e socias que forman parte das cooperativas.

No caso dos socios e socias calculáronse dúas submostras diferentes para cada un dos sectores en función do xénero. 
Para isto, levouse a cabo unha mostraxe estrati�cada con a�xación proporcional, extraendo unha submostra de cada unha 
das cooperativas. É dicir, calculouse cál era o número de socios e socias que formaba parte do total da mostra e qué porcentaxe 
deste total representaba cada unha das cooperativas, tanto para homes como para mulleres. Aplicando esta porcentaxe ó 
número total de cuestionarios necesarios para que a mostra resultase signi�cativa, calculouse cántos socios e socias de cada 
cooperativa terían que contestar ó cuestionario.

A mostra resultante foi a seguinte:

En canto ós xerentes e ás xerentas, debemos ter en conta que non todas as cooperativas resultantes da mostra contan 
con esta �gura:

1 Nas cooperativas que non contan coa figura do xerente, o cuestionario foi cuberto por aquela persoa que realiza esas funcións.

2 
n

N
1+

=
Em

Em-1

, onde n=tamaño da mostra; N= poboación total; Em= inversa do erro máximo que estamos dispostos a asumir ó cadrado 

3 O paquete estatístico R é un dos más flexibles e potentes que existen actualmente para realizar tarefas estatísticas de todo tipo, desde as máis elementais ata as máis 
avanzadas.
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Cadro 1

Mulleres Homes

Gandería (15) 4 11

Horta (7) 0 4

Viño (5) 0 4

TOTAL 4 19

En canto ós consellos reitores

Cadro 2

Mulleres Homes

Gandería (15) 20 109

Horta (7) 18 21

Viño (5) 5 45

TOTAL 43 175

En canto ás socias e socios:

Cadro 3

Mulleres Homes

Gandería (15) 25 25

Horta (7) 23 20

Viño (5) 24 24

TOTAL 72 69

Nunha fase posterior, dado que AGACA non tiña acceso ós datos dos enquisados, en cumprimento da Lei Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Persoal 15/99 (LOPD), realizáronse visitas ás cooperativas da mostra para enviar desde alí 
os cuestionarios tanto a consellos reitores como a socias e socios. 

No caso das socias e socios era necesario saber antes cáles ían ser os �nalmente enquisados, polo que unha vez na 
cooperativa realizouse de novo unha mostraxe aleatoria simple, empregando unha táboa de números aleatorios.

Para garantir o anonimato na resposta, enviáronse todos os cuestionarios acompañados dun sobre selado e dirixidos a 
un apartado de correos onde se recibiron as respostas. 

Unha vez recibidos os cuestionarios procedeuse á análise e interpretación dos datos, para isto executouse un tratamen-
to informático mediante follas de cálculo en Excel.

RESULTADOS DO ESTUDO

O nivel de resposta que se acadou co estudo resultou ser baixo, descoñecemos as causas da escasa resposta. Polo tanto, 
os datos que se presentan a continuación deber ser considerados como un estudo exploratorio que vai permitir obter unha idea 
de cál é a situación actual da muller nas cooperativas agrarias galegas. Este informe servirá como base para a realización de 
estudos posteriores. 
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Un dos aspectos que máis chama a atención no grao de resposta dos enquisados é que o colectivo feminino acada 
menor porcentaxe de contestación en relación cos homes. 

Coñecemento e conformidade coas pautas da Lei

O primeiro tema a tratar no estudo é o coñecemento da Lei Orgánica 3/2007 para a Igualdade Efectiva de Mulleres e 
Homes por parte dos enquisados. Os resultados globais son os que se mostran no grá� co 1, no que podemos observar que máis 
do 55% dos enquisados descoñecen a citada lei.

Grá� co 1
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Segundo o destinatario da enquisa, o colectivo dos conselleiros a� rma coñecer a lei en maior porcentaxe (44%), fronte 
ao 33% de conselleiras, que resulta ser o grupo con menor coñecemento da lei, por debaixo de socios, socias e xerentes.

Analizando a resposta en función do xénero do enquisado de xeito agregado, é dicir, xerentes, conselleiros e socios por 
unha banda, e xerentas, conselleiras e socias por outro lado, resultan os datos que se amosan nos grá� cos 2 e 3:

Grá� co 2
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Grá� co 3
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Como podemos observar no grá� co, a lei é coñecida en maior porcentaxe polos homes que polas mulleres, habendo 
case un 70% de mulleres que a� rma descoñecer o seu contido. Ademais, o 6% dos homes deixan en branco esta pregunta.

Na seguinte parte do cuestionario, preguntóuselles a aqueles enquisados que a� rmaban coñecer a devandita Lei se 
estaban de acordo coas súas pautas. 

Máis do 79% a� rma estar de acordo coa mesma. No caso das socias, a plena totalidade, e no caso dos socios, a porcen-
taxe é do 57%. É precisamente este colectivo quen mostra a menor porcentaxe de acordo, con respecto aos outros grupos de 
enquisados. En canto ás respostas de conselleiros e conselleiras: están de acordo coas pautas establecidas pola Lei o 84% dos 
homes, fronte ao 60% das mulleres. 

No seguinte grá� co ilústranse os resultados segundo xénero e de xeito global. A distribución da resposta é moi seme-
llante nas tres situacións.

Grá� co 4
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No referente a este tema, no cuestionario dirixido ás xerentas e xerentes inclúese unha pregunta a maiores para que 
indiquen qué medidas pensan que deberían adoptar as administracións para implementar a igualdade de xénero no consello 
reitor.

A este respecto, realizan achegas 10 dos 23 xerentes enquisados, 8 dos cales están de acordo con que deben tomarse 
medidas a este respecto, e os outros dous móstranse en contra. Entre as achegas realizadas, a maior parte coincide en que se 
deberían � xar por lei porcentaxes mínimas, non sendo sempre necesaria a paridade, pero si asegurar unha presenza mínima 
do xénero feminino; outros xerentes apuntan como unha posible medida para acadar ese obxectivo a realización de campañas 
de concienciación cidadá. Por último, tamén se apuntou unha medida que resulta de grande interese, consistente en indemni-
zar ás mulleres que participen neste tipo de cargos representativos, coa � nalidade de que estas poidan contratar a alguén que 
as poida suplir nas súas obrigas persoais e/ou familiares cando deban dedicar tempo á cooperativa por motivos relacionados 
co cargo que representan. 

Consciencia sobre a futura asunción de políticas en materia de igualdade de xénero

Neste apartado, realizáronse preguntas referentes á consciencia dos enquisados sobre o feito de que as cooperativas 
vaian ter que asumir políticas de igualdade de xénero. 

No caso especí� co das xerentas e xerentes, preguntouse se a cooperativa que eles xestionan é consciente desta realidade. 
De modo xenérico, case o 55% dos xerentes a� rma que as cooperativas que rexentan son coñecedoras deste aspecto, mentres 
que o 40% manifesta que non o son, tal como se ilustra no seguinte grá� co. 

Grá� co 5

CONSCIENCIA ASUNCIÓN POLÍTICAS IGUALDADE POR COOPERATIVAS

SI

NON

NS/NC
61,11%

33,33%

5,56%

25,00%

75,00%

54,55%

40,91%

4,55%

Xerentes Xerentas Media

Analizando esta resposta en canto ao xénero do xerente, tal e como re� icte o grá� co anterior, o 75% das xerentas di que 
a cooperativa que rexenta non é consciente de que terán que asumir políticas de igualdade.

Por outra banda, preguntóuselle tanto aos socios e ás socias, como aos conselleiros e conselleiras sobre se eles mesmos 
eran conscientes desta situación. Neste caso a porcentaxe a� rmativa está moi por riba da que deran os xerentes, así, de media, 
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son conscientes da futura asunción de políticas de igualdade de xénero un 93% dos enquisados, subindo a porcentaxe no caso 
das mulleres (tanto conselleiras como socias) ata o 100%, tal e como podemos observar no seguinte grá� co.

Grá� co 6

CONSCIENCIA ASUNCIÓN POLÍTICAS IGUALDADE

SI

NON

NS/NC93,10%

4,60%
2,30%

90,32%

6,45%

3,23%

100,00%

Media Homes Mulleres

Para coñecer a opinión dos compoñentes das cooperativas sobre este tipo de políticas, preguntouse, tanto a conselleiros 
e conselleiras, como a socios e socias acerca de se lles parecía interesante que se levasen a cabo este tipo de políticas na coo-
perativa. O 94% dos enquisados contesta que si. Neste caso, agás o colectivo dos conselleiros no que un 5% responde que non 
lles parece interesante, e un 7% deixa a pregunta en branco, o resto dos enquisados na súa totalidade manifesta que lle parece 
interesante que se leven a cabo este tipo de políticas nas cooperativas (grá� co 7).

Grá� co 7
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Finalmente, no referente a este tema, preguntouse ás xerentas e aos xerentes se na actualidade se estaban levando a 
cabo algún tipo de política de igualdade de xénero e se se tiña previsto poñer en marcha algunha proximamente. 

Os resultados móstranse nos grá� cos 8 e 9. Un 68% de todas as cooperativas enquisadas non leva a cabo políticas de 
igualdade, e no 82% do total dos casos non está previsto que se poña en marcha ningunha proximamente. Todas as xerentas 
que contestan a esta pregunta responden que na cooperativa que rexentan, nin se están levando a cabo neste momento políti-
cas deste tipo, nin se prevé que se poñan en marcha nun futuro próximo. 

Grá� co 8 Grá� co 9
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A paridade de xénero no consello reitor 

No seguinte bloque de preguntas tratouse de coñecer cál era a percepción dos enquisados en canto á paridade de xénero 
no consello reitor.

Para isto, por unha banda preguntouse tanto aos socios e socias, como aos conselleiros e conselleiras se estaban de 
acordo coa existencia de paridade no consello reitor e por outra banda, se a consideraban necesaria. En ámbolos casos pediuse 
que explicasen o porqué da súa resposta.

Os resultados acadados (grá� co 10) mostran que de media, case o 83% dos enquisados está de acordo con que exista 
paridade no consello reitor, incrementándose esta porcentaxe, no caso das mulleres ata superar o 89%. Entre as opinións 
contrarias á existencia da paridade no consello reitor, atópase unha razón reincidente: a pertenza no consello reitor debe ir en 
función da capacidade das persoas e non do seu xénero, sendo este o criterio que debería acadar menor importancia. En canto 
ás opininións favorables á existencia da paridade, destaca a opinión de que homes e mulleres poderían achegar puntos de vista 
diferentes, algo que resultaría positivo para as cooperativas.



capítulo 2. a muller nas cooperativas agrarias galegas

30

Grá� co 10
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No entanto, ante a pregunta de se cren necesaria a existencia de paridade, a porcentaxe media cae ata case o 61%, e no 
caso dos xerentes (homes) esta porcentaxe redúcese ata algo menos do 39%. No caso das xerentas sitúase no 50%. A porcentaxe 
de acordo coa necesidade da paridade é maior para socios e socias (78% eles e 88% elas) que para os conselleiros e conselleiras 
(53% eles e 64% elas). No seguinte grá� co pódese ver a representación destes datos.

Grá� co 11
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En canto ás razóns que levan aos enquisados a opinar deste xeito, as opinións son moi parecidas ás que aparecían 
no apartado anterior. Porén, neste caso, a porcentaxe é inferior debido a que a� rman non crer na paridade imposta á forza, 
senón que tería que xurdir da votación da asemblea, que debería emitir os seus votos en función das capacidades das persoas 
que os van representar e non en función do seu xénero. Por outra banda, proponse como unha medida positiva por parte 
dalgúns dos enquisados o feito de que as candidaturas ao consello reitor sexan paritarias e que se leve a cabo unha campaña 
de concienciación dirixida aos socios e socias para que este tipo de medidas xurdan de xeito democrático.
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Incorporación das mulleres ao consello reitor

Neste apartado tratouse de coñecer se partindo da mesma formación, os enquisados consideran que se desenvolven do 
mesmo xeito tanto un home coma unha muller á hora de ocupar un posto no consello reitor. 

De forma xenérica (grá� co 12), obsérvase que case un 92% dos enquisados considera que se desenvolven do mesmo 
xeito. 

Grá� co 12
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Como era de esperar, case todas as mulleres contestan de xeito positivo a esta pregunta, agás un 7% das conselleiras 
que a deixaron en branco.

A continuación preguntouse ás socias e socios se proporían a unha muller para ocupar un posto no consello reitor. 

O 100% das socias a� rman que o farían, fronte a un 89% dos homes. O 5% non responde a esta cuestión, e outros 
tantos manifestan que non proporían a unha muller para un posto dese tipo. Dese 5% que contesta negativamente, ningún 
deles explica por qué non o farían. Porén, algúns dos que contestan positivamente achegan o comentario de que en moitos 
casos as mulleres están máis capacitadas pola súa especial sensibilidade de cara a determinados temas. As porcentaxes globais 
ilústranse no seguinte grá� co.
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Grá� co 13
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En relación coa pregunta anterior, preguntouse ás socias se elas mesmas se presentaran algunha vez para ocupar 
postos no consello reitor. En caso de resposta negativa debían indicar os motivos. 

A resposta resulta sorprendente: o 100% manifesta non presentarse nunca. Entre a opcións máis apuntadas para non 
presentarse ao consello reitor � guran o feito de que teñen moito traballo e que non lles interesa esta posibilidade. Estas opcións 
son indicadas por máis do 44% das socias, seguido da falta de formación ou a distancia dos seus domicilios con respecto á 
cooperativa (nun 22% dos casos). Outra das alternativas indicadas (11% das socias) é a que non se presentan porque pensan 
que non se sentirían cómodas ao estar en minoría con respecto aos homes.

A continuación, e a colación do anterior, preguntouse ás socias se estarían interesadas en asistir a cursos de formación 
para acceder a un posto no consello reitor, así como se a cooperativa da que forman parte leva a cabo algún tipo de medida 
para facilitarlles a asistencia aos mesmos.

Tal e como se observa no grá� co 14, só un 20% das socias manifesta interese por recibir este tipo de formación. Entre os 
motivos sinalados por aquelas socias que non mostran interese, o máis frecuente é o feito de que non teñen tempo dispoñible 
por mor das tarefas que teñen que realizar na casa, aínda que tamén hai algún caso que a� rma como único motivo que non 
lle interesa formar parte do consello reitor.
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Grá� co 14
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No tocante a se a cooperativa da que forman parte leva a cabo algún tipo de medida para facilitarlles a asistencia aos 
cursos (grá� co 15) ningunha das socias contesta a� rmativamente a esta pregunta. O 60% di que non, e o 40% ou ben deixa a 
pregunta en branco ou ben declara descoñecer se existen.

Grá� co 15
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A este respecto, preguntouse tamén ás xerentas e xerentes se na cooperativa se realizaban este tipo de accións.

A resposta nada ten que ver coa percepción das socias. Así, tal e como se observa no grá� co 16, un 77% das cooperativas 
enquisadas manifesta realizar accións especí� cas para facilitarlles ás mulleres a asistencia á formación. Esta porcentaxe 
increméntase ata o 89% no caso de cooperativas dirixidas por un home.
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Grá� co 16
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En canto ao tipo de accións que se levan a cabo, o 100% das cooperativas que din desenvolver algunha medida � xan o 
horario do curso de xeito que resulte compatible coas responsabilidades persoais e familiares das socias. Ademais, facilitáselles 
un medio de transporte a aquelas socias que non posúen carné de conducir ou vehículo propio nun 12% das sociedades, e 
tamén se ofrecen cursos mediante teleformación ou aulas móbiles noutro 12%.

En relación co anterior, preguntouse ás xerentas e xerentes se nas cooperativas se ten desenvolvido algunha iniciativa 
para incorporar mulleres aos postos do consello reitor (grá� co 17), así como se teñen previsto poñer en marcha algunha 
iniciativa a este respecto (grá� co 18). 

Grá� co 17
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O 32% das xerentas e xerentes manifesta que na cooperativa se levou a cabo algún tipo de iniciativa para incorporar 
mulleres aos postos do consello reitor. As medidas indicadas son propoñer e insistir dende a dirección da cooperativa que as 
mulleres se animen a presentarse. Unha das cooperativas a� rmou realizar unha campaña informativa e de concienciación 
antes das ultimas eleccións. 
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No grá� co 18 pódese ver o resultado obtido acerca de se teñen previsto poñer en marcha proximamente algunha 
iniciativa a este respecto. Tal e como se pode observar, son poucas as cooperativas que contestan a� rmativamente. Destaca o 
feito de que en ningunha das sociedades nas que é xerente unha muller se teñen previstas medidas deste tipo.

Grá� co 18
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Percíbense diferenzas no trato?

As conselleiras

Preguntouse, tanto a conselleiras como a conselleiros, se dende a súa experiencia percibían diferenzas no trato recibido 
polos membros do consello reitor na cooperativa en función do xénero. O resultado desta pregunta móstrase no grá� co 19.

Grá� co 19
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Tal e como se pode observar no grá� co, un 88% dos enquisados din non percibir diferenzas no trato. Esta porcentaxe 
increméntase ata o 91% no caso dos homes e diminúe ata o 80% no das mulleres. O 7% das conselleiras manifestan percibir 
diferenzas no trato.

Outro aspecto de interese é coñecer se as mulleres que forman parte dos consellos reitores realizan achegas, ideas ou 
opinións sobre os temas tratados nas reunións, e se as súas achegas teñen a mesma aceptación que as realizadas polos seus 
compañeiros.

Grá� co 20
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No grá� co 20 ilústranse os resultados da primeira cuestión. Máis do 77% dos enquisados din que as mulleres si realizan 
achegas, fronte ao 5% que di que non. O 17% dos enquisados deixan a pregunta en branco. Isto pode deberse, no caso dos 
conselleiros, a que en moitos dos consellos reitores das cooperativas que forman parte da mostra non hai mulleres na súa 
composición.

No grá� co 21 re� íctese a resposta á pregunta sobre se teñen a mesma aceptación as achegas realizadas polas consellei-
ras que as realizadas polos conselleiros. Case un 83% di que si. No caso das conselleiras a porcentaxe a� rmativa é maior que 
no caso dos conselleiros, non habendo ningunha que pense que a aceptación é diferente, aínda que un 13% non manifesta a 
súa opinión con respecto a esta cuestión.
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Grá� co 21
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Nesta liña, preguntouse ás conselleiras cáles son os motivos polos que adoitan ter di� cultades á hora de asistir ás 
reunións do consello reitor. Así mesmo, preguntouse ás xerentas e xerentes acerca da realización de accións especí� cas nas 
cooperativas para facilitarlles a asistencia.

Máis da metade das conselleiras a� rman asistir sempre, salvo algún compromiso ineludible ou enfermidade. Porén, 
no 17% das veces manifestan ter que faltar en ocasións debido ao horario da reunión, na mesma porcentaxe que as que teñen 
moito traballo na casa. O 8% dos casos apuntan sentirse en minoría con respecto aos homes e non considerarse valoradas, 
como causas para non asistir a algunha reunión do consello reitor.

En canto ás accións especí� cas levadas a cabo polas cooperativas para facilitarlles ás mulleres a asistencia ás reunións 
do consello reitor (grá� co 22), case o 55% das sociedades di realizar algún tipo de acción neste sentido. No caso das cooperati-
vas nas que hai unha xerenta, o 50% manifesta que non se leva a cabo ningunha medida deste tipo.

Grá� co 22
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En canto ao tipo de medidas levadas a cabo, a � xación dun horario de reunión compatible coas responsabilidades 
persoais e familiares é apuntado no 92% dos casos. No 17% das veces as cooperativas recompensan ás conselleiras que asisten 
ás reunións.

Socias:

Para coñecer a realidade das socias tamén se lle preguntou, tanto a socias como socios, por unha banda, se perciben 
diferenzas no trato recibido en función do xénero na asemblea, e por outra, se as socias realizan achegas, ideas ou opinións 
sobre os temas tratados, así como se as súas achegas teñen a mesma aceptación que as realizadas polos homes.

No grá� co 23 obsérvase cál é a situación a este respecto.

Grá� co 23
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De media, case o 76% a� rma non percibir diferenzas. O 20% das socias deixa en branco esta cuestión, e o 16% dos socios 
(6 puntos máis que no caso das socias) manifesta percibir diferenzas no trato recibido polas socias na asemblea.

En canto ás achegas realizadas polas socias (grá� co 24), os homes maniféstanse máis optimistas a este respecto: case 
o 90% indica que as mulleres si realizan achegas nas asembleas, fronte ao 70% das mulleres que tamén a� rma isto. O 30% das 
mulleres deixa en branco esta cuestión.
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Grá� co 24
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No grá� co 25 obsérvase a percepción das socias e socios sobre a aceptación das achegas realizadas polas mulleres na 
asemblea. 

O 62% dos enquisados percibe unha mesma aceptación das achegas realizadas polo colectivo feminino con respecto 
ás realizadas polos homes. A porcentaxe de resposta en branco por parte das mulleres é do 20%. Isto pode deberse a que, tal e 
como indica unha das enquisadas, algunhas delas non asisten nunca ás asembleas porque sempre delegan nalgún outro socio 
ou no cónxuxe e, polo tanto, non saben cómo se desenvolven estas reunións.

Grá� co 25
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Coñecedores desta realidade, por unha banda preguntouse ás socias cáles son os motivos polos que non asisten ás 
asembleas, e por outra, ás xerentas e xerentes se as cooperativas realizan accións especí� cas para facilitarlles ás mulleres a 
asistencia ás mesmas.
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As socias responden que o motivo principal polo que non asisten é por ter moito traballo na casa (en case o 56% dos 
casos), o 22% indica ademais non ter medio de transporte para desprazarse ata a cooperativa. Máis do 33% dos casos manifesta 
que o horario da asemblea é incompatible con outras obrigacións, e o 11% indica outras causas, pero sen especi� car de qué se 
trata. O 11% sinala que a súa falta de asistencia se debe a que se sente en minoría con respecto aos homes e non se considera 
valorada. Pero nada menos que un 45% das enquisadas manifesta delegar a asistencia á asemblea no cónxuxe, e máis do 11% 
faino de xeito habitual.

Nas cooperativas, máis do 68% das xerentas e xerentes a� rma realizar accións concretas para facilitarlles ás socias 
a asistencia ás asembleas (grá� co 26). O 100% das mesmas especi� ca que o horario da reunión se � xa de xeito compatible 
coas responsabilidades persoais e familiares, dato que contrasta co feito de que máis do 33% das socias enquisadas sinalasen 
o horario da asemblea como un dos principais motivos polos que non asisten á mesma. No caso das cooperativas dirixidas por 
mulleres, o 50% destas contestan a� rmativamente a esta cuestión.

Grá� co 26
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Xerentas:

O presente Infome sobre a Xestión e o Estado Económico do Cooperativismo Agrario en Galicia indica que a porcen-
taxe de mulleres que ocupan o cargo de xerentas nas cooperativas agrarias en Galicia é do 24%. Interesa coñecer como é a súa 
situación desenvolvendo un labor tradicionalmente vinculado ós varóns.

Para isto, preguntouse ás xerentas e xerentes da mostra sobre dous aspectos: se dende o seu punto de vista un xerente 
dunha cooperativa podería atopar trabas á hora de contar coa con� anza do consello reitor por ser muller, e se perciben 
diferenzas no trato recibido polo xerente da cooperativa en función do seu xénero.

Os datos obtidos con estas dúas cuestións re� íctense nos grá� cos 27 e 28.
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Grá� co 27
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No grá� co pódese ver que, en termos globais, máis do 90% pensa que as xerentas non se deberían atopar con trabas á 
hora de contar coa con� anza do consello reitor por mor do seu xénero. Esta porcentaxe increméntase ata o 100% no caso de 
que contesten as mulleres. Porén, o 17% dos varóns pensa que se poden atopar con trabas.

Grá� co 28
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Os datos que re� icten o grá� co 28 son moi similares ao anterior: a gran maioría (o 100% no caso das xerentas) non 
percibe diferenzas no trato recibido polo xerente en función do seu xénero. Neste caso, a porcentaxe de homes que perciben 
diferenzas increméntase en 5 puntos porcentuais con respecto aos que consideran que non se atopan con trabas para contar 
coa con� anza do consello reitor (que era do 17%, grá� co 27).
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CONCLUSIÓN

A situación das mulleres nas cooperativas agrarias galegas, desde o punto de vista da igualdade de xénero, ao abeiro 
da Lei Orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, é unha problemática digna de ser estudada e tratada 
en profundidade. 

A taxa de resposta ós cuestionarios non foi a agardada, pero isto non é impedimento para que o estudo achegue un bo 
número de ideas que invitan á re�exión sobre estes aspectos. Os datos que contén o informe serven para facer unha aproxima-
ción á realidade da muller no cooperativismo agrario galego en todos os ámbitos que este abrangue: socias e socios, consellos 
reitores e xerencia.
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3.1.- INTRODUCIÓN

A globalización da economía e a concentración dos mercados fan que as sociedades cooperativas se 
vexan obrigadas a perfeccionar as estruturas para mellorar a súa competitividade. Así mesmo, tamén deben 
ampliar cada vez máis a oferta de servizos e actividades ós seus socios e seguir traballando a prol da implan-
tación das novas tecnoloxías para responder máis eficazmente ante as necesidades que xurdan. 

Para lograr estes obxectivos, as cooperativas precisan dunha dimensión óptima, que se pode conseguir 
a través dos procesos de concentración empresarial que se veñen levando nestes últimos anos. A redución 
de custes e as economías de escala permiten dar resposta a un mercado que esixe calidade, trazabilidade, 
seguridade alimentaria e diferenciación dos produtos.

Todos estes aspectos iranse analizando no presente estudo. As cooperativas mostrexadas constitúen 
un fiel reflexo da traxectoria xeral do cooperativismo agrario en Galicia, habida conta dos criterios de selec-
ción das súas variables, comentadas no capítulo anterior.

O cadro 6 contén unha primeira aproximación dos datos máis significativos da mostra:

Cadro 6. Dimensión das cooperativas. 2005-2006

2005 2006 Variación (%)
Nº de cooperativas 54 54 0,0
Nº de socios 14.283 14.483 1,4

Media 265 268 1,4
Nº de traballadores 702 740,00 5,4

Media 13 13,7 5,4
Facturación (millóns €) 285,79 285,92 0,1

Media (millóns €) 5,3 5,30 0,0

En 2006 non se dan variacións no número de empresas obxecto de estudo, con respecto ao ano 
anterior. Lembremos que en 2004 producíronse dous procesos de fusión, un con tres cooperativas e outro 
con dúas e pasouse a analizar un total de 54 sociedades cooperativas agrarias. Ademais, ese ano produciuse 
a saída de catro das entidades que formaban parte da mostra desde o inicio do Informe, ou ben porque a súa 
actividade deixou de ser representativa, ou ben porque se transformaron noutro tipo de sociedade non coo-
perativa. Procedeuse á incorporación doutras catro empresas características da realidade do cooperativismo 
agrario galego.

Polo que respecta ao número total de socios das cooperativas da mostra, dáse un aumento do 1,4%, 
con respecto a 2005. O promedio por empresa acada os 268 cooperativistas.

O número de traballadores experimenta un crecemento en 2006 do 5,4%, igual que sucedía no ano 
anterior. A media por cooperativa acada os 14 empregados.

Polo que respecta á cifra de facturación das empresas da mostra, acádanse os 285,9 millóns de euros, 
o que indica unha subida de soamente o 0,1%. O promedio facturado por cada unha destas sociedades é de 
5,3 millóns de euros.
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3.2.- EVOLUCIÓN DA DIMENSIÓN NAS COOPERATIVAS AGRARIAS DA MOSTRA

Estudar a evolución da dimensión das cooperativas agrarias da mostra é o obxecto deste apartado, 
facendo unha análise en función da cifra de socios, do importe da facturación e do número de traballadores 
da sociedade.
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Segundo amosa o gráfi co 6, o número de cooperativas por intervalo en 2006 non experimenta cambios 
con respecto ao ano anterior. De novo, a situación que se presenta en 2006 indica que os tramos de socios 
máis amplos son os que suman o maior número de cooperativas: 16 en cada caso. 
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En canto ao importe da facturación por intervalos, prodúcese un incremento de soamente o 0,1% no 
total facturado, como xa se mencionou antes. Dáse certo incremento no último intervalo, o de maior factura-
ción. Con todo, o tramo con maior número de empresas segue a ser o de 0,6-2,4 millóns de euros, onde se 
sitúan 18 cooperativas (gráfi co 7).

Unha visión global do gráfi co anterior ofrece unha perspectiva positiva durante o quinquenio analizado: 
aumenta o número das empresas cooperativas que posúen un maior volume de facturación(de 9 a 14). Así, 
obsérvase que se dá unha redución de sociedades en todos os intervalos desde 2002 a 2006, excepto no 
tramo que factura máis de 7,2 millóns de euros.

Grá� co 8
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O gráfi co 8 indica que, con respecto aos anos anteriores, o aumento máis notable prodúcese tramo 
constituído polas cooperativas que teñen entre 5 e 9 traballadores no seu cadro de persoal. No intervalo 
precedente e posterior dáse unha diminución entre 2 e 3 empregados. Na evolución que mostra este gráfi co 
durante os últimos cinco anos, é de salientar o enorme cambio producido no espazo de máis de 14 traballa-
dores, que experimenta un incremento do dobre de cooperativas.

3.3.- DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL E IMPORTANCIA ECONÓMICA

A distribución territorial das sociedades da mostra, entendendo como tal o número de cooperativas 
que teñen a sede social en cada concello, non experimenta cambios con respecto a 2005: no 82% dos con-
cellos aséntase só 1 sociedade, en sete coexisten 2 entidades e nun deles aséntanse ata 4.

As cooperativas son a solución a moitos dos retos máis importantes que ten que afrontar o tecido 
empresarial do rural galego no futuro próximo. Son capaces de abrir portas alí onde o modelo capitalista 
convencional non se demostra axeitado para ofrecer certos servizos ao socio, en concreto, e á sociedade en 
xeral.
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Segundo o directorio de empresas Ardán1, onde figuran os datos de 13.500 empresas galegas que 
tiveron uns ingresos superiores ós 375.000 € no exercicio 2006, e establecendo unha comparativa cos datos 
que proporcionan as sociedades da mostra, obtense a información do seguinte cadro:

Cadro 7. Evolución do ranking de facturación das cooperativas por concello. 2005-2006

Ranking Nº 1 Ranking Nº 2 Ranking Nº 3
Nº cooperativas Nº concellos 2005 2006 2005 2006 2005 2006

A Coruña 8 11 4 2 4 3 0 3
Lugo 18 20 10 8 6 6 4 4
Ourense 3 7 2 2 0 0 1 1
Pontevedra 4 6 0 0 3 1 1 3

Total 33 44 16 12 13 10 6 6

O 85% das cooperativas estudadas ocupa un dos tres primeiros postos na clasificación das empresas 
que posúen unha maior facturación no concello onde se localizan. Deste xeito, as sociedades cooperativas 
do estudo son a primeira ou segunda empresa máis importante no ranking local no 50% dos concellos onde 
están situadas.

En 2006 hai que destacar que as sociedades da mostra estudada sitúanse no primeiro lugar da cla-
sificación local segundo o importe de facturación en 12 concellos, un dos cales conta ademais con outra 
cooperativa no segundo posto. Hai 10 concellos onde a cooperativa que está alí enclavada figura como a 
segunda entidade máis importante, e 6 onde ocupan o terceiro posto. 

3.4.- ACTIVIDADES COOPERATIVIZADAS

Tanto o xurdimento como o afianzamento das distintas actividades que desenvolven as sociedades 
cooperativas agrarias no medio rural é un aspecto positivo que se potencia desde o seo das propias entida-
des. Sempre constitúen un elemento de profesionalización porque deste xeito vense obrigadas a estar atentas 
ás necesidades dos seus socios, ás orientacións dos mercados e á traxectoria da competencia.

A información recadada sobre as actividades cooperativizadas durante o ano 2006 resúmese no cadro 
8. Tamén se apuntan as do ano anterior, a título comparativo, así como a cantidade de socios que as de-
mandan e o número de empregados necesarios para o seu desenvolvemento. Utilízanse datos medios para 
axustar mellor as interpretacións á realidade.

1 ARDÁN: Galicia 2008. Directorio 13.500 empresas, Vigo: IGAPE, Consorcio Zona Franca de Vigo, 2008.
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Cadro 8. Evolución do volume de actividades cooperativizadas. 2005-2006

Nº coop Facturación media
Promedio 

socios
Promedio

traballadores GDC
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2006

Leite 2 2 1.284.753,32 1.322.268,44 62 62 12 15 0,24
Fábrica de penso 1 1 2.198.399,74 2.103.665,02 62 61 3 9 0,15
Carne 2 2 379.800,29 322.068,42 34 34 1 1 0,03
Servizos 1 1 503.431,32 501.472,07 86 86 2 2 0,02
Leite e servizos 11 11 4.133.986,89 3.941.835,54 173 167 5 7 0,04
Carne e servizos 2 2 1.647.551,53 1.519.986,85 129 132 1 1 0,01
Fábrica de penso e servizos 4 4 5.875.849,61 6.360.438,68 407 422 17 18 0,04
Leite, fábrica penso e servizos 7 7 5.535.343,07 5.502.501,18 403 405 10 10 0,02
Leite, carne e servizos 1 1 1.377.390,11 1.404.521,35 80 86 2 2 0,02
Leite, carne, fáb. pensos e serv. 7 7 15.001.928,49 14.642.143,77 451 465 29 30 0,06
Fábrica penso, servizos e carne 1 1 21.130.148,00 22.965.507,00 1.014 1.027 55 62 0,06
Horta 3 3 530.088,25 644.178,62 25 24 5 5 0,21
Flor e servizos 1 1 1.343.513,58 1.360.565,49 65 59 6 6 0,10
Horta e servizos 3 3 1.099.203,94 1.121.889,99 68 68 18 13 0,19
Horta, flor e servizos 1 1 2.449.636,98 2.186.702,22 178 182 14 14 0,08
Viño, horta e servizos 1 1 1.840.265,16 1.841.704,00 53 51 12 27 0,53
Viño 2 2 1.217.703,13 1.264.358,35 340 336 10 9 0,03
Viño e servizos 4 4 6.691.339,85 7.387.721,45 448 466 22 23 0,05

Total 54 54 5.264.699,86 5.294.167,65 264 267 13 14 0,05

A situación descrita pódese considerar pouco variable con respecto ao ano anterior. Durante 2006 
dáse un proceso de consolidación das actividades existentes nas cooperativas e, como xa se comentou, a 
facturación total aumenta un 1%, en relación a 2005. 

Se analizamos a nova composición da táboa,comparándoa cos datos de 2005, obsérvase que o conxun-
to de actividades que posúe a facturación media máis importante volve ser o formado por fábrica de penso, 
servizos e carne con 23 millóns de euros, o que significa un aumento do 9% con respecto ao ano anterior. 
Tamén posúe o maior número medio de socios (1.027) e acada unha media de 62 traballadores.

Os socios seguen a demandar das cooperativas novas actividades e servizos. Así, no sector gandeiro, 
o servizo máis solicitado é o de substitución (33%), seguido do servizo veterinario (27%) e do de maquinaria 
(outro 27%). Todas as sociedades están dispostas a levar a cabo as propostas dos socios, se ben, moitas 
veces o seu número fai inviable o proxecto no curto prazo.

A última columna do cadro anterior contén datos sobre o que denominamos Grao de desenvolve-
mento cooperativo (GDC). Este ratio está formado polo número de traballadores entre o número de socios, 
é dicir, con cántos asalariados conta a cooperativa para atender as necesidades de cada socio. Este cociente 
constitúe, pois, un índice do compromiso económico e social da cooperativa, así como do grao de desenvol-
vemento do cooperativismo.
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A media das cooperativas analizadas no estudo sitúase en 0,05, mentres que o promedio de España2 
chega a 0,08. Hai que dicir que o dato español supón o noveno posto en Europa, onde a media chega a 0,10 
traballadores por socio. 

Chegados a este punto tamén se pode falar do peso que ten cada actividade no total da facturación 
(cadro 9). Así, no sector gandeiro, a actividade con maior importancia é o leite (25% do total facturado), 
seguido da tenda agraria (17%) e da fabricación de penso (15%).

Cadro 9. Peso especí�co de cada actividade con respecto á facturación global (promedios). 2006

Sectores\
Actividades Leite Carne

Fábrica 
penso

Tenda 
agraria

Serv. 
Técnicos Viño Horta Flor Outras

Gandería 25% 10% 15% 17% 3% 11% 11,29% 3% 4%
Horta 0% 0% 0% 13% 1% 1% 67% 19% 0%
Viño 0% 0% 0% 1% 0% 99% 0% 0% 0%

Media 23% 8% 20% 14% 5% 11% 9% 3% 6%

No sector de horta, onde se inclúen as cooperativas dedicadas á horta e tamén á flor, o montante final 
de facturación está moi repartido: o 67% do facturado corresponde a horta e o 19% a flor, sendo o 13% co-
rrespondente á tenda agraria. No sector de viño, pola contra, o 99% da facturación vén dado pola elaboración 
de caldos, e só o 1% se reserva para a tenda agraria.

3.5.- ASPECTOS MÁIS RELEVANTES DA ESTRUTURA SOCIETARIA

Baixo este título englóbanse tódolos aspectos relativos ao socio, ao presidente, ao consello reitor e 
ao xerente dunha cooperativa: xénero, idade, estudos, antigüidade no cargo e cómo se xestiona a asemblea 
xeral. En posteriores epígrafes, analízase o emprego, a formación e as relacións destas sociedades coas 
distintas administracións e organismos públicos.

3.5.1.- O socio

Polo que respecta á media dos socios por cooperativa en 2006: cada empresa conta con 268 coope-
rativistas, un 1% máis que no ano anterior. O gráfico 9 ilustra a evolución do número de socios en función 
da actividade á que se dedican. Ao longo do período 2002-2006, e tendo en conta as variacións mostrais nos 
sectores da gandería e da horta acontecidas en 2004, a cifra promedio de cooperativistas das sociedades 
vitivinícolas reduciuse en case un 11%, nas hortoflorícolas diminuíu un punto porcentual e nas gandeiras 
aumentou aproximadamente un 4%. 

En 2006, as sociedades dedicadas á gandería reúnen ao 79% dos socios totais analizados, as de viño 
ao 17% e as hortoflorícolas ao 4% restante. As porcentaxes non sofren variacións con respecto ao ano 
anterior.

2 Baamonde Noche, Eduardo, Presidente COGECA. Seminario “El cooperativismo agrario en la Unión Europea”, Madrid, noviembre 2005.
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Grá� co 9
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Polo que respecta ao xénero dos socios (gráfi co 10), seguen predominando os cooperativistas varóns, 
cun 56% do total. Este dato case non varía no último trienio analizado e mantense nos mesmos termos nos 
últimos cinco anos.

Grá� co 10
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O envellecemento da poboación rural faise presente un ano máis nos datos do presente Informe: en 
2006, a idade máis frecuente dos socios das cooperativas da mostra sitúase no tramo de 40-55 anos (gráfi co 
11). Facendo unha comparación entre os datos do último quinquenio, obsérvase que o tramo de máis de 55 
anos aumentou un 33% en 2006, con respecto a 2002, mentres que o tramo de menos de 40 anos diminúe 
un 27% e o grupo dos máis novos, menores de 25 anos, diminúen un 28%. Os anos van pasando de xeito 
que os tramos de máis idade van medrando a costa dos de menor idade, do que se pode concluír que non se 
producen novas incorporacións.



capítulo 3. análise xeral do cooperativismo agrario en galicia

52

Grá� co 11
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Así, pois, a radiografía do cooperativista agrario en 2006 non é diferente da dos outros anos: varón 
cunha idade media de 40 a 55 anos. 

Realizando un cruzamento de datos entre a actividade da entidade e o xénero dos seus socios, obten-
se aproximadamente a mesma información que en 2005: as mulleres teñen unha presenza maioritaria nas 
cooperativas de horta e fl or (69%), mentres que en gandería e viño teñen menor representación (36 e 40%, 
respectivamente). O gráfi co 12 mostra a evolución experimentada durante o último quinquenio polo xénero 
feminino en relación á actividade económica que desenvolven. Con respecto ao ano 2001, apenas se dan 
variacións, os tres sectores se moven nas mesmas cifras respectivas. 

Grá� co 12

EVOLUCIÓN DOS SOCIOS MULLERES SEGUNDO ACTIVIDADE
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Ao poñer en relación o tamaño da cooperativa e o xénero dos socios (gráfi co 13) obsérvase que as 
cooperativas que teñen entre 121 e 300 socios posúen a maior cantidade de mulleres (47%) fronte ás de máis 
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de 300 socios, que quedan no 38%. A evolución ao longo dos anos permite ver que a porcentaxe feminina no 
último quinquenio é bastante oscilante. Nestes últimos dous anos tan só aumenta levemente nas sociedades 
que teñen entre 46 e 120 socios (3 puntos porcentual).

Grá� co 13
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Tamén resulta interesante analizar a relación que hai entre a actividade realizada pola cooperativa e a 
idade dos seus socios. A súa evolución ao longo do último quinquenio fi gura no seguinte cadro:

Cadro 10. Distribución dos socios por idades. 2002-2006 (en %)

< 25 anos 25 - 39 40 - 55 > 55 anos
2002

Gandería 3% 26% 48% 22%
Horta-fl or 2% 44% 38% 16%
Viño 1% 11% 37% 52%

2003
Gandería 3% 26% 49% 22%
Horta-fl or 1% 34% 33% 31%
Viño 1% 8% 40% 52%

2004
Gandería 3% 26% 43% 28%
Horta-fl or 2% 27% 45% 26%
Viño 1% 6% 33% 61%

2005
Gandería 3% 25% 45% 27%
Horta-fl or 2% 26% 46% 26%
Viño 1% 5% 33% 61%

2006
Gandería 3% 24% 46% 27%
Horta-fl or 1% 20% 47% 32%
Viño 1% 5% 35% 59%
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As cooperativas vitivinícolas posúen a porcentaxe máis elevada de socios maiores de 40 anos, o 94% 
(mesmo valor que en 2005). A cantidade de xente nova nesta actividade é a máis baixa dos tres sectores: só 
o 6% ten menos de 40 anos. 

As sociedades gandeiras manteñen a súa porcentaxe de socios maiores de 40 anos, en torno ao 
73%. 

O sector hortoflorícola continúa tendo a maior cantidade de socios por debaixo da corentena, se ben, 
diminúe 7 puntos porcentuais, con respecto a 2005, acadando o 21%. Segundo os resultados extraídos, 
estas cooperativas son as que contan con máis mulleres socias e tamén con máis xente nova.

O cadro 11 proporciona información sobre a evolución da idade dos socios en función do tamaño da 
cooperativa. Obsérvase que as entidades de tamaño mediano son as que aumentan en maior medida a súa 
porcentaxe de socios maiores de 55 anos (11 puntos porcentuais desde 2002 a 2006). 

Cadro 11. Distribución dos socios por idades segundo rango de socios. 2002-2006 (promedios)

4-45 socios 46-120 socios
< 25 anos 25 - 39 40 - 55 > 55 anos < 25 anos 25 - 39 40 - 55 > 55 anos

Ano 2002 1% 41% 32% 26% 2% 28% 53% 17%
Ano 2003 0% 31% 33% 35% 1% 22% 56% 22%
Ano 2004 1% 26% 43% 30% 1% 24% 48% 26%
Ano 2005 1% 25% 45% 28% 1% 22% 47% 29%
Ano 2006 1% 16% 45% 39% 2% 18% 53% 28%

121-300 socios >300 socios
< 25 anos 25 - 39 40 - 55 > 55 anos < 25 anos 25 - 39 40 - 55 > 55 anos

Ano 2002 4% 26% 49% 21% 4% 24% 39% 33%
Ano 2003 4% 26% 47% 23% 3% 27% 38% 32%
Ano 2004 4% 23% 40% 33% 3% 23% 38% 36%
Ano 2005 5% 22% 42% 31% 3% 24% 40% 34%
Ano 2006 3% 22% 42% 34% 2% 26% 38% 35%

3.5.2.- Os órganos sociais

Neste epígrafe descríbense as características máis salientables con respecto á celebración das asem-
bleas, a composición do consello reitor e as figuras do xerente e o presidente.

“Estáncase a porcentaxe de asistencia ás asembleas”

A porcentaxe de asistencia ás asembleas celebradas en 2006 nas sociedades cooperativas permanece 
case sen variacións (47%), despois de diminuír durante tres anos consecutivos (cadro 12). A asistencia 
mantense en todos os sectores. As sociedades de horta-flor son as que contan coa maior porcentaxe de 
asistencia.

Por outra banda, en 2006 prodúcese un incremento no número de asembleas realizadas nas coopera-
tivas da mostra, porén, case non se percibe como tal. Así, pois, pode dicirse que a cantidade de xuntas que 
se celebran anualmente non experimenta grandes variacións. 
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Cadro 12. Características da Asemblea Xeral. 2005-2006 (valores medios)

2005 2006
Asemb/Coop %Asistencia Asemb/Coop %Asistencia

Gandería 1,97 46% 2,03 45%
Horta-fl or 1,38 65% 1,63 61%
Viño 2,83 44% 3,00 45%

Total 2,00 48% 2,09 47%

Analizando o último quinquenio (gráfi co 14) obsérvase a seguinte evolución na asistencia asemblearia: 
en 2002 é do 53% (momento onde acada o seu máximo) e a partires de aí empeza a decrecer. Polo que 
respecta ao número de xuntas celebradas, vénse percibindo certa tendencia á alza nos últimos anos, que se 
rompe en 2004.

Grá� co 14
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O gráfi co 15 tamén achega información acerca destes parámetros, pero poñéndoos en relación co 
tamaño da cooperativa segundo o número de socios. Deste xeito, apréciase que o número de asembleas por 
cooperativa aumenta en todos os tramos, excepto no penúltimo intervalo, aínda que é unha variación peque-
na. No referente á porcentaxe de asistencia, diminúe en todos os tramos (sociedades de menor dimensión) e 
aumenta 2 puntos porcentuais nas de maior tamaño. 

Grá� co 15

EVOLUCIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DA ASEMBLEA XERAL SEGUNDO NÚMERO DE SOCIOS
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O gráfi co 16 ilustra a información procedente de cruzar estas dúas variables co volume de facturación 
anual das cooperativas estudadas. Non hai aspectos salientables con respecto ao que sucedía en 2005. 

Grá� co 16
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“Estabilidade nas variables relativas ao consello reitor”

O cadro 13 indica que o número medio de conselleiros por sociedade ascende a 8. A maior cifra 
acádase no sector vitivinícola (10 membros). No que respecta á idade, dáse unha media de 47 anos, sendo 
as cooperativas de viño as que posúen o consello reitor de maior idade (55 anos de media). As entidades 
que realizan máis reunións ao ano son as gandeiras, xunto coas de viño, cun promedio de 12 e 11, res-
pectivamente, sendo a media global de 11 xuntanzas anuais. Polo que se refi re ao número de socios que 
representa cada conselleiro, as cooperativas hotofl orícolas sitúanse en 10, mentres que a media acada os 37 
cooperativistas.

Por primeira vez na traxectoria do Informe, introdúcese no estudo un novo parámetro a analizar na 
composición do consello reitor: a presenza feminina no órgano directivo da cooperativa. Segundo a mostra, 
só o 19% dos membros do consello reitor son mulleres. Por sectores de actividade, onde se dá unha maior 
presenza é na produción e comercialización de produtos de horta e fl or cortada (57%).

Cadro 13. Características do Consello Reitor. 2006 (Valores medios)

Nº Consell./
coop. %  Mulleres Idade

Nº reunións/
ano

Nº socios/
conselleiro

Gandería 8 13% 45 12 37
Horta-Flor 6 57% 47 8 10
Viño 10 18% 55 11 44

Media 8 19% 47 11 34

Compróbase no gráfi co 17 que as variacións advertidas nestes últimos anos en relación cos aspectos 
analizados no consello reitor das cooperativas da mostra non son moi signifi cativas.
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Grá� co 17

EVOLUCIÓN DAS VARIABLES RELATIVAS AO  CONSELLO REITOR
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O gráfi co 18 indica que tampouco se dan cambios en 2006 no que respecta ao nivel de estudos dos 
compoñentes da xunta reitora, a pesares dos cambios producidos na mostra en 2004. Posúe estudos básicos 
o 75% do total, fronte a só o 6% de estudos superiores.

Grá� co 18

EVOLUCIÓN DO NIVEL DE ESTUDOS DO CONSELLO REITOR

73% 72%
76% 76% 75%

22% 21% 18% 18% 19%

6% 7% 6% 5% 6%

Básico FP-Bacharelato Universitario

2002 2003 2004 2005 2006

Analizando esta variable en función do xénero, obsérvase na mostra que as mulleres posúen unha 
maior porcentaxe de estudos universitarios e medios que os homes membros do consello reitor. O 11% das 
mulleres que ocupan postos no consello reitor posúe estudos universitarios, fronte a só o 5% dos homes. Así 
mesmo, a porcentaxe con estudos básicos é menor (67%) que no caso dos varóns (77%).
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Grá� co 19
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Facendo a análise dos estudos por actividades, o gráfi co 20 indica que a maioría dos membros reitores 
con estudos superiores forma parte de cooperativas dedicadas á produción e comercialización de viño (25% 
fronte ás do sector hortofl orícola que só contan cun 5% de universitarios ou ás gandeiras (2%). En defi nitiva, 
son as vitivinícolas as que contan co consello reitor cuxos estudos son de maior nivel académico.

Grá� co 20

NIVEL DE ESTUDOS DO CONSELLO REITOR SEGUNDO ACTIVIDADE 2006
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A renovación dos membros do consello reitor en 2006 non presenta case cambios con respecto ao ano 
anterior. A información que proporciona o cadro 14 revela que o 46% das sociedades da mostra renovan a 
súa xunta reitora en 2006. O método máis utilizado polas empresas que realizan a renovación neste ano é a 
parcial (88%) e resultan renovados unha media de 4,3 membros, dos cales 3,9 son conselleiros reelixidos. 
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Cadro 14. Tipo de renovación do Consello Reitor. 2006 (Valores medios)

Coop que 

renovan CR

Renovación do CR Nº membros do CR

Total Parcial Renovados Reelixidos
Gandería 51% 10% 90% 4,7 3,7
Horta-Flor 22% 50% 50% 3,0 2,5
Viño 50% 0% 100% 2,3 6,0

Media 46% 12% 88% 4,3 3,9

“Sen cambios na � gura do presidente”

Os aspectos máis relevantes que rodean á fi gura do presidente indícanse nos seguintes cadros e 
gráfi cos. Non se observan grandes diferenzas coa información obtida en 2005. A idade media pasa a ser de 
50 anos en 2006 e antigüidade sitúase en 8 anos (gráfi co 21). 

Grá� co 21

EVOLUCIÓN DAS VARIABLES RELATIVAS AO PRESIDENTE
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O cadro 15 apunta que a idade máis elevada téñena os presidentes das cooperativas vitivinícolas (13 
anos máis que a media). Con respecto ao nivel de estudos só unha porcentaxe moi reducida posúe estudos 
universitarios (9%), cuxa presenza é altamente signifi cativa nas sociedades do sector do viño. A maioría 
(59%) conta con estudos básicos. 

Con respecto á análise de xénero, só o 13% dos presidentes das cooperativas estudadas son mulleres. 
De igual xeito que no resto dos membros do consello reitor, dáse un maior predominio de presidentas nas 
sociedades dedicadas á produción e comercialización de produtos de horta e fl or cortada (33%), mentres 
que nas dedicadas á elaboración e comercialización de viño non hai ningunha muller ocupando a presidencia 
da sociedade.
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Cadro 15. O Presidente. 2006 (Valores medios)

Características Nivel de estudos
Idade Antigüidade % Mulleres Básico FP-Bacharelato Superior

Gandería 49 7 10% 56% 41% 3%
Horta-Flor 48 7 33% 78% 0% 22%
Viño 65 9 0% 50% 17% 33%

Media 50 8 13% 59% 31% 9%

Seguindo a evolución da variable estudos (gráfi co 22), non parece que se vaian dar cambios nun 
futuro próximo: o nivel medio da formación básica é moi elevado, chegando ao 63% en 2004, mentres que a 
universitaria sitúase arredor do 9-16%.

Grá� co 22

EVOLUCIÓN DO NIVEL DE ESTUDOS DO PRESIDENTE
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“Continúa o bo ritmo na facturación das cooperativas con xerente”

Non tódalas cooperativas confían na necesidade de contar cun xerente para a administración da em-
presa. Sen embargo, os datos que ano a ano arrastran os sucesivos Informes indican que tal vez se poida 
establecer unha relación directa, inda que non exclusiva, entre a existencia dun xerente e o maior volume de 
facturación. Así, o gráfi co 23 indica que o importe medio facturado polas entidades con xerente apenas varía 
(6,8 millóns de euros en 2006), fronte á diminución do 21% que sofren as cooperativas que non dispoñen 
deste profesional específi co (situándose nos 1,2 millóns de euros en 2006). 
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Grá� co 23

EVOLUCIÓN DA FACTURACIÓN EN FUNCIÓN DA XERENCIA
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O 74% das sociedades da mostra teñen xerente. A súa idade media é de 41 anos e levan arredor de 10 
anos no posto. Como indica o cadro 16, o nivel de estudos dos xerentes é xusto o inverso ao que acontecía 
no caso do presidente e demais membros do consello reitor: hai un 68% de profesionais con estudos univer-
sitarios (medios e superiores). As cooperativas vitivinícolas continúan sendo as de maior número de xerentes 
con cualifi cación académica (100%)

Cadro 16. O Xerente. 2006

Características Nivel de estudos
Idade Antigüidade % Mulleres Básico FP-Bacharelato Universitario

Gandería 41 10 31% 9% 22% 69%
Horta-Flor 38 9 0% 20% 40% 40%
Viño 45 11 0% 0% 0% 100%

Media 41 10 24% 10% 22% 68%

Con respecto á análise de xénero, só o 24% das xerencias das cooperativas estudadas están ocupadas 
por mulleres. Hai que ter en conta que só hai xerentas nas cooperativas gandeiras (31% do total). Nas socie-
dades de viño e horta, este posto está ocupado só por varóns.

A evolución do nivel de estudos xerencial segue a ser positiva, se ben en 2006 redúcese 2 puntos a 
porcentaxe de xerentes con estudos universitarios, con respecto a 2005.
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Grá� co 24
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3.6.- ASPECTOS LABORAIS

Aumento da cifra de emprego global

Neste último ano a cifra de emprego global das cooperativas estudadas pasa dos 702 traballadores 
directos de 2005 aos 740 de 2006, o que supón un crecemento do 5,4%. Dato interesante, despois da 
caída sufrida no ano 2004, debida fundamentalmente ao descenso do traballadores contratados de forma 
eventual. 

Con respecto ao emprego medio, a cifra chega aos 14 empregados; o aumento con respecto ao ano 
anterior é do 5%, dato moito máis representativo que o do parágrafo anterior.

¿Que sucede en 2006 para que se volva producir ese repunte na cifra global de traballadores? Como 
se analizará máis adiante, a cifra de emprego fi xo aumenta notablemente, polo que o número de empregados 
totais tamén vai aumentar. En 2006 as cooperativas volven afi anzarse na súa posición de proporcionar em-
prego de calidade e estable. 

O gráfi co 25 ilustra a evolución do emprego medio acadado polas sociedades do Informe durante o 
período 2002-2006: presenta unha tendencia ascendente, a cifra de emprego medio medra ano tras ano. 

Grá� co 25
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O gráfi co 26 refl icte a comparación entre as variacións acontecidas no emprego na economía galega e 
as experimentadas no ámbito laboral das cooperativas estudadas durante o último quinquenio. O ano 2000 
móstrase como un gran punto de infl exión para ambas series de datos: o emprego na economía galega3 sofre 
un importante descenso ata acadar variacións negativas en 2001, no seguinte bienio vese algo recuperado. 
En 2004 preséntase esa cifra tan alta de variación positiva, en parte debido aos cambios metodolóxicos 
introducidos polos organismos estatísticos, a petición da Unión Europea. No bienio 2005-2006 suavízase a 
cifra acadada. As entidades estudadas experimentan o maior incremento en 2001 e a maior diminución no 
bienio 2004/2003 (-2%).

Grá� co 26
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Fonte: INE, EPA. Datos sobre variación do emprego Galicia do 4º trimestre de cada ano.

Novo aumento do emprego medio nas cooperativas gandeiras

O emprego medio xerado en función da actividade á que se dedica a cooperativa compórtase no ano 
2006 da forma que se indica no gráfi co 27: en 2005-2006 as cooperativas que máis emprego xeran son 
aquelas cuxa actividade principal é a gandería, que contaban con 494 empregados en 2005 e acadan os 529 
en 2006 (variación do 7%). Porén, as cooperativas dedicadas á produción e comercialización de produtos de 
horta e fl or cortada apenas rexistran cambios na cifra de emprego do ano estudado. 

3 Dado que os datos que se empregan son diferentes en canto ao tamaño da mostra, as comparacións establecidas deben tomarse con certa relatividade.
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Grá� co 27
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Como xa se comentou, o emprego medio aumenta con respecto ao ano anterior nun 5%, correspon-
déndolle arredor de 14 traballadores a cada cooperativa estudada. Poñendo isto en función do sector no que 
opera a sociedade (gráfi co 28), obsérvase que o grupo das gandeiras que se dedican fundamentalmente 
á fabricación de penso son as que acadan a cifra de emprego medio máis elevada (21,63 empregados). 
Ademais, a súa evolución no último quinquenio segue unha tendencia á alza: contratouse unha media de 
3,35 persoas desde 2002 a 2006. As cooperativas de viño tamén acadan en 2006 un promedio importante de 
man de obra (18 persoas). As entidades coa media laboral máis baixa son, de novo, as hortofl orícolas (11,2 
traballadores).

Grá� co 28
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Sen cambios no emprego medio segundo o tamaño do cadro de persoal 

O gráfi co 29 pon en relación o tamaño medio do cadro de persoal coa cifra de emprego medio da 
propia cooperativa. Así, as sociedades con máis de 14 persoas no seu cadro de persoal acadan un promedio 
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de case 30 asalariados. Analizando a evolución deste grupo ao longo do quinquenio, obsérvase que as varia-
cións experiméntanse sobre todo nese intervalo. Os demais permanecen máis ou menos constantes.

Grá� co 29
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As cooperativas de menor dimensión reducen a súa cifra de emprego medio

Segundo o gráfi co 30, o máis signifi cativo con respecto ao ano anterior atópase nas cooperativas con 
menos de 45 socios, que experimentan unha redución do 19% na súa cifra media de emprego. O resto dos 
intervalos experimentan variacións menos signifi cativas, agás as que posúen entre 46 e 120 socios, que 
aumentan o seu número medio de traballadores en algo máis de 2 persoas. Observando a evolución ao longo 
dos cinco anos analizados, obsérvase que as empresas que protagonizaron o cambio máis salientable foron 
as do tramo de 121 a 300 socios, cun crecemento do 45% na súa cifra de emprego medio.

Grá� co 30
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Aumento do emprego medio en tódalas áreas

Segundo as áreas de traballo comunmente existentes nunha sociedade cooperativa, obsérvase no 
gráfi co 31 que en 2006 se produce unha certa redución en todos os departamentos.

Grá� co 31
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Administración Produción Comercialización

O cadro de persoal máis amplo, o 59% do número total de traballadores, volve atoparse no departa-
mento de produción que acada un promedio de máis de 5 asalariados. O 22% do total pertence á área de 
administración, con arredor de 3 persoas de media, e o 18% restante englóbase na sección comercial, que 
dispón de case 2 empregados por cooperativa. É salientable o descenso no emprego do departamento de 
comercialización.

Importante presenza feminina no departamento de administración 

Facendo unha análise do cadro de persoal das cooperativas da mostra en función do xénero, obsérvase 
no seguinte gráfi co que a porcentaxe de mulleres contratadas é só do 32%, fronte ao 68% de varóns.

A distribución do xénero por departamentos indica que se dá un predominio feminino no departamento 
de administración (62%), mentres que en produción e comercialización sitúase tan só no 23 e o 27%, res-
pectivamente. 
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Grá� co 32
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Aumento do emprego � xo

O número de contratacións fi xas experimenta en 2006 un aumento do 7%, despois de ter diminuído no 
ano anterior, aínda que nunha porcentaxe leve. Como se adiantou ao inicio deste apartado, as cooperativas da 
mostra volveron apostar polo contrato fi xo. A porcentaxe de contratos fi xos é moito máis do dobre, que a de 
contratos temporais, que acada só o 27% do total do emprego directo xerado polas sociedades estudadas.

Grá� co 33
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Fixos Eventuais

Segundo a actividade que desenvolve a cooperativa, son as gandeiras as sociedades que maior por-
centaxe de emprego fi xo xeran: un 72%, o que supón unha leve diminución con respecto ao ano anterior de 
3 puntos porcentuais. As que presentan menor cantidade de emprego permanente son as que se dedican á 
produción e comercialización de produtos de horta e fl or cortada (40%), debido á elevada temporalidade da 
actividade hortofl orícola.
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Polo que respecta ao tipo de contrato de traballo en función do xénero, apenas se observan diferenzas 
na distribución entre mulleres e homes, tal como refl exa o seguinte gráfi co, segue a tendencia da distribución 
total de traballadores da cooperativa en función do xénero (32 e 68%, respectivamente). Aínda así, a por-
centaxe feminina con contrato eventual supera en 7 puntos porcentuais á de mulleres con contrato fi xo (37 
e 30%, respectivamente).

Grá� co 34
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Maior volume de facturación, máis contratos � xos 

En 2006, as cooperativas que máis volume de facturación presentan son as que maior cantidade de 
contratos fi xos realizan. Neste caso atópanse aquelas sociedades que facturan entre 4,8 e 7,2 millóns de 
euros, cuxa porcentaxe de emprego indefi nido acada o 88% do total.

Polo tanto, pódese dicir que as entidades que posúen o maior importe de facturación4 contratan ao 
66% dos traballadores da mostra, e ademais, ese emprego contén unhas porcentaxes moi elevadas de tra-
ballo fi xo (84%).

Sen cambios signi� cativos na cifra media de emprego indirecto

En 2006 prodúcese un aumento no número medio de traballadores indirectos, de forma que se sitúa 
en torno ós 5 empregos por cooperativa, entre empresas e/ou traballadores externos.

O gráfi co 35 ilustra esta situación facendo grupos segundo a actividade económica máis importante 
desenvolvida na cooperativa. Así, obsérvase que o maior número de traballadores auxiliares atópase na 
fabricación de pensos e na produción e comercialización de viño (case 9 empregos por entidade) e a cifra 
máis reducida nas sociedades hortofl orícolas (2 postos de traballo).

4 Máis de 4,8 millóns de euros.
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Grá� co 35
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3.7.- FORMACIÓN SOCIAL

Aumento na organización de accións formativas

En 2006, prodúcese unha situación algo diferente á do ano anterior no que se refi re aos aspectos 
formativos das cooperativas da mostra: increméntase tanto o número de cursos de larga duración como os 
de menos de 205 horas, e celébrase unha maior cantidade de charlas técnicas e conferencias.

O 62% dos cursos impartidos nas cooperativas agrarias estudadas foron realizados en colaboración 
coa Unión de Cooperativas Agrarias, AGACA, esta porcentaxe supón case un 8% máis que en 2005. Os temas 
máis tratados volven ser os sectoriais (84%), seguidos das NTICs (novas tecnoloxías da información e da 
comunicación), xa que o 48% das cooperativas que impartiron formación aos seus socios incluíron algún 
curso deste tipo.

O cadro 17 indica que aumenta tanto o número de cooperativas onde se imparten as accións formati-
vas como a propia cantidade de cursos, coa excepción dos cursos curtos, onde se produce un descenso no 
número de cooperativas. En comparanza co ano anterior5, no caso de cursos curtos, este decremento cífrase 
no 18% respectivamente, mentres que a cantidade de cursos impartidos sobe nun 8%. É dicir, fanse máis 
cursos de menos de 205 horas pero son organizados por menos cooperativas. Na celebración de conferen-
cias e charlas técnicas, a cifra de entidades medra nun 8% e a de accións formativas en torno ao 73%. Nos 
cursos de longa duración experiméntase un aumento para ambas variables, despois de que no ano anterior 
só unha cooperativa optara por este tipo de formación.

Cadro 17. Desenvolvemento de actividades formativas (I). 2006 (valores absolutos)

Cursos de 250 horas Cursos curta duración Conferencias e charlas
Nº coop Nº cursos Nº coop Nº cursos Nº coop Nº charlas

Gandería 5 7 17 68 11 61
Horta-fl or 0 0 3 9 2 3
Viño 1 3 3 11 0 0

Total 6 10 23 88 13 64

5 MOUGÁN BOUZÓN, H. (Dir.), Op. Cit., 2007c, cadro 17.
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O cadro 17 tamén indica que as cooperativas gandeiras son as que maior cantidade de conferencias 
e charlas técnicas organizan, e teñen unha presenza moi importante na celebración de cursos de curta dura-
ción.

O número de alumnos só aumenta nos cursos de larga duración. Hai que dicir que en 2005 só unha 
cooperativa (de moi pequena dimensión) organizou este tipo de cursos e asistiu o 100% dos socios. Neste 
ano 2006, foron 6 as cooperativas que se apuntaron a accións formativas largas. Nas curtas o número de 
alumnos diminúe un 77%, con respecto ao ano anterior, e nas conferencias e charlas técnicas a cifra de 
alumnado redúcese na metade.

Grá� co 36
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Un aspecto importante que se desprende do cadro 18 é o que se refi re á porcentaxe de participación, é 
dicir, do total de socios que conforman a sociedade cooperativa cántos acoden fi nalmente ao curso ou charla 
en calidade de alumnos. 

Cadro 18. Desenvolvemento de actividades formativas (II). 2006 (valores absolutos)

Cursos de 250 horas % 

Part.

Cursos curta duración % 

Part.

Conferencias e charlas % 

Part.Nº socios Nº alumnos Nº socios Nº alumnos Nº socios Nº alumnos
Gandería 8.205 84 1% 8.205 270 3% 8.205 485 6%
Horta-fl or 424 0 0% 424 35,7 8% 424 50 12%
Viño 369 2 1% 369 55 15% 369 0 0%

Total 10.071 86 1% 10.071 361 4% 10.071  535   5%

Os cursos de curta duración acadan o 4% e as conferencias e charlas o 5%, o que supón unha va-
riación negativa con respecto a 2005 do 77 e 88%, respectivamente. En ningún caso se pode falar de niveis 
participativos elevados, pero hai que ter en conta as circunstancias propias do sector agrario, cos agricultores 
e gandeiros sempre pendentes de factores que escapan ao seu control (por exemplo, a infl uencia das con-
dicións meteorolóxicas no momento do ciclo produtivo) e que limitan moito a dispoñibilidade do seu propio 
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tempo. Isto tamén explica que a relación duración da acción/asistencia case sempre camiñen en sentido 
inverso. En 2006 as accións formativas de máis de 250 horas acadan unha porcentaxe de asistencia do 1%.

En directa relación con isto, o contorno tan complexo e cambiante como o actual esixe a todas as 
organizacións unha constante posta ao día do seu persoal pero, ao mesmo tempo, é cotiá a afi rmación de que 
non se dispón do sufi ciente tempo para facelo polo sistema tradicional de formación. 

Inda que a formación a distancia non é un concepto novo, si o é o concepto de teleformación que, inda 
que se basea nela, amplía en gran medida as súas posibilidades. Grazas ás tecnoloxías da información, e 
mediante o uso de ferramentas multimedia, é posible transmitir coñecementos vía telemática, así como esta-
blecer canles de comunicación entre o formador e o alumno, sen que ambos teñan que coincidir nin mesmo 
espazo físico e temporal. Neste contexto, a internet é unha boa solución para os problemas de formación, 
posto que propón un medio interactivo, dinámico e universal para encarar os procesos formativos mediante 
o uso da tecnoloxía que ofrece.

Con respecto ás cooperativas da mostra, en 2006, só o 6% afi rma usar a teleformación como ferra-
menta para a mellora na cualifi cación do persoal e os socios. Nestas sociedades a porcentaxe que representa 
a teleformación con respecto á formación tradicional é moi baixa: só o 2. Por sectores de actividade, as 
dedicadas á elaboración e comercialización de viño acadan a maior porcentaxe de uso (20%), representando 
o 70% sobre a formación tradicional. O motivo polo cal non está moi asentado este método é a falta de acceso 
á internet e a escaseza de ordenadores dispoñibles na cooperativa para tal efecto (tan só 8 computadoras por 
entidade). Non se perciben grandes variacións nestes aspectos con respecto ao ano anterior.

As necesidades formativas identifi cadas polas cooperativas obxecto de estudo no ano 2006 (gráfi co 
37), ben se poden cubrir coa teleformación: temas relacionados coa formación cooperativa básica (57%), 
dirección e planifi cación empresarial da cooperativa (49%) ou aplicacións informáticas básicas (26%).

Grá� co 37
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Preguntando ás cooperativas da mostra pola realización de cursos de reciclaxe e actualización de 
coñecementos, destinados tanto aos membros do consello reitor como ao persoal, atopamos que o 63% dos 
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xerentes realiza estas accións formativas para o desenvolvemento das súas funcións, mentres que o presi-
dente e o consello reitor fano no 20% dos casos. O 58% do cadro de persoal recibe este tipo de formación.

3.8.- AS SOCIEDADES COOPERATIVAS E AS SUBVENCIÓNS

O cadro 19 mostra a información máis relevante con respecto ás axudas procedentes das distintas 
administracións en 2006 destinadas ás cooperativas agrarias vinculadas á mostra.

Con respecto ao ano anterior, a porcentaxe de cooperativas que solicitan subvencións en 2006 aumen-
ta nun 1%, acadando o 77%. A cifra total demandada aproxímase aos 4,5 millóns de euros, o que supón case 
un 5% menos que en 2005. O investimento realizado é de 6,88 millóns de euros, que signifi ca un 5% menos 
que no ano anterior. Polo lado das concesións, o importe total ascende a 3,25 millóns de euros, un 4% máis 
que no período anterior, cun promedio de algo máis de 60 mil euros por empresa. A porcentaxe do concedido 
sobre o investimento que fi nalmente se realiza aumenta 4 puntos porcentuais, con respecto a 2005, o que 
implica que en 2006 se auxilia o 47% do investimento acometido. Este aspecto amplíase no último cadro 
deste apartado.

Cadro 19. Axudas das administracións. 2006 (Valores absolutos en miles de €)

%Coop. Inves. realiz Importe solicitado Importe concedido %concedido s/invest
Gandería 84% 6.557,61 4.249,30 3.016,76 46%
Horta-fl or 67% 187,38 161,56 154,04 82%
Viño 40% 127,51 127,51 82,33 65%

Total 77% 6.872,50 4.538,38 3.253,14 47%

A evolución destas magnitudes ilústrase no gráfi co 38. En 2006 rómpese a tendencia á alza que se 
iniciara en 19986 no importe investido polas cooperativas da mostra. As cantidades solicitadas para este fi n 
e tamén nas axudas concedidas sofren oscilacións durante todo o período analizado. 

Grá� co 38
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6 MOUGÁN BOUZÓN, H. (Dir.), Op. Cit. 2004, páx. 59.
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O cadro 20 contén as partidas máis importantes sobre as que se conceden as devanditas axudas. 
En 2006, destacan as destinadas á adquisición de maquinaria, vinculadas á gandería, con case 74 mil € de 
media. No sector gandeiro, o segundo concepto máis subsidiado corresponde ao programa de testaxe, ACI 
e reprodución (case 40 mil € de media). Polo que respecta ás sociedades de horta e flor, a cifra máis alta de 
concesión corresponde tamén ás instalacións (case 20 mil € de promedio).

Cadro 20. Axudas concedidas polas administracións. 2006 (Valores medios en €)

TIPO SUBVENCIÓN Gandería Horta-�or Viño Media
Instalacións 42.218,33 19.500,00 n.d. 39.378,54
Informática 4.671,07 959,00 n.d. 4.140,77
Formación 284,80 13.806,00 n.d. 7.045,40
Persoal 24.833,57 9.569,00 n.d. 23.659,37
Auditoría 1.545,00 n.d. n.d. 1.793,00
Prog. testaxes, ACI, reprodución 39.706,61 - - 39.706,61
Prog. mellora gandeira 15.038,81 - - 15.038,81
Maquinaria 73.534,33 n.d. n.d. 73.534,33
Incorporación socios 17.275,00 10.512,65 n.d. 13.893,83
Outras 19.483,81 7.855,09 37.225,48 21.012,04

n.d.: non dispoñible.

O cadro 21 afonda un pouco máis na relación importe concedido/importe final investido. Así, com-
próbase que en 2006 a partida máis auxiliada volve ser a de formación (71%), seguida de incorporación de 
socios (57%) e de maquinaria (57%) .

Cadro 21. Concesión de subvención por tipo de investimento. 2006 (en %)

TIPO SUBVENCIÓN Gandería Horta-�or Viño Media
Instalacións 38% 100% n.d. 40%
Informática 36% 40% n.d. 36%
Formación 15% 40% n.d. 71%
Persoal 39% 47% n.d. 39%
Auditoría 26% n.d. n.d. 36%
Prog. testaxes, ACI, reprodución 40% - - 40%
Prog. mellora gandeira 47% - - 47%
Maquinaria 55% n.d. n.d. 55%
Incorporación socios 50% 76% n.d. 57%

n.d.: non dispoñible
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4.1.- INTRODUCIÓN

Vanse analizar as cooperativas da mostra, tendo en conta que o obxectivo das cooperativas non co-
incide na súa totalidade co das empresas capitalistas, posto que as cooperativas pretenden a mellora socio-
económica dos seus socios obtendo unha mellora económica nas súas explotacións e por outra parte máis 
tempo libre e maior calidade de vida. Este obxectivo lógrase realizando numerosas e variadas actividades, 
para o que contan con recursos materiais e humanos que teñen que administrar seguindo técnicas de xestión 
económica, e así poder minimizar custos de transformación e comercialización para conseguir unha relación 
calidade prezo superior a outros produtos e servizos que haxa no mercado.

As cooperativas analizadas desenvolven moitas actividades no sector agroindustrial, dedicándose al-
gunhas á gandería, outras á elaboración e comercialización de viño e o resto á horticultura.

Séguese a metodoloxía dos Informes anteriores1, polo que se vai realizar un estudo da estrutura eco-
nómica e financeira das cooperativas, analizando a súa capacidade produtiva, as fontes de financiamento, os 
ingresos obtidos da realización das actividades e os gastos en que incorren para obter ditos ingresos.

Tamén se realizará unha análise comparativa dos valores obtidos polo tratamento de datos das coope-
rativas coa información proporcionada pola base de datos Ardán2, que contén os valores medios do resto de 
empresas galegas e do norte de Portugal. Tamén se comparan os datos obtidos dos diferentes subsectores: 
gandeiro, vitivinícola e horto-florícola. 

1 MOUGÁN BOUZÓN, H. (Dir) Op. Cit., 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003a, 2003b, 2004, 2007a, 2007b e 2007c.

2 ARDÁN: Galicia 2008. Directorio 13.500 empresas, Op. Cit., 2008.
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Balance agregado das 13.315 empresas 

2004 2005 2006 Taxa de variación

Euros % Euros % Euros % 2004-2005 2005-2006
INVESTIMENTO TOTAL 46.829,16 100,00% 53.374,88 100,00% 60.867,59 100,00% 13,98% 14,04%

Investimento en �xo (neto) 18.929,04 40,42% 21.499,69 40,28% 24.113,66 39,62% 13,58% 12,16%

Gastos amortizables 337,34 0,72% 368,30 0,69% 418,06 0,69% 9,18% 13,51%

Inmobilizado inmaterial 1.527,87 3,26% 1.648,49 3,09% 1.812,88 2,98% 7,89% 9,97%

Inmobilizado material 12.186,37 26,02% 13.408,68 25,12% 14.712,65 24,17% 10,03% 9,72%

Outro inmobilizado 4.864,51 10,39% 6.062,66 11,36% 7.157,71 11,76% 24,63% 18,06%

Outro activo fixo 12,95 0,03% 11,56 0,02% 12,36 0,02% -10,78% 6,93%

Investimento en circulante (neto) 27.900,12 59,58% 31.875,19 59,72% 36.753,94 60,38% 14,25% 15,31%

Existencias 9.900,05 21,14% 11.390,15 21,34% 13.748,91 22,59% 15,05% 20,71%

Debedores 13.496,17 28,82% 15.185,26 28,45% 17.231,91 28,31% 12,52% 13,48%

Tesourería 1.835,28 3,92% 2.199,03 4,12% 2.245,05 3,69% 19,82% 2,09%

Outro activo circulante 2.668,62 5,70% 3.100,74 5,81% 3.528,07 5,80% 16,19% 13,78%

FONTES DE FINANCIAMENTO 46.829,16 100,00% 53.374,88 100,00% 60.867,59 100,00% 13,98% 14,04%

Financiamento permanente 24.122,56 51,51% 27.277,45 51,11% 30.662,34 50,38% 13,08% 12,41%

Fondos propios 14.441,42 30,84% 16.271,16 30,48% 18.032,99 2963,00% 12,67% 10,83%

Financiamento alleo a longo prazo 8.656,51 18,40% 9.932,15 18,61% 11.455,63 1882,00% 14,74% 15,34%

Ingresos a distribuír en varios exercicios 1.024,62 2,19% 1.074,14 2,01% 1.173,72 193,00% 4,83% 9,27%

Financiam. Alleo curto prazo 22.706,59 48,40% 26.097,43 48,89% 30.205,26 49,62% 14,93% 15,74%

Fondo de rotación 5.193,52 11,09% 5.777,76 10,82% 6.548,68 10,76% 11,25% 13,34%

(%) valores calculados sobre o total do investimento ou financiamento. Datos en millóns €.

Fonte: ARDÁN: Galicia 2008. Directorio 13.500 empresas, Op. Cit., 2008.

Conta de resultados agregada de 13.315 empresas 

2004 2005 2006 Taxa de variación

Euros % Euros % Euros % 2004-2005 2005-2006
Ingresos de explotación 54.927,60 100,00% 59.756,17 100,00% 66.948,50 100,00% 8,79% 12,04%

Consumos e outros gastos explotación 43.601,81 79,39% 47.406,48 79,33% 53.164,40 79,41% 8,73% 12,15%

Valor engadido bruto a custo de factores 11.326,79 20,62% 12.349,70 20,67% 13.784,10 20,59% 9,04% 11,61%

Gastos de persoal 6.747,27 12,29% 7.390,36 12,37% 8.108,10 12,11% 9,53% 9,71%

Resultado económico bruto explot. 4.578,51 9,34% 4.959,34 8,30% 5.676,01 8,48% 8,32% 14,45%

Amortizacións e provisións 1.612,18 2,94% 1.688,62 2,83% 1.821,86 2,72% 4,74% 7,89%

Resultado económico neto explot. 2.966,34 5,40% 3.270,72 5,47% 3.854,14 5,76% 10,26% 17,84%

Resultado financeiro -113,94 -0,21% 23,91 0,04% 69,83 0,10% 120,99% 192,01%

Ingresos financeiros 610,06 1,11% 813,70 1,36% 1.008,06 1,51% 33,38% 23,88%

Gastos financeiros 723,99 1,32% 789,79 1,32% 938,22 1,40% 9,09% 18,79%

Resultado actividades ordinarias 2.852,39 5,19% 3.294,63 5,51% 3.923,97 5,86% 15,50% 19,10%

Resultado actividades extraordinarias 130,63 0,24% 331,00 0,55% 88,54 0,13% 153,59% -73,25%

Resultado antes de impostos 2.982,92 5,43% 3.625,63 6,07% 4.012,51 5,99% 21,55% 10,67%

Impostos 859,33 1,56% 1.015,97 1,70% 1.111,64 1,66% 18,23% 9,42%

Resultado neto do exercicio 2.123,59 3,87% 2.609,67 4,37% 2.900,87 4,33% 22,89% 11,16%

Cash Flow 3.584,68 6,53% 4.142,60 6,93% 4.578,70 6,84% 15,56% 10,53%

(%) valores calculados sobre ingresos de explotación. Datos en millóns €.

Fonte: ARDÁN: Galicia 2008. Directorio 13.500 empresas, Op. Cit., 2008
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4.2 ANÁLISE DA ESTRUTURA ECONÓMICO-FINANCEIRA3

Neste grupo de cooperativas que analizamos están incluídas cooperativas gandeiras, cooperativas de 
viño e cooperativas de horta. Ademais, as cooperativas gandeiras desenvolven moi diversas actividades, tales 
como comercialización de leite crú, comercialización de gando, fabricación de pensos, prestación de servizos, 
venda de insumos agrarios, etc.. Tamén temos que ter en conta que as cooperativas gandeiras representa o 
85,13% da facturación do total das cooperativas da mostra e o 55,87% do total do balance, e dita participa-
ción infl úe nos valores obtidos nos distintos cálculos realizados para a análise.

Nos gráfi cos 39 e 40 observamos a estrutura global da capacidade económica e fi nanceira das coope-
rativas, sendo moi semellante, e destacando:

O activo circulante é maior có activo fi xo. •	

Os recursos alleos a longo prazo teñen unha participación pequena na estrutura fi nanceira, incre-•	
mentándose lixeiramente no exercicio 2006.

Existe un fondo de manobra positivo con valores semellantes nos dous exercicio analizados.•	

Grá� co 39 Grá� co 40
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As principais actividades que realizan as cooperativas son a comercialización de produtos obtidos nas 
explotacións dos socios, a adquisición de insumos agrarios para as explotacións dos socios e a prestación 
de servizos. O valor do activo fi xo que é necesario para a realización destas actividades, é menor que no caso 
de actividades de fabricación ou transformación, por iso o activo fi xo é moito menor que o activo circulante; 
nalgúns casos existen cooperativas que realizan as súas actividades sen activo fi xo, e noutras ten un importe 
moi pouco signifi cativo.

4.2.1.- Análise da estrutura económica

No exercicio 2006, a estrutura económica das cooperativas da mostra alcanza un volume de máis 
de 166,67 millóns de euros, dos que un 41,62% corresponde a activo fi xo e o 58,38% a activo circulante. 
Increméntase durante o exercicio 2006 nun 4,79%, sendo este aumento menor que no exercicio 2005.

Nas empresas galegas analizadas na base de datos Ardán, a estrutura da capacidade económica ana-
lizada en termos de porcentaxes é semellante á das cooperativas, o 39,62% corresponde a activo fi xo e un 
60,38% a circulante, se ben produciuse un incremento superior do 14,04%, que xa foi grande no ano 2005.

3 A información utilizada na elaboración deste epígrafe recóllese no Anexo I e no Anexo II.
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O 98,54% do activo fi xo esta representado polo inmobilizado, polo que o resto das partidas deste 
epígrafe teñen un peso moi pouco signifi cativo.

A principal partida do inmobilizado son as inmobilizacións materiais que representan un 85%, seguida 
das fi nanceiras cun 12%, das inmateriais cun 3% e, por último, dos gastos de establecemento cun 0,02%. 
Nas empresas analizadas polo Ardán, as inmobilizacións materiais supoñen o 61% do inmobilizado, as inmo-
bilizacións inmateriais o 8% e outro inmobilizado o 31%.

No gráfi co 42 representamos as principias partidas do inmobilizado en termos absolutos para os 
exercicios 2005 e 2006.

As construcións supoñen o 19% do activo total, e corresponden ás naves, almacéns, ofi cinas, etc, •	
onde as cooperativas desenvolven a súa actividade.

Grá� co 42
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A maquinaria representa o 20% da estrutura económica e corresponde, entre outros, á maquinaria •	
agrícola que as cooperativas mercan para alugar ou prestar servizos ós seus socios.

As instalacións técnicas representan o 10% do activo total e corresponden principalmente a aque-•	
las cooperativas que posúen fábrica de pensos e ás de viño.

Os terreos cun 3% da estrutura económica, representan as fincas onde as cooperativas asentan as •	
súas construcións.

O resto de partidas, compostas por mobiliario, elementos de transporte, equipos para procesos de •	
información, etc., representan o 10% do activo total.

Segundo se observa no gráfico 42, incrementáronse tódalas partidas agás as instalacións técnicas.

Os elementos do inmobilizado material están amortizados nun 44% do seu prezo de adquisición ou 
produción, non tendo en conta os terreos que non son amortizables.

As inmobilizacións inmateriais supoñen un 1%4 do activo total, diminuíndo a súa participación no 
activo total no exercicio 2006 nun 4%. En valores absolutos incrementáronse as patentes e aplicacións 
informáticas preto dun 20%, e diminuíron o resto das partidas ó redor dun 6%, que xunto coa amortización 
produce a diminución do valor neto deste inmobilizado

As inmobilizacións financeiras que están compostas na súa maior parte por participacións das coo-
perativas en sociedades de segundo ou ulterior grao, representan o 5% do activo total, diminuíndo nun 9% 
durante o ano 2006. 

O importe do activo circulante é de 97,31 millóns de euros o que representa un 57% da estrutura 
económica, porción lixeiramente inferior á media das empresas analizadas no Ardán, nas que representa un 
60%. A súa evolución foi positiva, aumentando durante o exercicio 2006 un 7%, incremento inferior ó das 
empresas analizadas no Ardán5.

A súa composición represéntase no gráfico 43, destacando como partida máis importante os debedo-
res, seguidos das existencias. Increméntanse tódalas partidas, agás a de investimentos financeiros tempo-
rais.

4 Esta porcentaxe é inferior á das empresas analizadas no Ardán, nas que acada un 2,98%.

5 O activo circulante aumenta un 15,31% durante o 2006.
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As existencias nas cooperativas representan o 22,98%, e nas empresas galegas o 22,59% do •	
activo. Increméntanse un 11% mentres que nas empresas galegas o incremento foi dun 21%. 
Tendo en conta que as cooperativas realizan algunhas actividades que non orixinan existencias 
(comercialización de leite, carne e prestación de servizos), o volume de existencias é sufi ciente para 
desenvolver as actividades das cooperativas, e nalgúns casos existen excesos.

Os debedores•	 6 nas cooperativas supoñen o 28%, e nas empresas galegas o 28,31%. Experimentan 
un incremento do 4% e do 13% respectivamente. 

A tesourería supón o 5% do activo, porcentaxe superior á das empresas analizadas no •	 Ardán, 
nas que o seu valor é do 4%, incrementándose a diferenza con respecto a exercicios anteriores. 
En 2006 experimenta un incremento do 16%, mentres que nas empresas galegas soamente se 
incrementa nun 2%.

4.2.2.- Análise da estrutura � nanceira

As cooperativas teñen unha estrutura diferente a outros tipos de sociedades, posto que a propia lexis-
lación7 regula os seus fondos propios. Ademais a estrutura do balance é regulada polo plan contable de 
cooperativas8. Porén, estas diferenzas non son un impedimento para poder ter unha estrutura fi nanceira 
adecuada.

No ano 2006, incrementáronse os recursos propios, acadando un importe de 80,82 millóns de euros, 
o que supón o 48% do total do pasivo, fronte o 30% que representan nas empresas galegas, segundo consta 
na base de datos Ardán.

A estrutura dos recursos propios represéntase no gráfi co 44. Destacan as seguintes características:

6 Nas cooperativas unha parte importante de clientes son socios

7 Lei 5/1998 de cooperativas de Galicia.

8 Orde ECO/364/2003, de 16 de decembro, pola que se aproban as normas sobre aspectos contables das sociedades cooperativas.
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O capital social está composto por achegas obrigatorias e voluntarias dos socios, e representa o •	
18% do total do pasivo, incrementándose no exercicio 20069, como consecuencia, na súa maior 
parte, da incorporación de resultados a capital social, se ben a súa participación nas fontes de 
fi nanciamento é menor que en 2005.

Grá� co 44
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As reservas é a partida máis importante dos fondos propios. Mostran unha tendencia alcista duran-•	
te moito tempo. Supoñen o 25% da estrutura fi nanceira e a súa composición é a seguinte: fondo 
de reserva obrigatorio, 29%, fondo de reserva voluntario, 15%, e outras reservas, 56%, do total de 
reservas, respectivamente. Hai que destacar que o fondo de reserva obrigatorio é irrepartible. Con 
respecto ó exercicio 2005 diminuíu signifi cativamente pola compensación de perdas.

Os ingresos a distribuír en varios exercicios están constituídos na súa maior parte por subvencións •	
ó capital e representan o 6% do pasivo. O seu importe diminúe durante o exercicio 2006 nun 
8%, o que implica que as subvencións de capital obtidas polas cooperativas non compensaron a 
incorporación a resultados das mesmas.

A estrutura dos recursos alleos refl íctese no gráfi co 45. Séguese observando que a partida máis im-
portante, e con moita diferenza, é a de recursos alleos a curto prazo.

Os recursos alleos representan o 52% da estrutura fi nanceira, importe inferior ó das empresas anali-
zadas no Ardán10. 

Os recursos alleos a longo prazo representan o 12% da estrutura fi nanceira, este importe é moi inferior 
o das empresas analizadas no Ardán11. Dentro do fi nanciamento a longo prazo atópase o fondo de formación 
e promoción cooperativa que representa o 0,73% do activo total, o que supón unha diminución en 2006.

9 O capital social incrementouse no exercicio 2006 nun 3%.

10 O financiamento alleo nas empresas analizadas polo Ardan representa o 68,64% da estructura financeira

11 O financiamento alleo a longo prazo nas empresas analizadas polo Ardan representa o 18,82% do pasivo
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A partida do fondo de formación e promoción cooperativo destinada á formación dos socios e dos 
traballadores das sociedades, así como tamén para impulsar ou manter as relacións intercooperativas, ten un 
importe demasiado alto, e ademais o valor medio presenta unha gran dispersión, xa que hai cooperativas que 
non teñen ningún importe nesta partida, e outras teñen un importe moi alto.

A fonte de fi nanciamento máis representativa son os recursos alleos a curto prazo, representan o 40% 
da estrutura fi nanceira, incrementándose durante o exercicio 2006 nun 9%. A súa participación no fi nancia-
mento é inferior ó das empresas analizadas no Ardán12. A partida máis importante das débedas a curto prazo 
son os acredores comerciais que representan o 27% do total do pasivo. Séguenlle as débedas a curto prazo 
con entidades de crédito que supoñen o 9%, as débedas con empresas do grupo cun 5%, administracións 
públicas cun 1% e o resto de partidas que teñen un peso pouco signifi cativo dentro dos recursos alleos a 
curto prazo, representando entre todas un 3% do total do pasivo.

12 Nas empresas analizadas no Ardán representan un 49,62%.
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Coe� ciente de endebedamento

É o coefi ciente que analiza a relación entre os recursos alleos e os recursos propios, medindo a ca-
pacidade de endebedamento da cooperativa: cun ratio de endebedamento inferior a 0,5 seralle fácil acudir a 
préstamos, no entanto, cun moi alto seralle moi difícil ou, se os obtén, a carga fi nanceira será alta.

Cadro 21. Coe� ciente de endebedamento das cooperativas da mostra 200613

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,15 0,51 0,99 1,41 1,87 4,75 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 3 2 0 1 0 3 9 2,82

0,60-2,40 millóns 2 3 5 3 3 2 18 1,55

2,40-4,81 millóns 0 3 1 2 0 0 6 0,90

4,81-7,21 millóns 0 2 3 0 0 2 7 1,59

> 7,21 millóns 1 2 3 3 1 4 14 1,54

Nº cooperativas intervalos ratios 6 12 12 9 4 11 54 1,69

No cadro 21 expóñense os valores para o coefi ciente de endebedamento do exercicio 2006: obtéñense 
valores que se reparten por tódolos intervalos, e un 44% presenta valores moi altos.

Durante o período comprendido entre o exercicio 2002 e 2006, obsérvase unha tendencia cíclica con 
máximos no 2004 e no 2006 e mínimos no 2002 e 2005.

Grá� co 46
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13 Coeficiente de endebedamento = Débedas totais / Neto.
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Coe�ciente de endebedamento a longo e curto prazo

Analiza a composición da débeda, tendo en conta o seu prazo de devolución. Os valores obtidos 
figuran nos cadros 22 e 23.

Cadro 22. Coe�ciente de endebedamento a longo prazo das cooperativas da mostra 200614

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,14 0,49 0,96 1,37 1,93 2,21 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 7 0 1 0 0 1 9 0,46

0,60-2,40 millóns 13 2 1 0 1 1 18 0,44

2,40-4,81 millóns 5 1 0 0 0 0 6 0,17

4,81-7,21 millóns 6 0 0 0 0 1 7 0,44

> 7,21 millóns 9 2 2 1 0 0 14 0,40

Nº cooperativas intervalos ratios 40 5 4 1 1 3 54 0,40

Cadro 23. Coe�ciente de endebedamento a curto prazo das cooperativas da mostra 200615

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,24 0,54 0,97 1,41 1,76 4,61 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 4 1 1 0 0 3 9 2,38

0,60-2,40 millóns 5 2 5 5 0 1 18 1,10

2,40-4,81 millóns 1 2 2 1 0 0 6 0,73

4,81-7,21 millóns 1 1 3 0 1 1 7 1,15

> 7,21 millóns 3 2 4 1 2 2 14 1,14

Nº cooperativas intervalos ratios 14 8 15 7 3 7 54 1,29

Con respecto ó longo prazo un 74% das cooperativas sitúase no primeiro intervalo e o 9% no segun-
do, cunha media para este ratio de 0,14 no primeiro tramo, e de 0,49 para o segundo. Valores que, se ben 
confirman a seguridade do acredor, poden influír negativamente nas rendibilidades. O resto das cooperativas 
presentan valores moi altos, polo que deberían analizar a súa situación en profundidade, e elaborar un plan 
para abandonala.

O 41% das cooperativas sitúanse no primeiro e segundo intervalo, con valores que podemos conside-
rar aceptables; o resto ten valores moi altos, polo que deberían analizar a súa situación. Hai que ter en conta 
que as cifras do último intervalo pódense considerar atípicos.

A evolución durante o período 2001 a 2005 represéntase nos gráficos 47 e 48:

14 Coeficiente de endebedamento a longo prazo = Débedas a longo prazo / Neto.

15 Coeficiente de endebedamento a curto prazo = Débedas a curto prazo / Neto.
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Grá� co 47
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O coefi ciente de endebedamento a longo prazo presenta unha tendencia á alza durante o período 
2002 a 2004, baixando no 2005 e volvendo a incrementarse no 2006 para situarse nun 0,40, que podemos 
considerar un valor alto.

Polo que respecta á evolución do coefi ciente de endebedamento a curto prazo durante o período de 
2002 a 2006, obsérvase que mostra mínimos ó redor da unidade, en 2002 (1,01) e máximos en 2003 (1,18) 
e 2004 (1,42), diminuíndo no 2005 ata acadar un valor de 1,23 para volver incrementarse no 2006 e acadar 
unha cifra de 1,29. En xeral son valores moi altos.

4.2.3.- Análise da conta de resultados

O obxectivo das cooperativas neste apartado é diferente ó resto das empresas, sobre todo das ca-
pitalistas, que buscan obter a máxima rendibilidade fi nanceira para deste xeito maximizar o seu valor. Nas 
cooperativas o obxectivo é a mellora socio-económica dos socios mediante o incremento da renda dispoñible 
e do seu tempo libre, na procura dunha mellor calidade de vida. Por todo isto, os valores obtidos para os 
ratios da conta de resultados non sempre son comparables co resto das empresas. De todos modos, unha 
boa xestión dos recursos redundará nunha maior renda para os socios.

As cooperativas da mostra obteñen un excedente despois de impostos, que representa un 0,75%16 
do valor de produción. Este resultado incrementouse no exercicio 2006 nun 6%. As cooperativas teñen que 
ter en conta que o resultado ten que ser sufi ciente para manter a capacidade produtiva e de prestación de 
servizos.

O valor da produción acada no 2006 un importe de máis de 291 millóns de euros, incrementándose 
neste mesmo período nun 1%. A partida máis importante son as vendas netas, que alcanzan un importe de 
preto de 283 millóns de euros e o 97% do valor de produción.

16 Porcentaxe inferior á media de empresas analizadas no Ardán (4,33%).
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Grá� co 49
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No gráfi co 49 móstranse os gastos externos de explotación. Obsérvase que a partida máis importante 
é a de transporte, debido a que as cooperativas gandeiras non posúen cisternas para a recollida e transporte 
do leite, e as que fabrican penso tampouco dispoñen de camións para transportar as materias primas ás 
fábricas, e en moitos casos o reparto do penso.

O valor engadido nas cooperativas representa o 9%17 do valor de produción, e incrementouse nun 
6,85% durante o exercicio 2006.

Os gastos de persoal representan o 6%, con respecto ó valor de produción. Esta porcentaxe é inferior 
ás empresas analizadas no Ardán18, xa que nas cooperativas existen actividades que xeran un gran volume 
de facturación con moi pouca man de obra, tal é o caso da comercialización de leite e de xatos. Estes gastos 
aumentaron no exercicio 2006 un 18%19.

Grá� co 50
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A continuación facemos unha análise utilizando os principais ratios da conta de resultados no exercicio 
2006 e a súa evolución durante o período 2002 a 2006.

17 Nas empresas analizadas no Ardán representa o 20,59%.

18 Porcentaxe moi inferior á das empresas analizadas no Ardán (12,11%).

19 Nas empresas analizadas no Ardán increméntase nun 9,71%.
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Índice de absorción de custes � xos

Indica a participación dos custes fi xos nas vendas da cooperativa e canto menor sexa, maior será a 
rendibilidade da cooperativa.

Cadro 24. Índice de absorción de custes � xos das cooperativas da mostra 200620

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0,40 0.40-0.60 0.61-0.80 0.81-1.00 1.01-1.40 >1.40 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,16 0,53 0,75 0,90 1,12 20,33 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 1 0 0 2 4 2 9 11,24

0,60-2,40 millóns 0 0 0 7 9 2 18 1,18

2,40-4,81 millóns 0 0 3 1 1 1 6 1,02

4,81-7,21 millóns 0 0 0 4 3 0 7 0,95

> 7,21 millóns 0 1 1 9 3 0 14 0,94

Nº cooperativas intervalos ratios 1 1 4 23 20 5 54 2,75

Os valores para o índice de absorción de custes fi xos expóñense no cadro 24, obsérvase que existe 
unha gran dispersión e que a maioría das cooperativas están situadas nos intervalos 0.81-1.00 e 1.00-1.40, 
no primeiro intervalo cunha media de 0,90, que é un valor alto, e no segundo a totalidade das vendas non 
cobren os custes fi xos. No último intervalo o valor é atípico debido a unha cooperativa que ten un valor fóra 
de toda lóxica.

No gráfi co 51 obsérvase a tendencia da media dos valores obtidos no período 2002-2006. Obsérvase 
que están por debaixo da unidade, agás no exercicio 2004 e no 2006 onde acada un valor medio de 2,75 
debido ó valor dunha cooperativa na que os ingresos da explotación menos os custes variables é case cero, 
polo que o umbral de rendibilidade acada un valor moi alto e moi afastado das vendas da cooperativa. Esta 
circunstancia repetirase cando se analicen as cooperativas de horta, sector ó que pertence.

Grá� co 51
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20 Índice de absorción de custes fixos = Punto morto (€) / Vendas
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Índice de e� ciencia económica

Indica a porcentaxe de vendas que podería ser reducida sen que a cooperativa entre en perdas.

Cadro 25. Índice de e� ciencia comercial das cooperativas da mostra 200621

Intervalos Nº Coop. Media  de

<-1 -1-0 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.80 >0.80 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -31,64 -0,19 0,10 0,25 0,47 1,16 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 4 2 0 0 1 9 -10,24

0,60-2,40 millóns 1 10 7 0 0 0 18 -0,18

2,40-4,81 millóns 0 2 1 3 0 0 6 -0,02

4,81-7,21 millóns 0 3 4 0 0 0 7 0,05

> 7,21 millóns 0 3 9 1 1 0 14 0,06

Nº cooperativas intervalos ratios 3 22 23 4 1 1 54 -1,75

No primeiro intervalo temos a infl uencia da cooperativa cuxa situación describimos no índice anterior 
e por iso nos da un valor tan alto. Obsérvase que case a metade das cooperativas non poderían reducir as 
vendas, senón que terían que incrementalas para saír de perdas. O 43% podería reducir menos do 20% cunha 
media no terceiro intervalo do 10%.

Grá� co 52
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No gráfi co 52 advírtese que o valor medio deste ratio para o período 2002-2006, presenta valor nega-
tivo no ano 2004 e un valor atípico no 2006, polo exposto anteriormente.

21 Índice de eficiencia comercial = (Vendas – Punto morto) / Vendas
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Índice de seguridade de custes variables

Expresa a porcentaxe máxima na que poderían incrementarse os custos variables sen que as coope-
rativas entren en perdas.

Cadro 26. Índice de seguridade de custes variables das cooperativas da mostra 200622

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

<-0,1 -0,09-0 0-0,10 0,11-0,20 0,21-0,30 >0,30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,28 -0,02 0,02 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 4 3 2 0 0 0 9 -0,16

0,60-2,40 millóns 1 10 7 0 0 0 18 0,00

2,40-4,81 millóns 1 1 4 0 0 0 6 -0,01

4,81-7,21 millóns 0 3 4 0 0 0 7 0,00

> 7,21 millóns 0 3 11 0 0 0 14 0,01

Nº cooperativas intervalos ratios 6 20 28 0 0 0 54 -0,03

Con valores negativos sitúanse 26 cooperativas, e o resto sitúase no terceiro intervalo cunha media 
moi baixa, o 2%.

A evolución deste ratio para o período 2002-2005 refl íctese no gráfi co 53, mostrando valores moi 
próximos a cero. En 2006 acada un valor moi baixo.

Grá� co 53
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22 Índice de seguridade de custes variables = Bfº da explotación / Custes variables da explotación.
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Índice de seguridade de custes � xos

Indica a porcentaxe na que poden incrementarse os cutes fi xos sen que a cooperativa se sitúe por 
debaixo do umbral de rendibilidade, permanecendo constantes os gastos variables.

No cadro 27, obsérvase que o 48% das cooperativas obtén valores negativos para este ratio, polo que 
deberían analizar os factores fi xos de produción, ben incrementando a produción ou diminuíndo os cutes 
fi xos.

Cadro 27. Índice de seguridade de custes � xos das cooperativas da mostra 200623

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

<-0,1 -0,09-0 0-0,10 0,11-0,20 0,21-0,30 >0,30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,67 -0,03 0,03 0,14 0,23 0,42 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 6 1 0 1 1 0 9 -0,91

0,60-2,40 millóns 7 4 3 2 1 1 18 -0,06

2,40-4,81 millóns 1 1 0 1 0 3 6 0,10

4,81-7,21 millóns 1 2 0 4 0 0 7 0,07

> 7,21 millóns 2 1 5 3 1 2 14 0,11

Nº cooperativas intervalos ratios 17 9 8 11 3 6 54 -0,12

Grá� co 54

ÍNDICE SEGURIDADE CUSTOS FIXOS DAS COOPERATIVAS DA 
MOSTRA (2006)
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No gráfi co 54 obsérvase a evolución dos valores medios deste ratio durante o período 2002-2006, 
do que resulta un valor medio negativo e atípico no exercicio 2006, debido a varias cooperativas que teñen 
valores negativos e unha moi baixo.

4.2.4.- Análise da liquidez, solvencia e rendibilidade

Imos analizar as relacións existentes entre as principais partidas do balance, para saber a capacidade 
que posúen as cooperativas á hora de facer fronte ás obrigas nos prazos acordados. Estas relacións descrí-
bense cos seguintes ratios:

23 Índice de seguridade de custes fixos = Bfº da explotación / Custes fixos da explotación.
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Liquidez xeral

Indica as unidades monetarias realizables a curto prazo por cada unidade monetaria esixible no mesmo 
prazo, pódese considerar que cando o seu valor se atopa entre 1 e 2, a cooperativa ten un liquidez adecuada, 
cando o seu valor é menor que 1, a cooperativa encóntrase tecnicamente en suspensión de pagos, e cando é 
maior que 2 ten activos circulantes ociosos.

Cadro 28. Ratio de liquidez xeral das cooperativas da mostra 200624

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

0.20-1.10 1.11-1.70 1.71-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 >3.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,87 1,34 1,87 2,29 2,72 5,77 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 3 3 0 0 0 3 9 2,68

0,60-2,40 millóns 2 10 1 3 0 2 18 2,01

2,40-4,81 millóns 1 2 1 1 1 0 6 1,78

4,81-7,21 millóns 1 4 0 1 1 0 7 1,70

> 7,21 millóns 2 7 2 0 2 1 14 1,73

Nº cooperativas intervalos ratios 9 26 4 5 4 6 54 1,94

No cadro 28, sitúase un grupo de cooperativas con valores por debaixo da unidade, cun valor medio de 
0,87. O 56% das cooperativas sitúase no segundo e terceiro intervalo con valores que podemos considerar 
adecuados e no resto dos intervalos, os valores obtidos polas cooperativas son altos, o que indica que nesas 
entidades existan recursos ociosos.

Grá� co 55

LIQUIDEZ XERAL DAS COOPERATIVAS DA MOSTRA (2006)
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A evolución da liquidez xeral durante o período 2002-2006, mostrámola no gráfi co 55, e observamos 
unha tendencia a baixa hasta o ano 2005, para situarse no mínimo de 1,80, recuperándose no exercicio 2006, 
onde acada un valor de 1,94, que podemos considerar sufi ciente.

24 Liquidez xeral = Activo circulante / Pasivo circulante.
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Fondo de manobra

Debe existir certa correspondencia entre a liquidez do activo e a esixibilidade do pasivo, para evitar o 
risco de que a empresa se vexa na necesidade de suspender pagamentos durante un prazo mais ou menos 
longo.

O fondo de manobra defínese como a parte do activo circulante que non se fi nancia con pasivo circu-
lantes, senón con recursos a longo prazo procedentes do patrimonio neto e do pasivo a longo prazo.

Un fondo de manobra negativo implica un desequilibrio fi nanceiro, se ben poden darse situacións onde 
un valor negativo sexa adecuado, debido a que os cobros se fan o contado e os pagamentos a prazo, pero non 
é o caso das cooperativas agrarias.

Os valores obtidos no exercicio 2005, para as cooperativas da mostra expoñémolos no cadro 29, 
e observamos que un 12,96% das cooperativas obteñen valores negativos, polo que poden ter tensións 
de liquidez, aínda que nalgunhas cooperativas se efectúen cobros o contado. Polo contrario, o número de 
cooperativas situadas no último intervalo é excesivo, e polo tanto deberían analizar a súa estrutura fi nanceira, 
para ver se existe algunha debilidade na mesma, e intentar corrixila.

Cadro 29. Fondo de manobra das cooperativas da mostra 200625

Intervalos Nº Coop. Media  de

<-0.5 -0.50-0 0.01-0.20 0.21-0.30 0.31-0.50 >0.50 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -1,05 -0,15 0,12 0,26 0,38 0,75 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 2 1 1 1 4 9 0,49

0,60-2,40 millóns 0 2 5 2 4 5 18 0,32

2,40-4,81 millóns 0 1 0 1 2 2 6 0,37

4,81-7,21 millóns 0 1 0 2 2 2 7 0,34

> 7,21 millóns 1 0 4 3 3 3 14 0,24

Nº cooperativas intervalos ratios 1 6 10 9 12 16 54 0,34

No gráfi co 56, refl ectimos a evolución das medias deste ratio das cooperativas da mostra durante o 
período 2002-2006, observamos que se manteñen en valores semellantes durante este período de tempo, 
cunha tendencia a baixa alcanzando o valor mínimo no ano 2004, volvendo a incrementarse no exercicio 2005 
e 2006, para acadar no 2006 un valor de 0,34.

Grá� co 56

FONDO DE MANOBRA DAS COOPERATIVAS DA 
MOSTRA (2006)
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25 Fondo de manobra en tanto por un do activo circulante = (Recursos permanentes – Activo fixo)/Activo circulante.
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Liquidez inmediata

Este ratio expresa as unidades monetarias de realizable e dispoñible por cada unidade de esixible a 
curto prazo, mide a capacidade da empresa para facer fronte ás débedas a curto prazo mediante os recursos 
a curto prazo, excluíndo as existencias que constituín a parte menos liquida. O seu valor ideal podemos 
considerar 1, se as cooperativas se colocan por debaixo encóntranse en perigo de suspensión de pagos e se 
é maior teñen activos circulantes ociosos.

Os valores obtidos para as cooperativas da mostra, respecto ratio de liquidez inmediata refl ectímolos 
no cadro 30, e observamos que as cooperativas con valor inferior a unidade supoñen o 46,29%, que un 
38,88% dos valores obtidos están situados no intervalo que vai de 1 a 2,30 e cunha media que non supera 2, 
e o resto das cooperativas obteñen valores que consideramos altos.

Cadro 30. Ratio de liquidez inmediata das cooperativas da mostra 200626

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0,5 0.51-0.80 0.81-1.00 1.01-1.70 1.71-2.30 >2.30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,17 0,70 0,91 1,28 1,99 3,67 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 1 2 1 0 3 9 1,68

0,60-2,40 millóns 1 5 1 7 2 2 18 1,52

2,40-4,81 millóns 0 1 0 4 1 0 6 1,33

4,81-7,21 millóns 0 0 3 3 0 1 7 1,26

> 7,21 millóns 3 1 5 1 2 2 14 1,22

Nº cooperativas intervalos ratios 6 8 11 16 5 8 54 1,41

A evolución da media dos valores obtidos para o período 2002-2006, exposta no gráfi co 57, presenta 
unha tendencia á baixa hasta o exercicio 2005, no que acada un mínimo de 1,26, volvendo a recuperarse no 
2006 para acadar un valor de 1,41. 

Grá� co 57

LIQUIDEZ INMEDIATA  DAS COOPERATIVAS  DA MOSTRA 
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26 Liquidez inmediata = (Activo circulante – “stocks”)/Pasivo circulante
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Coe� ciente de garantía

Indícanos a garantía que ofrecen as cooperativas fronte ó fi nanciamento alleo total, é dicir, establece 
as unidades monetarias de investimento con que conta a cooperativa, materializados en activos con valor 
de realización para responder a unha unidade monetaria de fi nanciamento alleo, medindo a garantía que a 
cooperativa ofrece os seus acredores.

No cadro 31 observamos que, un 53,70% das cooperativas obteñen valores para este ratio entre 1 e 
2, o que signifi ca que están demasiado vinculadas os seus acredores, e que deberían corrixir o valor deste 
ratio, o resto das cooperativas ofrecen unha garantía adecuada os seus acredores e incluso unha parte delas 
no se fi nancia mediante créditos.

Cadro 31. Coe� ciente de garantía das cooperativas da mostra 200627

Intervalos Nº Coop. Media  de

1-1.30 1.31-1.60 1.61-2.00 2.01-2.40 2.41-3.00 >3.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 1,18 1,43 1,77 2,14 2,67 5,22 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 3 0 1 0 1 4 9 3,73

0,60-2,40 millóns 2 3 5 3 1 4 18 2,62

2,40-4,81 millóns 0 0 3 0 1 2 6 2,40

4,81-7,21 millóns 1 1 2 1 1 1 7 2,03

> 7,21 millóns 0 5 3 3 1 2 14 2,25

Nº cooperativas intervalos ratios 6 9 14 7 5 13 54 2,61

A evolución media dos valores obtidos para o coefi ciente de garantía das cooperativas da mostra 
durante o período 2002-2006 expoñemola no gráfi co 58, e podemos deducir que as cooperativas utilizan 
recursos propios para fi nanciar partidas que poderían fi nanciar con créditos, mostrando unha tendencia 
cíclica con máximos no ano 2003 e no 2006 acadando valores de 2,74 e 2,61 respectivamente e mínimos no 
2002 e 2005 con valores 2,53 e 2,29.

Grá� co 58

COEFICIENTE DE GARANTÍA DAS COOPERATIVAS DA 
MOSTRA (2006)
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27 Coeficiente de garantía = Activo real / Pasivo esixible
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Rendibilidade económica 

Indica o rendemento medio que obteñen as cooperativas como consecuencia dos seus investimentos 
en activos

No cadro 32 fi guran os valores medios obtidos para as cooperativas da mostra, observamos que un 
22,22% das cooperativas teñen unha rendibilidade negativa e un 62,96% obteñen un valor moi pequeno, 
situadas no segundo intervalo cunha media de 0,02.

Cadro 32. Rendibilidade económica das cooperativas da mostra 200628

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0.00-0.05 0.06-0,10 0.11-0,15 0.16-0,20 >0,20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,06 0,02 0,06 0,12 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 5 3 1 0 0 0 9 -0,03

0,60-2,40 millóns 4 13 1 0 0 0 18 0,01

2,40-4,81 millóns 1 2 2 1 0 0 6 0,03

4,81-7,21 millóns 1 5 1 0 0 0 7 0,02

> 7,21 millóns 1 11 1 1 0 0 14 0,03

Nº cooperativas intervalos ratios 12 34 6 2 0 0 54 0,01

O valor medio para as cooperativas sitúase no 1 % no ano 2006, mentres que nas empresas analizadas 
no Ardán sitúase en valores superiores

Grá� co 59

RENDIBILIDADE ECONÓMICA DAS COOPERATIVAS DA 
MOSTRA (2006)
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A tendencia o longo do período 2002-2006 é a baixa, aínda que no 2004 produciuse unha lixeira 
recuperación, segundo observamos no gráfi co 59

A continuación analizamos a marxe comercial e a rotación de activos para profundizar no estudio da 
rendibilidade económica

28 Rendibilidade económica = BAIT / Activos
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Marxe comercial

A marxe comercial resulta da diferencia entre o prezo de venda e o seu prezo de compra expresado en 
termos de porcentaxe sobre vendas

Cadro 33. Marxe comercial das cooperativas da mostra 200629

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0.00-0.05 0.06-0,10 0.11-0,15 0.16-0,20 >0,20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,15 0,01 0,06 0,23 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 5 3 0 0 0 1 9 -0,14

0,60-2,40 millóns 4 13 1 0 0 0 18 0,01

2,40-4,81 millóns 1 5 0 0 0 0 6 0,00

4,81-7,21 millóns 1 6 0 0 0 0 7 0,01

> 7,21 millóns 1 11 2 0 0 0 14 0,02

Nº cooperativas intervalos ratios 12 38 3 0 0 1 54 -0,02

Observamos no cadro 33 que as cooperativas do primeiro intervalo teñen unha marxe comercial nega-
tiva cunha media do 15%, polo que non poden permanecer moito tempo nesta situación, xa que se teñen que 
compensar perdas mediante achegas dos socios, no segundo intervalo sitúanse o 70,37% das cooperativas 
cunha marxe media do 1%, que consideramos moi baixo, e o resto de cooperativas situase no terceiro cunha 
media do 6%.

Grá� co 60

MARXE COMERCIAL DAS COOPERATIVAS DA MOSTRA 
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A evolución do valor medio da marxe comercial no período 2002-2006 mantense en torno a un 2% con 
variacións dun punto mais ou menos hasta o exercicio 2006, producíndose unha forte caída no 2006 para 
acadar un valor negativo do 2%.

29 Marxe comercial = BAIT / Vendas
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Rotación de activos

No cadro 34 fi guran os valores da rotación de activos para as cooperativas da mostra, observando 
unha gran dispersión, debido as diferentes actividades que realizan as cooperativas e as diferentes formas 
que teñen de fi nanciar os seus investimentos, sobre todos na cooperativas de reducida dimensión. 

Cadro 34. Rotación de activos das cooperativas da mostra 200630

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-1 1.01-2 2.01-3 3.01-4 4.01-5 >5 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,55 1,46 2,50 3,64 4,28 7,21 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 5 4 0 0 0 0 9 0,84

0,60-2,40 millóns 4 10 0 2 0 2 18 2,32

2,40-4,81 millóns 0 1 1 2 2 0 6 3,14

4,81-7,21 millóns 0 1 2 3 0 1 7 3,21

> 7,21 millóns 3 1 6 3 1 0 14 2,44

Nº cooperativas intervalos ratios 12 17 9 10 3 3 54 2,31

No gráfi co 61 observamos a súa evolución para o período 2002-2006, destacando unha tendencia a 
baixa durante todo o período para acadar un valor de 2,31 no exercicio 2006

Grá� co 61

ROTACIÓN DE ACTIVOS DAS COOPERATIVAS DA MOSTRA 
(2006)
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30 Rotación de activos = Vendas / Activos
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Rendibilidade � nanceira

Indica a taxa con que a cooperativa remunera as achegas realizadas polos socios.

Cadro 35. Rendibilidade � nanceira das cooperativas da mostra 200631

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0-0,05 0,05-0,10 0.11-0.15 0.16-0.20 >0.20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,15 0,02 0,07 0,12 0,29 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 5 2 0 1 0 1 9 -0,14

0,60-2,40 millóns 7 8 3 0 0 0 18 0,00

2,40-4,81 millóns 1 1 3 1 0 0 6 0,03

4,81-7,21 millóns 1 3 3 0 0 0 7 0,04

> 7,21 millóns 1 9 3 1 0 0 14 0,03

Nº cooperativas intervalos ratios 15 23 12 3 0 1 54 -0,01

Os valores obtidos para o exercicio 2005 para as cooperativas da mostra refl ectímolos nos cadro 35, 
observando que a maioría das cooperativas obteñen valores para este ratio aceptables, tendo en conta que o 
obxectivo destas entidades non é maximizar o benefi cio. Existe un grupo delas cun valores negativos, polo 
que deben analizar a súa situación, xa que esta non a poderán manter por moito tempo, e outras con valores 
altos.

Grá� co 62

RENDIBILIDADE FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS DA 
MOSTRA (2006)
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A evolución da rendibilidade fi nanceira fi gura no gráfi co 62, e observando unha tendencia a baixa 
durante o 2002 e 2003, situándose no exercicio 2003 nun 1%, mantendo o mesmo valor no ano 2004, para 
recuperarse lixeiramente no 2005 e pasar o 0,02, producíndose unha forte baixada no 2006 para acadar un 
valor negativo do 1%.

31 Rendibilidade financeira = BDT/ Recursos propios
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ANEXO I: Balance agregado das cooperativas da mostra (€)

2004
%S/T.

2005
%S/T. %VAR.ACTIVO TOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

SOCIOS DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 600.929,17 11.128,32 0,40% 723.306,30 13.394,56 0,45% 20,36%
INMOBILIZADO 58.626.737,23 1.085.680,32 39,35% 67.049.612,41 1.241.659,49 42,16% 14,37%

Gastos de establecemento 7.180,39 132,97 0,00% 13.195,79 244,37 0,01% 83,78%
Inmobilizacións inmateriais 1.797.968,64 33.295,72 1,21% 2.034.992,08 37.685,04 1,28% 13,18%
Inmobilizacións materiais 50.841.681,38 941.512,62 34,13% 56.242.105,72 1.041.520,48 35,36% 10,62%
Inmobilizacións financeiras 5.979.906,82 110.739,02 4,01% 8.759.318,82 162.209,61 5,51% 46,48%

GASTOS A DISTRIBUÍR EN VARIOS EX. 408.505,49 7.564,92 0,27% 446.462,77 8.267,83 0,28% 9,29%
ACTIVO CIRCULANTE 89.336.473,93 1.654.379,15 59,97% 90.827.426,03 1.681.989,37 57,11% 1,67%

Socios desembolsos esixidos 110.354,63 2.043,60 0,07% 111.720,77 2.068,90 0,07% 1,24%
Existencias 31.715.145,61 587.317,51 21,29% 34.631.886,79 641.331,24 21,77% 9,20%
Debedores 44.078.828,65 816.274,60 29,59% 44.830.506,88 830.194,57 28,19% 1,71%
Investimentos financeiros temporais 4.819.980,06 89.258,89 3,24% 3.643.994,65 67.481,38 2,29% -24,40%

TESOURERIA 8.514.716,29 157.679,93 5,72% 7.496.700,69 138.827,79 4,71% -11,96%
AXUSTES PERIODIFICACIÓN 97.448,69 1.804,61 0,07% 112.616,25 2.085,49 0,07% 15,56%
TOTAL ACTIVO 148.972.645,82 2.758.752,70 100,00% 159.046.807,51 2.945.311,25 100,00% 6,76%
PASIVO

Capital social 27.073.374,87 501.358,79 18,17% 28.934.506,52 535.824,19 18,19% 6,87%
Reservas 39.585.264,75 733.060,46 26,57% 39.971.279,52 740.208,88 25,13% 0,98%
Ingresos a distribuir en varios exer. 9.119.588,38 168.881,27 6,12% 10.312.712,65 190.976,16 6,48% 13,08%

TOTAL RECURSOS PROPIOS 75.778.228,00 1.403.300,52 50,87% 79.218.498,70 1.467.009,24 49,81% 4,54%
Provisións para riscos e gastos 39.325,96 728,26 0,03% 41.548,05 769,41 0,03% 5,65%
Fondo de Formación e Pro. 
cooperativo 1.226.750,21 22.717,60 0,82% 1.271.365,06 23.543,80 0,80% 3,64%
Acreedores a longo prazo 14.436.331,56 267.339,47 9,69% 17.956.233,19 332.522,84 11,29% 24,38%

TOTAL RECURSOS PERMANENTES 91.480.635,73 1.694.085,85 61,41% 99.759.010,06 1.847.389,08 62,72% 9,05%
Acreedores a curto prazo 57.453.032,00 1.063.945,04 38,57% 60.532.660,37 1.120.975,19 38,06% 5,36%
Axustes por periodificación 38.978,09 721,82 0,03% 26.502,14 490,78 0,02% -32,01%

TOTAL RECURSOS ALLEOS 73.194.417,82 1.355.452,18 49,13% 79.828.308,81 1.478.302,02 50,19% 9,06%
TOTAL PASIVO 148.972.645,82 2.758.752,70 100,00% 159.046.807,51 2.945.311,25 100,00% 6,76%

ANEXO II: Conta de resultados agregada das cooperativas da mostra (€)

2004 % s/v. 
prod.

2005 % s/v. 
prod. VariaciónTOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

Vendas netas 276.853.323,02 5.126.913,39 97,53% 280.258.173,53 5.189.966,18 97,27% 1,23%
Outros ingresos da explotación 2.214.218,84 41.004,05 0,78% 5.543.284,06 102.653,41 1,92% 150,35%
Variación de existencias 1.559.435,64 28.878,44 0,55% 1.005.965,20 18.628,99 0,35% -35,49%
Traballos real.pola empr. para o seu inm. 164.409,98 3.044,63 0,06% 68.274,00 1.264,33 0,02% 0,00%
Incorp.ó activo gtos for.débedas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Subvencións a explotación 3.059.354,23 56.654,71 1,08% 1.233.710,89 22.846,50 0,43% -59,67%
VALOR DA PRODUCCIÓN 283.850.741,71 5.256.495,22 100,00% 288.109.407,68 5.335.359,40 100,00% 1,50%
Compras netas 242.006.298,93 4.481.598,13 85,26% 242.898.695,07 4.498.123,98 84,31% 0,37%
Gastos externos da explotación 20.756.145,86 384.373,07 7,31% 22.052.054,05 408.371,37 7,65% 6,24%
VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 21.088.296,92 390.524,02 7,43% 23.158.658,56 428.864,05 8,04% 9,82%
Outros gastos 156.198,98 2.892,57 0,06% 98.167,24 1.817,91 0,03% -37,15%
Outros ingresos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Gastos de persoal 13.912.163,57 257.632,66 4,90% 15.694.885,40 290.646,03 5,45% 12,81%
RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN 7.019.934,37 129.998,78 2,47% 7.365.605,92 136.400,11 2,56% 4,92%
Dotacións para amortización inmobilizado 4.819.382,34 89.247,82 1,70% 5.481.813,11 101.515,06 1,90% 13,75%
Dotacións para provisións e prov.aplic. 283.287,58 5.246,07 0,10% 411.015,43 7.611,40 0,14% 45,09%
RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN 1.917.264,45 35.504,90 0,68% 1.774.386,88 32.859,02 0,62% -7,45%
Ingresos financeiros 385.783,25 7.144,13 0,14% 520.559,22 9.639,99 0,18% 34,94%
Gastos financeiros 1.501.717,48 27.809,58 0,53% 1.535.872,48 28.442,08 0,53% 2,27%
RESULTADOS DE ACTI.ORDINARIAS 801.330,22 14.839,45 0,28% 759.073,62 14.056,92 0,26% -5,27%
Ingresos extraordinarios 2.352.466,34 43.564,19 0,83% 2.484.009,38 46.000,17 0,86% 5,59%
Gastos extraordinarios 372.828,96 6.904,24 0,13% 647.159,00 11.984,43 0,22% 73,58%
BENEFICIO ANTES DE IMPOSTOS 2.780.967,60 51.499,40 0,98% 2.595.924,00 48.072,67 0,90% -6,65%
Imposto de sociedades 273.158,19 5.058,49 0,10% 254.668,14 4.716,08 0,09% -6,77%
BENEFICIO DESPOIS DE IMPOSTOS 2.507.809,41 46.440,92 0,88% 2.341.255,86 43.356,59 0,81% -6,64%
Dotación FEFP 161.675,90 2.994,00 0,06% 273.245,91 5.060,11 0,09% 69,01%
Ingresos imputables ao FEFP 6.010,12 111,30 0,00% 8.136,04 150,67 0,00% 35,37%
EXCEDENTE POSITIVO OU NEGATIVO COOP 2.352.143,63 43.558,22 0,83% 2.068.910,46 38.313,16 0,72% -12,04%
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4.3 ANÁLISE DA XESTIÓN ECONÓMICA

A continuación procédese á análise de certas variables relacionadas coa xestión económica das coope-
rativas agrarias, e de calquera empresa, tales como as novas tecnoloxías, a planificación estratéxica, a xestión 
de recursos e a xestión comercial

Novas tecnoloxías

É indubidable a importancia do papel xogado pola extraordinaria revolución tecnolóxica vivida nos 
últimos anos, especialmente no que se refire a tecnoloxías de información e da comunicación, co seu in-
dubidable impacto no desenvolvemento na xestión empresarial, no comercio, no acceso a mercados, na 
innovación tecnolóxica, etc., Polo tanto, é moi importante poñer á disposición de tódolos usuarios potenciais 
as infraestruturas máis vangardistas para facilitarlles o acceso a un mundo cada vez máis tecnificado, sen 
barreiras, nin distancias territoriais nin materiais para o desenvolvemento das actividades profesionais e 
persoais.

O concepto de nova tecnoloxía é moi amplo. Pódese dicir que é calquera coñecemento, procedemento 
ou instrumento de recente creación aplicable a unha actividade a partir da cal se xera un produto material 
ou inmaterial de valor no mercado, que vén substituír, complementar ou mellorar á tecnoloxía empregada 
anteriormente. 

Baixo o termo NTIC (Novas tecnoloxías de información e comunicación) englóbanse o conxunto de 
infraestruturas físicas das redes de telecomunicacións e as tecnoloxías necesarias para o seu funcionamento. 
Grazas ao enorme avance da internet aparece un novo concepto, a denominada sociedade da información, 
que reflicte o efecto dos avances das NTIC. Hoxe en día na sociedade inflúen tamén o cambio cultural das co-
municacións móbiles, a televisión dixital, a robótica, a casa intelixente ou o traballo a distancia. Paralelamente 
a isto débese camiñar cara á sociedade do coñecemento na que as persoas poidan asimilar e aproveitar os 
novos servizos ao seu alcance baixo a forma de novas posibilidades de traballo e de creación de empresas

O uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación é vital para o desenvolvemento da 
actividade agraria, xa que cooperativas, agricultores e gandeiros deben actuar no mercado agroalimentario 
en igualdade de condicións que os seus competidores. Búscase a mellora da competitividade, potenciando a 
innovación e a incorporación de tecnoloxía e perséguese potenciar a vertebración e a integración, promoven-
do o funcionamento en rede.

As cooperativas agrarias son organizacións que aglutinan a todos os actores da dinámica produtiva. 
Hai unha experiencia de traballo conxunto de moitas décadas que serve de base para asimilar novos sistemas 
e procesos, e contan coa confianza que os socios depositan nunha sociedade da que eles son os propietarios. 
Polo tanto, son as canles óptimas para levar a cabo, na parte que lle corresponde, a eliminación da “fenda 
dixital” existente no medio rural.

Os datos que se desprenden da enquisa en 2006 a este respecto indican que o 98% das cooperativas 
dispoñen de ordenadores para desenvolver a súa actividade, e que están equipadas correctamente (unha 
media de 8 equipos por entidade), en función do número de traballadores e do traballo que realizan.

Con respecto ao software utilizado, o 98% das enquisadas dispón de algún tipo de paquete de ofimáti-
ca, mesma porcentaxe que conta con programas de contabilidade. Ao preguntar por un programa deseñado 
para temas laborais (como as nóminas), tan só o 15% responde de forma afirmativa. Isto é coherente co feito 
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de que unha gran parte das cooperativas agrarias da mostra teñen contratado este tipo de servizos a empre-
sas ou profesionais autónomos especialistas na materia. O 54% das entidades obxecto de estudo empregan 
outro tipo de programas vinculados a temas máis sectoriais e específi cos, como a xestión de maquinaria, o 
leite, a vendima, a trazabilidade, etc.

O 94% das cooperativas estudadas conta en 2006 con conexión á internet. Como indica o gráfi co 63, 
a totalidade das cooperativas dedicada a produción e comercialización de viño teñen acceso á rede, mentres 
que a porcentaxe máis baixa corresponde ás outras dúas actividades estudadas. Resulta obvio que a posibi-
lidade de acceso á internet vai depender do lugar onde estea situada a sede da cooperativa e as defi ciencias 
tecnolóxicas existentes nesa zona, que non dependen da propia entidade.

Grá� co 63

CONEXIÓN Á INTERNET E MODOS (% Promedios. 2006)
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O modo de conexión máis habitual é o ADSL32, que é utilizado polo 66% das cooperativas que teñen 
acceso á rede, xunto co sistema RDSI33, empregado no 23% dos casos.

O uso que se lle dá á internet está fortemente relacionado coa actividade á que se dedica a cooperativa 
(gráfi co 64). Un claro exemplo disto é que tan só no caso da produción e comercialización de viño se utiliza 
a rede para o comercio electrónico ou ecommerce, tal vez derivado da caracterización do mercado onde 
traballan e compiten. Inda así, o 50% emprega esta técnica de vendas. As cooperativas de viño tamén se 
caracterizan por ofrecer ao público unha páxina web: o 83% das entidades que contestou a esta pregunta de 
forma afi rmativa. 

32 Esta tecnoloxía está baseada no par de cobre da liña telefónica normal, convértea nunha liña de alta velocidade. Utiliza frecuencias que non utiliza o teléfono normal, 
polo que é posible conectar con Internet e falar por teléfono á vez mediante a instalación dun splitter ou filtro separador.

33 A través deste tipo de conexión a información transfírese dixitalmente. A diferenza do sistema RTB, non necesita un módem para transformar a información en 
analóxica, pero si un adaptador de rede, módem RDSI ou tarxeta RDSI, para adecuar a velocidade entre o PC e a liña.
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Grá� co 64

USOS DA INTERNET (% Promedios. 2006)
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O correo electrónico é o uso da internet máis habitual: o 87% das cooperativas empregan este método 
de comunicación, sendo maioritariamente utilizado tanto nas cooperativas de viño como nas gandeiras (100 
e 84%, respectivamente).

Plani� cación estratéxica

A planifi cación pode defi nirse como un proceso de toma de decisións para alcanzar un futuro desexado, 
tendo en conta a situación actual e os factores internos e externos que poden infl uír no logro dos obxectivos. 
Debe tratarse de construír un futuro desexado, non de adiviñalo. Por iso a planifi cación implica un proceso de 
toma de decisións, de anticipación, de visualización dese futuro desexado. Existen innumerables defi nicións 
do concepto de planifi cación. En practicamente todas elas é posible atopar dous elementos comúns impor-
tantes: o establecemento de obxectivos ou metas e a elección dos medios más convenientes para acadalos.

A este respecto, a porcentaxe de cooperativas que en 2006 afi rma marcar obxectivos a corto, medio ou 
longo prazo é do 63%, entendendo a fi xación de obxectivos de xeito formal, por escrito e con avaliación de re-
sultados. A responsabilidade desta tarefa recae no consello reitor e na xerencia, en caso de habela, sobre todo 
para períodos de tempo máis ou menos próximos, mentres que a longo prazo se reserva para a asemblea de 
socios. Adóitase a facer unha planifi cación sobre todo a corto e medio prazo (82 e 79%, respectivamente).

O seguimento das estratexias establecidas corresponde á xerencia e ao consello reitor (67 e 51%, 
respectivamente) que son os encargados da súa execución e desenvolvemento.

O panorama que se extrae destes datos no ano 2006 non é considerado polas cooperativas enquisadas 
como óptimo, xa que o 94% das mesmas manifesta estar disposta a iniciar un proceso de análise da súa xes-
tión e da súa organización, de cara a detectar debilidades e propoñer e aplicar melloras. Para levar a cabo este 
procedemento contaríase coa implicación dos técnicos, do consello reitor e do xerente, en caso de existir.

Facendo unha avaliación da organización e do funcionamento das diferentes áreas de traballo existentes 
nas cooperativas agrarias obxecto de estudo, perfectamente extrapolables ao conxunto real de cooperativas, 
chégase á conclusión de que un aspecto considerado claramente mellorable é o da investigación, desenvol-
vemento e innovación (I+D+i), en todos os sectores.
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Grá� co 65

ÁREAS MELLORABLES. 2006
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O gráfi co anterior recolle a cualifi cación que as cooperativas enquisadas conceden a cada unhas da 
súas áreas de traballo no ano 2006. Dita cualifi cación estableceuse do 1 ao 5, onde 1 punto se emprega para o 
caso que se considere como ben xestionado e cun funcionamento correcto, e 5 para o contrario. Deste xeito: 
as áreas de administración e fi nazas son as que obteñen as notas máis altas, mentres que I+D+i e o departa-
mento comercial necesitan certa revisión. Por sectores, ademais do xa comentado para I+D+i, obsérvase que 
nas cooperativas dedicadas á gandería se deberían dedicar maiores esforzos organizativos ao departamento 
comercial, nas de horta ao de produción e nas de viño ás vendas. Esta é a mesma situación que se refl ectía 
nas cooperativas estudadas no ano anterior.

Xestión de recursos: instalacións e outros recursos 

As instalacións e os recursos técnicos dos que dispón unha empresa, sexa cal sexa a súa perso-
nalidade xurídica, van condicionar a súa forma de traballar. Necesítanse estruturas fl exibles, adaptadas ás 
necesidades dos socios e dos clientes, que posibiliten unha prestación óptima do servizo. Por iso cremos de 
interese indagar sobre estes aspectos nas cooperativas agrarias de Galicia.

Cadro 37. Recursos dispoñibles. Instalacións. 2006

Gandería Horta-� or Viño Global
Ofi cinas propias 95% 100% 100% 96%
Almacéns 87% 100% 100% 91%
Salas Instalación/Manipulación 38% 78% 100% 52%
Explotacións agrarias propias 8% 22% 33% 13%
Empresas fi liais 13% 11% 33% 15%
Surtidor gasóleo 33% 0% 0% 24%
Tenda propia 82% 44% 50% 72%
Servizos á produción 49% 56% 33% 48%
Outras 18% 0% 0% 13%
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O cadro 37 enumera os parámetros máis ilustrativos en canto ás instalacións consideradas como ne-
cesarias no desenvolvemento da actividade diaria das cooperativas agrarias e para dar resposta aos servizos 
solicitados por socios e clientes. 

Globalmente, pódese dicir que a práctica totalidade das sociedades enquisadas en 2006 posúe ofi cinas 
propias para a súa sede social (96%). Outro tipo de instalación moi habitual son os almacéns (91%).

Por sectores, destaca a existencia de tenda propia na gandería (82%) e as salas de instalación e/ou 
manipulación en viño e horta (100 e 78%, respectivamente). Tamén é de salientar que o 33% das coopera-
tivas agrarias dispoñan de surtidor de gasóleo, o que supón un incremento con respecto a 2005 do 10%, e 
que este servizo non estea dispoñible en ningunha das sociedades dedicadas á horta ou a viño. Polo que se 
refi re apartado de Outras, vinculadas á gandería, cabe salientar o taller mecánico e o parque de maquinaria 
agrícola.

Por outra banda, tan só unha das 39 cooperativas dedicadas á gandería posúe un laboratorio de 
control de calidade, o que signifi ca que a gran maioría externaliza este factor a un laboratorio de análise 
independente.

Como se avanzou no apartado de planifi cación estratéxica, a porcentaxe de cooperativas da mostra con 
traballos desenvolvidos en canto a I+D+i é moi reducida. En 2006, tan só o 3% das cooperativas enquisadas 
participou nalgún proxecto de investigación ou desenvolvemento, como se pode ver no vindeiro gráfi co.

Ademais das instalacións físicas propiamente ditas, as cooperativas agrarias dispoñen doutras ferra-
mentas e recursos para responder ás demandas dos seus socios e clientes. O gráfi co 66 indica cáles son 
estes instrumentos e en qué medida son empregadas polas entidades obxecto de estudo.

Grá� co 66
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En termos globais, no ano 2006, destaca a contratación de labores de asesoría contable e fiscal a tercei-
ros (74%) (onde se pode incluír AGACA, entre outros), de xeito integral ou parcial; desta forma, o persoal da 
cooperativa queda liberado para atender outros traballos de maior contacto co socio. O 20% das enquisadas 
elabora unha memoria anual, á parte da contable, onde se explica cómo transcorreu o ano, qué actividades se 
efectuaron ou qué empresas se acometeron, así como outro tipo de material informativo (24%).

Por sectores, no ano 2006, cómpre destacar a elevada participación das cooperativas de viño en 
asociacións empresariais sectoriais34 (50%), así como no establecemento de sistemas de trazabilidade (83%, 
o que supón un incremento do 24%, con respecto ao ano anterior). O da trazabilidade é un tema de elevado 
interese no mercado, cada vez máis demandado ou de obrigado cumprimento tanto polos consumidores 
como polas empresas distribuidoras, de aí que as cooperativas de viño encabecen este aspecto. O mesmo 
camiño parecen estar tomando as cooperativas gandeiras (49%, que significa un aumento do 14%, con 
respecto a 2005) e as de horta (67%), que experimentan un crecemento neste aspecto de máis do dobre.

Tamén destaca a elevada porcentaxe de cooperativas que pertence a cooperativas de segundo grao: o 
57% das sociedades enquisadas. Por sectores, destacan as gandeiras: o 67% deste grupo completa o seu 
ciclo de actividade confiando nunha cooperativa de segundo grao.

Xestión comercial, mercados e internacionalización

A xestión comercial é un concepto moi amplo que abarca moitos aspectos empresariais: elaboración 
de presupostos de vendas e gastos, fixación de obxectivos comerciais, definición da política de prezos e das 
condicións comerciais, seguimento das relacións cos clientes, ou o propio marketing. Daquela, o responsable 
ou responsables da xestión comercial teñen nas súas mans unha das partes máis importantes da empresa. 

Para falar da xestión comercial nas cooperativas agrarias vaise facer unha matización en función da 
actividade principal que desenvolven. Así, unha sociedade que se dedique á produción e comercialización de 
viño terá como provedor (de uva) aos propios socios, e como clientes aos diferentes compradores ou distri-
buidores do produto transformado (intermediarios, supermercados, grandes superficies, restaurantes, etc.), 
algo similar ao que sucede nas cooperativas de horta e flor. Polo lado das gandeiras, haberá que distinguir 
entre as que lles subministran bens ou materias primas aos socios (por exemplo, alimentación para o gando) 
e as que comercializan o seu leite. No primeiro caso, os clientes van ser os propios socios da cooperativa, 
mentres que no segundo, os socios son os provedores da materia prima, e os clientes van ser as industrias 
que compran o leite.

Polo tanto, a forma de xestionar as vendas, no seu sentido máis amplo (relacións comerciais, pros-
pección de mercados, seguimento dos clientes, fixación de prezos, marketing, etc.) vai ser diferente. Estas 
diferenzas pódense constatar no gráfico 64, cos datos ofrecidos polas cooperativas da mostra en 2006.

34 Á parte da pertenza a Agaca, como asociación empresarial sectorial.
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Grá� co 67

RESPONSABLES DA XESTIÓN COMERCIAL. 2006
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Hai que apuntar que nunca se pode falar de exclusividade para a toma das decisións relativas á co-
mercialización e ás vendas. Falando da mostra no seu conxunto, o responsable da xestión comercial adoita 
ser habitualmente o xerente (63%), sobre todo nas cooperativas gandeiras. A asemblea, o presidente ou 
o consello reitor tamén participan neste tipo de decisión, pero nunha porcentaxe máis reducida (un 48%, 
por termo medio). Consonte ao dito no parágrafo anterior, o director comercial participa ou é responsable 
con máis frecuencia da xestión comercial nas cooperativas dedicadas ao viño e á horta (67 e 11%) que nas 
gandeiras (só o 3%). 

Resulta curioso o feito de que as cooperativas enquisadas, que contestaron a esta pregunta en 2006, 
non fan responsable da xestión comercial ao departamento de vendas. Hai que lembrar, como se comentou 
no apartado de planifi cación estratéxica, que este departamento é percibido polas propias cooperativas como 
moi mellorable. Quizais un dos aspectos a mellorar sexa este. 

Só o 2% das cooperativas da mostra delegan en intermediarios, consultores ou especialistas a tarefa 
da xestión comercial. Porén, o 8% do total afi rma facer unha delegación noutras cooperativas, sobre todo, 
cooperativas de segundo grao. Nas sociedades hortofl orícolas esta porcentaxe sitúase no 11%, mentres que 
as vitivinícolas non realizan este tipo de encomenda.

Un aspecto moi importante para estudar no que se refi re á xestión comercial é o enfoque se lle dá aos 
produtos que vende a empresa. Na enquisa de 2006 pregúntase pola orientación comercial dos produtos 
elaborados e pídese indicar a porcentaxe de cada un respecto ás vendas totais. O gráfi co 68 mostra os 
resultados obtidos. 
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Grá� co 68

ORIENTACIÓN COMERCIAL DAS VENDAS. 2006
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O primeiro que chama a atención ao preguntar por estes aspectos é a difi cultade das cooperativas 
para ver como marca o propio nome da cooperativa, sobre todo no caso das cooperativas gandeiras dedi-
cadas á fabricación de penso. Unha defi nición de marca pode ser un nome, etiqueta, logotipo ou marca de 
calquera natureza que serve para relacionar unha mercancía coa empresa que a produce. Neste contexto, 
unha cooperativa que elabora alimentación animal e coloca no envase a súa denominación, está vendendo 
produción baixo unha marca propia. Os datos refl ectidos no gráfi co anterior indican que, en 2006, o 85% das 
cooperativas da mostra que contestaron a esta pregunta afi rma vender produtos con marca propia. Como 
xa se comentou, os aspectos relacionados coas vendas difi ren duns sectores a outros, polo que se vai facer 
unha análise máis polo miúdo.

As cooperativas gandeiras, incluíndo aquí soamente sociedades que realizan algún tipo de transforma-
ción no produto, afi rman vender case o 84% da súa produción baixo marca propia, apenas un 1% con marca 
de distribución, un 12% a granel35 e un 4% facendo maquilas para terceiros.

As cooperativas vitivinícolas, debido a que a súa dobre orientación (ao socio e ao cliente) está moito 
máis acentuada, polo tipo de mercado no que opera, teñen o concepto de marca moito máis desenvolvido. 
Xeralmente, posúen máis dunha marca, que nalgún caso pode coincidir ou non coa denominación da entida-
de. Así, o 88% das enquisadas vende a súa produción baixo marca propia, case o 2% é vendido coa marca da 
distribución e o 10% a granel, sen ningún tipo de marca. Non realizan maquilas para terceiros.

As cooperativas dedicadas á produción e comercialización de produtos de horta e de fl or teñen un 
funcionamento bastante parecido ás vitivinícolas. Case o 89% das vendas se comercializa con marca propia, 
que na maior parte das ocasións coincide co nome da cooperativa. Un 9% véndese como granel e case o 3% 
sae ao mercado con marca da distribución.

Como se comentou anteriormente, unha parte da xestión comercial é o marketing, ferramenta cada 
vez máis importante, dados os niveis de competencia existentes nos distintos mercados. No seguinte gráfi co 
ilústranse os datos extraídos das cooperativas da mostra en 2006.

35 O concepto de granel enténdese como produción sen marca.
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Grá� co 69

FERRAMENTAS DE MARKETING. 2006
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A ferramenta de marketing máis empregada é a marca propia (85% de media), sobre todo polas 
cooperativas dedicadas á comercialización de horta e de viño, onde acada o 100% en ambos casos. 

O 42% das cooperativas da mostra afi rma utilizar a marca colectiva como instrumento promocional 
( o 67% das vitivinícolas, o 37% das gandeiras e o 0% das hortofl orícolas). Neste caso, hai que dicir que o 
termo marca colectiva (Ley 17/2001 de Marcas) claramente se está confundindo co de marca de calidade 
(Lei 2/2005 de Promoción e Defensa da Calidade Alimentaria Galega), onde se recollen as Denominacións de 
Orixe, as Indicacións Xeográfi cas Protexidas, etc. Actualmente non está en funcionamento, en ningún dos 
sectores cos que se traballa na mostra, ningunha marca colectiva, entendendo como tal unha soa marca para 
todo un colectivo, coa conseguinte desaparición das marcas individuais.

O 46% das entidades da mostra que responderon a esta pregunta afi rma desenvolver accións de pro-
moción e publicidade. Por sectores, todas as sociedades vitivinícolas utilizan este instrumento de marketing, 
fronte ao 0% das hortofl orícolas.

Unha acción de marketing moi utilizada polas cooperativas de viño é a comunicación de imaxe e iden-
tidade corporativa (50%), mentres que no caso das cooperativas de horta e fl or non se emprega en ningún 
caso. Como media das cooperativas enquisadas que contestaron a esta pregunta, a porcentaxe sitúase no 
27%.

A venda pola internet só é utilizada por as cooperativas dedicadas á elaboración e comercialización 
de viño (17%). Como se comentou no epígrafe das NTICs, a internet destínase a outros usos, e só o 2% 
das entidades leva a cabo algo de comercio electrónico, orientado á publicación de catálogos de produtos, 
fundamentalmente.
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Algo que chama moito a atención dos datos referidos polas cooperativas estudadas é que tan só un 
15% do total que respondeu a esta pregunta realiza algún tipo de investigación de mercados. A porcentaxe 
máis elevada (50%) rexístrase nas vitivinícolas, e a máis baixa en horta (0%).

O cadro 38 describe cales acostuman ser os clientes das cooperativas agrarias da mostra. Para a 
súa análise debemos ter moi en conta as características comentadas para o estudo da xestión comercial: o 
concepto de cliente, e por tanto de mercado, varía en función da actividade principal da cooperativa.

Cadro 38. Tipoloxía de clientes. 2006

Gandería Horta-�or Viño Global
Autoconsumo socios 70% 5% 1% 51%
Outras coop 1G 1% 0% 0% 1%
Outras coop 2G 5% 31% 0% 9%
Outras industrias transformad 13% 0% 2% 10%
Mercas 0% 2% 2% 1%
Almacenistas, intermed, etc 1% 35% 3% 7%
Directa/ distrib organizada 4% 16% 57% 12%
Directa/ tndas tradicionais 0% 8% 18% 4%
Á exportación 0% 0% 10% 1%
Venda directa a 3º 5% 3% 8% 5%

Así, o 51% da facturación das cooperativas enquisadas vai destinado aos socios, que se converten no 
seu cliente máis importante. Por sectores, o autoconsumo realizado polos socios redúcese a un 1% no caso 
das vitivinícolas e a un 5% ao falar das hortoflorícolas. 

Seguindo coa análise por sectores, compróbase que as cooperativas gandeiras venden o 13% da súa 
produción a outras industrias transformadoras, caso contrario ao que sucede nas vitivinícolas (2%). 

A venda directa á distribución organizada ten un peso moi importante nas cooperativas de viño (o 57% 
da facturación vai dirixido a ese colectivo) e algo menos nas de horta e flor (16%) e en gandería (4%). Polo 
contrario, a venda directa a tendas tradicionais e a terceiros teñen unha importancia moi escasa nos tres 
sectores, segundo a mostra analizada.

Os almacenistas, intermediarios e similares apenas teñen significación como clientela das cooperativas 
enquisadas (7%), inda que adquiren un pouco máis relevancia nas cooperativas de horta (35%).

Tan só as sociedades dedicadas á uva e ao viño realizan exportacións algo significativas, nunha por-
centaxe do 10% da súa facturación.

As cooperativas estudadas afirman ter moi poucos clientes entre as cooperativas de primeiro e se-
gundo grao. Destacan as cooperativas de horta, que facturan un 31% da súas vendas a este último tipo de 
entidades, o que implica un incremento con respecto a 2005 do 7%.

No que se refire ao ámbito de mercado no que traballan as cooperativas agrarias, o gráfico 70 ilustra 
cal é o alcance da acción comercial das entidades da mostra en 2006 que serven de referencia para a totali-
dade das cooperativas agrarias de Galicia.
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Grá� co 70

TIPOLOXÍA DE MERCADOS. 2006
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Analizarase o gráfi co por sectores para non perder información e para respectar as características 
de cada unha das actividades desenvolvidas polas cooperativas. As entidades relacionadas coa gandería 
depositan o seu peso no mercado local mercado máis próximo: o 73% da facturación de 2006 procede do 
mercado local. Esta importancia, diminúe na actividade de horta e na de viño. Neste tipo de sociedades, o 
mercado máis importante é Galicia (33 e 41% da facturación, respectivamente), así como o resto do estado 
español. Tan só as cooperativas vitivinícolas actúan, con certa representatividade, en mercados estranxeiros, 
tanto dentro como fóra da UE (3 e 6% da facturación, respectivamente).

Con respecto aos países onde se efectúan as exportacións36, fundamentalmente de viño, destacan os 
lugares que ilustra o gráfi co 71.

Grá� co 71

MERCADOS DE DESTINO. 2006
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Os destinos atópanse bastante repartidos. En 2006, destacan os Estados Unidos, que recollen o 37 
da facturación orixinada coas exportacións. A continuación sitúanse Holanda e o resto da Unión Europea. 
Como mercados incipientes, aparece Xapón. O mercado italiano, famoso polos seus bos viños, non fi gura 
como destinatario dos caldos galegos. No resto do mundo englóbanse países non comunitarios como Suíza 
e Noruega, que acollen o 17% da facturación proveniente das exportacións en 2006.

36 Entendo como exportacións as operacións intra e extra-comunitarias.
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Hai que dicir que tan só o 7% das cooperativas da mostra afirmou realizar exportacións, no sector de 
viño (o 67% deste colectivo).

As canles elixidas en 2006 para a exportación, polas cooperativas da mostra, son os intermediarios 
españois, de xeito exclusivo, no caso da horta, e os intermediarios estranxeiros e españois no caso das 
cooperativas vitivinícolas.
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5.1.- INTRODUCIÓN 

No capítulo anterior fíxose unha análise económica das 54 cooperativas da mostra distribuídas pola 
Comunidade Autónoma de Galicia e que desenvolven actividades moi diferentes, segundo o subsector agrario 
no que están inmersas. Deste xeito podemos distinguir cooperativas gandeiras, cooperativas de horta e 
cooperativas de viño.

As actividades que realizan dentro de cada subsector son as seguintes:

Cooperativas gandeiras: son o grupo máis numeroso das empresas da mostra, as de maior investi-•	
mento e as de maior volume de facturación. Comercializan a produción das explotacións dos seus 
socios e ofrécenlles un gran abano de servizos e insumos agrarios.

Cooperativas de horta: realizan a comercialización dos produtos hortoflorícolas dos seus socios; •	
proporciónanlles insumos e prestan diferentes servizos.

Cooperativas de viño: adquiren a produción dos seus socios, transfórmana e comercialízana. Ade-•	
mais prestan servizos relacionados coa produción.

A estrutura económica e financeira será diferente segundo as actividades que desenvolvan, de igual 
modo, as partidas da conta de resultados serán distintas. Por iso, como vimos facendo nos informes anterio-
res, vamos analizar cada subsector por separado

5.2.- ANÁLISE ECONÓMICA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS GANDEIRAS1

5.2.1.- Introdución

As cooperativas gandeiras realizan actividades de tipo comercial, de prestación de servizos e de fabri-
cación de penso composto, pero non todas realizan as mesmas actividades, unhas realizan mais actividades 
que outras e tamén diferentes, polo iso existe unha gran dispersión tanto en facturación como en investimen-
tos en activos. 

Nos gráficos 72 e 73 obsérvanse unhas estruturas de balance semellantes nos exercicios 2005 e 2006, 
se ben apreciamos que houbo un incremento no importe da capacidade produtiva, esta foi financiada nunha 
parte considerable por financiamento alleo. Durante o 2006 incrementándose a totalidade do balance nun 
1,70%.

1 A información empregada na elaboración deste epígrafe recóllese no Anexo III e no Anexo IV.
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Grá� co 72 Grá� co 73
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5.2.2. Análise da estrutura económica das cooperativas gandeiras

O importe total do balance das cooperativas gandeiras da mostra alcanza un importe de máis de 93,12 
millóns de euros, correspondendo un 44,71% ó activo fi xo e un 55,29% ó activo circulante, nas empresas 
analizadas no Ardan, o activo fi xo representa o 39,62% do activo e o circulante o 60,38% e incrementándose 
ambos no 2006 tanto nas cooperativas como nas empresas analizadas polo Ardan. 

No gráfi co 74, refl ectimos a estrutura do activo fi xo, que está composto principalmente por inmobi-
lizacións materiais, seguido de inmobilizacións fi nanceiras e inmobilizacións inmateriais; os gastos de es-
tablecemento representan un importe moi pouco signifi cante con respecto as outras partidas. As principais 
características destas partidas son:

Grá� co 74
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Os socios por desembolsos non esixidos representan o 0,08% do activo total, son importes pouco a) 
signifi cativos, e incrementáronse durante o exercicio 2006 nun 117,97%.

Os gastos de establecemento representan un importe insignifi cante, de feito soamente 4 coopera-b) 
tivas teñen importe nesta partida.
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As inmobilizacións inmateriais representan o 0,70% do total do activo e diminuíron nun 8,90% c) 
durante o 2006, e están constituídas por gastos de I+D , un 39,41%, dereitos de bens en arrenda-
mento fi nanceiro, un 24,67%; aplicacións informáticas, un 34,60%; e outro inmobilizado inmaterial, 
nun 23.32%. O conxunto deste elementos está amortizado nun 59,12%.

O inmobilizado material é a partida cun maior importe da estrutura económica, representa un d) 
37,54% da mesma e incrementase no 2006 un 4,32%. A súa composición expoñémola no gráfi co 
75, onde observamos que a partida mais importante é a maquinaria, seguida moi cerca polas 
construcións. Soamente se incrementaron durante o exercicio 2006 a maquinaria e os terreos.

Os terreos representan o 3,63%e) 2 do total da estrutura económica e están compostos fundamental-
mente por solares onde as cooperativas teñen asentadas as súas naves, o seu importe incremen-
touse durante o exercicio 2006 nun 25,34%.

Grá� co 75
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As construcións supoñen o 18,08%•	 3 do total do activo. Está constituída polas naves construídas 
polas cooperativas para almacenaxe de produtos ou para albergar as instalacións de fabricación 
de penso, durante o ano 2006 o seu importe diminúe nun 1,49%.

As instalacións técnicas representan o 11,38%•	 4 do activo total, e son fundamentalmente insta-
lacións para a fabricación de penso, diminuíron durante o 2006 nun 4,77%.

2 Nas cooperativas da mostra representa o 3,12%.

3 Nas cooperativas da mostra representa o 18,94%

4 Nas cooperativas da mostra supón o 9,95%.
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A maquinaria supón o 24,10%•	 5 da estrutura económica das cooperativas. Esta partida está 
composta por elementos de transporte interno e maquinaria agrícola que a cooperativa aluga ou 
presta ós seus socios directamente, incrementouse durante o exercicio 2006 nun 25,00%. 

O resto das partidas das inmobilizacións materiais teñen un peso pouco importante e repre-•	
sentan o 12,03%6 do total da estrutura económica, e incrementáronse lixeiramente durante o 
exercicio 2006.

Os elementos das inmobilizacións materiais están amortizados nun 43,79%.•	

As inmobilizacións financeiras representan o 6,23% da estrutura económica e corresponde a parti-f) 
cipación en cooperativas de segundo ou ulterior grao, para facilitar a comercialización dos produtos 
das explotacións dos socios e o abastecementos de insumos agrarios. Esta partida diminúe no 
2006 nun 6,39% fronte o incremento no 2004 un 56,53% e no 2005 un 91,68%, debido a que no 
2006 xa non se fixeron tantas achegas a proxectos de integración como nos anos 2004 e 2005.

O activo circulante das cooperativas gandeiras mostrámolo no gráfico 76, e destacamos que:

Os debedores son a partida mais importante, representan o 31,95%a) 7 do activo total, esta porcen-
taxe é superior a das cooperativas da mostra, e ademais experimentaron un incremento durante o 
exercicio 2006 do 6,73%.

As existencias supoñen o 14,76%b) 8 da estrutura económica e están formadas principalmente por 
existencias comerciais nun 81,40%, materias primas nun 16,05% e e o resto de partidas represen-
tan o 2.55%.

A tesourería representa o 7,25% do total do activo, experimentou un crecemento do 18,49% no c) 
exercicio 2006. Esta porcentaxe é superior á do total das cooperativas da mostra9 e o das empresas 
analizadas polo Ardan10. 

5 Nas cooperativas da mostra supón o 18,39%

6 Nas cooperativas da mostra esta porcentaxe é do 14,51%.

7 No total das cooperativas da mostra representan o 27,99%

8 No total das cooperativas da mostra representan o 22,99%.

9 No total das cooperativas da mostra representa o 5,22%

10 Nas empresas analizadas no Ardan representa o 3,69%
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Grá� co 76
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5.2.3. Análise da estrutura � nanceira das cooperativas gandeiras

As cooperativas gandeiras obteñen os seus recursos para fi nanciar a estrutura económica nun 47,31% 
de recursos propios, nun 16,57% de recursos alleos a longo prazo e un 36,12% de recursos a curto prazo, 
estas participación son case idénticas as obtidas no exercicio 2005.

No gráfi co 77, representamos os recursos propios, que mostran as seguintes características:

A partida mais importante son as reservas, que representan o 60,63% dos recursos propios, incre-
mentándose nun 4,34% durante o exercicio 2006, este incremento debese en gran parte a que un 20% 
como mínimo dos resultados positivos destinase a Fondo de Reserva Obrigatorio e tamén porque algúns 
investimentos realízanse con cargo a benefi cios.

Grá� co 77
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As reservas están compostas polo fondo de reserva obrigatorio nun 44,44%, por reservas volunta-•	
rias, repartibles e irrepartibles, nun 19,57% e por outras reservas nun 35,99%.

O capital social está constituído polas achegas obrigatorias e voluntarias dos socios. Representa o •	
12,89%11 das fontes da estrutura fi nanceira e incrementouse nun 1,55% no 2006, debido principal-
mente pola incorporación de resultados positivos a capital social.

Os ingresos a distribuír en varios exercicios están compostos na súa totalidade por subvención ó •	
capital e representa un 5,73% do total do pasivo, diminuíndo durante o exercicio 2006 nun 4,43%. 
Nesta partida tivo unha forte infl uencia as subvencións pola adquisición de maquinaria para prestar 
servizos os socios das cooperativas, pero durante o exercicio 2006 foi maior a imputación a resul-
tados que a concesión de novas subvencións. 

O fi nanciamento alleo que representamos no gráfi co 78, supón o 52,69% da estrutura fi nanceira •	
e está composto nun 31,45% de recursos alleos a largo prazo e nun 68,55% de recursos alleos a 
curto prazo.

As débedas a longo prazo están constituídas principalmente por débedas con entidades fi nanceiras, •	
que representan o 77,90% das mesmas, seguidas polas débedas a longo prazo coa administración 
que supoñen o 5,67, o fondo de formación e promoción cooperativo cunha participación do 5,54% 
e outras débedas que supoñen o 10,89%.

Grá� co 78
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Os recursos alleos a curto prazo representan o 36,12% da estrutura fi nanceira. Está formado •	
por acredores comerciais nun 56,88%, por débedas a curto prazo con entidades de crédito nun 
32,91%, por débedas con empresas do grupo nun 16,75% e por outras débedas non comerciais 
nun 10,41%.

11 No total das cooperativas da mostra representa o 17,90%.
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Coe� ciente de endebedamento das cooperativas gandeiras

Os valores do coefi ciente de endebedamento para as cooperativas gandeiras fi guran no cadro 36. 
Observando que existe unha gran dispersión, posto que se reparten por tódolos intervalos do cadro, se 
ben a maioría das cooperativas sitúanse con valores inferiores a unidade, pero as situadas nos últimos tres 
intervalos deberían analizar a súa estrutura fi nanceira, posto que poden ter difi cultadas a hora de aceder a 
fi nanciamento alleo.

Cadro 36. Coe� ciente de endebedamento das cooperativas gandeiras 200612

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,16 0,51 0,97 1,40 1,77 3,21 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 2 0 1 0 0 5 0,52

0,60-2,40 millóns 1 3 2 3 1 1 11 1,18

2,40-4,81 millóns 0 3 1 1 0 0 5 0,79

4,81-7,21 millóns 0 2 3 0 0 2 7 1,59

> 7,21 millóns 0 2 3 3 0 3 11 1,54

Nº cooperativas intervalos ratios 3 12 9 8 1 6 39 1,22

No gráfi co 79 fi gura a súa evolución durante o período 2002 a 2006. Mostra unha tendencia a alza 
hasta o ano 2004 que acada un valor de 1,45 e a partir deste intre, unha tendencia a baixa para situarse no 
2006 nun valor de 1,22

Grá� co 79
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Coe� ciente de endebedamento a longo e curto prazo das cooperativas gandeiras

Nos cadros 37 e 38 expoñemos os valores obtidos das cooperativas gandeiras no ano 2006, dos que 
destacamos o seguinte:

12 Coeficiente de endebedamento = Débedas totais / Neto
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Cadro 37. Coe�ciente de endebedamento a longo prazo das cooperativas gandeiras 200613

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,14 0,45 0,98 1,37 2,21 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 5 0 0 0 0 0 5 0,15

0,60-2,40 millóns 8 1 1 0 0 1 11 0,43

2,40-4,81 millóns 4 1 0 0 0 0 5 0,15

4,81-7,21 millóns 6 0 0 0 0 1 7 0,44

> 7,21 millóns 6 2 2 1 0 0 11 0,48

Nº cooperativas intervalos ratios 29 4 3 1 0 2 39 0,37

Cadro 38. Coe�ciente de endebedamento a curto prazo das cooperativas gandeiras 200614

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,27 0,52 0,96 1,39 1,76 2,33 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 3 1 1 0 0 0 5 0,41

0,60-2,40 millóns 4 1 3 3 0 0 11 0,75

2,40-4,81 millóns 1 2 2 0 0 0 5 0,63

4,81-7,21 millóns 1 1 3 0 1 1 7 1,15

> 7,21 millóns 2 2 4 0 2 1 11 1,06

Nº cooperativas intervalos ratios 11 7 13 3 3 2 39 0,85

Aínda que a media do ratio de endebedamento a longo prazo alcanza un valor razoable, a maioría das 
cooperativas presentan un valor baixo en sitúanse no primeiro intervalo cunha media de 0,14, tamén temos 
que destacar que existen 5 cooperativas con valores moi altos e que van a ter problemas para acceder a 
financiamento alleo no caso de que o necesiten. 

Os valores do coeficiente de endebedamento a curto prazo figuran no cadro 38 e, observamos as 
mesmas características que para o coeficiente de endebedamento xeral, é dicir, unha gran dispersión e coo-
perativas con valores altos, se ben a maioría delas sitúanse nos 3 primeiros intervalos cun valores inferiores 
a unidade.

A evolución destes ratios durante o período 2002-2006, mostrámola nos gráficos 80 e 81.

No gráfico 80 observamos unha tendencia a alza durante o período 2002-2006 para acadar un valor 
máximo de 0,38 no exercicio 2005 que baixa lixeiramente durante o ano 2006 para situarse en 0,37.

13 Coeficiente de endebedamento a longo prazo = Débedas a longo prazo / Neto.

14 Coeficiente de endebedamento a curto prazo = Débedas a curto prazo / Neto.
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Grá� co 80

COEF. ENDEBEDAMENTO L/P  COOP. GANDEIRAS (2006)
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Grá� co 81

COEF. ENDEBEDAMENTO A C/P DAS COOP. GANDEIRAS (2006)
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O gráfi co 81 describe unha tendencia a baixa do coefi ciente de endebedamento a curto prazo para o 
período 2002-2006, a partir do exercicio 2003, aínda que se mantén en valores altos e acadando o mínimo 
no 2006 cun valor de 0,85.

5.2.4. Análise da conta de resultados das cooperativas gandeiras

O excedente despois de impostos das cooperativas gandeiras analizadas supón o 0,59% do valor da 
produción, este grao de participación é inferior a media do total das cooperativas da mostra (0,0,75%)15, 
ademais este concepto diminuíu no exercicio 2006 un 5,67%.

A venda de produtos e a prestación de servizos os socios representan o 98,74% do valor da produción, 
seguíndolle a longa distancia outros ingresos da explotación cun 0,77%, o resto das partidas teñen un peso 
moi pouco signifi cativo.

Do total dos gastos de explotación, as compras netas representan o 86,21% do valor da produción, 
mentres que os gastos externos á explotación supoñen o 6,67% e os gastos de persoal o 5,04%. Durante o 
exercicio 2006, as compras netas diminuíron un 1,58%, os gastos externos incrementáronse nun 2,03% e os 
gastos de persoal, tamén se incrementaron nun 7,90%.

No gráfi co 82 mostramos a composición dos gatos externos de explotación para as cooperativas 
gandeiras, observando unha participación diferente o resto das cooperativa agrarias, debido as que as activi-
dades que realizan son diferente, e a estrutura produtiva e fi nanceira é diferente, tanto na súa composición, 
como na dimensión.

15 Porcentaxe inferior á media das empresas analizadas no Ardán (4,33%).
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Grá� co 82
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Os gastos de persoal representan o 5,04% do valor da produción, no resto das cooperativas este 
gastos alcanzan o 5,80%, esta diferenza é debida a que no caso de comercialización de leite e carne, pódense 
alcanzar grandes volumes de facturación con pouco persoal. A súa distribución refl íctese no gráfi co 83.

Grá� co 83

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS DE PERSOAL DAS COOPERATIVAS 
GANDEIRAS
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Índice de absorción de custes � xos das cooperativas gandeiras

Os valores obtidos presentan unha gran dispersión, segundo podemos observar no cadro 39. Destaca-
mos o feito de que o 41,03% das cooperativas necesitan mais do 80% das vendas para cubrir os cutes fi xos, 
e que o 46,15% non cobren os custos fi xos coa totalidade das vendas, polo que deben analizar esta situación, 
xa que non poden permanecer moito tempo nela.
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Cadro 39. Índice de absorción de custes � xos das cooperativas gandeiras 200616

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0,40 0.40-0.60 0.61-0.80 0.81-1.00 1.01-1.40 >1.40 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,16 0,53 0,75 0,90 1,13 2,93 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 1 0 0 1 3 0 5 0,84

0,60-2,40 millóns 0 0 0 3 7 1 11 1,24

2,40-4,81 millóns 0 0 3 1 1 0 5 0,84

4,81-7,21 millóns 0 0 0 4 3 0 7 0,95

> 7,21 millóns 0 1 0 7 3 0 11 0,95

Nº cooperativas intervalos ratios 1 1 3 16 17 1 39 1,00

A evolución do índice de absorción de custes fi xos das cooperativa gandeiras para o período 2002-
2006 mostrámola no gráfi co 84, observando unha tendencia a alza, que no ano 2004 alcanza valores por 
enriba da unidade, que esta tendencia rompese no 2005, para acadar un valor de 0,92 e volvese a incrementar 
no 2006 presentando un valor de 1,00.

Grá� co 84

ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE CUSTOS FIXOS DAS COOP. 
GANDEIRAS  (2006)

1,000,921,020,920,95
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Índice de e� ciencia económica das cooperativas gandeiras

No cadro 40 expoñemos os valores obtidos para o índice de efi ciencia económica no exercicio 2006 
das cooperativas gandeiras. É de salientar que no 41,02% das cooperativas non poden diminuír as vendas 
por encima do 20% sen entrar en perdas, e que o 46,15% destas cooperativas terían que incrementar as súas 
vendas nunha porcentaxe signifi cativo para poder saír de perdas.

16 Índice de absorción de custes fixos = Punto morto (€) / Vendas
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Cadro 40. Índice de e� ciencia comercial das cooperativas gandeiras 200617

Intervalos Nº Coop. Media  de

<-1 -1-0 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.80 >0.80 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -1,93 -0,13 0,10 0,25 0,47 1,16 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 3 1 0 0 1 5 0,16

0,60-2,40 millóns 1 7 3 0 0 0 11 -0,24

2,40-4,81 millóns 0 1 1 3 0 0 5 0,16

4,81-7,21 millóns 0 3 4 0 0 0 7 0,05

> 7,21 millóns 0 3 7 0 1 0 11 0,05

Nº cooperativas intervalos ratios 1 17 16 3 1 1 39 0,00

O índice de efi ciencia comercial sigue unha tendencia cíclica durante os período 2002-2006, segundo 
fi gura no gráfi co 85, situándose con valores negativos no ano 2004, volvendo a recuperarse no 2005, onde 
alcanza un valor de 0,08 e diminuíndo no 2006 hasta situarse en 0.

Grá� co 85

ÍNDICE DE EFICIENCIA COMERCIAL DAS COOPERATIVAS 
GANDEIRAS (2006)

2002 2003 2004 2005 2006

0,05 0,08 0,08

0,00-0,02

20022002 2003 2004 2005 20062006

0,050,05 0,08

0,000,00-0,02

0,050,05 0,080,08

2004

0,08

20062006

0,000,00

Índice de seguridade de custes variables das cooperativas gandeiras

No cadro 41 expoñemos os valores obtidos para o índice de seguridade de custes variables no exerci-
cio 2006 e, observamos que as cooperativas situadas nos dous primeiros intervalos que terían que diminuír 
os custes variables para saír de perdas, que no 51,28% das cooperativas o intervalo de variabilidade dos 
cutes variables para non entrar en perdas é moi pequeno (2%).

17 Índice de eficiencia comercial = (Vendas – Punto morto) / Vendas
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Cadro 41. Índice de seguridade de custes variables das cooperativas gandeiras 200618

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

<-0,1 -0,09-0 0-0,10 0,11-0,20 0,21-0,30 >0,30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,41 -0,01 0,02 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 2 1 0 0 0 5 -0,22

0,60-2,40 millóns 1 7 3 0 0 0 11 -0,01

2,40-4,81 millóns 0 1 4 0 0 0 5 0,01

4,81-7,21 millóns 0 3 4 0 0 0 7 0,00

> 7,21 millóns 0 3 8 0 0 0 11 0,01

Nº cooperativas intervalos ratios 3 16 20 0 0 0 39 -0,03

Os valores medios deste ratio no caso das cooperativas gandeiras son semellantes hasta o ano 2005, 
segundo fi gura no gráfi co 86, e no exercicio 2006 produciuse unha forte baixada para situarse en valores 
negativos.

Grá� co 86
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Índice de seguridade de custes � xos das cooperativas gandeiras

No cadro 42 fi guran os valores obtidos do índice de seguridade de custes fi xos para as cooperativas 
agrarias no exercicio 2006, observando que o 48,72% das cooperativas obteñen valores negativos, polo que 
os custes fi xos terían que diminuír para que as cooperativas saian de perdas, nun 35,89% o incremento dos 
cutes fi xos para non entrar en perdas é pequeno.

18 Índice de seguridade de custes variables = Bfº da explotación / Custes variables da explotación
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Cadro 42. Índice de seguridade de custes � xos das cooperativas gandeiras 200619

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

<-0,1 -0,09-0 0-0,10 0,11-0,20 0,21-0,30 >0,30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,78 -0,03 0,01 0,14 0,24 0,48 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 3 1 0 1 0 0 5 -1,34

0,60-2,40 millóns 5 3 1 1 1 0 11 -0,09

2,40-4,81 millóns 0 1 0 1 0 3 5 0,22

4,81-7,21 millóns 1 2 0 4 0 0 7 0,07

> 7,21 millóns 2 1 3 3 1 1 11 0,10

Nº cooperativas intervalos ratios 11 8 4 10 2 4 39 -0,13

No gráfi co 87 observamos que os valores medios do índice de seguridade de custos fi xos diminúe 
durante os anos 2001 a 2004, recuperándose no exercicio 2005, para diminuír no exercicio 2006 e situarse 
en valores negativos.

Grá� co 87
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5.2.5.- Análise da liquidez, solvencia e rendibilidade das cooperativas gandeiras

Liquidez xeral das cooperativas gandeiras

No cadro 43 fi guran os valores de liquidez xeral das cooperativas gandeiras en 2006, e observamos 
que un 7,69% das cooperativas analizadas ten un valor inferior a unidade, e o resto encóntranse dispersos 
por tódolos intervalos do cadro, considerando os valores das cooperativas situados nos dous últimos inter-
valos son moi altos.

19 Índice de seguridade de custes fixos = Bfº da explotación / Custes fixos da explotación.
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Cadro 43. Índice de liquidez xeral das cooperativas gandeiras 200620

Intervalos Nº Coop. Media  de

0.20-1.10 1.11-1.70 1.71-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 >3.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,83 1,35 1,87 2,29 2,72 6,88 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 3 0 0 0 2 5 3,21

0,60-2,40 millóns 0 6 1 3 0 1 11 2,26

2,40-4,81 millóns 0 2 1 1 1 0 5 1,94

4,81-7,21 millóns 1 4 0 1 1 0 7 1,70

> 7,21 millóns 2 5 2 0 2 0 11 1,59

Nº cooperativas intervalos ratios 3 20 4 5 4 3 39 2,05

No gráfi co 88 representamos a evolución da liquidez xeral das cooperativas gandeiras para o período 
2002-2006, onde se percibe unha tendencia a alza ata o ano 2003 que alcanza o valor máximo de 2,19; no 
2004 e 2005 presenta unha tendencia a baixa para acadar un valor de 1,88 no 2005, recuperándose durante 
o 2006 para acadar un valor de 2,05.

Grá� co 88
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Fondo de manobra das cooperativas gandeiras

No cadro 44, observamos que a maioría das cooperativas gandeiras teñen un fondo de manobra 
positivo, e incluso un 58,97% das cooperativas pode que sexa alto; tamén hai 2 cooperativas con valores 
negativos, das que a situada no primeiro intervalo, deberían analizar a estrutura fi nanceira, posto que é un 
valor negativo moi alto.

20 Liquidez xeral = Activo circulante / Pasivo circulante
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Cadro 44. Fondo de manobra das cooperativas gandeiras 200621

Intervalos Nº Coop. Media  de

<-0.5 -0.50-0 0.01-0.20 0.21-0.30 0.31-0.50 >0.50 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -1,05 -0,04 0,14 0,25 0,39 0,75 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 1 1 3 5 0,82

0,60-2,40 millóns 0 0 4 1 2 4 11 0,39

2,40-4,81 millóns 0 0 0 1 2 2 5 0,45

4,81-7,21 millóns 0 1 0 2 2 2 7 0,34

> 7,21 millóns 1 0 2 3 3 2 11 0,22

Nº cooperativas intervalos ratios 1 1 6 8 10 13 39 0,39

Os valores medios do fondo de manobra durante o período estudado refl íctese no gráfi co 89. Os 
valores mantéñense nun intervalo moi reducido 0,26 a 0,39, acadando o valor máximo no 2006 (0,39)

Grá� co 89

FONDO DE MANOBRA DAS COOP. GANDEIRAS (2006)
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Liquidez inmediata das cooperativas gandeiras

No cadro 45 fi guran os valores obtidos para o índice de liquidez inmediata das cooperativas gandeiras 
no ano 2006, e observamos que os valores dun 10,26% das cooperativas sitúanse por debaixo de 0,8, o que 
signifi ca que poden ter difi cultades para facer fronte o pagamentos a curto prazo, os valores obtidos dun 
64,10% das cooperativas podemos consideralos razoables, e o resto altos.

21 Fondo de manobra en tanto por un do activo circulante = (Recursos permanentes – Activo fixo)/Activo circulante.



XII informe sobre a xestión e o estado económico do cooperativismo agrario en galicia

133

Cadro 45. Índice de liquidez inmediata das cooperativas gandeiras 200622

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0,5 0.51-0.80 0.81-1.00 1.01-1.70 1.71-2.30 >2.30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,46 0,71 0,90 1,29 1,99 4,07 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 1 2 0 2 5 2,51

0,60-2,40 millóns 0 2 1 5 2 1 11 1,75

2,40-4,81 millóns 0 0 0 4 1 0 5 1,43

4,81-7,21 millóns 0 0 3 3 0 1 7 1,26

> 7,21 millóns 1 1 5 1 2 1 11 1,22

Nº cooperativas intervalos ratios 1 3 10 15 5 5 39 1,57

O gráfi co 90 representa a tendencia alcista da liquidez inmediata ata o ano 2004, e unha forte baixada 
no exercicio 2005, para acadar un valor de 1,38.

Grá� co 90
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Coe� ciente de garantía das cooperativas gandeiras

Os valores obtidos para as cooperativas gandeiras no ano 2006 fi guran no cadro 46, indícannos que en 
xeral a garantía que ofrecen estas cooperativas os seus acredores é boa, incluso os valores das cooperativas 
situados nos dous últimos intervalos os podemos considerar altos. 

22 Liquidez inmediata = (Activo circulante – “stocks”)/Pasivo circulante.
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Cadro 46. Coe� ciente de garantía das cooperativas gandeiras 200623

Intervalos Nº Coop. Media  de

1-1.30 1.31-1.60 1.61-2.00 2.01-2.40 2.41-3.00 >3.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 1,26 1,38 1,76 2,13 2,67 4,51 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 1 0 1 3 5 4,39

0,60-2,40 millóns 1 1 3 2 1 3 11 2,70

2,40-4,81 millóns 0 0 2 0 1 2 5 2,54

4,81-7,21 millóns 1 1 2 1 1 1 7 2,03

> 7,21 millóns 0 3 3 3 1 1 11 1,96

Nº cooperativas intervalos ratios 2 5 11 6 5 10 39 2,57

No gráfi co 91, observamos que durante o período 2002-2006 este coefi ciente mostra unha tendencia 
cíclica con máximos no 2003 e no 2006, con valores 2,73 e 2,57 respectivamente e mínimo no 2005 cun 
valor de 2,25.

Grá� co 91
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Rendibilidade económica das cooperativas gandeiras

Os valores de rendibilidade económica das cooperativas gandeiras no exercicio 2006 fi guran no cadro 
47, onde se observa que o 17,95% das cooperativas obteñen valores negativos e o 61,54% valores baixos 
cunha media de 0,02.

23 Coeficiente de garantía = Activo real / Pasivo esixible.
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Cadro 47. Rendibilidade económica das cooperativas gandeiras 200624

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0.00-0.05 0.06-0,10 0.11-0,15 0.16-0,20 >0,20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,04 0,02 0,06 0,12 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 2 1 0 0 0 5 -0,02

0,60-2,40 millóns 3 7 1 0 0 0 11 0,01

2,40-4,81 millóns 0 2 2 1 0 0 5 0,05

4,81-7,21 millóns 1 5 1 0 0 0 7 0,02

> 7,21 millóns 1 8 1 1 0 0 11 0,03

Nº cooperativas intervalos ratios 7 24 6 2 0 0 39 0,02

No gráfi co 92, vemos que a rendibilidade económica durante o período 2002-2006 presenta unha 
tendencia a baixa para acadar un valor no 2006 de 0,02.

Grá� co 92
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Marxe comercial das cooperativas gandeiras

No cadro 48 fi guran os valores da marxe comercial para as cooperativas gandeiras durante o ano 
2006, e observamos que hai 17,94% de cooperativas que traballan cunha marxe negativa, nesta situación 
non poden permanecer moito tempo, polo que nas súas políticas comerciais teñen que establecer marxes 
positivos, o resto das cooperativas, agás a situada no último intervalo, fi xan marxes positivos pequenos.

24 Rendibilidade económica = BAIT / Activos.
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Cadro 48. Marxe comercial das cooperativas gandeiras 200625

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0.00-0.05 0.06-0,10 0.11-0,15 0.16-0,20 >0,20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,18 0,01 0,05 0,23 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 2 0 0 0 1 5 -0,18

0,60-2,40 millóns 3 8 0 0 0 0 11 0,01

2,40-4,81 millóns 0 5 0 0 0 0 5 0,01

4,81-7,21 millóns 1 6 0 0 0 0 7 0,01

> 7,21 millóns 1 9 1 0 0 0 11 0,01

Nº cooperativas intervalos ratios 7 30 1 0 0 1 39 -0,01

Os valores medios da marxe comercial que fi guran no gráfi co 93 para o período 2002-2006, mantense 
case constantes no intervalo no intervalo 2002-2005, para baixar signifi cativamente no exercicio 2006 e 
acadar un valor negativo.

Grá� co 93
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Rotación de activos das cooperativas gandeiras

Os valores deste ratio para o exercicio 2006, presentan unha gran dispersión, isto é debido as diversas 
actividades que realizan este tipo de cooperativas e dimensión da a súa estrutura económica e fi nanceira.

Cadro 49. Rotación de activos das cooperativas gandeiras 200626

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-1 1.01-2 2.01-3 3.01-4 4.01-5 >5 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,44 1,49 2,50 3,64 4,28 7,21 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 3 2 0 0 0 0 5 0,70

0,60-2,40 millóns 1 6 0 2 0 2 11 3,09

2,40-4,81 millóns 0 0 1 2 2 0 5 3,50

4,81-7,21 millóns 0 1 2 3 0 1 7 3,21

> 7,21 millóns 0 1 6 3 1 0 11 2,96

Nº cooperativas intervalos ratios 4 10 9 10 3 3 39 2,82

No gráfi co 94 observamos que a evolución da rendibilidade fi nanceira no período 2002-2006 presenta 
unha tendencia a baixa durante todo o período para acadar un valor no 2006 de 2,82.

25 Marxe comercial = BAIT / Vendas.

26 Rotación de activos = Vendas / Activos.
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Grá� co 94

ROTACIÓN DE ACTIVOS DAS COOP. GANDEIRAS  (2006)
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Rendibilidade � nanceira das cooperativas gandeiras

Se temos en conta que o obxectivo das cooperativas non é a retribución dos capitais invertidos en for-
ma de retornos, senón a mellora socio-económica dos socios, un 71,79% das cooperativas obteñen valores 
razoables para este ratio, pero a fi nalidade das cooperativas non xustifi ca rendibilidades negativas, por último 
os valores situados no último intervalo son altos.

Cadro 50. Rendibilidade � nanceira das cooperativas gandeiras 200527

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0-0,05 0,05-0,10 0.11-0.15 0.16-0.20 >0.20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,06 0,02 0,08 0,12 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 2 0 1 0 0 5 -0,01

0,60-2,40 millóns 4 6 1 0 0 0 11 0,00

2,40-4,81 millóns 0 1 3 1 0 0 5 0,07

4,81-7,21 millóns 1 3 3 0 0 0 7 0,04

> 7,21 millóns 1 7 2 1 0 0 11 0,03

Nº cooperativas intervalos ratios 8 19 9 3 0 0 39 0,02

Observase no gráfi co 95 que a evolución da rendibilidade fi nanceira no período 2002-2006 presenta 
unha tendencia a baixa ata situarse con valor negativo no 2004, no ano 2005 recuperase e acada un valor de 
0,04 e no 2006 volve baixar para situarse nun valor de 0,02.

Grá� co 95

RENDIBILIDADE FINANCEIRA DAS COOP. GANDEIRAS (2006)
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-0,010,02

0,09

2002 2003 2004 2005 2006

27 Rendibilidade financeira = BDT / Recursos propios.
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ANEXO III: Balance agregado das cooperativas gandeiras (€)

2005 %S/
TOTAIS

2006 %S/
TOTAIS %VAR.ACTIVO TOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

SOCIOS DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 34.262,81 878,53 0,04% 74.682,98 1.914,95 0,08% 117,97%
INMOBILIZADO 40.436.277,40 1.036.827,63 44,16% 41.421.014,44 1.062.077,29 44,48% 2,44%

Gastos de establecemento 9.943,01 254,95 0,01% 7.553,53 193,68 0,01% -24,03%
Inmobilizacións inmateriais 717.447,00 18.396,08 0,78% 653.576,95 16.758,38 0,70% -8,90%
Inmobilizacións materiais 33.514.718,74 859.351,76 36,60% 34.961.389,51 896.445,88 37,54% 4,32%
Inmobilizacións financeiras 6.194.168,65 158.824,84 6,76% 5.798.494,45 148.679,34 6,23% -6,39%

GASTOS A DISTRIBUÍR EN VARIOS EX. 183.758,15 4.711,75 0,20% 142.541,91 3.654,92 0,15% -22,43%
ACTIVO CIRCULANTE 50.908.412,50 1.305.343,91 55,60% 51.481.790,67 1.320.045,91 55,29% 1,13%

Socios desembolsos esixidos 111.720,77 2.864,64 0,12% 68.943,62 1.767,79 0,07% -38,29%
Existencias 14.992.058,69 384.411,76 16,37% 13.741.218,21 352.338,93 14,76% -8,34%
Debedores 27.874.424,84 714.728,84 30,44% 29.750.338,54 762.829,19 31,95% 6,73%
Investimentos financeiros temporais 2.152.210,26 55.184,88 2,35% 1.078.261,54 27.647,73 1,16% -49,90%

TESOURERIA 5.698.571,35 146.117,21 6,22% 6.752.057,31 173.129,67 7,25% 18,49%
AXUSTES PERIODIFICACIÓN 79.426,59 2.036,58 0,09% 90.971,45 2.332,60 0,10% 14,54%
TOTAL ACTIVO 91.562.710,86 2.347.761,82 100,00% 93.120.030,00 2.387.693,08 100,00% 1,70%
PASIVO

Capital social 11.822.240,92 303.134,38 12,91% 12.005.358,10 307.829,69 12,89% 1,55%
Reservas 25.598.773,34 656.378,80 27,96% 26.710.842,31 684.893,39 28,68% 4,34%
Ingresos a distribuir en varios exer. 5.585.464,16 143.217,03 6,10% 5.338.277,44 136.878,91 5,73% -4,43%

TOTAL RECURSOS PROPIOS 43.006.478,43 1.102.730,22 46,97% 44.054.477,85 1.129.602,00 47,31% 2,44%
Provisións para riscos e gastos 15.025,00 385,26 0,02% 104.530,01 2.680,26 0,11% 595,71%
Fondo de Formación e Pro. cooperativo 886.155,02 22.721,92 0,97% 848.394,77 21.753,71 0,91% -4,26%
Acreedores a longo prazo 14.276.931,65 366.075,17 15,59% 14.474.214,73 371.133,71 15,54% 1,38%

TOTAL RECURSOS PERMANENTES 59.070.745,12 1.514.634,49 64,51% 59.481.617,36 1.525.169,68 63,88% 0,70%
Acreedores a curto prazo 33.351.790,54 855.174,12 36,43% 33.589.291,75 861.263,89 36,07% 0,71%
Axustes por periodificación 26.330,22 675,13 0,03% 49.120,89 1.259,51 0,05% 86,56%

TOTAL RECURSOS ALLEOS 48.556.232,45 1.245.031,60 53,03% 49.065.552,15 1.258.091,08 52,69% 1,05%
TOTAL PASIVO 91.562.710,86 2.347.761,82 100,00% 93.120.030,00 2.387.693,08 100,00% 1,70%

ANEXO IV: Conta de resultados agregada das cooperativas gandeiras (€)

2005 % s/v. 
prod.

2006 % s/v. 
prod. VariaciónTOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

Vendas netas 240.819.638,26 6.174.862,52 97,46% 241.282.341,08 6.186.726,69 98,74% 0,19%
Outros ingresos da explotación 5.259.761,36 134.865,68 2,13% 1.873.681,23 48.043,11 0,77% -64,38%
Variación de existencias -3.564,46 -91,40 0,00% 4.337,69 111,22 0,00% -221,69%
Traballos real.pola empr. para o seu inm. 68.274,00 1.750,62 0,03% 21.778,00 558,41 0,01% 0,00%
Incorp.ó activo gtos for.débedas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Subvencións a explotación 951.740,83 24.403,61 0,39% 1.176.923,26 30.177,52 0,48% 23,66%
VALOR DA PRODUCCIÓN 247.095.849,99 6.335.791,03 100,00% 244.359.061,26 6.265.616,96 100,00% -1,11%
Compras netas 214.035.283,16 5.488.084,18 86,62% 210.657.330,49 5.401.470,01 86,21% -1,58%
Gastos externos da explotación 15.980.551,92 409.757,74 6,47% 16.304.397,44 418.061,47 6,67% 2,03%
VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 17.080.014,91 437.949,10 6,91% 17.397.333,33 446.085,47 7,12% 1,86%
Outros gastos 15.631,07 400,80 0,01% 98.384,38 2.522,68 0,04% 529,42%
Outros ingresos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Gastos de persoal 11.404.519,44 292.423,58 4,62% 12.305.395,08 315.522,95 5,04% 7,90%
RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN 5.659.864,40 145.124,73 2,29% 4.993.553,87 128.039,84 2,04% -11,77%
Dotacións para amortización inmobilizado 3.719.031,14 95.359,77 1,51% 3.850.151,07 98.721,82 1,58% 3,53%
Dotacións para provisións e prov.aplic. 220.944,29 5.665,24 0,09% -84.832,94 -2.175,20 -0,03% -138,40%
RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN 1.687.862,83 43.278,53 0,68% 1.054.867,54 27.047,89 0,43% -37,50%
Ingresos financeiros 318.734,78 8.172,69 0,13% 298.051,37 7.642,34 0,12% -6,49%
Gastos financeiros 1.140.871,11 29.253,11 0,46% 1.104.140,79 28.311,30 0,45% -3,22%
RESULTADOS DE ACTI.ORDINARIAS 865.726,50 22.198,12 0,35% 248.778,12 6.378,93 0,10% -71,26%
Ingresos extraordinarios 1.747.166,34 44.799,14 0,71% 1.885.676,35 48.350,68 0,77% 7,93%
Gastos extraordinarios 600.137,91 15.388,15 0,24% 417.341,43 10.701,06 0,17% -30,46%
BENEFICIO ANTES DE IMPOSTOS 2.012.754,93 51.609,10 0,81% 1.717.113,04 44.028,54 0,70% -14,69%
Imposto de sociedades 308.254,08 7.903,95 0,12% 212.316,70 5.444,02 0,09% -31,12%
BENEFICIO DESPOIS DE IMPOSTOS 1.704.500,85 43.705,15 0,69% 1.504.796,34 38.584,52 0,62% -11,72%
Dotación FEFP 85.614,54 2.195,24 0,03% 74.782,41 1.917,50 0,03% -12,65%
Ingresos imputables ao FEFP 7.235,53 185,53 0,00% 7.444,00 190,87 0,00% 2,88%
EXCEDENTE POSITIVO OU NEGATIVO COOP 1.618.886,31 41.509,91 0,66% 1.437.457,93 36.857,90 0,59% -11,21%
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5.3.-ANÁLISE ECONÓMICA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS GANDEIRAS CON FÁBRICA DE PENSO28

Das cooperativas gandeiras analizadas, 19 delas fabrican pensos para alimentación do gando das 
explotacións dos seus socios. Para desenvolver esta actividade teñen unha estrutura produtiva diferente as 
cooperativas gandeiras que non realizan esta actividade, precisan construción para albergar as instalacións 
de fabricación, almacéns para os produtos terminados, silos para materias primas e produtos terminados, 
etc. Estas cooperativas non só fabrican pensos, senón que realizan outra serie de actividades como poden ser 
a comercialización de leite, carne, e outros produtos das explotacións dos socios, e por outra parte adquiren 
adubos, material de tenda agraria, etc., para subministrar as explotacións dos socios.

5.3.1.- Análise da estrutura económica e � nanceira das cooperativas con fábrica de penso

Os investimento total das cooperativas gandeiras con fabrica de pensos é 70,82 millóns de euros que 
se distribuín do seguinte xeito: Un 44,56% en activo fi xo e un 55,44% en activo circulante. A porcentaxe de 
activo fi xo é moi semellante o conxunto de cooperativas gandeiras29.
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A estrutura do balance das cooperativas gandeiras con fabrica de pensos expoñémola nos gráfi cos 96 
e 97, para os exercicios 2006 e 2006 respectivamente, observando que mostran unha estrutura semellante 
para este período, e que se incrementou no ano 2006 nun 2,53%

28 A información empregada na elaboración deste epígrafe recóllese no Anexo V e no Anexo VI.

29 No total das cooperativas gandeiras, o activo fixo representa o 44,71%.
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PRINCIPAIS PARTIDAS DO INMOBILIZADO DAS COOP. GANDEIRAS CON FABRICA 
DE PENSO (Miles €)

2005

2006

A partida mais importante do activo fi xo é o inmobilizado, que representa o 99.53% do mesmo, e a súa 
composición fi gura no gráfi cos 98, e do que destacamos as seguintes características:

Os gastos de establecemento representan unha cantidade insignifi cante, e diminuíron durante o a) 
exercicio 2006 nun 25,56% debido a súa amortización.

As inmobilizacións inmateriais representan o 1,75% da estrutura económicab) 30, diminuíndo esta 
participación nun 15,04%. O seu importe distribuíse do seguinte xeito: gastos en I+D, 46,34%; 
patentes, 0,57%; aplicacións informáticas, 26,61%; dereitos de arrendamento fi nanceiro, 26,07% 
e outro inmobilizado nun 0,41. Todos estes elementos están amortizados nun 60,33%.

As inmobilizacións materiais, cun 38,93% da estrutura económicac) 31, é a partida máis importante 
do inmobilizado e o se importe durante o exercicio 2006 experimentou un crecemento do 3,79%. 
No gráfi co 99 expoñemos a súa composición, observando que a partida mais importante é a ma-
quinaria seguida das construcións.

30 No total das cooperativas gandeiras, as inmobilizacións inmateriais supoñen o 0,70%.

31 No total das cooperativas gandeiras as inmoblizacións materiais representan o 37,54%.
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COMPOSICIÓN DO INMOBILIZADO MATERIAL DAS COOP. GANDEIRAS 
CON FÁBRICA DE PENSO (Miles €)

2005

2006

Os terreos representan o 4,03% da estrutura económica, e corresponden a solares onde as •	
cooperativas teñen asentados os almacéns e as fábricas de penso, e nalgún caso a solares 
urbanizables incrementouse a súa participación no activo total nun 32,26%.

Construcións supoñen o 18,73% da estrutura económica. Esta partida agrupa as naves onde se •	
asenta a maquinaria e as instalacións técnicas para o proceso productivo, os almacéns tanto de 
produtos terminados como do resto de produtos que se compran e venden sen transformación, 
o seu importe diminuíu nun 1,96% durante o exercicio 2006.

As instalacións técnicas supoñen o 13,69% do activo total. A maior parte está constituída por •	
aparellos e equipos para a produción de penso e mesturas, así como para seu ensacado, a súa 
evolución foi negativa no 2006, diminuíndo nun 5,79%.

A maquinaria representa o 25,21% da estrutura económica. Esta maquinaria pódese dividir •	
en dous grupos: a empregada no proceso produtivo de fabricación de penso e a empregada 
na prestación de servizos ós socios nas súas explotacións, na que se emprega para prestar 
servicios os socios experimentou un forte crecemento debido a posta en marcha do servicio de 
maquinaria en moitas destas cooperativas. Durante o 2006, incrementouse o seu importe nun 
25,77%.

O resto do inmobilizado material representa o 10,17% do activo total e está constituído por •	
elementos de transporte, mobiliario, equipos para o proceso da información, etc. 

O inmobilizado material das cooperativas gandeiras con fábrica de penso está amortizado nun •	
45,82% do seu custe de adquisición ou produción.

As inmobilizacións fi nanceiras representan o 4,66% do total do activo, e supoñen unha participa-d) 
ción menor cá das cooperativas gandeiras, onde alcanzan o 6,23%. Están formadas por participa-



capítulo 5. análise económica sectorial das sociedades cooperativas galegas

142

cións en cooperativas de segundo ou ulterior grao. Durante o exercicio 2006 experimentaron unha 
diminución do 6,72%.

O activo circulante que representa o 55,44% da estrutura económica, e aumentou no exercicio 2006 
nun 2,82%, e no gráfi co 100 representamos a súa composición

As existencias representan o 15,40% da estrutura económica, mentres que nas cooperativas gan-I. 
deiras32 supoñen o 14,76%. Durante o exercicio 2006 diminuíron nun 10,04%, e están compostas 
por: o 77,05% son existencias comerciais, o 19,99% son materias primas, un 3,00%, produtos 
rematados e o resto de partidas o 0,04%. 

Os debedores cun 31,07% do activo total, é a partida mais importante do activo circulante, aínda II. 
que a súa participación na estrutura económica é lixeiramente menor que no total das cooperativas 
gandeiras, onde acada un valor de 31,95%, e superior á que fi gura nas empresas analizadas polo 
Ardán (28,31%). A súa evolución durante o exercicio 2006 foi dun incremento do 9,19%.
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COMPOSICIÓN DO CIRCULANTE DAS COOP. GANDEIRAS CON FÁBRICA 
DE PENSO (Miles €)

2005

2006

A tesourería participa na composición do activo nunha porcentaxe do 7,57%, importe semellante III. 
o conxunto das cooperativas gandeiras, onde a súa participación é do 7,25% e superior o das em-
presas analizadas no Ardan onde dito valor situase no 3,69%, polo tanto as cooperativas gandeiras 
con fábrica de pensos terían que analizar as súas necesidades de tesourería e axustar o volume de 
tesourería as necesidades para evitar ter recursos fi nanceiros ociosos na cooperativa.

A estrutura fi nanceira das cooperativas gandeiras con fábrica de penso é semellante á do conxunto das 
gandeiras coas seguintes características en canto a súa composición:

32 Este dato é do 22,59% nas empresas analizadas no Ardán.
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Os recursos propios representan o 49,80% da estrutura fi nanceira e aumentaron no exercicio 2006 
nun 1,91%, estes datos para o conxunto das cooperativas gandeiras é de 47,31% e un incremento do 2,44% 
e nas empresas analizadas polo Ardán supoñen o 30,48% do pasivo e aumentaron no 2006 nun 10,83%.

O capital social que esta composto polas achegas obrigatorias e voluntairas dos socios, representa a) 
o 12,77%, valor moi semellante ó das cooperativas gandeiras (12,89%). Durante o ano 2006, 
incrementouse nun 0,96%
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COMPOSICIÓN DOS RECURSOS PROPIOS DAS COOP. GANDEIRAS CON 
FÁBRICA DE PENSO (Miles €)
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As reservas son a partida máis importante dos fondos propios, representan o 31,81% do pasivo b) 
total, mentres que nas cooperativas gandeiras supoñen o 28,68%. Durante o exercicio 2006 incre-
mentáronse nun 4,23%. A súa distribución é a seguinte: fondo de reserva obrigatorio un 47,08%, 
reservas voluntarias nun 17,43% e outras reservas nun 35,49%.

Os ingresos a distribuír en varios exercicios, están constituídos na súa totalidade por subvención c) 
de capital e representan o 5,22% das fontes de fi nanciamento e experimentaron unha diminución 
durante o exercicio 2006 do 8,37%, debido a que a incorporación a resultados deste tipo de sub-
vención foi superior a concesión de subvencións.

Os fondos alleos representan o 50,20% das fontes de fi nanciamento nas cooperativas gandeiras con 
fábrica de penso, mentres que no conxunto das cooperativas gandeiras supón o 52,69%. A súa distribución 
refl íctese no gráfi co 102, correspondendo o maior importe os acredores a curto prazo.
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-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Pr
ov

is
ió

ns
 p

ar
a

ris
co

s 
e 

ga
st

os

Fo
nd

o 
de

Ed
uc

ac
ió

n 
e

Pr
om

oc
ió

n

Ac
re

ed
or

es
 a

lo
ng

o 
pr

az
o

Ac
re

ed
or

es
 a

cu
rto

 p
ra

zo

Ax
us

te
s 

po
r

pe
rio

di
fic

ac
ió

n

COMPOSICIÓN DOS FONDOS ALLEOS DAS COOP. GANDEIRAS CON 
FÁBRICA DE PENSO (Miles €)

2005

2006

O fi nanciamento a longo prazo representa o 14,58% da do total do pasivo, mentres que na totalidade 
das cooperativas gandeiras supón o 16,57%. Está constituído por préstamos a longo prazo con entidades de 
crédito, 70,90%; por fondo de formación e promoción cooperativa, 7,35%, por débedas coa administración, 
5,89% e por outras débedas, 15,87%.

O fi nanciamento a curto prazo supón o 35,49% da estrutura fi nanceira, participación inferior á das 
cooperativas gandeiras, onde acada un valor do 36,45%. Está constituído por débedas comerciais a curto 
prazo (59,03%), préstamos a curto prazo con entidades de crédito (24,10%), débedas con empresas do 
grupo (6,76%) e outras débedas (10,15%). 

Coe� ciente de endebedamento

Os valores do coefi ciente de endebedamento do exercicio 2006 fi guran no cadro 59, observando unha 
gran dispersión, se ben un 42,10% de cooperativas obteñen valores razoables situados nos dous primeiros 
intervalos, o resto das cooperativas teñen valores altos ou moi altos, no caso das que teñen valores situados 
nos dous últimos intervalos.
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Cadro 59. Coe� ciente de endebedamento das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200633

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,14 0,47 0,97 1,49 1,77 2,86 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 1 1 1 0 1 0 4 0,81

2,40-4,81 millóns 0 2 0 0 0 0 2 0,44

4,81-7,21 millóns 0 2 2 0 0 0 4 0,84

> 7,21 millóns 0 2 2 3 0 2 9 1,42

Nº cooperativas intervalos ratios 1 7 5 3 1 2 19 1,07

Grá� co 103

COEF. DE ENDEBEDAMENTODAS COOP. GANDEIRAS CON 
FÁBRICA DE PENSO (2006)

1,071,081,161,031,01

2002 2003 2004 2005 2006

No gráfi co 103 fi gura a evolución durante o período 2002-2006 deste ratio, mostrando valores nun 
intervalo de 1,01 a 1,08, durante todo o período.

Coe� ciente de endebedamento a longo prazo e curto prazo

Os valores para estes ratios son os que fi guran nos cadros 60 e 61 para o exercicio 2006. 

No cadro 60 fi guran os valores do coefi ciente de endebedamento a longo prazo para as cooperativas 
gandeiras con fabrica e, presentan valores baixos, así o 68,42% das cooperativas sitúanse no primeiro inter-
valo cun media do 0,15, no segundo o 15,78% cunha media de 0,47 e ningunha cooperativa obtén un valor 
superior a unidade.

33 Coeficiente de endebedamento = Débedas totais / Neto.



capítulo 5. análise económica sectorial das sociedades cooperativas galegas

146

Cadro 60. Coe� ciente de endebedamento a longo prazo das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200634

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,15 0,47 0,98 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 2 1 1 0 0 0 4 0,41

2,40-4,81 millóns 2 0 0 0 0 0 2 0,01

4,81-7,21 millóns 4 0 0 0 0 0 4 0,17

> 7,21 millóns 5 2 2 0 0 0 9 0,43

Nº cooperativas intervalos ratios 13 3 3 0 0 0 19 0,33

Cadro 61. Coe� ciente de endebedamento a curto prazo das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200635

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,31 0,55 0,99 1,71 2,04 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 3 0 1 0 0 0 4 0,39

2,40-4,81 millóns 1 1 0 0 0 0 2 0,43

4,81-7,21 millóns 1 1 2 0 0 0 4 0,67

> 7,21 millóns 2 2 3 0 1 1 9 0,99

Nº cooperativas intervalos ratios 7 4 6 0 1 1 19 0,74

Polo que respecta a curto prazo, existe unha gran dispersión, deste xeito, existen valores en case tó-
dolos intervalos, segundo observamos no cadro 61. Un 57,89% das cooperativas teñen valores razoables, e 
dicir no primeiro e segundo intervalo, as do terceiro intervalo son valores altos e o resto, podemos considerar 
valores altos, polo que deberían analizar a súa estrutura fi nanceira, xa que terían difi cultades para aceder a 
fi nanciamento alleo.

No gráfi co 104 fi gura a evolución do coefi ciente de endebedamento a longo prazo para as cooperativas 
gandeiras con fabrica de penso e, observamos mostra unha tendencia a alza, situándose no exercicio 2006 
nun 0,33.

Grá� co 104

COEF. ENDEBEDAMENTO A L/P  COOP. GAND. CON FÁBRICA DE 
PENSO (2006)

0,330,310,32
0,260,26

2002 2003 2004 2005 2006

34 Coeficiente de endebedamento a longo prazo = Débedas a longo prazo / Neto.

35 Coeficiente de endebedamento a curto prazo = Débedas a curto prazo / Neto.
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Grá� co 105

COEF. ENDEBEDAMENTO A C/P DAS COOP. GANDEIRAS CON 
FÁBRICA DE PENSO (2006)

0,740,780,840,760,75

2002 2003 2004 2005 2006

A evolución do coefi ciente de endebedamento a curto prazo durante o período 2002-2006, para as 
cooperativas gandeiras con fabrica de penso fi gura no gráfi co 105. Dáse un comportamento cíclico con 
variación pequenas, alcanzando un máximo no 2004 e mínimo no 2006

5.3.2.- Análise da conta de resultados das cooperativas con fábrica de penso36

O excedente despois de impostos obtido polas cooperativas gandeiras con fabrica de pensos, repre-
senta o 0,68% do valor da produción, mentres que no conxunto das cooperativas gandeiras, este valor é de 
0,59%.

As vendas netas representan o 98,97% do valor de produción e durante do exercicio 2006 experimen-
taron un crecemento do 2,98%, séguenlle a moita distancia as subvención a explotación cunha participación 
no valor da producción do 0,50%, o resto dos ingresos teñen importes moi pequenos.

As compras netas e a partida de gastos mais importante, representan o 85,50% do valor de produción, 
incrementándose durante o exercicio 2006, nun 1,34%. 

Grá� co 106

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS EXTERNOS DE EXPLOTACIÓN NAS 
COOP. GANDEIRAS CON FÁBRICA DE PENSO
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Os gastos externos de explotación representan o 6,73% do valor de produción. Durante o exercicio 
2006, incrementáronse nun 4,60% e a súa distribución fi gura no gráfi co 106.

36 Ademais da información dos Anexos V e VI, tamén se emprega neste epígrafe os datos produtivos falicitados polas cooperativas da mostra a través das enquisas 
realizadas. Para unha análise máis fonda, véxase 5.3.4.- Aspectos produtivos das cooperativas con fábrica de penso.
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Grá� co 107

DISTRIBUCIÓN DOS GASTOS DE PERSOAL DAS COOP. 
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Os gastos de persoal representan o 5,40% do valor de producción e increméntanse no 2006 nun 
8,22%. No gráfi co 107 fi gura a distribución para dito exercicio.

Índice de absorción de custes � xos

No cadro 62 fi guran os valores do índice de absorción de custos fi xos para as cooperativas gandeiras 
con fábrica de pensos e, observamos que un 42,11% das cooperativas con fábrica de penso necesitan de 
media un 88% das vendas para cubrir os custos fi xos, que si ben estas cooperativas teñen moitos investi-
mentos e polo tanto un gasto importante en amortización, son valores altos. Hai un número signifi cativo de 
cooperativas, o 42,11% nas que a totalidade das súas vendas non cobren os custes fi xos, polo que deberían 
analizar esta situación e buscar medidas correctoras.

Cadro 62. Índice de absorción de custes � xos das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200637

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0,40 0.40-0.60 0.61-0.80 0.81-1.00 1.01-1.40 >1.40 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,53 0,74 0,88 1,10 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 0 0 1 3 0 4 1,01

2,40-4,81 millóns 0 0 2 0 0 0 2 0,74

4,81-7,21 millóns 0 0 0 2 2 0 4 0,97

> 7,21 millóns 0 1 0 5 3 0 9 0,94

Nº cooperativas intervalos ratios 0 1 2 8 8 0 19 0,94

No gráfi co 108 mostramos a tendencia deste índice para o período 2002-2006 e, tende a alza ata 
o exercicio 2004, onde se sitúa cun valor por encima da unidade e nos exercicios 2005 e 2006 baixa para 
situarse no 2006 no 0,94.

37 Índice de absorción de custes fixos = Punto morto (€) / Vendas.
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Grá� co 108

ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE CUSTOS FIXOS DAS COOP. 
GANDEIRAS CON FÁBRICA DE PENSO  (2006)
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Os valores obtidos en 2006 polas cooperativas gandeiras con fabrica de penso fi guran no cadro 63, 
observando que o 42,11% das cooperativas que terían que aumentar as súas vendas para saír de perdas, e 
noutro 42,11%, as vendas poden descender moi pouco para que a cooperativa siga obtendo un resultado 
positivo.

Cadro 63. Índice de e� ciencia comercial das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200638

Intervalos Nº Coop. Media  de

<-1 -1-0 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.80 >0.80 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,10 0,12 0,26 0,47 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 3 1 0 0 0 4 -0,01

2,40-4,81 millóns 0 0 0 2 0 0 2 0,26

4,81-7,21 millóns 0 2 2 0 0 0 4 0,03

> 7,21 millóns 0 3 5 0 1 0 9 0,06

Nº cooperativas intervalos ratios 0 8 8 2 1 0 19 0,06

A evolución media do índice de efi ciencia comercial para o período 2002-2006 das cooperativas gan-
deiras con fabrica de penso, refl íctese no gráfi co 109, e presenta unha tendencia a baixa, acadando un valor 
negativo de -0,18 no exercicio 2004, que implica que as cooperativas por termo medio non poderían reducir 
as súas vendas sen entrar en perdas. No exercicio 2005 e 2006 este valor recuperase para situarse no 0,08 e 
0,06 respectivamente, que aínda que sexa un valor positivo, é un valor baixo.

Grá� co 109
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GANDEIRAS CON FÁBRICA DE PENSO (2006)
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38 Índice de eficiencia comercial = (Vendas – Punto morto) / Vendas.
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Índice de seguridade de custes variables

Os valores do índice de seguridade de custes variables das cooperativas gandeiras con fabrica de 
penso fi guran no cadro 64 e, observamos que un 42,11% das cooperativas teñen que diminuír os custes 
variables para saír de perdas e no resto das cooperativas a variación a alza dos custes variables non podería 
superar o 2% sen que entren en perdas, este intervalo de variabilidade dos custes variables é moi pequeno, 
e por calquera factor alleo a cooperativa, se produce unha alza dos custes variables a cooperativa entre en 
perdas.

Cadro 64. Índice de seguridade de custes variables das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200639

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

<-0,1 -0,09-0 0-0,10 0,11-0,20 0,21-0,30 >0,30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,01 0,02 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 3 1 0 0 0 4 0,00

2,40-4,81 millóns 0 0 2 0 0 0 2 0,02

4,81-7,21 millóns 0 2 2 0 0 0 4 0,00

> 7,21 millóns 0 3 6 0 0 0 9 0,01

Nº cooperativas intervalos ratios 0 8 11 0 0 0 19 0,01

O valor medio do ratio para as cooperativas gandeiras con fábrica de penso no período 2002-2006 
observámolo no gráfi co 110 e tende a baixa a partir do exercicio 2002, situándose no 2006 nun valor de 0,01, 
aínda que o intervalo de variación é moi pequeno (0,01-0,03)

Grá� co 110

ÍNDICE DE SEGURIDAD E CUSTOS VARIABLES DAS COOP. 
GANDEIRAS CON FÁBRICA DE PENSO (2006)
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Índice de seguridade de custes � xos

Os valores deste índice expóñense no cadro 65 e, observamos que o 42,10% das cooperativas teñen 
valores negativos, polo que terían que analizar esta situación, para saír dela. Unha cooperativa soamente 
podería aumentar os custes fi xos no 1%, o resto das cooperativas obteñen valores positivos, as situadas no 
cuarto intervalo cunha media do 14% pode ser un valor razoable, aínda que non alto e as situadas nos dous 
últimos intervalos, poidan que sexan valores altos.

39 Índice de seguridade de custes variables = Bfº da explotación / Custes variables da explotación.
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Cadro 65. Índice de seguridade de custes � xos das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200640

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

<-0,1 -0,09-0 0-0,10 0,11-0,20 0,21-0,30 >0,30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,18 -0,02 0,01 0,14 0,24 0,53 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 3 0 1 0 0 4 0,00

2,40-4,81 millóns 0 0 0 0 0 2 2 0,36

4,81-7,21 millóns 1 1 0 2 0 0 4 0,05

> 7,21 millóns 2 1 1 3 1 1 9 0,12

Nº cooperativas intervalos ratios 3 5 1 6 1 3 19 0,11

No gráfi co 111 fi gura a evolución do índice de seguridade de custes fi xos das cooperativas gandeiras 
con fabrica de penso e, mostra unha tendencia a baixa ata o 2004, recuperándose lixeiramente no 2005, e 
volvendo a baixar no 2006 para situarse nun valor de 0,11

Grá� co 111

ÍNDICE SEGURIDADE CUSTOS FIXOS DAS COOP. GANDEIRAS  
CON FÁBRICA DE PENSO (2006)
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5.3.3.- Análise da liquidez, solvencia e rendibilidade das cooperativas con fábrica de penso

Liquidez xeral

No cadro 66 fi guran os valores obtidos para as cooperativas gandeiras con fabrica de pensos e, pre-
sentan unha gran dispersión, o mostrar valores en tódolos intervalos, e polo tanto que o valor situado no 
primeiro intervalo é moi baixo, os situados no segundo e terceiro intervalo teñen valores aceptables e o resto 
son valores altos.

40 Índice de seguridade de custes fixos = Bfº da explotación / Custes fixos da explotación.
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Cadro 66. Ratio liquidez xeral das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200641

Intervalos Nº Coop. Media  de

0.20-1.10 1.11-1.70 1.71-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 >3.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,49 1,32 1,85 2,28 2,72 8,59 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 1 1 1 0 1 4 3,45

2,40-4,81 millóns 0 0 0 1 1 0 2 2,44

4,81-7,21 millóns 0 2 0 1 1 0 4 1,97

> 7,21 millóns 1 5 1 0 2 0 9 1,62

Nº cooperativas intervalos ratios 1 8 2 3 4 1 19 2,16

No gráfi co 112 mostramos a evolución da liquidez xeral das cooperativas gandeiras con fábrica de 
penso para o período 2002-2006, manténdose a súa evolución no intervalo 1,96-2,16, mostrando unha 
tendencia á alza ata o 2003, baixando no 2004 e 2005, e volvendo a incrementarse no 2006 para acadar un 
valor de 2,16.

Grá� co 112

LIQUIDEZ XERAL DAS COOP. GANDEIRAS CON FÁBRICA DE PENSO 
(2006)

2,161,992,052,142,01

2002 2003 2004 2005 2006

Fondo de manobra

No cadro 67 fi guran os valores obtidos para as cooperativas gandeiras con fabrica de penso, no que 
observamos que existe unha gran dispersión, que vai desde unha cooperativa con valor negativo, hasta 
cooperativas que fi nancian mais do 50% do circulante con fondos permanentes. A cooperativa con valor 
negativo debe analizar a súa situación posto que é un valor moi alto, e as que superan o valor de 0,50 teñen 
que analizar se é necesario un volume de fi nanciamento permanente tan alto.

41 Liquidez xeral = Activo circulante / Pasivo circulante.
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Cadro 67. Fondo de manobra das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200642

Intervalos Nº Coop. Media  de

<-0.5 -0.50-0 0.01-0.20 0.21-0.30 0.31-0.50 >0.50 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -1,05 0,15 0,24 0,39 0,64 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 0 1 0 1 2 4 0,50

2,40-4,81 millóns 0 0 0 0 0 2 2 0,59

4,81-7,21 millóns 0 0 0 1 1 2 4 0,44

> 7,21 millóns 1 0 1 3 2 2 9 0,21

Nº cooperativas intervalos ratios 1 0 2 4 4 8 19 0,36

Grá� co 113

FONDO DE MANOBRA DAS COOP.  GANDEIRAS CON FÁBRICA DE 
PENSO (2006)

0,360,370,310,360,37

2002 2003 2004 2005 2006

No gráfi co 113 fi gura a evolución do fondo de manobra para o período 2002-2006 e, observamos que 
a media deste ratio mantense durante o período en valores moi próximo, situados no intervalo (0,31-0,37).

Liquidez inmediata

Os valores do ratio de liquidez inmediata das cooperativas gandeiras con fábrica de penso expoñé-
molos no cadro 68 e, mostran unha gran dispersión o mesmo que os de liquidez xeral, cómpre sinalar que 
15,78% dos valores son baixos, que un 31,57% están dentro do intervalo ideal, e o resto teñen valores 
superiores a unidade.

42 Fondo de manobra do activo circulante en tanto por un = (Recursos permanentes – Activo fixo)/Activo circulante.
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Cadro 68. Ratio de liquidez inmediata das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200643

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0,5 0.51-0.80 0.81-1.00 1.01-1.70 1.71-2.30 >2.30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,46 0,74 0,94 1,48 1,96 3,73 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 1 0 2 0 1 4 2,54

2,40-4,81 millóns 0 0 0 1 1 0 2 1,71

4,81-7,21 millóns 0 0 2 1 0 1 4 1,44

> 7,21 millóns 1 1 4 0 2 1 9 1,25

Nº cooperativas intervalos ratios 1 2 6 4 3 3 19 1,61

A evolución para o período 2002-2006 fi gura no gráfi co 114. Percíbese unha tendencia á alza ata o 
exercicio 2003, onde acada un valor máximo de 1,57, unha baixada nos exercicio 2004 e 2005, acadando o 
fi nal un valor de 1,36 e volvendo a subir no exercicio 2006 para acadar un valor de 1,61.

Grá� co 114

LIQUIDEZ INMEDIATA DAS COOP. GANDEIRAS CON FÁBRICA DE 
PENSO (2006)
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Coe� ciente de garantía

No cadro 69 fi gura a garantía que ofrecen as cooperativas con fábrica de penso ós seus acredores, que 
pódese considerar como boa, aínda que hai 3 cooperativas con valores inferiores a 1,5.

43 Liquidez inmediata = (Activo circulante – “stocks”)/Pasivo circulante.
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Cadro 69. Coe� ciente de garantía das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200644

Intervalos Nº Coop. Media  de

1-1.30 1.31-1.60 1.61-2.00 2.01-2.40 2.41-3.00 >3.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 1,41 1,75 2,18 2,85 4,04 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 1 0 1 0 2 4 3,79

2,40-4,81 millóns 0 0 0 0 0 2 2 3,26

4,81-7,21 millóns 0 0 2 0 1 1 4 2,40

> 7,21 millóns 0 2 3 2 1 1 9 2,02

Nº cooperativas intervalos ratios 0 3 5 3 2 6 19 2,60

A evolución do coefi ciente de garantía no período 2002-2006 fi gura no gráfi co 115, observando unha 
tendencia cíclica no intervalo 2,41 a 2,63, alcanzando un valor de 2,60 no ano 2006.

Grá� co 115

COEFICIENTE DE GARANTÍA DAS COOP. GANDEIRAS CON FÁBRICA DE PENSO 
(2006)

2,6

2,42,41

2,632,55

2002 2003 2004 2005 2006

Rendibilidade económica 

No cadro 70 expoñemos os valores da rendibilidade económica correspondentes o exercicio 2006, 
observando que o 89,47% das cooperativas obteñen un valor inferior o 10% e destas, un 10,59% valores 
negativos, polo que aínda tendo en conta cal é o obxectivo das cooperativas, estes valores son baixos. 

44 Coeficiente de garantía = Activo real / Pasivo esixible.
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Cadro 70. Rendibilidade económica das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200645

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0.00-0.05 0.06-0,10 0.11-0,15 0.16-0,20 >0,20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,02 0,02 0,06 0,12 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 4 0 0 0 0 4 0,01

2,40-4,81 millóns 0 0 1 1 0 0 2 0,09

4,81-7,21 millóns 1 3 0 0 0 0 4 0,01

> 7,21 millóns 1 6 1 1 0 0 9 0,04

Nº cooperativas intervalos ratios 2 13 2 2 0 0 19 0,03

No gráfi co 116 observamos unha tendencia á baixa desde o exercicio 2002, acadando un valor de 0,03 
no ano 2006

Grá� co 116

RENDIBILIDADE ECONÓMICA DAS COOP. GANDEIRAS CON 
FÁBRICA DE PENSO (2006)

0,030,030,040,060,09

2002 2003 2004 2005 2006

Marxe comercial

Os valores da marxe comercial para o ano 2006 das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 
expoñémolos no cadro 71, no que observamos que a maioría das cooperativas traballan con marxes moi 
pequenas, e incluso algunhas cun marxes negativas.

Cadro 71. Marxe comercial das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200646

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0.00-0.05 0.06-0,10 0.11-0,15 0.16-0,20 >0,20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,01 0,01 0,05 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 4 0 0 0 0 4 0,01

2,40-4,81 millóns 0 2 0 0 0 0 2 0,02

4,81-7,21 millóns 1 3 0 0 0 0 4 0,00

> 7,21 millóns 1 7 1 0 0 0 9 0,01

Nº cooperativas intervalos ratios 2 16 1 0 0 0 19 0,01

45 Rendibilidade económica = BAIT / Activos.

46 Marxe comercial = BAIT / Vendas.
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No gráfi co 117, observamos que este ratio mantense nos últimos 3 exercicios no 0,01, que pode que 
sexa un valor moi baixo.

Grá� co 117

MARXE COMERCIAL DAS COOP. GANDEIRAS CON FÁBRICA DE 
PENSO (2006)

0,010,010,010,030,03

2002 2003 2004 2005 2006

Rotación de activos

Os valores obtidos polas cooperativas gandeiras con fábrica de penso durante o exercicio 2006 expo-
ñémolos no cadro 72, observando unha gran dispersión, debido a que as cooperativas realizan máis activida-
des que a de fabricación de penso.

Cadro 72. Rotación de activos das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200647

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-1 1.01-2 2.01-3 3.01-4 4.01-5 >5 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 1,59 2,54 3,56 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 0 4 0 0 0 0 4 1,56

2,40-4,81 millóns 0 0 0 2 0 0 2 3,57

4,81-7,21 millóns 0 0 2 2 0 0 4 3,08

> 7,21 millóns 0 1 6 2 0 0 9 2,66

Nº cooperativas intervalos ratios 0 5 8 6 0 0 19 2,61

No gráfi co 118 fi gura a evolución da rotación de activos e, observamos unha tendencia á baixa, para 
acadar no 2006 cun valor de 2,61.

Grá� co 118

ROTACIÓN DE ACTIVOS DAS COOP. GANDEIRAS CON FÁBRICA DE 
PENSO (2006)

2,612,712,8
3,123,41

2002 2003 2004 2005 2006

Rendibilidade � nanceira

Os valores obtidos para o ano 2006 fi guran no cadro 73, observamos que un 15,78% das coopera-
tivas obteñen valores negativos polo que deberían analizar a súa situación e tomar as medidas correctoras 

47 Rotación de activos = Vendas / Activos.
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necesarias, o 27,78% obteñen valores pequenos, aínda que este se poden estar xustifi cado, e o resto valores 
lixeiramente altos.

Cadro 73. Rendibilidade � nanceira das cooperativas gandeiras con fábrica de penso 200648

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0-0,05 0,05-0,10 0.11-0.15 0.16-0.20 >0.20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,03 0,02 0,08 0,12 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 0 0 0 0

0,60-2,40 millóns 1 3 0 0 0 0 4 0,01

2,40-4,81 millóns 0 0 1 1 0 0 2 0,11

4,81-7,21 millóns 1 2 1 0 0 0 4 0,03

> 7,21 millóns 1 5 2 1 0 0 9 0,04

Nº cooperativas intervalos ratios 3 10 4 2 0 0 19 0,04

A evolución da rendibilidade fi nanceira para as cooperativas gandeiras con fábrica de penso expoñé-
mola no gráfi co 119, observando unha tendencia á baixa durante hasta o ano 2005, recuperándose no 2006 
para acadar un valor de 0,04.

Grá� co 119

RENDIBILIDADE FINANCEIRA DAS COOP. GANDEIRAS CON 
FÁBRICA DE PENSO (2006)

0,040,020,020,06
0,11

2002 2003 2004 2005 2006

48 Rendibilidade financeira = BDT / Recursos propios.
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ANEXO V: Balance agregado das cooperativas gandeiras con fábrica de penso (€)

2005 %S/
TOTAIS

2006 %S/
TOTAIS %VAR.ACTIVO TOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

SOCIOS DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 24.266,59 1.277,19 0,04% 64.566,00 3.398,21 0,09% 166,07%
INMOBILIZADO 30.738.405,84 1.617.810,83 44,50% 31.410.126,92 1.653.164,57 44,35% 2,19%

Gastos de establecemento 8.780,18 462,11 0,01% 6.536,06 344,00 0,01% -25,56%
Inmobilizacións inmateriais 634.761,04 33.408,48 0,92% 539.302,14 28.384,32 0,76% -15,04%
Inmobilizacións materiais 26.559.056,48 1.397.845,08 38,45% 27.565.968,52 1.450.840,45 38,93% 3,79%
Inmobilizacións financeiras 3.535.808,14 186.095,17 5,12% 3.298.320,20 173.595,80 4,66% -6,72%

GASTOS A DISTRIBUÍR EN VARIOS EX. 125.409,46 6.600,50 0,18% 84.327,48 4.438,29 0,12% -32,76%
ACTIVO CIRCULANTE 38.181.800,13 2.009.568,43 55,28% 39.258.455,98 2.066.234,53 55,44% 2,82%

Socios desembolsos esixidos 110.392,71 5.810,14 0,16% 68.577,56 3.609,35 0,10% -37,88%
Existencias 12.120.193,94 637.904,94 17,55% 10.903.718,86 573.879,94 15,40% -10,04%
Debedores 20.153.594,79 1.060.715,52 29,18% 22.005.696,51 1.158.194,55 31,07% 9,19%
Investimentos financeiros temporais 1.444.432,93 76.022,79 2,09% 838.364,89 44.124,47 1,18% -41,96%

TESOURERIA 4.284.926,19 225.522,43 6,20% 5.362.293,75 282.225,99 7,57% 25,14%
AXUSTES PERIODIFICACIÓN 68.259,57 3.592,61 0,10% 79.804,41 4.200,23 0,11% 16,91%
TOTAL ACTIVO 69.069.882,02 3.635.256,95 100,00% 70.817.476,38 3.727.235,60 100,00% 2,53%
PASIVO

Capital social 8.956.517,90 471.395,68 12,97% 9.042.091,10 475.899,53 12,77% 0,96%
Reservas 21.614.241,49 1.137.591,66 31,29% 22.528.284,65 1.185.699,19 31,81% 4,23%
Ingresos a distribuir en varios exer. 4.034.510,25 212.342,64 5,84% 3.696.621,12 194.559,01 5,22% -8,37%

TOTAL RECURSOS PROPIOS 34.605.269,65 1.821.329,98 50,10% 35.266.996,87 1.856.157,73 49,80% 1,91%
Provisións para riscos e gastos 15.025,00 790,79 0,02% 104.530,01 5.501,58 0,15% 595,71%
Fondo de Formación e Pro. cooperativo 767.429,28 40.391,01 1,11% 751.079,88 39.530,52 1,06% -2,13%
Acreedores a longo prazo 9.167.906,91 482.521,42 13,27% 9.470.445,30 498.444,49 13,37% 3,30%

TOTAL RECURSOS PERMANENTES 45.323.060,12 2.385.424,22 65,62% 45.593.052,06 2.399.634,32 64,38% 0,60%
Acreedores a curto prazo 24.526.495,65 1.290.868,19 35,51% 25.213.878,14 1.327.046,22 35,60% 2,80%
Axustes por periodificación -12.244,47 -644,45 -0,02% 10.546,18 555,06 0,01% -186,13%

TOTAL RECURSOS ALLEOS 34.464.612,37 1.813.926,97 49,90% 35.550.479,51 1.871.077,87 50,20% 3,15%
TOTAL PASIVO 69.069.882,02 3.635.256,95 100,00% 70.817.476,38 3.727.235,60 100,00% 2,53%

ANEXO VI: Conta de resultados agregada das cooperativas gandeiras con fábrica de penso (€)

2005 % s/v. 
prod.

2006 % s/v. 
prod. VariaciónTOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

Vendas netas 179.483.991,85 9.446.525,89 97,73% 184.831.292,08 9.727.962,74 98,97% 2,98%
Outros ingresos da explotación 3.518.347,66 185.176,19 1,92% 1.037.067,17 54.582,48 0,56% -70,52%
Variación de existencias -32.856,77 -1.729,30 -0,02% -57.854,67 -3.044,98 -0,03% 76,08%
Traballos real.pola empr. para o seu inm. 68.274,00 3.593,37 0,04% 21.778,00 1.146,21 0,01% 0,00%
Incorp.ó activo gtos for.débedas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Subvencións a explotación 607.018,07 31.948,32 0,33% 924.665,34 48.666,60 0,50% 52,33%
VALOR DA PRODUCCIÓN 183.644.774,81 9.665.514,46 100,00% 186.756.947,92 9.829.313,05 100,00% 1,69%
Compras netas 157.572.555,34 8.293.292,39 85,80% 159.682.564,09 8.404.345,48 85,50% 1,34%
Gastos externos da explotación 12.012.039,20 632.212,59 6,54% 12.564.735,25 661.301,86 6,73% 4,60%
VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 14.060.180,27 740.009,49 7,66% 14.509.648,58 763.665,71 7,77% 3,20%
Outros gastos 0,00 0,00 0,00% 55.146,37 2.902,44 0,03% -
Outros ingresos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Gastos de persoal 9.311.902,44 490.100,13 5,07% 10.077.366,63 530.387,72 5,40% 8,22%
RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN 4.748.277,83 249.909,36 2,59% 4.377.135,58 230.375,56 2,34% -7,82%
Dotacións para amortización inmobilizado 2.988.846,99 157.307,74 1,63% 3.056.057,16 160.845,11 1,64% 2,25%
Dotacións para provisións e prov.aplic. 201.198,33 10.589,39 0,11% -101.723,11 -5.353,85 -0,05% -150,56%
RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN 1.525.058,69 80.266,25 0,83% 1.212.380,89 63.809,52 0,65% -20,50%
Ingresos financeiros 253.682,35 13.351,70 0,14% 246.652,40 12.981,71 0,13% -2,77%
Gastos financeiros 915.083,74 48.162,30 0,50% 902.656,77 47.508,25 0,48% -1,36%
RESULTADOS DE ACTI.ORDINARIAS 863.657,30 45.455,65 0,47% 556.376,52 29.282,97 0,30% -35,58%
Ingresos extraordinarios 1.233.021,16 64.895,85 0,67% 1.317.785,26 69.357,12 0,71% 6,87%
Gastos extraordinarios 461.455,46 24.287,13 0,25% 361.378,89 19.019,94 0,19% -21,69%
BENEFICIO ANTES DE IMPOSTOS 1.635.223,00 86.064,37 0,89% 1.512.782,89 79.620,15 0,81% -7,49%
Imposto de sociedades 266.381,50 14.020,08 0,15% 189.484,40 9.972,86 0,10% -28,87%
BENEFICIO DESPOIS DE IMPOSTOS 1.368.841,50 72.044,29 0,75% 1.323.298,49 69.647,29 0,71% -3,33%
Dotación FEFP 62.464,30 3.287,59 0,03% 59.347,74 3.123,57 0,03% -4,99%
Ingresos imputables ao FEFP 6.643,00 349,63 0,00% 7.444,00 391,79 0,00% 12,06%
EXCEDENTE POSITIVO OU NEGATIVO COOP 1.306.377,20 68.756,69 0,71% 1.271.394,75 66.915,51 0,68% -2,68%
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5.4. ANÁLISE ECONÓMICA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS49

Neste apartado vamos analizar as cooperativas cuxa actividade principal e a elaboración e comerciali-
zación de viño

5.4.1.- Análise da estrutura económico-� nanceira das cooperativas vitivinícolas

Nos gráfi cos 120 e 121, representamos a estrutura económico-fi nanceira das cooperativas vitiviníco-
las no exercicio 2005 e 2006.

Grá� co 120 Grá� co 121
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A estrutura económica das cooperativas vitivinícolas, alcanza un importe de 65,13 millóns de euros, 
que están distribuídos do seguinte xeito: un 36,12% corresponde a activo fi xo e un 63,88% corresponde 
a circulante, a súa evolución durante o exercicio 2006 foi dun incremento do 12,40%. A participación da 
parte fi xa no activo total é menor que no conxunto das cooperativas da mostra e mesmo que nas empresas 
analizadas no Ardán50.

As partidas máis importantes do inmobilizado as mostramos no gráfi co 122, observando que a partida 
máis importante son as inmobilizacións materiais.

49 información empregada na elaboración deste epígrafe recóllese no Anexo VII e no Anexo VIII.

50 Onde alcanza un valor do 41,62% e un 40,28%, respectivamente.
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As inmobilizacións inmateriais supoñen o 1,90% da estrutura económica, incrementándose no a) 
2006 un 2,56%. Esta porcentaxe é maior que o conxunto das cooperativas da mostra e menor que 
o das empresas analizadas polo Ardán51, están compostas por: un 5,80% de gastos de I+D, un 
6,81% por patentes, un 19,33% por aplicacións informáticas, un 17,22% dereitos de arrendamento 
fi nanceiros e un 50,84% por outro inmobilizado inmaterial. Todos estes elementos están amortiza-
dos nun 15,19,03%.

As inmobilizacións materiais supoñen o 30,07% do total do activo, evolucionando positivamen-b) 
te durante o exercicio 2006 nun 4,66%. No conxunto das cooperativas da mostra representan o 
35,02%52 da estrutura económica. Están amortizadas nun 45,83%.

A composición das inmobilizacións materiais fi gura no gráfi co 123, e a continuación analízase cada c) 
unha das partidas que as compoñen.

Os terreos supoñen o 1,60% do total do activo, mentres que nas cooperativas da mostra esta •	
porcentaxe sitúase no 3,12%.

As construcións representan un 18,76% da estrutura económica, esta participación é semellante •	
no conxunto das cooperativas analizadas, onde acada un valor de 18,94%.

51 Porcentaxes do 1,18% e 3,2,98%, respectivamente.

52 Porcentaxe que diminúe ata 24,17% no caso das empresas estudadas no Ardán.
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Grá� co 123
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As instalacións técnicas alcanzan unha participación na estrutura económica do 7,60%, inferior •	
á das cooperativas da mostra (9,95%).

A maquinaria representa o 16,00% do total do activo, esta participación é inferior o conxunto de •	
cooperativas da mostra (20,48%).

O resto das partidas acadan unha participación do 11,55 da estrutura económica, mentres que •	
no conxunto das cooperativas da mostra esta participación é do 10,34%.

As inmobilizacións fi nanceiras supoñen o 3,32% do activo total, mentres que no conxunto de coo-d) 
perativas da mostra supón o 4,81% Esta partida experimentou unha diminución no exercicio 2006 
do 13,79%.

O activo circulante das cooperativas de viño participa na estrutura económica nun 63,88%. Esta partici-
pación no conxunto da mostra supón o 58,38%53. A súa composición refl ectímola no gráfi co 124, destacando 
as seguintes características de cada unha delas.

As existencias supoñen o 36,67% da estrutura económica, e sufriron un incremento durante o exer-a) 
cicio 2006 do 26,16%. Están compostas do seguinte xeito: un 33,58% corresponde a existencias 
comerciais, un 27,11% a materias primas, un 6,03% a productos semirrematados, un 4,59% a 
productos rematados, un 1,58% a outros aprovisionamentos e un 47,28 a productos en curso. As 
existencias están aprovisionadas nun 0,17%.

53 Nas empresas analizadas no Ardán representa o 60,38 %.
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Grá� co 124
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COMPOSICIÓN DO CIRCULANTE DAS COOP. DE VIÑO (Miles €)
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Os debedores representan o 21,59% do total do activo, incrementándose no 2006 nun 6,51%.b) 

Os investimentos fi nanceiros temporais supoñen o 3,44% da estrutura económica, e incremen-c) 
táronse durante o exercicio 2006 nun 61,66%.

A tesourería alcanza unha participación no activo total do 2,15%, mentres que no conxunto de d) 
cooperativas da mostra, esta participación é do 5,22%, experimentou un crecemento do 6,33% 
durante o exercicio 2006.

Dentro da análise fi nanceira das cooperativas vitivinícolas, podemos destacar as seguintes caracterís-
ticas.

En primeiro lugar, a estrutura fi nanceira está constituída nun 50,82% por recursos propios, nun 4,82% 
por recursos alleos a longo prazo e nun 44,36% por recursos alleos a curto prazo. No conxunto das coope-
rativas analizadas estes valores son 48,49%, 11,75% e 39,75% respectivamente54. 

A composición dos recursos propios a expoñemos no gráfi co 125.

54 Nas empresas analizadas polo Ardán a distribución é do 31,56%, 18,82 e do 49,62%, respectivamente.
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Grá� co 125
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O capital social das cooperativas vitivinícolas supón o 23,79% da estrutura fi nanceira, fronte o a) 
18,90% que supón no conxunto das cooperativas da mostra. Durante o exercicio 2006 experimen-
tou un crecemento do 4,83%.

As reservas representan o 21,64% do total do activo, e incrementáronse nun 5,31% durante o exer-b) 
cicio 2006. Están constituídas polo fondo de reserva obrigatorio (24,87%), polo fondo de reservas 
voluntarias (69,92%) e por outras reservas (25,21%).

Os ingresos a distribuír en varios exercicios supoñen o 5,39% da estrutura fi nanceira, fronte o c) 
5,67% que representan no conxunto das cooperativas da mostra. Experimentaron unha diminución 
do 111,34% durante o ano 2006.

A composición do fi nanciamento alleo refl íctese no gráfi co 126, observando que a partida mais impor-
tante son os acredores a curto prazo, que ademais experimentaron un forte crecemento no exercicio 2006.
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Os recursos alleos a longo prazo supoñen o 4,82% da estrutura fi nanceira, no conxunto de coope-a) 
rativas da mostra esta porcentaxe alcanza o 11,75%. A súa composición é a seguinte: un 4,61% de 
fondo de formación e promoción cooperativo, un 87,63% de débedas con entidades de crédito, un 
7,24% de débedas a longo prazo coas Administracións Públicas e un 0,52% de outras débedas.

O fi nanciamento a curto prazo representa o 44,36% do pasivo total, porcentaxe superior ó do b) 
conxunto das cooperativas da mostra, onde alcanza un valor do 339,75%. No 2006 experimentou 
un crecemento do 27,82%. A súa composición é a seguinte: un 10,34% por débedas con entidades 
de créditos, un 80,70% acredores comerciais e nun 8,96% outras débedas.

Coe� ciente de endebedamento55

Nos valores obtidos para o coefi ciente de endebedamento nas cooperativas vitivinícolas, observamos 
unha gran dispersión, e que tres cooperativas obteñen valores moi altos e outras tres valores inferiores a 
unidade.

A evolución para o coefi ciente de endebedamento das cooperativas de viño fi gura no gráfi co 127 para 
o período 2002-2006 e, indicándonos que segue unha tendencia cíclica, pero con valores moi altos, que se 
disparan no 2004, onde alcanzan un valor medio de 2,48, volvendo a baixar no 2005 onde acada un valor de 
2,14 e subindo de novo no exercicio 2006 para situarse cun valor de 2,21. 

Grá� co 127
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Coe� ciente de endebedamento a longo e curto prazo 

A longo prazo o 83,33% das cooperativas analizadas sitúanse no primeiro intervalo cun valor medio do 
0,10 e a outra cooperativa acada un valor de 0,91. A súa evolución no período 2002-2006 fi gura no gráfi co 
128, mostrando unha tendencia a alza a partir do ano 2002, para alcanzar no 2004 un valor medio de 0,38, 
volvendo a baixar no 2005 e 2006, onde acada uns valores de 0,27 e 0,23 respectivamente.

55 Nótese que na análise das sociedades cooperativas vitivinícolas non se van expoñer os cadros coma nos restantes casos, debido a que, ó seren só 6 entidades, os 
valores que se obteñen están situados en distintos intervalos de facturación, podendo darse o risco de a anonimicidade do estudo se vexa quebrantada.
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Grá� co 128
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As cooperativas de viño presentan valores no coefi ciente de endebedamento a curto prazo, moi disper-
sos, e no 66,67% das cooperativas, valores moi altos. Os valores medios para o período 2002 a 2006 fi guran 
no gráfi co 129, observando unha tendencia a alza desde o 2002 ata o 2004, presentando un máximo de 2,10, 
e no 2005 baixa para situarse nun valor de 1,87, volvendo a subir no 2006 para acadar un valor de 1,98

Grá� co 129
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5.4.2.- Análise da conta de resultados das cooperativas vitivinícolas56

As cooperativas de viño obteñen en 2006 un benefi cio despois de impostos 1.039,83 mil euros, que 
supón o 2,88% do valor de produción. Esta porcentaxe é máis alta que no caso do conxunto das cooperativas 
da mostra, onde alcanza un valor de 0,75%.

O valor de produción alcanza un importe de 36,07 millóns de euros e esta distribuído do seguinte xeito: 
por vendas netas un 87,77%, por variación de existencias un 10,45, por outros ingresos da explotación e nun 
1,18% e por subvencións á explotación nun 0,61%.

As compras netas representan o 67,54% do valor de produción, fronte o 83,61% que representan no 
conxunto das cooperativas da mostra.

56 Ademais da información dos Anexos VII e VIII, tamén se emprega neste epígrafe os datos produtivos falicitados polas cooperativas da mostra a través das enquisas 
realizadas. Para unha análise máis fonda, véxase 5.4.4.- Aspectos produtivos das cooperativas vitivinícolas.



XII informe sobre a xestión e o estado económico do cooperativismo agrario en galicia

167

Grá� co 130
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Os gastos externos á explotación supoñen o 15,37% do valor de produción, mentres que no total das 
cooperativas da mostra supoñen o 7,89%. A súa composición refl íctese no gráfi co 130, onde observamos 
que a partida máis importante é a de publicidade e propaganda cun 24% do total.

Os gastos de persoal que representamos no gráfi co 131, representan o 9,24% do valor da produción, 
mais que no conxunto das cooperativas da mostra, onde dito valor é do 5,80%. 

Grá� co 131
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O 83,33% das cooperativas obteñen valores por debaixo da unidade, e o resto obtén un valor moi 
alto
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Grá� co 132
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A evolución do índice de absorción de custes fi xos para as cooperativas de viño, durante o período 
2002-2006, fi gura no gráfi co 132, observando que se mantén en valores próximos a unidade hasta o exercio 
2004, que no 2005 presenta un valor totalmente atípico e no 2006 un valor superior a unidade debido o valor 
moi alto dunha cooperativa, xa que as outras quédanse por debaixo da unidade.

Índice de e� ciencia comercial

A porcentaxe de vendas que as cooperativas de viño poden reducir no exercicio 2006, sen entrar en 
perdas é moi pequeno, e unha delas tería que incrementar signifi cativamente as vendas para saír de perdas.

Grá� co 133
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No gráfi co 133 fi gura a evolución para o índice de efi ciencia comercial das cooperativa de vino durante 
o período 20002-2006 e, observamos que nos mostra uns valores próximos a cero hasta o exercicio 2004, o 
valor do 2005 e un valor atípico e no 2006 terían que incrementar as vendas para saír de perdas

Índice de seguridade de custes variables

Os custes variables das cooperativas vitivinícolas poden incrementarse moi pouco sen que se produza 
unha entrada en situación de perdas, no 83,33% soamente se poden incrementar no 5% e, e nunha coopera-
tiva terían que diminuír para que a cooperativa non dese perdas

A evolución para o período 2001-2005 do índice de seguridade de custes variables das cooperativas 
vitivinícolas, fi gura no gráfi co 134, e observamos unha tendencia a alza ata o ano 2003, onde acada un 
máximo de 0,06, diminuíndo no 2004 e 2005 para acadar un valor de –0,03 e volvendo a recuperarse no 2006 
para alcanzar un valor de 0,01.
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Grá� co 134

ÍNDICE DE SEGURIDAD E CUSTOS VARIABLES DAS COOP. DE 
VIÑO (2006)

0,04
0,06

0,01
-0,03

0,01

2002 2003 2004 2005 2006

0,040,04
0,010,01

-0,03

20052004

0,01

20062006

-0,03

0,040,04
0,060,060,06

0,010,010,010,01

20052005

0,010,010,010,01

Índice de seguridade de custes � xos

Os valores obtidos para o índice de seguridade de custes fi xos nas cooperativas vitivinícolas presentan 
unha gran dispersión e unha cooperativa obtén un valor negativo.

A tendencia deste ratio fi gura no gráfi co 135, mostrando unha tendencia a alza ata o 2003 onde acada 
un valor do 0,23 e volve a diminuír no 2004 e 2005 para situarse nun valor de –0,12 e volvendo a incremen-
tarse no 2006 para acadar un valor de 0,05.

Grá� co 135
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5.4.3.- Análise da liquidez, solvencia e rendibilidade das cooperativas vitivinícolas

Liquidez xeral

Dos valores do ratio de liquidez xeral que presentan as cooperativas de viño, no exercicio 2006, obser-
vamos que un 66,67% das cooperativas teñen un valor razoable, unha ten un valor moi baixo e a outra ten 
un valor moi alto.

No gráfi co 136 expoñemos a evolución da liquidez xeral para as cooperativas de viño durante o quin-
quenio 2002-2006, observando que se mantén en valores similares, nun intervalo de 1,68 a 1,83

Grá� co 136
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Fondo de manobra

No exercicio 2006, hai unha cooperativa que realizou a súa actividade cun fondo de manobra negativo, 
o resto e positivo e unha poden ter un valor alto. 

No gráfi co 137 fi gura a evolución do valor medio do fondo de manobra para o período 2002-2006, 
observando que se mantén durante todo o período en valores próximos o 30%, agás no 2004 que diminúe 
hasta situarse en 0,11.

Grá� co 137
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Liquidez inmediata

O 66,67% das cooperativas de vino, obteñen valores para este ratio por debaixo de 0,80, e unha 
cooperativa sitúase con valor moi alto.

A evolución da liquidez inmediata das cooperativas de viño durante o período 2002-2006 fi guran no 
gráfi co 138, e observamos unha tendencia á baixa durante todo o período, alcanzando o valor de 0,84 no 
exercicio 2006.

Grá� co 138
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Coe� ciente de garantía

Existe unha gran dispersión nos valores obtidos deste ratio para as cooperativas de viño no exercicio 
2006, e unha delas mostra un valor moi alto.

A evolución do coefi ciente de garantía expoñémola no gráfi co 139, onde observamos unha tendencia 
á alza durante os anos 2003, 2004 e 2005 e unha lixeira baixada durante o ano 2006 para acadar un valor de 
2,54.
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Grá� co 139
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Rendibilidade económica

Hai unha cooperativa que ten un valor negativo, e o resto obteñen valores baixos, situándose a media 
no 0,02.

A evolución dos valores medios da rendibilidade económica durante o período 2002-2006 expoñémola 
no gráfi co 140, observando uns valores que oscilan entre -0,01 e 0,04, valores que podemos considerar 
baixos.

Grá� co 140
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Marxe comercial

A marxe comercial das cooperativas de viño no exercicio 2006 sitúase con valores negativos nunha 
cooperativa, valores baixos (media 0,02) no 50% e con valores razoables no 33,33% das cooperativas.

A evolución da media da marxe comercial no período 2002-2006 mostrámola no gráfi co 141, onde 
observamos que nos últimos tres exercicios obtéñense valores moi baixos.

Grá� co 141
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Rotación de activos

A rotación de activos nas cooperativas de viño para o exercicio 2006, é homoxénea, tódalas coope-
rativas sitúanse moi próximas á media (0,57). No gráfi co 142 observamos unha evolución case constante 
durante o quinquenio 2002-2006.

Grá� co 142

ROTACIÓN DE ACTIVOS DAS COOP. DE VIÑO (2006)

0,74 0,64 0,59 0,570,58

2001 2002 2003 2004 2005

Rendibilidade � nanceira

O 66,67% das cooperativas de viño obteñen unha rendibilidade fi nanceira razoable, e o resto obtén 
valores negativos altos, dando unha media negativa segundo observamos no gráfi co 143.

A evolución de rendibilidade fi nanceira das cooperativas de viño durante o período 2002-2006, fi gura 
no gráfi co 143, observando unha rendibilidade positiva nos 3 primeiros exercicios e negativa nos 2 últimos.

Grá� co 143
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ANEXO VII: Balance agregado das cooperativas vitivinícolas (€)

2005 %S/
TOTAIS

2006 %S/
TOTAIS %VAR.ACTIVO TOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

SOCIOS DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 642.462,39 107.077,07 1,11% 531.500,09 88.583,35 0,82% -17,27%
INMOBILIZADO 22.429.663,08 3.738.277,18 38,71% 22.987.894,48 3.831.315,75 35,29% 2,49%

Gastos de establecemento 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Inmobilizacións inmateriais 1.208.641,41 201.440,24 2,09% 1.239.549,68 206.591,61 1,90% 2,56%
Inmobilizacións materiais 18.715.015,98 3.119.169,33 32,30% 19.588.023,40 3.264.670,57 30,07% 4,66%
Inmobilizacións financeiras 2.506.005,69 417.667,62 4,32% 2.160.321,40 360.053,57 3,32% -13,79%

GASTOS A DISTRIBUÍR EN VARIOS EX. 6.700,97 1.116,83 0,01% 8.920,03 1.486,67 0,01% 33,12%
ACTIVO CIRCULANTE 34.869.679,65 5.811.613,28 60,17% 41.603.508,45 6.933.918,08 63,88% 19,31%

Socios desembolsos esixidos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Existencias 18.929.292,38 3.154.882,06 32,67% 23.880.871,67 3.980.145,28 36,67% 26,16%
Debedores 13.204.462,21 2.200.743,70 22,79% 14.063.641,24 2.343.940,21 21,59% 6,51%
Investimentos financeiros temporais 1.387.737,90 231.289,65 2,39% 2.243.439,04 373.906,51 3,44% 61,66%

TESOURERIA 1.314.997,50 219.166,25 2,27% 1.398.179,92 233.029,99 2,15% 6,33%
AXUSTES PERIODIFICACIÓN 33.189,66 5.531,61 0,06% 17.376,58 2.896,10 0,03% -47,64%
TOTAL ACTIVO 57.948.506,09 9.658.084,35 100,00% 65.131.823,05 10.855.303,84 100,00% 12,40%
PASIVO

Capital social 14.780.871,04 2.463.478,51 25,51% 15.494.853,58 2.582.475,60 23,79% 4,83%
Reservas 13.383.455,20 2.230.575,87 23,10% 14.094.363,43 2.349.060,57 21,64% 5,31%
Ingresos a distribuir en varios exer. 3.976.253,74 662.708,96 6,86% 3.509.529,29 584.921,55 5,39% -11,74%

TOTAL RECURSOS PROPIOS 32.140.579,98 5.356.763,33 55,46% 33.098.746,30 5.516.457,72 50,82% 2,98%
Provisións para riscos e gastos 16.210,00 2.701,67 0,03% 0,00 0,00 0,00% -100,00%
Fondo de Formación e Pro. cooperativo 372.658,02 62.109,67 0,64% 346.289,13 57.714,86 0,53% -7,08%
Acreedores a longo prazo 2.814.909,19 469.151,53 4,86% 2.794.631,28 465.771,88 4,29% -0,72%

TOTAL RECURSOS PERMANENTES 35.717.015,21 5.952.835,87 61,64% 36.239.666,71 6.039.944,45 55,64% 1,46%
Acreedores a curto prazo 22.603.976,98 3.767.329,50 39,01% 28.892.156,34 4.815.359,39 44,36% 27,82%
Axustes por periodificación 171,92 28,65 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL RECURSOS ALLEOS 25.807.926,11 4.301.321,02 44,54% 32.033.076,75 5.338.846,13 49,18% 24,12%
TOTAL PASIVO 57.948.506,09 9.658.084,35 100,00% 65.131.823,05 10.855.303,84 100,00% 12,40%

ANEXO VIII: Conta de resultados agregada das cooperativas vitivinícolas (€)

2005 % s/v. 
prod.

2006 % s/v. 
prod. VariaciónTOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

Vendas netas 29.140.846,91 4.856.807,82 80,80% 31.654.497,03 5.275.749,51 87,77% 8,63%
Outros ingresos da explotación 59.918,76 9.986,46 0,17% 425.105,47 70.850,91 1,18% 609,47%
Variación de existencias 976.713,60 162.785,60 2,71% 3.767.524,41 627.920,74 10,45% 0,00%
Traballos real.pola empr. para o seu inm. 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Incorp.ó activo gtos for.débedas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Subvencións a explotación 62.278,52 10.379,75 0,17% 219.978,18 36.663,03 0,61% 253,22%
VALOR DA PRODUCCIÓN 30.239.757,79 5.039.959,63 83,84% 36.067.105,09 6.011.184,18 100,00% 19,27%
Compras netas 20.509.582,21 3.418.263,70 56,87% 24.360.043,16 4.060.007,19 67,54% 18,77%
Gastos externos da explotación 5.045.729,90 840.954,98 13,99% 5.544.597,43 924.099,57 15,37% 9,89%
VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 4.684.445,68 780.740,95 12,99% 6.162.464,50 1.027.077,42 17,09% 31,55%
Outros gastos 82.536,17 13.756,03 0,23% 248.418,86 41.403,14 0,69% 200,98%
Outros ingresos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Gastos de persoal 3.052.511,81 508.751,97 8,46% 3.331.147,72 555.191,29 9,24% 9,13%
RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN 1.549.397,70 258.232,95 4,30% 2.582.897,92 430.482,99 7,16% 66,70%
Dotacións para amortización inmobilizado 1.448.457,47 241.409,58 4,02% 1.584.903,87 264.150,65 4,39% 9,42%
Dotacións para provisións e prov.aplic. 190.071,14 31.678,52 0,53% 80.103,86 13.350,64 0,22% -57,86%
RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN 244.504,73 40.750,79 0,68% 1.001.190,49 166.865,08 2,78% 309,48%
Ingresos financeiros 176.840,59 29.473,43 0,49% 194.855,24 32.475,87 0,54% 10,19%
Gastos financeiros 269.605,11 44.934,19 0,75% 214.700,75 35.783,46 0,60% -20,36%
RESULTADOS DE ACTI.ORDINARIAS 151.740,21 25.290,04 0,42% 981.344,98 163.557,50 2,72% 546,73%
Ingresos extraordinarios 503.634,21 83.939,04 1,40% 325.234,54 54.205,76 0,90% -35,42%
Gastos extraordinarios 8.958,72 1.493,12 0,02% 50.762,88 8.460,48 0,14% 466,63%
BENEFICIO ANTES DE IMPOSTOS 646.415,70 107.735,95 1,79% 1.255.816,64 209.302,77 3,48% 94,27%
Imposto de sociedades -18.776,99 -3.129,50 -0,05% 189.173,51 31.528,92 0,52% -1107,48%
BENEFICIO DESPOIS DE IMPOSTOS 665.192,69 110.865,45 1,84% 1.066.643,13 177.773,86 2,96% 60,35%
Dotación FEFP 187.169,57 3.466,10 0,52% 26.816,51 496,60 0,07% -85,67%
Ingresos imputables ao FEFP 900,51 16,68 0,00% 0,00 0,00 0,00% -100,00%
EXCEDENTE POSITIVO OU NEGATIVO COOP 478.923,63 8.868,96 1,33% 1.039.826,62 19.256,05 2,88% 117,12%
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5.5.-ANÁLISE ECONÓMICA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE HORTA-FLOR57

As cooperativas de horta-fl or constitúen un grupo de 9 cooperativas da mostra, cun volume total de 
balance de 8,42 millóns de euros e cun valor de produción que alcanza un importe de 10,69 millóns de euros. 
No exercicio 2006 o importe do balance diminuíu nun 11,72% e o valor da produción nun 0,74%.

Nos gráfi cos 144 e 145 expoñemos a estrutura do balance das cooperativas de horta. Observamos 
unha menor porcentaxe de recursos propios e de activo circulante que no resto das cooperativas da mostra, 
mentres que os recursos alleos a curto prazo e o activo fi xo mantéñense en termos xerais en valores supe-
riores ás cooperativas da mostra.

Grá� co 144 Grá� co 145
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5.5.1.- Análise da estrutura económica das cooperativas de horta-� or

A estrutura económica das cooperativas de horta-fl or, acada un valor de 8,42 millóns de euros, e 
diminuíu no 11,72% durante o exercicio 2006, e está distribuída do seguinte xeito: activo fi xo un 49,82% e 
activo circulante un 50,17%, mentres que no conxunto das cooperativas da mostra estes valores son dun 
41,62% de activo fi xo e dun 58,38% de circulante.

No gráfi co 146 mostramos a composición do activo fi xo das cooperativas de horta no exercicio 2006

57 A información empregada na elaboración deste epígrafe recóllese no Anexo IX e no Anexo X.
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Grá� co 146
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Os gastos de establecemento representan o 0,03% da estrutura económica, e diminuíron nun a) 
14,42% durante o exercicio 2006, esta diminución débese principalmente a amortización.

As inmobilizacións inmateriais supoñen o 0,80% do total do activo, menos que no conxunto de b) 
cooperativas da mostra, onde acada un valor de 1,18%58. A súa evolución durante o exercicio 2006 
foi dunha diminución do 38,36% e a súa composición é a seguinte: Os gastos de I+D, supoñen o 
0,52%; as patentes, o 31,40%; as aplicacións informáticas, o 50,49%; dereitos de bens en arrenda-
mento fi nanceiro, o 17,58%. Todos estes elementos están amortizados no 29,48%

Ás inmobilizacións materiais correspóndelles o 45,39%c) 59 do total da estrutura económica, produ-
cíndose unha diminución durante o exercicio 2006 do 4,76%, con respecto ó ano anterior. Están 
compostas do seguinte xeito:

Os terreos supoñen o 9,33% da estrutura económica das cooperativas de horta-fl or, valor supe-•	
rior ó do resto das cooperativas cuxo valor é 3,12%.

As construcións representan o 29,74% da estrutura económica, mentres que no caso do total •	
das cooperativas da mostra se sitúa en 18,94%, corresponde as naves onde se almacenan e 
preparan os productos.

As instalacións técnicas posúen unha participación no activo total dun 12,34% do total do activo, •	
fronte o 9,95% que representan no conxunto das cooperativas da mostra. 

A maquinaria representa o 15,10% do activo total, cifra inferior á acadada polo conxunto da •	
mostra (20,48%).

58 Nas empresas analizadas no Ardán esta porcentaxe é do 2,98%.

59 No conxunto das cooperativas da mostra esta porcentaxe é do 35,02%.
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Grá� co 147
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COMPOSICIÓN DO INMOBILIZADO MATERIAL DAS COOP. DE HORTA-
FLOR (Miles €)

2005

2006

O resto das partidas representan o 9,11% do activo total, o que implica que teñen moi pouco •	
peso no importe da capacidade produtiva deste tipo de cooperativas.

Todos estes elementos están amortizados nun 39,16%, valor similar o do conxunto das coope-•	
rativas da mostra que se sitúa no 44,22%

As inmobilizacións fi nanceiras representan o 0,62% do activo total, diminuíron no 2006 nun d) 
12,17%. No conxunto de cooperativas da mostra representan o 4,81%.

O activo circulante das cooperativas hortofl orticolas ten unha menor participación na estrutura eco-
nómica que no total das cooperativas analizadas: un 50,18%, fronte a un 58,38%, e experimentou unha 
diminución do 16,34% durante o exercicio 2006.

A súa distribución refl íctese no gráfi co 148, onde se pode apreciar que a partida máis importante son 
os debedores, aínda que observamos unha forte diminución.
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Grá� co 148

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

So
ci

os
de

se
m

bo
ls

os
es

ix
id

os

Ex
is

te
nc

ia
s

De
be

do
re

s

In
ve

st
im

en
to

s
fin

an
ce

iro
s

te
m

po
ra

is

Te
so

ur
er

ía

Ax
us

te
s

pe
rio

di
fic

ac
ió

n

COMPOSICIÓN DO CIRCULANTE DAS COOP. DE HORTA-FLOR (Miles €)

2005

2006

As existencias representan o 8,12% da estrutura económica, fronte ó 22,98% que representan o a) 
conxunto das cooperativas da mostra, diminuíron un 3,76% no exercicio 2006. Están constituí-
das por existencias comerciais (75,33%), por materias primas (2,34%), por produtos rematados 
(21,12%) e por outros aprovisionamentos (1,21%).

Os debedores supoñen o 33,75% do activo total, mentres que no conxunto das cooperativas da b) 
mostra, esta porcentaxe sitúase no 27,99%. O seu importe distribúese nas seguintes partidas: 
clientes (84,62%), Administracións Públicas (10,88%) e debedores (4,50%), están aprovisionados 
nun 6,42%. 

Os investimentos fi nanceiros temporais representan o 1,69% da estrutura económica. No conxunto c) 
das cooperativas analizadas supoñen o 2,08%.

A tesourería supón o 6,61% do activo, porcentaxe superior á das cooperativas da mostra (5,22%)d) 60. 
Durante o exercicio 2006 experimenta un crecemento do 15,24%.

5.5.2.- Análise da estrutura � nanceira das cooperativas de horta-� or

A estrutura fi nanceira das cooperativas de horta-fl or esta composta nun 43,60% de recursos propios, 
e nun 56,40% de recursos alleos. No caso das cooperativas da mostra esta distribución é do 48,49% para 
recursos propios e 51,51% para recursos alleos61. 

No gráfi co 149, mostramos a composición e evolución dos recursos propios, observando que a parti-
da máis importe é o capital social.

O capital social representa o 27,79% do pasivo total, é a partida mais importante dos fondos pro-a) 
pios e incrementouse no exercicio 2006 nun 0,36%. Esta constituído polas achegas obrigatorias e 
voluntarias dos socios.

60 Nas empresas analizadas no Ardán representa o 3,69%.

61 Nas empresas analizadas no Ardán a proporción é do 31,56% en recursos propios e de 68,44% en recursos alleos.
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As reservas supoñen o 8,59% da estrutura fi nanceira, mentres que nas cooperativas o importe b) 
desta porcentaxe do 29,42%. Están constituídas polo fondo de reserva obrigatorio (63,82%), polo 
fondo de reservas voluntarias (26,30%) e por outras reservas (9,88%). 

Grá� co 149
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Os ingresos a distribuír en varios exercicios están constituídos na súa totalidade por subvencións ó c) 
capital. Representan o 7,21% do pasivo total, mentres que no conxunto das cooperativas da mostra 
este valor é do 5,67%. 

No gráfi co 150, representamos a composición dos fondos alleos das cooperativas de horta-fl or, obser-
vando que a partida mais importante son os acredores a curto prazo, aínda que diminuirán signifi cativamente 
durante o 2006.

As débedas a longo prazo representan o 12,15% da estrutura fi nanceira, e a súa composición é a 
seguinte: fondo de formación e promoción cooperativo nun 2,10%, débedas a longo prazo con entidades de 
crédito nun 85,85%, débedas a longo prazo coa administración nun 9,76% e outras débedas nun 2,29%.

As débedas a curto prazo supoñen o 44,26% do total do pasivo, experimentaron unha diminución 
durante o exercicio 2006 do 18,60%, e as súas partidas mais importantes son: débedas con entidades de 
crédito (19,05%), acredores comerciais (77,96%) e outras débedas non comerciais 2,99%.
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Grá� co 150
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COMPOSICIÓN DOS FONDOS ALLEOS DAS COOP. DE HORTA-FLOR 
(Miles €)
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Coe� ciente de endebedamento

Os valores obtidos para o coefi ciente de endebedamento fi guran no cadro 85 e, observamos unha 
gran dispersión, posto que en tódolos intervalos existen valores, ademais un tercio das cooperativas obteñen 
valores que se sitúan no último intervalo, cunha media de 7,88, polo que deberían analizar a súa situación, xa 
que son valores fora de toda lóxica económica e outras 4 obteñen valores por enriba da unidade.

Cadro 85. Coe� ciente de endebedamento das cooperativas de horta-� or 200662

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,18 0,78 0,94 1,33 1,80 4,54 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 1 0 0 0 0 2 3 5,34

0,60-2,40 millóns 1 0 1 0 2 1 5 2,59

2,40-4,81 millóns 0 0 0 1 0 0 1 1,47

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 2 0 1 1 2 3 9 3,38

A evolución deste ratio para o período 2002-2006 mostrámola no gráfi co 151, observando que mostra 
valores superiores a unidade en tódolos exercicios, e ademais presenta unha tendencia a alza para acadar o 
valor máximo no 2006.

62 Coeficiente de endebedamento = Débedas totais / Neto.
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Grá� co 151
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Coe� ciente de endebedamento a longo prazo e curto prazo

Os resultados obtidos para o coefi ciente de endebedamento a longo prazo nas cooperativas de horta-
fl or no exercicio 2006, fi guran no cadro 86, observando que 66,67% das cooperativas obteñen valores ra-
zoables e o resto valores moi altos

Cadro 86. Coe� ciente de endebedamento a longo prazo das cooperativas de horta-� or 200663

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,19 0,68 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 0 0 0 0 1 3 0,84

0,60-2,40 millóns 3 1 0 0 1 0 5 0,62

2,40-4,81 millóns 1 0 0 0 0 0 1 0,26

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 6 1 0 0 1 1 9 0,65

Os valores do coefi ciente de endebedamento a curto prazo para as cooperativas de horta-fl or no exer-
cicio 2006 fi guran no cadro 87 e, indicándonos que o 77,78% das cooperativas presentan valores moi altos, 
e soamente dúas cooperativas presentan valores que poidan que sexan baixos.

63 Coeficiente de endebedamento a longo prazo = Débedas a longo prazo / Neto.
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Cadro 87. Coe� ciente de endebedamento a curto prazo das cooperativas de horta-� or 200664

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-0.40 0.41-0.80 0.81-1.20 1.21-1.60 1.61-2.00 >2.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,18 0,56 1,13 1,27 4,32 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 1 0 0 0 0 2 3 4,50

0,60-2,40 millóns 1 0 1 2 0 1 5 1,98

2,40-4,81 millóns 0 0 0 1 0 0 1 1,21

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 2 0 1 3 0 3 9 2,73

A evolución do coefi ciente de endebedamento a longo prazo para as cooperativas de horta-fl or durante 
o período 2002-2006, representámola no gráfi co 152, e observamos que mostra unha tendencia cíclica que 
se dispara a alza no 2004 e diminúe no 2005 e volve a subir no 2006 para acadar un valor de 0,65.

Grá� co 152
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A tendencia dos valores medios do coefi ciente de endebedamento a curto prazo para as cooperativas 
de horta-fl or fi guran no gráfi co 153, observando unha tendencia unha tendencia a alza durante o período 
2002-2006, para acadar un valor de 2,73 no ano 2006.

Grá� co 153
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64 Coeficiente de endebedamento a curto prazo = Débedas a curto prazo / Neto.
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5.5.3.- Análise da conta de resultados das cooperativas de horta-� or65

O total de perdas despois de impostos das cooperativas de horta-fl or representan un 2,72% do valor 
de produción. Esta situación de perdas xa se daba nos exercicios 2004 e 2005, co cal as cooperativas de 
horta-fl or que levan dando perdas durante varios anos consecutivos, deberían analizar a súa situación e, 
tomar as medidas correctoras necesarias.

O valor da produción acada un importe de 10,69 millóns de euros e está composto nun 98,02% por 
vendas netas, nun 1,92% por outros ingresos de explotación, nun 0,78% por variación de existencias e nun 
0,83% por subvencións á explotación. 

As compras netas representan un 78,37% do valor da produción e constitúen a maior parte dos gas-
tos.

Grá� co 154
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Os gastos externos á explotación nas cooperativas do sector horta-fl or representan o 10,55% do valor 
de produción, e a súa distribución refl ectímola no gráfi co 154.

Os gastos de persoal supoñen o 11,61% do valor de producción, valor moi superior o do conxunto das 
cooperativas da mostra que se sitúa no 5,80% e están distribuídos segundo mostramos no gráfi co 155.

65 Ademais da información dos Anexos IX e X, tamén se emprega neste epígrafe os datos produtivos falicitados polas cooperativas da mostra a través das enquisas 
realizadas. Para unha análise máis fonda, véxase 5.5.5.- Aspectos produtivos das cooperativas de horta-fl or.
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Grá� co 155
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A continuación vanse analizar os índices de absorción de custos fi xos, efi ciencia económica, segurida-
de de custos variables e seguridade de custos fi xos nas cooperativas de horta-fl or para o exercicio 2006.

Índice de absorción de custos � xos

Os valores do índice de absorción de custes fi xos para as cooperativas de horta-fl or fi guran no cadro 
88, é observamos, que o 33,33% dos valores sitúanse nos intervalos 0,81-1, con valores medio de 0,90, que 
son valores que podemos considerar dentro dos limites razoables. O resto das cooperativas obteñen valores 
por enriba da unidade, e no último intervalo esta incluída unha cooperativa cun valor totalmente atípico que 
eleva a media a un valor moi alto, entón as vendas destas cooperativas non son sufi cientes para cubrir os 
custes fi xos.

Cadro 88. Índice de absorción de custes � xos das cooperativas de horta-� or 200666

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0,40 0.40-0.60 0.61-0.80 0.81-1.00 1.01-1.40 >1.40 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,89 1,16 1,42 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 0 0 1 1 1 3 31,59

0,60-2,40 millóns 0 0 0 2 2 1 5 1,16

2,40-4,81 millóns 0 0 0 0 0 1 1 1,96

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 0 0 0 3 3 3 9 11,39

No gráfi co 156 refl ectimos a tendencia dos valores medios do índice de absorción de custes fi xos para 
o período 2002-2006, observando un tendencia a alza desde o exercicio 2002 ata o 2005, e que no ano 2006 
presenta unha tendencia e valor excesivamente altos debido a valores atípicos dunha cooperativa.

66 Índice de absorción de custes fixos = Punto morto (€) / Vendas.



capítulo 5. análise económica sectorial das sociedades cooperativas galegas

184

Grá� co 156
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Índice de e� ciencia económica

Os valores obtidos polas cooperativas de horta-fl or no exercicio 2006 fi guran no cadro 89 e, obser-
vamos que un 66,67% de cooperativas terían que aumentar as vendas para non ter perdas, e o resto das 
cooperativas teñen valores que podemos considerar razoables.

Cadro 89. Índice de e� ciencia comercial das cooperativas de horta-� or 200667

Intervalos Nº Coop. Media  de

<-1 -1-0 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.80 >0.80 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,20 0,11 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 1 1 1 0 0 0 3 -30,59

0,60-2,40 millóns 0 3 2 0 0 0 5 -0,16

2,40-4,81 millóns 0 1 0 0 0 0 1 -0,96

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 1 5 3 0 0 0 9 -10,39

Grá� co 157
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No gráfi co 157 fi gura a evolución do índice de efi ciencia comercial para as cooperativas de horta-fl or 
no período 2002-2006, observando unha tendencia a baixa que se acentúa no exercicio 2006 pola situación 
dunha cooperativa.

67 Índice de eficiencia comercial = (Vendas – Punto morto) / Vendas.
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Índice de seguridade de custos variables

No cadro 90 fi guran os resultados obtidos no ano 2006 para o índice se seguridade de custos variables, 
observando que no 66,67% das cooperativas os custes variables terían que diminuír para que a cooperativa 
saíse de perdas, e no resto poden incrementarse moi pouco. 

Cadro 90. Índice de seguridade de custes variables das cooperativas de horta-� or 200668

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

<-0,1 -0,09-0 0-0,10 0,11-0,20 0,21-0,30 >0,30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,03 0,02 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 1 1 1 0 0 0 3 -0,07

0,60-2,40 millóns 0 3 2 0 0 0 5 -0,02

2,40-4,81 millóns 1 0 0 0 0 0 1 -0,10

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 2 4 3 0 0 0 9 -0,04

A evolución do índice de seguridade de custes variables durante o período 2002-2006, refl íctimola no 
gráfi co 158 , observando unha tendencia cíclica, situándose en valores negativos no exercicio 2002, 2003, 
2005 e 2006, cun mínimo de -0,06, e cun máximo no ano 2004 de 0,02.

Grá� co 158
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Índice de seguridade de custes � xos

Os valores dos índices de seguridade de custes fi xos das cooperativas de horta-fl or para o ano 2006 
fi guran no cadro 91, e observamos que nos dous primeiros intervalos sitúanse o 66,67% das cooperativas 
con valores negativos, e o resto sitúase, unha no terceiro intervalo con valores baixos e outra no quinto cun 
valor razoable.

68 Índice de seguridade de custes variables = Bfº da explotación / Custes variables da explotación.
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Cadro 91. Índice de seguridade de custes � xos das cooperativas de horta-� or 200669

Intervalos de ratios Nº Coop. Media  de

<-0,1 -0,09-0 0-0,10 0,11-0,20 0,21-0,30 >0,30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,21 -0,04 0,07 0,15 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 0 0 0 1 0 3 -0,30

0,60-2,40 millóns 2 1 2 0 0 0 5 -0,09

2,40-4,81 millóns 1 0 0 0 0 0 1 -0,49

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 5 1 2 0 1 0 9 -0,21

A evolución dos valores medios deste ratio para as cooperativas de horta-fl or durante o período 2002-
2006 expoñémola no gráfi co 159, observando unha tendencia á baixa desde o ano 2003 para acadar un valor 
de –0,21 no 2006.

Grá� co 159
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5.5.4.- Análise da liquidez, solvencia e rendibilidade das cooperativas de horta-� or

Liquidez xeral 

Cadro 92. Liquidez xeral das cooperativas de horta-� or 200670

Intervalos Nº Coop. Media  de

0.20-1.10 1.11-1.70 1.71-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 >3.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,66 1,35 4,43 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 0 0 0 0 1 3 2,43

0,60-2,40 millóns 2 2 0 0 0 1 5 1,66

2,40-4,81 millóns 1 0 0 0 0 0 1 0,97

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 5 2 0 0 0 2 9 1,84

69 Índice de seguridade de custes fixos = Bfº da explotación / Custes fixos da explotación.

70 Liquidez xeral = Activo circulante / Pasivo circulante.
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No cadro 92 expoñemos os valores para o ratio de liquidez xeral das cooperativas de horta-fl or do 
exercicio 2006, e observamos que un 22,22% presentan valores razoables o resto das cooperativas valores 
por debaixo da unidade ou moi altos.

Grá� co 160
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A evolución dos valores medios deste ratio durante o quinquenio 2002-2006 fi guran no gráfi co 160, 
e observamos unha tendencia a baixa desde o exercicio 2002 hasta o 2005, recuperándose no 2006 para 
acadar un valor de 1,84

Fondo de manobra

Os valores do fondo de manobra das cooperativas de horta-fl or para o exercicio 2005 fi guran no cadro 
93, observando que existe unha gran dispersión, que 44,44% das cooperativas presenta valores negativos e 
a do último intervalo un valor moi alto.

Cadro 93. Fondo de manobra das cooperativas de horta-� or 200671

Intervalos Nº Coop. Media  de

<-0.5 -0.50-0 0.01-0.20 0.21-0.30 0.31-0.50 >0.50 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,72 -0,35 0,17 0,30 0,36 0,77 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 1 1 0 0 1 3 0,18

0,60-2,40 millóns 0 2 1 0 1 1 5 0,18

2,40-4,81 millóns 0 1 0 0 0 0 1 -0,03

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 0 4 2 0 1 2 9 0,16

No gráfi co 161 representamos a evolución das medias deste ratio durante o período 2002-2006, e 
mostra unha tendencia á baixa hasta o ano 2004, onde acada un mínimo de –0,07, recuperándose a partir de 
aí, para alcanzar un valor no 2006 de 0,16.

71 Fondo de manobra en tanto por un do activo circulante = (Recursos permanentes – Activo fixo)/Activo circulante.
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Grá� co 161
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Liquidez inmediata

No cadro 94 fi guran os valores da liquidez inmediata para o exercicio 2006, e observamos que un 
44,44% das cooperativas obteñen valores baixos, un 33,33% valores razoables e un 12,22% valores altos.

Cadro 94. Liquidez inmediata das cooperativas de horta-� or 200672

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0,5 0.51-0.80 0.81-1.00 1.01-1.70 1.71-2.30 >2.30 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,60 0,93 1,35 2,27 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 0 1 1 0 0 1 3 1,47

0,60-2,40 millóns 0 2 0 2 0 1 5 1,42

2,40-4,81 millóns 0 1 0 0 0 0 1 0,80

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 0 4 1 2 0 2 9 1,37

No gráfi co 162 expoñemos a tendencia que marcan os valores do ratio de liquidez inmediata no quin-
quenio 2002-2006, e observamos que se ben as medias son valores por enriba da unidade, mostran unha 
tendencia a baixa ata o ano 2005, recuperándose no 2006 para obter un valor de 1,37

Grá� co 162
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Coe� ciente de garantía

Os valores do coefi ciente de garantía das cooperativas de horta-fl or para o exercicio 2005 fi guran no 
cadro 95, observando que unha terceira parte das cooperativas presentan valores baixos, e a cooperativa 
situada no último intervalo presenta un valor atípico.

72 Liquidez inmediata = (Activo circulante – “stocks”)/Pasivo circulante.
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Cadro 95. Coe� ciente de garantía das cooperativas de horta-� or 200673

Intervalos Nº Coop. Media  de

1-1.30 1.31-1.60 1.61-2.00 2.01-2.40 2.41-3.00 >3.00 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 1,22 1,56 1,68 2,17 6,44 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 0 0 0 0 1 3 3,48

0,60-2,40 millóns 1 2 1 0 0 1 5 2,69

2,40-4,81 millóns 0 0 1 0 0 0 1 1,68

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 3 2 2 0 0 2 9 2,84

No gráfi co 163, expoñemos a evolución da media deste ratio para o período 2002-2006, observando 
unha tendencia a alza ata o exercicio 2003, para situarse cun máximo de 3,01, a baixa desde entón ata o 2005, 
onde acada un valor de 2,15 e recuperándose no ano 2006 no que alcanza un valor de 2,84.

Grá� co 163
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No cadro 96 expoñemos os valores obtidos para as cooperativas de horta-fl or no exercicio 2006 e, 
observamos que un 44,44% das cooperativas teñen valores negativos cunha media de –0,09, e o resto, un 
55,56% das cooperativas obteñen valores baixos (0,02).

73 Coeficiente de garantía = Activo real / Pasivo esixible.
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Cadro 96. Rendibilidade económica das cooperativas de horta-� or 200674

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0.00-0.05 0.06-0,10 0.11-0,15 0.16-0,20 >0,20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,05 0,02 0,07 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 1 0 0 0 0 3 -0,05

0,60-2,40 millóns 1 4 0 0 0 0 5 -0,01

2,40-4,81 millóns 1 0 0 0 0 0 1 -0,10

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 4 5 0 0 0 0 9 -0,03

Grá� co 164

RENDIBILIDADE ECONÓMICA DAS COOP. DE HORTA-FLOR (2006)

-0,030
0,03

-0,02
0,01

2002 2003 2004 2005 2006

-0,02
0,01

20022002 2003

-0,02

2004

0

20052004

-0,03-0,03

2005 2006

0,010,010,010,01

20032003

0,030,03

2005

0

20052005

0

2005 20062006

No gráfi co 164 expoñemos a evolución do valor medio da rendibilidade económica para o período 
2002-2006 e, observamos unha tendencia cíclica cun máximos de 0,03 no ano 2004, diminuíndo fortemente 
durante os anos 2005 e 2006 para acadar un valor negativo no 2006 de –0,03.

Marxe comercial

Os valores obtidos para a marxe comercial das cooperativas de horta-fl or no exercicio 2006 fi guran 
no cadro 97, observando 4 cooperativas con valores negativos, cunha media de –0.10, e o resto con valores 
pequenos.

Cadro 97. Marxe comercial das cooperativas de horta-� or 200675

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0.00-0.05 0.06-0,10 0.11-0,15 0.16-0,20 >0,20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,03 0,01 0,08 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 1 0 0 0 0 3 -0,07

0,60-2,40 millóns 1 4 0 0 0 0 5 0,00

2,40-4,81 millóns 1 0 0 0 0 0 1 -0,07

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 4 5 0 0 0 0 9 -0,03

74 Rendibilidade económica = BAIT / Activos.

75 Marxe comercial = BAIT / Vendas.
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Os valores medios da marxe comercial das cooperativas de horta-fl or durante o quinquenio 2002-
2006, expoñémolos no gráfi co 165, e observamos unha tendencia a cíclica, con máximo no 2004 e mínimos 
no 2003 e 2006 con valores de –0,04 e –0,03 respectivamente.

Grá� co 165
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Rotación de activos

Os valores do ratio de rotación de activos das cooperativas de horta-fl or expoñémolos no cadro 98, 
observando unha concentración deste valores nos dous primeiros intervalos, con valores baixos.

Cadro 98. Rotación de activos das cooperativas de horta-� or 200676

Intervalos Nº Coop. Media  de

0-1 1.01-2 2.01-3 3.01-4 4.01-5 >5 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios 0,85 1,55 2,33 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 1 2 0 0 0 0 3 1,15

0,60-2,40 millóns 1 4 0 0 0 0 5 1,32

2,40-4,81 millóns 0 1 0 0 0 0 1 1,36

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 2 7 0 0 0 0 9 1,27

Grá� co 166
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A evolución da rotación dos activos para o período 2002-2006, fi gura no gráfi co 166, mostrando unha 
tendencia á alza hasta o exercicio 2005, que se rompe no 2006 para acadar un valor de 1,27.

Rendibilidade � nanceira

No cadro 99 están expostos o valores obtidos par o exercicio 2006. Hai 5 cooperativas con valores 
negativos, outras 3 presentan valores positivos razoables, e 1 presenta un valor alto.

76 Rotación de activos = Vendas / Activos.
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Cadro 99. Rendibilidade � nanceira das cooperativas de horta-� or 200677

Intervalos Nº Coop. Media  de

<0 0-0,05 0,05-0,10 0.11-0.15 0.16-0.20 >0.20 por inter- ratios por

Media dos intervalos de ratios -0,07 0,02 0,08 0,28 valos de intervalos

Intervalos de facturación (euros) Número de cooperativas dentro dos intervalos facturación facturación

0-0,60 millóns 2 0 0 0 0 1 3 -0,20

0,60-2,40 millóns 2 2 1 0 0 0 5 0,00

2,40-4,81 millóns 1 0 0 0 0 0 1 -0,21

4,81-7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

> 7,21 millóns 0 0 0 0 0 0 0

Nº cooperativas intervalos ratios 5 2 1 0 0 1 9 -0,09

A tendencia dos valores medios da rendibilidade fi nanceira durante o período 2002-2006 para as 
cooperativas de horta-fl or expoñémola no gráfi co 167, observando unha tendencia a baixa hasta o 2003, 
recuperándose no 2004 para situarse no 0,10 e volvendo a baixar signifi cativamente durante os anos 2005 e 
2006 para acadar por último un valor de –0,09.

Grá� co 167
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77 Rendibilidade financiera = BDT / Recursos propios.
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ANEXO IX: Balance agregado das cooperativas de horta-�or (€)

2005 %S/
TOTAIS

2006 %S/
TOTAIS %VAR.ACTIVO TOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

SOCIOS DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 46.581,10 5.175,68 0,49% 27.747,25 3.083,03 0,33% -40,43%
INMOBILIZADO 4.183.671,93 464.852,44 43,87% 3.943.080,01 438.120,00 46,84% -5,75%

Gastos de establecemento 3.252,78 361,42 0,03% 2.783,73 309,30 0,03% -14,42%
Inmobilizacións inmateriais 108.903,67 12.100,41 1,14% 67.132,36 7.459,15 0,80% -38,36%
Inmobilizacións materiais 4.012.371,00 445.819,00 42,08% 3.821.215,84 424.579,54 45,39% -4,76%
Inmobilizacións financeiras 59.144,48 6.571,61 0,62% 51.948,08 5.772,01 0,62% -12,17%

GASTOS A DISTRIBUÍR EN VARIOS EX. 256.003,65 28.444,85 2,68% 223.214,39 24.801,60 2,65% -12,81%
ACTIVO CIRCULANTE 5.049.333,88 561.037,10 52,95% 4.224.315,01 469.368,33 50,18% -16,34%

Socios desembolsos esixidos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Existencias 710.535,72 78.948,41 7,45% 683.796,25 75.977,36 8,12% -3,76%
Debedores 3.751.619,83 416.846,65 39,34% 2.841.311,62 315.701,29 33,75% -24,26%
Investimentos financeiros temporais 104.046,49 11.560,72 1,09% 142.458,14 15.828,68 1,69% 36,92%

TESOURERIA 483.131,84 53.681,32 5,07% 556.749,00 61.861,00 6,61% 15,24%
AXUSTES PERIODIFICACIÓN 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL ACTIVO 9.535.590,56 1.059.510,06 100,00% 8.418.356,66 935.372,96 100,00% -11,72%
PASIVO

Capital social 2.331.394,56 259.043,84 24,45% 2.339.832,41 259.981,38 27,79% 0,36%
Reservas 989.050,98 109.894,55 10,37% 723.211,67 80.356,85 8,59% -26,88%
Ingresos a distribuir en varios exer. 750.994,75 83.443,86 7,88% 607.008,71 67.445,41 7,21% -19,17%

TOTAL RECURSOS PROPIOS 4.071.440,29 452.382,25 42,70% 3.670.052,79 407.783,64 43,60% -9,86%
Provisións para riscos e gastos 10.313,05 1.145,89 0,11% 10.313,05 1.145,89 0,12% 0,00%
Fondo de Formación e Pro. cooperativo 12.552,02 1.394,67 0,13% 21.294,24 2.366,03 0,25% 69,65%
Acreedores a longo prazo 864.392,35 96.043,59 9,06% 991.038,67 110.115,41 11,77% 14,65%

TOTAL RECURSOS PERMANENTES 4.971.249,73 552.361,08 52,13% 4.692.698,75 521.410,97 55,74% -5,60%
Acreedores a curto prazo 4.576.892,85 508.543,65 48,00% 3.725.657,91 413.961,99 44,26% -18,60%
Axustes por periodificación 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL RECURSOS ALLEOS 5.464.150,27 607.127,81 57,30% 4.748.303,87 527.589,32 56,40% -13,10%
TOTAL PASIVO 9.535.590,56 1.059.510,06 100,00% 8.418.356,66 935.372,96 100,00% -11,72%

ANEXO X: Conta de resultados agregada das cooperativas de horta-�or (€)

2005 % s/v. 
prod.

2006 % s/v. 
prod. VariaciónTOTAL MEDIA TOTAL MEDIA

Vendas netas 10.297.688,36 936.153,49 96,30% 10.481.995,74 952.908,70 98,02% 1,79%
Outros ingresos da explotación 223.603,94 20.327,63 2,09% 205.181,81 18.652,89 1,92% -8,24%
Variación de existencias 32.816,06 2.983,28 0,31% -83.607,99 -7.600,73 -0,78% -354,78%
Traballos real.pola empr. para o seu inm. 0,00 0,00 0,00% 1.087,12 98,83 0,01%  -
Incorp.ó activo gtos for.débedas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%  -
Subvencións a explotación 219.691,54 19.971,96 2,05% 88.945,99 8.086,00 0,83% -59,51%
VALOR DA PRODUCCIÓN 10.773.799,90 979.436,35 100,75% 10.693.602,67 972.145,70 100,00% -0,74%
Compras netas 8.353.829,70 759.439,06 78,12% 8.380.503,64 761.863,97 78,37% 0,32%
Gastos externos da explotación 1.025.772,23 93.252,02 9,59% 1.128.338,98 102.576,27 10,55% 10,00%
VALOR ENGADIDO DA EMPRESA 1.394.197,97 126.745,27 13,04% 1.184.760,05 107.705,46 11,08% -15,02%
Outros gastos 0,00 0,00 0,00% 21.091,05 1.917,37 0,20%  -
Outros ingresos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%  -
Gastos de persoal 1.237.854,15 112.532,20 11,58% 1.241.801,74 112.891,07 11,61% 0,32%
RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN 156.343,82 14.213,07 1,46% -78.132,74 -7.102,98 -0,73% -149,97%
Dotacións para amortización inmobilizado 314.324,50 28.574,95 2,94% 293.420,74 26.674,61 2,74% -6,65%
Dotacións para provisións e prov.aplic. 0,00 0,00 0,00% 36.656,65 3.332,42 0,34%  -
RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN -157.980,68 -14.361,88 -1,48% -408.210,13 -37.110,01 -3,82% 158,39%
Ingresos financeiros 24.983,85 2.271,26 0,23% 24.571,32 2.233,76 0,23% -1,65%
Gastos financeiros 125.396,26 11.399,66 1,17% 77.846,12 7.076,92 0,73% -37,92%
RESULTADOS DE ACTI.ORDINARIAS -258.393,09 -23.490,28 -2,42% -461.484,93 -41.953,18 -4,32% 78,60%
Ingresos extraordinarios 233.208,83 21.200,80 2,18% 183.917,56 16.719,78 1,72% -21,14%
Gastos extraordinarios 38.062,37 3.460,22 0,36% 104.264,75 9.478,61 0,98% 173,93%
BENEFICIO ANTES DE IMPOSTOS -63.246,63 -5.749,69 -0,59% -381.832,12 -34.712,01 -3,57% 503,72%
Imposto de sociedades -34.808,95 -3.164,45 -0,33% -92.289,67 -8.389,97 -0,86% 165,13%
BENEFICIO DESPOIS DE IMPOSTOS -28.437,68 -2.585,24 -0,27% -289.542,45 -26.322,04 -2,71% 918,16%
Dotación FEFP 461,80 8,55 0,00% 1.600,42 29,64 0,01% 246,56%
Ingresos imputables ao FEFP 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%  -
EXCEDENTE POSITIVO OU NEGATIVO COOP -28.899,48 -535,18 -0,27% -291.142,87 -5.391,53 -2,72% 907,43%





6.
conclusións finais
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6.1.-ANÁLISE XERAL DO COOPERATIVISMO AGRARIO EN GALICIA: CONCLUSIÓNS

Da primeira parte do Informe extráense datos moi interesantes en canto á magnitude do cooperativis-
mo agrario en Galicia durante o ano 2006:

O importe total facturado que se estima para o total do cooperativismo agrario galego en 2006 sobe •	
un 7% con respecto ó ano anterior, acadando a cifra de 1.317 millóns de euros. O 70% dese total é 
achegado polos grandes grupos de cooperativas galegas.

Polo que respecta ao número de socios, en 2006 ascende a 49.805 (un 11% máis que en anos •	
anteriores).

A cifra de traballadores directos estimada en 2006 ascende a 4.952 persoas. Vinculado a isto, •	
atópase o emprego que xeran as cooperativas de forma indirecta, tales como transportistas autó-
nomos, veterinarios, asesorías, avogados, etc.). Unha estimación sobre este volume de emprego 
indirecto sitúase arredor dos 1.460 postos de traballo, que sumados á cantidade de traballadores 
directos, aproxímanse á cifra de 6.400 empregados.

O contexto no que se desenvolve o cooperativismo agrario en Galicia en 2006 caracterízase por un 
novo descenso da poboación ocupada agraria, que se vén dando desde 1985. En 2006 pérdense uns 10.000 
empregos, con respecto a 2005: continúa o envellecemento da man de obra, as xubilacións e os abandonos, 
non hai suficiente relevo xeracional e aos novos segue sen resultarlle atractiva a actividade agraria. Prosegue 
a saída de traballadores agrarios cara a outros sectores económicos.

Falando da mostra obxecto de estudo, en 2006 non se dan variacións no número de empresas obxecto 
de estudo, con respecto ao ano anterior.

Polo que respecta ao número total de socios das cooperativas da mostra, dáse un aumento do 1,4%, 
con respecto a 2005. O promedio por empresa acada os 268 cooperativistas.

O número de traballadores experimenta un crecemento en 2006 do 5,4%, igual que sucedía no ano 
anterior. A media por cooperativa acada os 14 empregados.

Polo que respecta á cifra de facturación das empresas da mostra, acádanse os 285,9 millóns de euros, 
o que indica unha subida de soamente o 0,1%. O promedio facturado por cada unha destas sociedades é de 
5,3 millóns de euros. Unha consecuencia destes importes é que o 85% das cooperativas estudadas ocupa 
un dos tres primeiros postos na clasificación das empresas que posúen unha maior facturación no concello 
onde se localizan. Deste xeito, as sociedades cooperativas do estudo son a primeira ou segunda empresa 
máis importante no ranking local no 50% dos concellos onde están situadas..

A radiografía do cooperativista agrario en 2006 non é diferente da dos outros anos: varón cunha 
idade media de 40 a 55 anos. O envellecemento da poboación rural faise presente un ano máis nos datos do 
presente Informe: a idade máis frecuente dos socios das cooperativas da mostra sitúase no tramo de 40-55 
anos. Facendo unha comparación entre os datos do último quinquenio, obsérvase que o tramo de máis de 55 
anos aumentou un 33% en 2006, con respecto a 2002, mentres que o tramo de menos de 40 anos diminúe 
un 27% e o grupo dos máis novos, menores de 25 anos, diminúen un 28%.
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As cooperativas vitivinícolas seguen posuíndo a porcentaxe máis elevada de socios maiores de 40 
anos, o 94% (mesmo valor que en 2005). A cantidade de xente nova nesta actividade é a máis baixa dos tres 
sectores: só o 6% ten menos de 40 anos..

O sector hortoflorícola continúa tendo a maior cantidade de socios por debaixo da corentena, se ben, 
diminúe 7 puntos porcentuais, con respecto a 2005, acadando o 21%. Segundo os resultados extraídos, 
estas cooperativas son as que contan con máis mulleres socias e tamén con máis xente nova.

Neste último ano a cifra de emprego global das cooperativas estudadas pasa dos 702 traballadores 
directos de 2005 aos 740 de 2006, o que supón un crecemento do 5,4%. Dato interesante, despois da caída 
sufrida no ano 2004, debida fundamentalmente ao descenso do traballadores contratados de forma eventual. 
Con respecto ao emprego medio, a cifra chega aos 14 empregados; o aumento con respecto ao ano anterior 
é do 5%.

¿Que sucede en 2006 para que se volva producir ese repunte na cifra global de traballadores? Como 
se analizará máis adiante, a cifra de emprego fixo aumenta notablemente, polo que o número de empregados 
totais tamén vai aumentar. En 2006 as cooperativas volven afianzarse na súa posición de proporcionar em-
prego de calidade e estable.

O número de contratacións fixas experimenta en 2006 un aumento do 7%, despois de ter diminuído no 
ano anterior, aínda que nunha porcentaxe leve. Como se adiantou ao inicio deste apartado, as cooperativas da 
mostra volveron apostar polo contrato fixo. A porcentaxe de contratos fixos é moito máis do dobre, que a de 
contratos temporais, que acada só o 27% do total do emprego directo xerado polas sociedades estudadas.

No que respecta ós órganos sociais, a porcentaxe de asistencia ás asembleas celebradas en 2006 
nas sociedades cooperativas permanece case sen variacións (47%), despois de diminuír durante tres anos 
consecutivos. A asistencia mantense en todos os sectores. As sociedades de horta-flor son as que contan 
coa maior porcentaxe de asistencia..

Por outra banda, en 2006 prodúcese un incremento no número de asembleas realizadas nas coopera-
tivas da mostra, porén, case non se percibe como tal. Así, pois, pode dicirse que a cantidade de xuntas que 
se celebran anualmente non experimenta grandes variacións. 

Poñendo en relación estes aspectos co tamaño da cooperativa segundo o número de socios, apréciase 
que o número de asembleas por cooperativa aumenta en todos os tramos, excepto no penúltimo intervalo 
(120-300 socios), aínda que é unha variación pequena. No referente á porcentaxe de asistencia, diminúe en 
todos os tramos (sociedades de menor dimensión) e aumenta 2 puntos porcentuais nas de maior tamaño (> 
300 socios).

As empresas cooperativas estudadas contan en 2006 cun número medio de conselleiros por sociedade 
que ascende a 8. A maior cifra acádase no sector vitivinícola (10 membros). Polo que se refire ao número de 
socios que representa cada conselleiro, as cooperativas hotoflorícolas sitúanse en 10, mentres que a media 
acada os 37 cooperativistas.

Por primeira vez na traxectoria do Informe, introdúcese no estudo un novo parámetro a analizar na 
composición do consello reitor: a presenza feminina no órgano directivo da cooperativa. Segundo a mostra, 
só o 19% dos membros do consello reitor son mulleres. Por sectores de actividade, onde se dá unha maior 
presenza é na produción e comercialización de produtos de horta e flor cortada (57%).
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A renovación dos membros do consello reitor en 2006 non presenta case cambios con respecto ao 
ano anterior. O 46% das sociedades da mostra renovan a súa xunta reitora en 2006. O método máis utilizado 
polas empresas que realizan a renovación neste ano é a parcial (88%) e resultan renovados unha media de 
4,3 membros, dos cales 3,9 son conselleiros reelixidos.

A presidencia das sociedades cooperativas está ocupada por un varón cunha media de 50 anos de 
idade en 2006 e unha antigüidade media de oito anos no posto. Con respecto ao nivel de estudos só unha 
porcentaxe moi reducida posúe estudos universitarios (9%), cuxa presenza é altamente significativa nas 
sociedades do sector do viño. En canto á análise de xénero, só o 13% dos presidentes das cooperativas 
estudadas son mulleres. De igual xeito que no resto dos membros do consello reitor, dáse un maior predo-
minio de presidentas nas sociedades dedicadas á produción e comercialización de produtos de horta e flor 
cortada (33%), mentres que nas dedicadas á elaboración e comercialización de viño non hai ningunha muller 
ocupando a presidencia da sociedade.

Pola súa banda, o xerente ten unha idade media de 41 anos e a súa antigüidade no posto acada os dez 
anos. O importe medio facturado polas entidades con xerente apenas varía (6,8 millóns de euros en 2006), 
fronte á diminución do 21% que sofren as cooperativas que non dispoñen deste profesional específico (si-
tuándose nos 1,2 millóns de euros en 2006). O 74% das empresas cooperativas da mostra contan coa figura 
do xerente, un profesional especializado que posúe estudos universitarios no 68% dos casos estudados. 
Con respecto á análise de xénero, só o 24% das xerencias das cooperativas estudadas están ocupadas por 
mulleres. Hai que ter en conta que só hai xerentas nas cooperativas gandeiras (31% do total). Nas sociedades 
de viño e horta, este posto está ocupado só por varóns.

En 2006, prodúcese unha situación algo diferente á do ano anterior no que se refire aos aspectos for-
mativos das cooperativas da mostra: increméntase tanto o número de cursos de larga duración como os de 
menos de 250 horas, e celébrase unha maior cantidade de charlas técnicas e conferencias. O 62% dos cursos 
impartidos nas cooperativas agrarias estudadas foron realizados en colaboración coa Unión de Cooperativas 
Agrarias, AGACA, esta porcentaxe supón case un 8% máis que en 2005. Os temas máis tratados volven ser os 
sectoriais (84%), seguidos das NTICs (novas tecnoloxías da información e da comunicación), xa que o 48% 
das cooperativas que impartiron formación aos seus socios incluíron algún curso deste tipo.

As necesidades formativas identificadas polas cooperativas obxecto de estudo no ano 2006 (gráfico 
36), ben se poden cubrir coa teleformación: temas relacionados coa formación cooperativa básica (57%), 
dirección e planificación empresarial da cooperativa (49%) ou aplicacións informáticas básicas (26%).

Con respecto ás cooperativas da mostra, en 2006, só o 6% afirma usar a teleformación como ferra-
menta para a mellora na cualificación do persoal e os socios. Nestas sociedades a porcentaxe que representa 
a teleformación con respecto á formación tradicional é moi baixa: só o 2. Por sectores de actividade, as 
dedicadas á elaboración e comercialización de viño acadan a maior porcentaxe de uso (20%), representando 
o 70% sobre a formación tradicional. O motivo polo cal non está moi asentado este método é a falta de acceso 
á internet e a escaseza de ordenadores dispoñibles na cooperativa para tal efecto (tan só 8 computadoras por 
entidade). Non se perciben grandes variacións nestes aspectos con respecto ao ano anterior.

Con respecto ao ano anterior, a porcentaxe de cooperativas que solicitan subvencións en 2006 aumen-
ta nun 1%, acadando o 77%. A cifra total demandada aproxímase aos 4,5 millóns de euros, o que supón case 
un 5% menos que en 2005. O investimento realizado é de 6,88 millóns de euros, que significa un 5% menos 
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que no ano anterior. Polo lado das concesións, o importe total ascende a 3,25 millóns de euros, un 4% máis 
que no período anterior, cun promedio de algo máis de 60 mil euros por empresa. A porcentaxe do concedido 
sobre o investimento que finalmente se realiza aumenta 4 puntos porcentuais, con respecto a 2005, o que 
implica que en 2006 se auxilia o 47% do investimento acometido.

En 2006, destacan as destinadas á adquisición de maquinaria, vinculadas á gandería, con case 74 mil 
€ de media. No sector gandeiro, o segundo concepto máis subsidiado corresponde ao programa de testaxe, 
ACI e reprodución (case 40 mil € de media). Polo que respecta ás sociedades de horta e flor, a cifra máis alta 
de concesión corresponde tamén ás instalacións (case 20 mil € de promedio).

6.2.-ANÁLISE ECONÓMICA XERAL DO COOPERATIVISMO AGRARIO EN GALICIA: 
CONCLUSIÓNS

As cooperativa agrarias teñen unha estrutura económica e financeira que lles serviu para alcanzar 
unha boa parte dos seus obxectivos, sen embargo esta estrutura é necesario que siga sendo útil e permita ir 
alcanzando os novos obxectivos que os socios das cooperativas demandan, e entón precisa dunha análise e 
mellora continua para que sexa a mais adecuada para realizar as actividades.

O primeiro que observamos é que non se producen grandes cambios na estrutura económica e fi-
nanceira, deste xeito, se observamos os gráficos de balances, son moi semellantes os do exercicio 2005 e 
2006.

A estrutura económica das cooperativas da mostra alcanza un volume de máis de 166,67 millóns 
de euros, dos que un 41,62% corresponden a activo fixo e o 58,38% a activo circulante. Incrementándose 
durante o exercicio 2006 nun 4,79%.

Segundo as cooperativas obteñen unha maior dimensión e unha maior profesionalización da dirección, 
as estruturas son mais homoxéneas, nas cooperativas con pequena dimensión son diferentes de unhas a 
outras.

A principal partida do activo fixo son as inmobilizacións materiais que representan o 35,02% do activo 
total, cun incremento no ano 2006 do 3,78%, no conxunto de empresas analizadas na base de datos Ardán 
representan o 24,17%, cun incremento do 9,72%.

As inmobilizacións inmateriais representan o 1,18% da estrutura económica, e diminuíron durante o 
exercicio 2006 nun 3,63%, nas empresas analizadas polo Ardán representan o 2,98% e incrementáronse nun 
9,72%. 

O activo circulante das cooperativas da mostra alcanza un importe de 97,30 millóns de euros, que 
representan o 58,38% da estrutura económica, porcentaxe lixeiramente inferior á da media das empresas 
analizadas no Ardán, nas que representa un 60,38%. 

A partida máis importante é a de debedores que representan o 27,99% da estrutura económica, sígue-
lle as existencias cun 22,98%, os investimentos financeiros temporais cun 2,08% e a tesourería cun 5,22%. 
Todas estas partidas aumentaron no 2006, agás os investimentos financeiros temporais que diminuíron nun 
4,24%.
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A estrutura financeira das sociedades cooperativas é diferente á das empresas galegas, se ben durante 
o exercicio 2006 produciuse un incremento do financiamento alleo a longo prazo.

Os fondos propios das cooperativas da mostra alcanza un importe de 80,82 millóns de euros, o que 
representa un 48,49% das fontes de financiamento, nas empresas analizadas polo Ardan esta participación 
é do 31,56%.

Polo que respecta o financiamento alleo, un 11,75% do pasivo total corresponde a financiamento alleo 
a longo prazo e un 39,75% a curto prazo, nas empresas analizadas polo Ardan, estes valores son dun 18,82% 
e dun 49,62%.

O excedente despois de impostos que obteñen as cooperativas da mostra representa un 0,75% do 
valor da produción, porcentaxe inferior á das empresas analizadas polo Ardán, nas que alcanza un valor do 
4,33% dos ingresos da explotación. O volume total da produción é de 291,12 millóns de euros, e experimen-
tou un crecemento durante o exercicio 2006 do 1,04%.

6.3.- ANÁLISE ECONÓMICA SECTORIAL DO COOPERATIVISMO AGRARIO EN GALICIA: 
CONCLUSIÓNS

As sociedades cooperativas da mostra desenvolven actividades moi diferentes, segundo o sector agra-
rio no que están inmersas: gandería, horta e viño.

A estrutura do balance das cooperativas gandeiras é semellante para os exercicios 2005 e 2006, e 
alcanza un importe de máis de 93,12 millóns de euros, correspondendo un 44,71% a activo fixo e un 55,29% 
a activo circulante.

A partida mais importante do activo fixo son as inmobilizacións materiais, que representan un 37,54% 
da estrutura económica e experimentaron un crecemento durante o exercicio 2006 do 4,32%.

Os debedores son a partida mais importante do circulante, e supoñen un 31,95% do activo total, 
seguidos das existencias cun 14,76% e a tesourería cun 7,25%. Os debedores incrementáronse nun 6,73%, 
as existencias diminuíron nun 8,34% e a tesourería incrementouse nun 18,49%.

A distribución que presenta a estrutura financeira das cooperativas gandeiras é a seguinte: un 47,31%, 
recursos propios e un 52,69%, recursos alleos. Estes atópanse constituídos nun 31,45% a longo prazo e nun 
68,55% a curto prazo.

As cooperativas gandeiras obteñen un excedente neto despois de impostos de máis de 1,44 millóns de 
euros, o que supón un 0,59% do valor da produción.

As cooperativas gandeiras con fábrica de penso posúen un investimento de 70,82 millóns de euros, 
que corresponde nun 44,56% a activo fixo e nun 55,44% a activo circulante.

As inmobilizacións materiais representan o 38,93% da estrutura económica, e son partida máis impor-
tante do inmobilizado, experimentando un crecemento durante o ano 2006 nun 3,79%.

Os debedores cun 31,07%, son a partida mais importante do activo circulante, seguidos das existen-
cias cun 15,40% e a tesourería cun 7,57%, os debedores e a tesourería experimentaron un crecemento do 
9,19%, do 25,14% e as existencias diminuíron no 2006 nun 10,04%.
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A estrutura financeira das cooperativas gandeiras con fábrica de pensos é semellante á do conxunto 
das cooperativas gandeiras. Os recursos propios representan o 49,80% do pasivo total e os recursos alleos 
o 50,20%, dos cales corresponde a longo prazo un 29,04% e un 70,96% a curto prazo.

O valor da produción no 2006 alcanzou un importe de 186,76 millóns de euros, de onde se obtén que 
o beneficio despois de impostos representa o 0,68%.

A estrutura económica das cooperativas vitivinícolas alcanza un importe de 65,13 millóns de euros, 
dos cales, un 36,12% corresponde ó activo fixo e un 63,88% corresponde ó activo circulante. Durante o 
exercicio 2006 experimentou un crecemento do 12,40%.

A estrutura financeira está constituída nun 50,82% por recursos propios e nun 49,18% por recursos 
alleos, dos cales un 9,80% é a longo prazo e un 90,20% é a curto prazo. 

O valor da produción alcanza un importe de 36,07 millóns euros e o beneficio despois de impostos 
supón o 2,88% do mesmo, sendo esta a porcentaxe mais alta do conxunto das cooperativas da mostra.

A estrutura económica das cooperativas de horta-flor alcanza un volume de 8,42 millóns de euros, dos 
cales un 49,82% corresponde a activo fixo e un 50,18% a activo circulante.

A estrutura financeira está constituída nun 43,60% por recursos propios e nun 56,40% por recursos 
alleos, dos cales un 21,54% son a longo prazo e un 78,46% son a curto prazo.

O valor da produción sitúase en mais 10,69 millóns euros dos que as perdas despois de impostos 
supón o -2,72% do mesmo.

As recomendacións que apuntamos nos informes anteriores, seguen sendo válidas para o exercicio 
2006.

Mellorar o sistema de información interno para poder obter datos precisos e oportunos para a toma •	
de decisións.

Facer unha análise da capacidade de produción, intentando conseguir a plena produción.•	

Analizar as distintas fontes de financiamento existentes e o seu custe.•	

Estudar a utilidade da cada proxecto de investimento e de cada actividade, así como a súa viabilida-•	
de técnica e económica, e a forma máis axeitada de financiala.

Fomentar o compromiso dos socios co cooperativismo.•	

Determinar unha marxe axeitada que permita á cooperativa realizar a súa actividade con garantía.•	

Todas estas actuacións deben ir acompañadas de fomento e axudas ó cooperativismo por parte das 
Administracións Públicas. 

6.4.- ANÁLISE DA XESTIÓN ECONÓMICA: CONCLUSIÓNS

Novas tecnoloxías

As cooperativas agrarias son organizacións que aglutinan a todos os actores da dinámica produtiva. 
Hai unha experiencia de traballo conxunto de moitas décadas que serve de base para asimilar novos sistemas 
e procesos, e contan coa confianza que os socios depositan nunha sociedade da que eles son os propietarios. 
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Polo tanto, son as canles óptimas para levar a cabo, na parte que lles corresponde, a eliminación da “fenda 
dixital” existente no medio rural.

Os datos que se desprenden da enquisa en 2006 a este respecto indican que o 98% das cooperativas 
dispoñen de ordenadores para desenvolver a súa actividade, e que están equipadas correctamente (unha 
media de 8 equipos por entidade), en función do número de traballadores e do traballo que realizan.

O 94% das cooperativas estudadas conta en 2006 con conexión á internet. O modo de conexión máis 
habitual é o ADSL, que é utilizado polo 66% das cooperativas que teñen acceso á rede, xunto co sistema 
RDSI, empregado no 23% dos casos. Resulta obvio que a posibilidade de acceso á internet vai depender do 
lugar onde estea situada a sede da cooperativa e as deficiencias tecnolóxicas existentes nesa zona, que non 
dependen da propia entidade.

O uso que se lle dá á internet está fortemente relacionado coa actividade á que se dedica a cooperativa. 
Un claro exemplo disto é que tan só no caso da produción e comercialización de viño se utiliza a rede para 
o comercio electrónico ou ecommerce, tal vez derivado da caracterización do mercado onde traballan e 
compiten. Inda así, o 50% emprega esta técnica de vendas. As cooperativas de viño tamén se caracterizan 
por ofrecer ao público unha páxina web: o 83% das entidades que contestou a esta pregunta de forma 
afirmativa.

Plani�cación estratéxica

A este respecto, a porcentaxe de cooperativas que en 2006 afirma marcar obxectivos a corto, medio ou 
longo prazo é do 63%, entendendo a fixación de obxectivos de xeito formal, por escrito e con avaliación de re-
sultados. A responsabilidade desta tarefa recae no consello reitor e na xerencia, en caso de habela, sobre todo 
para períodos de tempo máis ou menos próximos, mentres que a longo prazo se reserva para a asemblea de 
socios. Adóitase a facer unha planificación sobre todo a corto e medio prazo (82 e 79%, respectivamente).

O seguimento das estratexias establecidas corresponde á xerencia e ao consello reitor (67 e 51%, 
respectivamente) que son os encargados da súa execución e desenvolvemento.

O panorama que se extrae destes datos no ano 2006 non é considerado polas cooperativas enquisadas 
como óptimo, xa que o 94% das mesmas manifesta estar disposta a iniciar un proceso de análise da súa 
xestión e da súa organización, de cara a detectar debilidades e propoñer e aplicar melloras. 

Facendo unha avaliación da organización e do funcionamento das diferentes áreas de traballo existentes 
nas cooperativas agrarias obxecto de estudo, perfectamente extrapolables ao conxunto real de cooperativas, 
chégase á conclusión de que un aspecto considerado claramente mellorable é o da investigación, desenvol-
vemento e innovación (I+D+i), en todos os sectores.

Xestión de recursos: instalacións e outros recursos 

Globalmente, pódese dicir que a práctica totalidade das sociedades enquisadas en 2006 posúe oficinas 
propias para a súa sede social (96%). 

Como se avanzou no apartado de planificación estratéxica, en 2006 a porcentaxe de cooperativas da 
mostra con traballos desenvolvidos en canto a I+D+i é moi reducida: tan só o 3% considera que posúen un 
departamento específico para tal efecto. 
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no ano 2006, destaca a contratación de labores de asesoría contable e fiscal a terceiros (74%) (onde 
se pode incluír AGACA, entre outros), de xeito integral ou parcial; desta forma, o persoal da cooperativa queda 
liberado para atender outros traballos de maior contacto co socio. O 20% das enquisadas elabora unha 
memoria anual, á parte da contable, onde se explica cómo transcorreu o ano, qué actividades se efectuaron 
ou qué empresas se acometeron.

Por sectores, no ano 2006, cómpre destacar a elevada participación das cooperativas de viño en 
asociacións empresariais sectoriais1 (50%), así como no establecemento de sistemas de trazabilidade (83%, 
o que supón un incremento do 24%, con respecto ao ano anterior). O da trazabilidade é un tema de elevado 
interese no mercado, cada vez máis demandado ou de obrigado cumprimento tanto polos consumidores 
como polas empresas distribuidoras, de aí que as cooperativas de viño encabecen este aspecto. O mesmo 
camiño parecen estar tomando as cooperativas gandeiras (49%, que significa un aumento do 14%, con 
respecto a 2005) e as de horta (67%), que experimentan un crecemento neste aspecto de máis do dobre.

Tamén destaca a elevada porcentaxe de cooperativas que pertence a cooperativas de segundo grao: o 
57% das sociedades enquisadas. Por sectores, destacan as gandeiras: o 67% deste grupo completa o seu 
ciclo de actividade confiando nunha cooperativa de segundo grao.

Xestión comercial, mercados e internacionalización

Para falar da xestión comercial nas cooperativas agrarias é necesario facer unha matización en función 
da actividade principal que desenvolven. Así, unha sociedade que se dedique á produción e comercialización 
de viño terá como provedor (de uva) aos propios socios, e como clientes aos diferentes compradores ou 
distribuidores do produto transformado (intermediarios, supermercados, grandes superficies, restaurantes, 
etc.), algo similar ao que sucede nas cooperativas de horta e flor. Polo lado das gandeiras, haberá que 
distinguir entre as que subministran insumos aos socios (por exemplo, alimentación para o gando) e as que 
comercializan o seu leite. No primeiro caso, os clientes van ser os propios socios da cooperativa, mentres que 
no segundo, os socios son os provedores da materia prima, e os clientes van ser as industrias que compran 
o leite.

Falando da mostra no seu conxunto, hai que apuntar que nunca se pode falar de exclusividade para 
a toma das decisións relativas á comercialización e ás vendas. O responsable da xestión comercial adoita 
ser habitualmente o xerente (63%), sobre todo nas cooperativas gandeiras. A asemblea, o presidente ou o 
consello reitor tamén participan neste tipo de decisión, pero nunha porcentaxe máis reducida (un 48%, por 
termo medio). O director comercial participa ou é responsable con máis frecuencia da xestión comercial nas 
cooperativas dedicadas ao viño e á horta (67 e 11%) que nas gandeiras (só o 3%).

Resulta curioso o feito de que as cooperativas enquisadas, que contestaron a esta pregunta en 2006, 
non fan responsable da xestión comercial ao departamento de vendas. Hai que lembrar, que este departa-
mento é percibido polas propias cooperativas como moi mellorable. Quizais un dos aspectos a mellorar sexa 
este. 

Só o 2% das cooperativas da mostra delegan en intermediarios, consultores ou especialistas a tarefa 
da xestión comercial. Porén, o 8% do total afirma facer unha delegación noutras cooperativas, sobre todo, 
cooperativas de segundo grao. 

1 Á parte da pertenza a Agaca, como asociación empresarial sectorial.
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Un aspecto que chama a atención ao preguntar por estes temas é a dificultade das cooperativas en per-
cibir como marca o propio nome da cooperativa, sobre todo no caso das cooperativas gandeiras dedicadas 
á fabricación de penso. Unha definición de marca pode ser un nome, etiqueta, logotipo ou marca de calquera 
natureza que serve para relacionar unha mercancía coa empresa que a produce. Neste contexto, unha coo-
perativa que elabora alimentación animal e coloca no envase a súa denominación, está vendendo produción 
baixo unha marca propia. En 2006, o 84% das cooperativas da mostra que contestaron a esta pregunta afirma 
vender produtos con marca propia. 

As cooperativas vitivinícolas, debido a que a súa dobre orientación (ao socio e ao cliente) está moito 
máis acentuada, polo tipo de mercado no que opera, son as que teñen o concepto de marca máis desenvol-
vido. Xeralmente, posúen máis dunha marca, que nalgún caso pode coincidir ou non coa denominación da 
entidade. Así, o 88% das enquisadas vende a súa produción baixo marca propia, case o 2% é vendido coa 
marca da distribución e o 10% a granel, sen ningún tipo de marca. Non realizan maquilas para terceiros

A ferramenta de marketing máis empregada é a marca propia (85% de media), sobre todo polas 
cooperativas dedicadas á comercialización de horta e de viño, onde acada o 100% en ambos casos.

O 42% das cooperativas da mostra afirma utilizar a marca colectiva como instrumento promocional 
( o 67% das vitivinícolas, o 37% das gandeiras e o 0% das hortoflorícolas). Neste caso, hai que dicir que o 
termo marca colectiva (Ley 17/2001 de Marcas) claramente se está confundindo co de marca de calidade 
(Lei 2/2005 de Promoción e Defensa da Calidade Alimentaria Galega), onde se recollen as Denominacións de 
Orixe, as Indicacións Xeográficas Protexidas, etc. Actualmente non está en funcionamento, en ningún dos 
sectores cos que se traballa na mostra, ningunha marca colectiva, entendendo como tal unha soa marca para 
todo un colectivo, coa conseguinte desaparición das marcas individuais.

A venda pola internet só é utilizada por as cooperativas dedicadas á elaboración e comercialización 
de viño (17%). Como se comentou no epígrafe das NTICs, a internet destínase a outros usos, e só o 2% 
das entidades leva a cabo algo de comercio electrónico, orientado á publicación de catálogos de produtos, 
fundamentalmente.

Algo que chama moito a atención dos datos referidos polas cooperativas estudadas é que tan só un 
15% do total que respondeu a esta pregunta realiza algún tipo de investigación de mercados. A porcentaxe 
máis elevada (50%) rexístrase nas vitivinícolas, e a máis baixa en horta (0%).

O 51% da facturación das cooperativas enquisadas vai destinado aos socios, que se converten no seu 
cliente máis importante. Por sectores, o autoconsumo realizado polos socios redúcese a un 1% no caso das 
vitivinícolas e a un 5% ao falar das hortoflorícolas. Seguindo coa análise por sectores, compróbase que as 
cooperativas gandeiras venden o 13% da súa produción a outras industrias transformadoras, caso contrario 
ao que sucede nas vitivinícolas (2%).

A venda directa á distribución organizada ten un peso moi importante nas cooperativas de viño (o 57% 
da facturación vai dirixido a ese colectivo).

Tan só as sociedades dedicadas á uva e ao viño realizan exportacións algo significativas, nunha por-
centaxe do 10% da súa facturación.

No que se refire ao ámbito de mercado no que traballan as cooperativas agrarias, as entidades relacio-
nadas coa gandería depositan o seu peso no mercado local mercado máis próximo: o 73% da facturación de 



2006 procede do mercado local. Esta importancia, diminúe na actividade de horta e na de viño, para as cales 
o mercado máis importante é Galicia.
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