
RÉXIME 
ECONÓMICO NAS 

COOPERATIVAS





RÉXIME ECONÓMICO  
NAS COOPERATIVAS

Xunta de Galicia

Nota: Reprodución autorizada, con indicación da fonte bibliográfica



Coa colaboración institucional da

Xunta de Galicia

O presente manual enmárcase no programa de actuación 2020 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é 
unha rede de colaboración impulsada pola Xunta de Galicia para o fomento e o desenvolvemento da 

economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social.

EQUIPO REALIZADOR

DIRECCIÓN

D. Higinio Mougán Bouzón

COORDINACIÓN

D. David Vila López

EQUIPO TÉCNICO

D. José Antonio Pérez González

D. David Vila López

D. Higinio Mougán Bouzón

Imprime

Gráficas Garabal

Dep. Legal

C 1597-2020

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

SEPE



Presentación

O presente manual enmárcase no programa de actuación 2020 
da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración 
impulsada pola Xunta de Galicia para o fomento e o desenvolvemento 
da economía social que conta co financiamento do Ministerio de 
Traballo e Economía Social. 

Non é frecuente que as características económicas diferenciadoras 
dunha cooperativa de servizos como a agraria sexan coñecidas e 
divulgadas nos ámbitos relacionados co coñecemento empresarial. As 
cooperativas son investigadas e estudadas dende diferentes ámbitos 
(legal, económico, sociolóxico, fiscal…) en ámbitos universitarios 
galegos de elevado interese e importancia, pero escasamente se 
avalían co alumnado dende unha perspectiva sinxela e vencellada 
coa práctica habitual das mesmas. Por iso, este Manual pretende 
basicamente axudar ás persoas cooperativistas a comprender os 
aspectos económicos dende unha visión próxima, realista e sen 
apaixonamentos teóricos.

Ao longo do Manual atoparemos aspectos relacionados coa economía, 
co dereito e coa fiscalidade cooperativa, pero todos dende a perspectiva 
dos Principios Cooperativos como base ideolóxica sobre a que se 
asentan ou se deberían asentar.

En termos económicos, as 
cooperativas son sociedades 
de persoas, a pesar de que hai 
expertos que desexan facer 
un estudo das mesmas dende 
unha perspectiva puramente 



mercantil. Sería unha sociedade mercantil se a finalidade da 
cooperativa fose perseguir o lucro ou beneficio empresarial. 
As cooperativas perseguen acadar excedentes ordinarios como 
consecuencia de operacións comerciais ou financeiras con terceiros, 
e, dende este punto de vista, aseméllanse a unha empresa mercantil, 
porén o xeito de repartir eses excedentes é moito máis diverso.

As cooperativas, como sociedades de persoas, caracterízanse polos 
seguintes aspectos:

 • As persoas socias colaboran coa cooperativa mediante un pacto de 
actividade ademais das achegas de capital de cada socio ou socia, 
e deben desenvolver a actividade en formas diversas predetermi-
nadas (provedor/a, cliente, traballador/a). A cooperativa recibe 
unha achega de capital e unha de actividade, esta última pode e 
será diferente entre os mesmos.

 • As persoas socias acceden á distribución dos resultados de múltiples 
xeitos, a diferenza das sociedades mercantís capitalistas onde o 
reparto é sempre por dividendos. Entre os xeitos de distribuir os 
resultados nas cooperativas destacan:

1. Vía prezos: poder comprar ou vender a mellores prezos que os 
habituais de mercado.

2. Vía intereses: os socios e socias poden percibir intereses polas 
súas achegas ao capital social, limitados pola Lei, pero tamén 
pode considerarse unha distribución de resultados.

3. Vía retornos: as persoas socias poden acceder aos retornos en 
proporción á súa actividade. Incluso a capitalización dos retornos 
é unha vía habitual de acceso aos mesmos.



 • Réxime democrático na toma de decisións a diferenza das sociedades 
de capital, onde cada socio e/ou socia ten unha forza política 
proporcional ao capital. Nas cooperativas pode existir o voto 
ponderado, concedendo —a favor dos socios con maior actividade—
unha maior representación, pero esta proporcionalidade está 
moi limitada pola propia lexislación. Por tanto, nas cooperativas 
predomina: un socio/a, un voto, como diferenza coas sociedades 
de capital.

As cooperativas teñen moitas semellanzas coas empresas capitalistas 
que operan no mercado e obteñen, en consecuencia, uns beneficios, 
pero a obrigatoria actividade económica dos seus membros coa 
cooperativa da súa propiedade xerando diferentes xeitos de distri-
bución dos beneficios e unha toma de decisións de tipo democrático 
fan que as cooperativas teñan múltiples características económicas 
diferenciadoras das sociedades de capital.

Tampouco as cooperativas se poden vincular coas mutuas, se ben 
teñen algunha característica en común coas mesmas. As mutuas 
caracterízanse porque:

 • Prestan servizos con destino exclusivo aos socios e socias. As 
cooperativas, no entanto, habitualmente prestan servizos ao 
mercado, a pesar de que tamén as hai centradas no abastecemento 
de bens e servizos aos socios e socias.

 • Son semellantes ás mutuas no exercicio de dereitos políticos: un 
socio/a, un voto, tendo en conta os matices que poden darse nas 
cooperativas.

 • As cooperativas non están para cubrir un suceso, como as mutuas. 
Teñen unha actividade con carácter permanente e continuo.



 • Nas cooperativas son habituais as operacións con terceiros, a diferenza 
das mutuas que operan sempre coas propias persoas asociadas.

 • Nas cooperativas tampouco se producen compensacións entre 
socios e socias, unha práctica habitual nas mutuas.

Por tanto, as cooperativas son sociedades diferentes ás tradicionais 
sociedades de capital e ás mutuas. Con ambos os dous tipos de so-
ciedades comparten características e outras moitas diferenzas. Por 
todo iso, consideramos de máximo interese que o Manual aborde 
unha análise sinxela e didáctica do capital, dos resultados, dos fondos 
de reserva, do réxime fiscal e da relación económica do asociado ou 
asociada coa cooperativa. Consideramos que estes son os aspectos 
clave e diferenciadores das cooperativas no ámbito económico, e 
este Manual trata de abordar esta problemática para que persoas 
socias, reitoras e técnicas das mesmas poidan coñecer mellor, con 
máis profundidade, este modelo de sociedade.

Por tanto, as cooperativas son empresas con fins privados que rea-
lizan operacións de mercado e que operan cos seus socios e socias 
nunha vertente da actividade económica dos mesmos. Perseguen un 
obxectivo de beneficio empresarial, combinado con outros, como a 
reducción de riscos ou crecemento. A distribución de ganancias entre 
os socios e socias da cooperativa non ten un xeito ríxido como nas 
sociedades de capital, senón que ten diferentes formas de realizarse. 
As cooperativas son moi valiosas xa que axudan a resolver problemas 
de tipo económico para quen non se adapta ás sociedades de capital 
nin ás mutuas.

Agardemos que o Manual colabore no fomento do cooperativismo e na 
canalización económica das enerxías dos profesionais da agricultura 
e da gandería asociados e asociadas na defensa dos seus propios 
intereses, que individualmente teñen moi difícil abordar.
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1. Fundamentos financeiros 
para conselleiros 
e conselleiras

1.1. A información contable

A información contable cumpre un papel clave no seo da empresa, xa que permite: 
identificar, rexistrar, medir, clasificar, analizar e avaliar sistematicamente todas 
as actividades que se levan a cabo en calquera organización.

Podemos dicir, polo tanto, que a información contable é unha ferramenta de 
diagnóstico que axuda a determinar a situación e as condicións nas que se encontra 
unha empresa e, consecuentemente, serve como base estratéxica para alcanzar 
os obxectivos previamente definidos.

A contabilidade ademais, cumpre o rol de recurso imprescindible para administrar 
os gastos e ingresos de calquera sociedade, independentemente do seu tamaño.

Xestionar de maneira adecuada os 
parámetros contables é unha demanda 
para calquera organización e obedece 
a razóns tanto de índole financeira, 
tratando de buscar unha determinada 
rendibilidade para a supervivencia 
do negocio, como de carácter fiscal, 
é dicir, por causa da presión exercida 
polas diferentes administracións 
recadatorias.
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Por outra banda, é unha obrigación legal contar con todos os datos comerciais para 
poder presentalos se estes fosen solicitados por algunha autoridade competente 
(para unha inspección tributaria), ademais da propia xerencia ou consello reitor 
etc. Os usuarios e usuarias da información contable son moi heteroxéneos e 
poden ser dende sindicatos ata acredores, pasando por provedores, investidores, 
organismos de fiscalización, bancos etc.

Chegados a este punto, podemos preguntarnos: Que características ten a 
información contable?

Tal e como vimos, coñecer os estados contables pode ser un valioso elemento 
para a toma de decisións. A información contable debe ser útil para entender a 
situación financeira dun negocio e os estados contables.

Para que a información sexa útil debe cumprir cos seguintes requisitos:

1. A información contable debe manter concordancia cos obxectivos e as 
necesidades de quen a demande (PERTINENTE).

2. A información contable debe ser comprensible, é dicir, ten que ser clara e 
estar organizada (CLARA).

3. A información debe ser homoxénea, dando a posibilidade de ser comparada 
coa doutras empresas ou mesmo coa desa mesma, pero noutros períodos 
de tempo (COMPARABLE).

4. A información debe ser fornecida a quen a demande (xerencia, presidencia, 
consello reitor) en tempo e forma, atendendo ao rigor da normativa contable 
(ÓPTIMA).

5. A información contable debe elaborarse con rigor, referindo as circunstancias 
tal e como son, sen ningún tipo de aditivos ou artificios que modifiquen o 
escenario real podendo influír así nos usuarios e usuarias da devandita 
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documentación cunha clara 
motivación (FIABLE).

6. A información contable é 
primordial no proceso de 
toma decisións e, para iso, 
debe cumprir os requisitos 
fundamentais: que sexa «fiable» e 
«específica» (REPRESENTATIVA).

7. Que significa que ten que ser 
fiable e representativa? Moi 
sinxelo, que dita información 
debe ser corroborada por persoas 
alleas ás subministradoras e, 
ademais, que debe transcender 
na súa totalidade (non nun 
aspecto puntual, porque iso 
podería levarnos a unha idea 
errónea da situación contable 
da empresa) (OBXECTIVA).

8. A información contable debe ser íntegra, representando todo de maneira 
fidedigna, e non debe ser recortada ou incorrer en omisións perniciosas. A 
«seguridade» debe ser o mínimo común múltiplo dos datos que se brindan 
(ÍNTEGRA).

9. Tanto a incerteza como os riscos deben estar sempre presentes cando se 
elabora un informe contable, de tal forma que as estimacións deberán 
ser prudentes. Por exemplo, adoitan arroxarse fortes dúbidas e son fonte 
de incerteza ao facer viable a cobranza de contas de tipo dubidoso ou, 
simplemente, prolongar a vida útil dos bens de uso (PRUDENTE).
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Para que serve a contabilidade?

A contabilidade consiste en rexistrar todos os movementos económicos dunha 
empresa coa finalidade de elaborar os seus estados contables. Estes informes 
conteñen os datos que se foron anotando de maneira ordenada e cunha estrutura 
concreta.

A contabilidade non deixa de ser máis que unha «radiografía» da situación 
económica e financeira da organización que ten dous claros obxectivos:

1. Trasladar ás persoas interesadas unha imaxe fiel do estado do negocio tanto 
a nivel interno como externo.

2. Servir como base para calcular os impostos que correspondan. A través 
dos estados contables podemos dilucidar de maneira fidedigna como é a 
saúde do negocio.

Estes dous propósitos circunscríbense a unha demanda obvia da contabilidade, 
que reside na certeza e a veracidade da súa información. A falta de rigor na súa 
confección pode carrexar non só a imposición de sancións por parte de Facenda, 

CARACTERÍSTICAS

Clara

Óptima

Íntegra

Comparable

Prudente

Pertinente Fiable

Obxectiva

Representativa
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senón tamén ter consecuencias moi negativas para as persoas responsables da 
súa autenticidade.

A quen lle interesa a información contable?

Os usuarios da información contable 
adoitan ser os responsables de tomar 
as decisións no día a día, é dicir, a 
xerencia e a dirección da cooperativa, 
que necesitan avaliar a capacidade 
de pago, o desempeño e a xestión na 
actividade económica.

Tamén son usuarios acredores, provedores, autoridades tributarias… Moitos 
son os interesados en coñecer datos contables dunha empresa. A continuación 
analizaremos quen necesita a información contable, para que a necesita e a cales 
datos terá acceso.

1. A dirección da cooperativa necesita información detallada e urxente. Das 
súas decisións depende o funcionamento da empresa.

A que tipo de decisións nos referimos?

 • Compramos un elemento de transporte, alugámolo ou subcontratámolo?
 • Pedimos un préstamo ao banco ou ao conxunto de asociados?
 • Debemos variar a política de cobranzas aos clientes?

Os directivos acceden a información contable moi detallada (mesmo aos 
documentos que a soportan) e esta chégalles con total celeridade.

2. Aos socios e socias e consello reitor interésalles saber canto vale a súa 
participación na cooperativa e que rendemento lles reporta. A información 
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contable que reciben adoita consistir en informes periódicos sobre a evolución 
e as perspectivas da empresa.

Tamén teñen acceso aos estados financeiros da cooperativa.

3. Os provedores que necesitan comprobar o risco das empresas con quen 
manteñen relación comerciais, é dicir:

 • Canto lles deben?
 • Como está formalizada dita débeda?
 • Serán capaces de pagala?

Algúns provedores (sobre todo as empresas dunha certa envergadura) 
adoitan solicitar as contas anuais ou os estados financeiros.

Cando inician por primeira vez relacións comerciais, tamén demandan 
listaxes da principal clientela e bancos con quen traballa.

4. Os clientes con quen se asinou un contrato de subministración por un ano, 
ou por un lapso máis longo, adoitan solicitar os estados financeiros, a lista 
dos principais clientes e provedores, así como a dos bancos con que traballan.

Ademais, visitan varias veces as instalacións da cooperativa co fin de 
asegurarse de que o seu provedor sexa unha empresa sólida, sen problemas 
e con capacidade suficiente para poder cumprir e atender, en tempo e forma, 
os compromisos subscritos.

5. As entidades bancarias, do mesmo xeito que os provedores, queren controlar 
o risco que a cooperativa mantén con elas, máis aínda despois do posible 
incremento dos feitos de morosidade bancaria en comparación con períodos 
anteriores.
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Habitualmente, os bancos posúen un departamento específico (de riscos), 
orientado cara á análise contable dos seus clientes e para elo solicitan, 
periodicamente, as contas anuais, os balances de comprobación referidos 
a períodos inferiores ao ano (trimestrais ou semestrais), liquidacións de 
impostos (IVE), seguros sociais, principais clientes e provedores, así como 
unha relación dos socios e as garantías reais que ofrece a cooperativa.

Do estudo desta información, o banco responderá a preguntas como:

 • Cales comisións e tipos de interese aplica nas operacións?
 • Atende os pagos en caso de números vermellos?
 • Concédelles o préstamo que necesitan?
 • Con que contía máxima?

6. Os traballadores e traballadoras, a través dos seus representantes legais, 
acceden á información contable da cooperativa.

A lei esixe que se faciliten ao comité de empresa as contas anuais, informes 
trimestrais sobre as vendas e a produción, tanto da cooperativa como do 
sector de actividade no que esta encadrada, así como informes trimestrais 
sobre as previsións de traballo e contratación.
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Con estes datos, o cadro de persoal poderá ter unha idea sobre se perigan 
ou non os seus postos e se van cobrar a nómina con normalidade, ademais 
de ter información veraz para a discusión de contratos colectivos.

7. As administracións públicas (Axencia Tributaria, Seguridade Social, 
Rexistro de Cooperativas, Consellerías etc.) esixen información contable da 
empresa recollida nas declaración e documentos que presenta a cooperativa

Baséanse na devandita información para obter recursos a través de impostos, 
taxas e outras modalidades impositivas ou para redistribuílos (subvencións e 
bonificacións) en función da situación económica e financeira da cooperativa.

8. A competencia tamén tentará coñecer, por todos os medios dispoñibles, a 
situación económica e financeira da cooperativa, tratando de adiviñar os seus 
puntos fortes e débiles, comparándose con ela e actuando en consecuencia.

A información contable pódese conseguir a través do Rexistro Mercantil, do 
Rexistro de Cooperativas e mesmo de estudos de mercado e de información 
sectorial facilitada polas Cámaras de Comercio.

Por que ten interese este tipo de información 
para os nosos competidores?

Pensemos por un momento que nun mercado global como no que nos mo-
vemos cada vez resulta máis importante a información en xeral, pero moi 
especialmente a contable, xa que sobre a mesma pódense tomar decisións 
de base estratéxica.

Adoitan expoñerse preguntas como:

 • Teñen posibilidades de aumentar a súa cota de mercado?
 • Pagan os meus clientes antes ca os da outra empresa?
 • Resistirían unha guerra de prezos?
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1.2. As contas anuais

Cando falamos das contas anuais estamos a referirnos a uns documentos que 
recollen a información económica e financeira dunha empresa e permiten avaliar, 
de xeito global, a situación financeira e os resultados da entidade e a súa evolución 
con respecto ao exercicio anterior.

Cales son os documentos que 
conforman as contas anuais?

Que é o Balance de Situación? É un documento que representa a imaxe fiel e real 
dunha empresa nun momento determinado. Podemos dicir que é unha «fotografía 
instantánea» da empresa na que se reflicte unha situación moi concreta. Aliméntase 
da información que plasma a contabilidade do negocio e que contén datos do 
pasado, do presente e mesmo, previsións de futuro.
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O balance de situación revela información sobre os bens e dereitos da empresa 
(Activos), así como as súas débedas e obrigacións (Pasivos). Engadir que no 
balance de situación aparece o Patrimonio Neto, que son os fondos propios ou 
fontes de financiamento non esixibles, como o capital social, as reservas e os 
beneficios acumulados.

Que é a Conta de Perdas e Ganancias? É un documento contable que nos permite 
coñecer o resultado do exercicio, que se obten pola diferencia entre os ingresos e 
os gastos de dito exercicio, separando as diferentes partidas de ingresos e gastos 
en función da súa orixe.
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Que é o Estado de Cambios no Patrimonio Neto (ECPN)? Este documento reflicte 
os movementos nas partidas que forman parte do patrimonio neto, dende o inicio 
do exercicio ata o peche do mesmo.

Que é o Estado de Fluxos de Efectivo? Infórmanos sobre a orixe e a utilización 
dos activos monetarios representativos de efectivo e outros activos líquidos 
equivalentes, clasificando os movementos por actividades e indicando a variación 
neta da devandita magnitude no exercicio.

Que é a Memoria? A Memoria recolle 
información que serve para ampliar 
a información contida no balance de 
situación, na conta de resultados, no 
estado de cambios no patrimonio neto 
e no estado de fluxos de efectivo.

En ocasións, a información que 
proporciona o balance e a conta de perdas e ganancias resulta insuficiente e é 
de aí de onde xorde a necesidade da Memoria.

É obrigatoria a presentación da mesma, ao igual que o resto de documentos 
contables. É necesario destacar que ten unha grande importancia para os socios 
no seo das cooperativas, pois a través dela relátanse os feitos máis destacables 
da empresa: investimentos, obxectivos, logros alcanzados e resultados.

As contas anuais deben ser redactadas con claridade, mostrando unha imaxe 
fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da empresa, e a 
información debe ser comparable. Salvo en determinadas circunstancias, debe 
elaborarse cada doce meses.
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Cantos modelos de contas anuais hai?

1. Contas Anuais abreviadas: a principal diferenza entre as contas anuais 
normais e as abreviadas radica na súa simplicidade. As abreviadas teñen un 
formato máis simple, onde hai unha menor desagregación da información.

2. Contas Anuais normais: en principio, todas as sociedades están obrigadas 
á súa presentación, fóra daquelas que poden presentar as contas anuais 
abreviadas ou daquelas que poden acollerse ao Plan Xeral de Contabilidade 
de PEMES.

3. Contas Anuais PEMES: as PEMES (Pequenas e Medianas Empresas) poden 
decidir entre aplicar o PXC (Plan Xeral de Contabilidade) na súa versión 
íntegra ou na versión específica para PEMES.

Ademais, as sociedades que apliquen a versión íntegra poden elaborar 
modelos abreviados das contas anuais se cumpren os requisitos necesarios 
para a súa aplicación. É dicir, unha PEME que cumpra os requisitos para 
presentar contas anuais abreviadas poderá elixir entre utilizar os modelos 
abreviados previstos no PXC na súa versión íntegra ou utilizar os previstos 
na súa versión para PEMES.

Todas aquelas empresas que levan a cabo a súa contabilidade baixo as normas 
do Plan de Contabilidade destinado ás Pequenas e Medianas Empresas (PEMES) 
non teñen que formular o estado de fluxos de efectivo, nin formular o ECPN.

As empresas que presentan contas abreviadas tampouco teñen que formular 
estado de fluxos de efectivo nin ECPN.
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Que empresas poden optar por aplicar o 
Plan Xeral de Contabilidade de PEMES?

Poderán aplicalo todas as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, 
individual ou societaria, que durante dous exercicios consecutivos reúnan, á 
data de peche de cada un deles, polo menos, dúas das circunstancias seguintes:

LÍMITES ACTIVO CIFRA DE NEGOCIO Nº EMPREGADOS/AS

MICROEMPRESA
Non supere o 
1.000.000 €

Non supere os 
2.000.000 €

Non sexa superior 
a 10

PEME
Non supere os 
4.000.000 €

Non supere os 
8.000.000 €

Non sexa superior 
a 50

As contas anuais teñen un formato determinado, posto que a normativa fixa os 
modelos obrigatorios que dependen do Plan Xeral Contable que use a empresa. 
Dentro do Plan contable de 2007 establécense modelos de contas normais e 
abreviados que poden utilizarse dependendo da dimensión económica do negocio.

A continuación, detállanse os límites para a elaboración en modelo abreviado 
dos documentos das contas anuais:

LÍMITES BALANCE – ECPN - MEMORIA PERDAS E GANANCIAS

Total do ACTIVO Non supere os 4.000.000 € Non supere os 11.400.000 €

Importe neto da cifra de 
negocio

Non superará os 8.000.000 € Non supere os 22.800.000 €

Nº medio do cadro de 
persoal

Non sexa superior a 50 Non sexa superior a 250

Que empresas poden presentar contas abreviadas?

Poderán formular o balance, a Memoria e o estado de cambios no patrimonio 
neto abreviados todas aquelas sociedades que durante dous exercicios consecu-
tivos reúnan, á data de peche de cada un delas, polo menos, dúas das seguintes 
circunstancias:
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1. Que o total do activo non supere os 4.000.000 €.
2. Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non pase dos 8.000.000 €.
3. Que o número medio do cadro de persoal durante o exercicio non supere 50.

Poderán presentar a conta de perdas e ganancias abreviada todas aquelas socie-
dades que reúnan, á data do peche de cada un dos dous exercicios, polo menos, 
dúas das seguintes circunstancias:

1. Que o total do activo non supere os 11.400.000 €.
2. Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os 22.850.000 €.
3. Que o número medio do cadro de persoal durante o exercicio non sexa 

superior a 250.

Non existe un estado de fluxos de efectivo no modelo abreviado. As empresas 
que poidan presentar o balance, a Memoria e o estado de cambios no patrimonio 
neto abreviados están eximidas de presentar este documento.

Se a empresa é de recente creación, aplicará o formato abreviado se non supera 
ao peche do exercicio dous dos tres límites anteriores.

Por último, deben aplicar necesariamente o Plan Xeral de Contabilidade de 2007, 
non podendo aplicar o Plan de Pemes, as seguintes entidades:

1. As empresas cotizadas.
2. As sociedades que pertenzan a un grupo que teña que publicar contas 

consolidadas.
3. As empresas cuxa moeda funcional non sexa o euro.
4. As instituciónsfinanceiras.
5. E as entidades de seguros.

As contas anuais elaboraranse cunha periodicidade de doce meses, salvo nos casos 
de constitución, modificación da data de peche do exercicio social ou disolución.
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1.3. O balance de situación

Tal e como sinalamos con anterioridade, o balance de situación é un documento 
que representa a imaxe fiel e real dunha empresa nun momento dado. Nútrese 
principalmente da información que achega a contabilidade da empresa que contén 
datos do pasado, do presente, e mesmo datos previstos de futuro, pero refírese 
unicamente a un momento concreto da empresa. O balance está en continua 
evolución mentres o negocio funcione.

Adoita dicirse que o balance de 
situación é unha «fotografía» da 
empresa nun momento determinado, 
xa que reflicte a disposición da mesma 
nun prazo de tempo concreto.

En contraposición, tamén podemos 
dicir que a conta de resultados semella 
unha «película» que fai un percorrido 
a través de todo un ano.

Que describe o balance de situación dunha cooperativa? Reflicte datos acerca 
dos dereitos e bens da mesma —denominados Activos—, así como as súas débedas 
e obrigacións, ou sexa, Pasivos. Por último, tamén aparece o Patrimonio Neto, 
que non é outra cousa que os fondos propios ou fontes de financiamento non 
esixibles, como o capital social, as reservas e os beneficios acumulados.

O balance de situación, como ben é sabido, forma parte das contas anuais e 
constitúe un dos apartados máis importante das mesmas, xunto coa conta de 
perdas e ganancias e a memoria.

Un balance de situación ofrécenos unha radiografía do patrimonio da cooperativa, 
mostrándonos todo aquilo polo que esta se constitúe, o que ten e o que debe.
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Cal é a estrutura do balance de situación? Do mesmo xeito que calquera outra 
información de carácter contable, o balance de situación conta cunha configuración 
que debe ser claramente delimitada para que os seus resultados sexan o máis 
claros e veraces posible. A estrutura que debe cumprir o Balance de Situación 
vén dada polo Plan Xeral Contable que estandariza devandito documento, coa 
finalidade de que todas as empresas conten cunha configuración homoxénea 
composta polos Activos, os Pasivos e o Patrimonio, facilitando de tal forma a 
súa correcta interpretación.
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Tanto os activos coma os pasivos son elementos clave da contabilidade nunha 
cooperativa, xa que é a partir dos mesmos que se elaboran os balances ou informes 
sobre a situación patrimonial da organización. É indispensable coñecer en que 
consiste cada un deles para poder realizar a comparación entre o activo e o pasivo, 
coñecendo así o estado de contas da cooperativa.

O activo e o pasivo é como se denomina ás dúas partes de que está composto 
un balance, que reflicte a situación patrimonial da cooperativa nun momento 
determinado.

Que é o activo dunha cooperativa? O 
activo é o conxunto de bens, dereitos 
e outros recursos de que dispón unha 
cooperativa, xa sexan tanxibles ou 
intanxibles, dos que se espera que 
obteña beneficios ou rendementos 
económicos no futuro.

Podemos distinguir entre:

 • Activo non corrente ou activo fixo: bens e dereitos cuxo prazo de conversión 
en dispoñible é superior a un ano. Tratase de investimento vinculados 
permanentemente a cooperativa, sendo a súa finalidade servir de soporte 
material e estrutural ao desenvolvemento da actividade da cooperativa.

 • Activo corrente ou activo circulante: bens e dereitos cuxo prazo de conversión 
en dispoñible é inferior ao ano. Tratase de investimentos que teñen unha 
relación directa coa actvidade da cooperativa.

Que é o pasivo dunha cooperativa? O pasivo está composto polas débedas que 
posúe a cooperativa, que veñen recollidas no balance de situación, e comprende 
as obrigacións actuais que teñen orixe en transaccións financeiras pasadas.
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O pasivo contable clasifícase segundo 
a súa esixibilidade no tempo, é dicir, 
canto tempo tardan en vencer estas 
obrigacións.

O pasivo dividese en:

 • Pasivo non esixible ou fondos propios.

 • Pasivo esixible: son todas as débedas que a cooperativa posúe fronte a terceiros 
como provedores, bancos ou outros acredores.

O pasivo esixible, a súa vez, divídese en:

 - Longo prazo ou pasivo non corrente ou fixo, que é aquel que vence nun 
período superior a un ano.

 - Curto prazo ou pasivo corrente, aquel que vence nun período inferior a un ano.

 BALANCE

ACTIVO

CORRENTE

CRÉDITOS L/P

ORDENADORES

MOBILIARIO

PATENTES

CONSTRUCIÓNS

NON CORRENTEMATERIAS PRIMAS

DIÑEIRO

FIANZAS C/P

CLIENTES

PASIVO

NON ESIXIBLE

CAPITAL

RESERVAS

ESIXIBLE

PRÉSTAMOS C/P

PROVEDORES

DÉBEDAS
ADMINISTRACIÓN

C/P <= 1 ano

PRÉSTAMOS
A L/P > 1 ANO
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Que é o patrimonio neto?

É unha partida do balance que representa os recursos cos que conta a cooperativa. 
Podemos dicir que é o sistema de financiamento básico de calquera empresa, 
xunto co pasivo non corrente. Representa a participación de socios e socias. 
Son recursos a longo prazo que deben servir para financiar o inmobilizado e o 
capital circulante.

O patrimonio neto está composto por:

1. Os fondos propios procedentes de:

 • As achegas realizadas polas persoas socias no momento da constitución 
da cooperativa (capital) e en momentos posteriores.

 • As reservas (legais, voluntarias, estatutarias…) xeradas por beneficios 
dos distintos exercicios que non se reparten aos socios.

 • As perdas procedentes de exercicios anteriores reflíctense igualmente 
no neto con signo negativo.

2. Os axustes de valor: son as variacións de valor razoable dos instrumentos 
financeiros en carteira dos que dispón a cooperativa e que están dispoñibles 
para a venda.

3. As subvencións e doazóns non reintegrables: Que non fosen incorporadas 
ao resultado do exercicio.

Cal é a importancia do patrimonio neto no balance?

En todo balance debe cumprirse a seguinte regra:

ACTIVO = PASIVO + NETO
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As diferenzas entre o Activo e o Pasivo regúlanse no Neto. Un Neto negativo é sinal 
de que a sociedade non ten recursos suficientes para afrontar as súas débedas. É 
dicir, as obrigas de pago son superiores ás de cobranza máis os recursos propios.

En termos monetarios o patrimonio neto queda representado pola totalidade 
dos activos unha vez deducidos todos os pasivos.

Tecnicamente, o patrimonio neto inclúe as achegas realizadas — xa sexa no 
momento da súa constitución ou noutros posteriores— polos seus socios que 
non teñan a consideración de pasivos, así como os resultados acumulados ou 
outras variacións que lle afecten. Desta maneira, ao observar o activo, o pasivo 
e o patrimonio neto coñeceriamos se a cooperativa ten perdas, ganancias ou 
simplemente se mantén.

1.4. A conta de perdas e ganancias

A conta de perdas e ganancias encárgase de recoller o resultado do exercicio 
formado polos ingresos e os gastos do mesmo, excepto cando cumpra a súa 
imputación directa ao patrimonio neto.

A conta de perdas e ganancias 
formúlase tendo en conta que:

 • O s  i n g r e s o s  e  o s  g a s t o s 
clasificaranse de acordo coa súa 
natureza.

 • O importe das vendas, prestacións 
de servizos e outra tipoloxía de 
ingresos de explotación, reflíctense 
na conta de perdas e ganancias polo 
seu importe neto de devolucións e 
descontos.
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 • A partida de «Traballos realizados por outras empresas» recolle os importes 
correspondentes a actividades desenvolvidas por outras empresas no proceso 
produtivo.

 • As subvencións, doazóns e legados recibidos que financien activos ou gastos 
que se incorporen ao ciclo normal de explotación, reflíctense en «Subvencións 
de explotación incorporadas ao resultado do exercicio».

 • Por outra banda, as subvencións, doazóns e legados que financien activos do 
inmobilizado intanxible, material ou investimentos inmobiliarios impútanse 
a resultados a través de «Imputación de subvencións de inmobilizado non 
financeiro e outras».

 • Tamén se mostrarán en «Imputación de subvencións de inmobilizado non 
financeiro e outras» todas aquelas subvencións, doazóns e legados concedidos 
para cancelar débedas que se outorguen sen unha finalidade específica.

 • No caso no que se financiase un gasto ou un activo de natureza financeira, 
o ingreso correspondente inclúese no resultado financeiro, incorporándose 
a correspondente partida coa denominación «Imputación de subvencións, 
doazóns e legados de carácter financeiro».

 • A partida «Excesos de provisións» recolle as reversións de provisións que tiveron 
lugar durante o exercicio, coa excepción das correspondentes ao persoal, que 
se reflicten na partida de «Gastos de persoal».

 • No caso de que a cooperativa presente ingresos ou gastos de carácter excepcional 
e contía significativa, coma por exemplo os producidos por inundacións, 
incendios, multas ou sancións, créase unha partida coa denominación «Outros 
resultados», formando parte do resultado de explotación.

 • Todos aqueles ingresos e gastos xerados polos activos non correntes e grupos 
alleables de elementos, mantidos para a venda, que non cumpran os requisitos 
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para cualificalos como operacións interrompidas recoñeceranse na partida da 
conta de perdas e ganancias que corresponda segundo a súa natureza.

A conta de Perdas e Ganancias forma parte das contas anuais, xunto co balance, o 
estado de fluxos de efectivo, o estado de cambios no patrimonio neto e a memoria.

Hai que ter sempre presente que toda conta de perdas e ganancias posúe diferentes 
resultados que debemos calcular antes de obter o resultado final:

1. Resultado de explotación: é o que produce a cooperativa habitualmente.

2. Resultado financeiro: é a diferenza entre os ingresos dos investimentos e 
os gastos que estas ocasionan.

3. Resultado antes de impostos: é a suma dos dous anteriores.

4. Resultado do exercicio: é o beneficio ou perda total tendo en conta o importe 
correspondente ao gasto por imposto de sociedades.

1.5. A memoria

A memoria é un dos estados financeiros utilizados en contabilidade; a súa función 
é comentar e ampliar a información contida nos demais documentos que integran 
as contas anuais. Evidentemente, a memoria deberá ser elaborada para presentarse 
conxuntamente co balance de situación, estadios de cambio no patrimonio, 
estados de fluxo de efectivo e a conta de perdas e ganancias.

O obxectivo da memoria é o de de completar, ampliar, comentar e realizar 
aclaracións sobre o resto de documentos que integran as contas anuais.

É obrigatorio presentar a memoria xunto ao resto de documentos contables. Hai que 
resaltar que asúa importancia para os accionistas (no caso de sociedades anónimas) 
e socios (no das cooperativas) transcende debido a que se recollen investimentos 
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desenvolvidos, obxectivos, logros 
alcanzadose mesmo resultados.

A memoria conecta co resto dos 
e s t a d o s  c o n t a b l e s  m e d i a n t e 
anotacións cruzadas entre si, que 
esmiuzan e aclaran certas operacións 
realizadas pola cooperativa. Trátase 
por tanto, dun documento que axuda 
á mellor comprensión da situación 
financeira e patrimonial da empresa 
a todos os interesados na mesma 
(auditores, investidores, entidades 
financeiras etc.).

Como se debe formular a memoria contable?

A memoria débese formular en consonancia co resto das contas anuais e tendo 
en conta que:

1. A memoria contable deberá reflectir a información mínima esixida, aínda 
que é certo que esta pode omitirse cando é de pouca relevancia.

2. Incluirase calquera información necesaria para un maior coñecemento e 
máis preciso da situación financeira e patrimonial da entidade.

3. A información cuantitativa recollida na memoria contable ha de facer 
referencia ao exercicio no que se elaboraron o resto dos estados contables.

4. A memoria contable ha de ser presentada de acordo coas normas e regras 
rexistrais e demais normativa vixente.
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Existen dous tipos de memoria que van en función do tamaño das empresa e que 
a continuación describimos:

Memoria ordinaria:

A memoria ordinaria é o documento presentado polas empresas que alcanzan 
un certo volume da cifra de negocio de activos, polo que se lles esixe unha 
información máis detallada.

A información recollida na memoria contable ordinaria agrúpase en 27 
notas ás que os demais estados financeiros deberán facer referencia, de 
forma que cada estado financeiro indique o número concreto da memoria 
na columna onde proceda.

Memoria abreviada:

Esta memoria contable é a que presentan as empresas, ás que, debido a que 
teñen un volume de negocio menor e volume de activos máis pequeno, se 
lles esixe unha información menos detallada.

A memoria abreviada diferénciase da memoria ordinaria en que naquela 
non se inclúe o cadro de financiamento.

A información recollida na memoria contable abreviada agrúpase en 10 
notas, presentándose, con todo, de igual maneira que a memoria ordinaria.

Cal é a información que debe figurar 
na memoria ordinaria?

1. Actividade da empresa.
2. Bases de presentación das contas anuais.
3. Aplicación dos resultados.
4. Normas de rexistro e valoración
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5. Inmobilizado material
6. Inversiones inmobiliarias
7. Inmobilizado intanxible
8. Arrendamentos e outras operacións de natureza similar
9. Instrumentos financeiros
10. Existencias
11. Moeda extranxeira
12. Situación fiscal
13. Ingresos e Gastos
14. Provisións e continxencias
15. Información sobre o impacto da actividade empresarial medio ambiente
16. Retribucións a longo prazo ao persoal
17. Transaccións con pagos basados en instrumentos do patrimonio
18. Subvención, doazóns e legados
19. Combinacións de negocios
20. Negocios conxuntos
21. Activos non mantidos para a venda e operacións interrumpidas
22. Feitos posteriores ao peche
23. Operación con partes vinculadas
24. Outra información
25. Información segmentada
26. Información sobre dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro
27. Información sobre o período medio de pago a provedores. Desposición 

adicional terceira. « Deber de información » da lei 15/2010, de 5 de xullo.

Na memoria abreviada e na do Plan Xeral de Pemes 
a información que debe figurar é a seguinte:

1. Actividade da empresa
2. Bases de presentación das contas anuais
3. Normas de rexistro e valoración
4. Inmobilizado material, intangxble e inversións inmobiliarias
5. Activos financeiros



34

6. Pasivos financeiros
7. Fondos propios
8. Situación fiscal
9. Operacións con partes vinculadas
10. Outra información.
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2. O capital social nas 
cooperativas

2.1. Concepto de capital social

O concepto de capital social pode 
analizarse dende dúas perspectivas:

1. A que nos ofrece a contabilidade: 
vén establecer o capital social 
como un valor dos bens ou diñeiro 
que os socios achegan a unha 
empresa independentemente 
da súa forma xurídica.

2. A que nos ofrece a socioloxía: 
indícanos que o capital social é 
aquilo que posibilita a cooperación entre dúas ou máis partes. Noutras 
palabras, o capital social implica a sociabilidade dun grupo humano, cos 
aspectos que permiten a colaboración e o seu uso.

Os sociólogos destacan que o capital social ten unha forma poliédrica porque 
dispón de varias caras. Unha, configurada polas redes sociais, outra, pola 
confianza mutua dos membros e unha terceira, polas normas efectivas, 
tres conceptos que non son fáciles de definir e que poden variar de acordo 
á concepción de cada analista.

Formar unha empresa supón un proceso repleto de retos e aprendizaxes. Calquera 
proxecto empresarial demanda que os primeiros pasos que se dean sexan firmes 
e encamiñados ao éxito que se quere alcanzar. Entre outras cousas, débese decidir 
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entre as diferentes formas xurídicas que existen e cumprir a lexislación asociada, 
que pode levar aparellada a creación dun capital social.

En que consiste o capital social e para que serve?

O capital social dunha empresa é o valor que suman as achegas de todos os 
socios. Estas contribucións poden ser realizadas no momento da constitución 
da entidade ou máis adiante e poden ser dinerarias ou non dinerarias (inmobles, 
maquinaria, dereitos de crédito…).

Así, unha das principais diferenzas entre un autónomo e unha sociedade, inde-
pendentemente da súa forma xurídica, é que a lei establece como requisito, ao 
fundar unha sociedade, que os socios deben achegar un diñeiro, uns bens ou uns 
dereitos, que se converterán en propiedade da entidade.

De tal modo, cada socio pode ofrecer diferentes achegas, o cal determina a súa 
participación na sociedade se se trata dunha sociedade limitada ou anónima, de 
modo que quen máis achega, máis dereitos obtén. Non ocorre así nunha sociedade 
cooperativa onde a participación no capital non achega máis ou menos dereitos 
sobre a mesma debido a que estamos a falar dunha sociedade onde prima a persoa 
fronte ao capital.

O capital social das cooperativas 
presenta notables diferenzas na súa 
natureza e composición co capital 
social propio das sociedades mercantís 
de capital fixo. Nestas, o capital é unha 
cifra estable no pasivo do balance, que 
equivale á suma do valor das achegas 
realizadas polos socios en tal concepto. 
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Nas cooperativas, o capital social é unha cifra contable, de natureza variable 
formada polas achegas dos seus socios.

A Lei de Sociedades de Capital regula, entre outras cousas, cal é a cantidade 
mínima de capital social para os diferentes tipos de sociedades. Entre outros 
casos, destacan:

 • A Sociedade Limitada, que require dun capital social mínimo de 3.000€. 
Neste caso, as participacións de capital son iguais para os socios e a súa 
responsabilidade na entidade irá de acordo á súa achega.

 • A Sociedade Anónima, que esixe un capital social mínimo de 60.000€. Neste 
tipo de entidade, o capital divídese en accións que corresponden aos socios en 
proporción ao achegado. Estas accións determinan, á súa vez e entre outras 
cousas, a repartición dos beneficios.

Outros tipos de sociedades:

 • As Sociedades Limitadas Laborais son Sociedades de Responsabilidade 
Limitada nas que a maioría do capital social é propiedade dos traballadores e 
traballadoras que prestan nelas servizos polos que son retribuídos de forma 
persoal e directa, e cuxa relación laboral é por tempo indefinido.

O capital mínimo será de 3.000€, desembolsado no momento da constitución. 
Estará dividido en participacións sociais. As accións e participacións das 
Sociedades Laborais divídense en:

 - Clase laboral: as que son propiedade dos traballadores cuxa relación laboral 
é por tempo indefinido.

 - Clase xeral: o resto.

Mentres que o número mínimo de socios é de tres, non hai número máximo.
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 • As Sociedades Anónimas Laborais son Sociedades Anónimas nas que a maioría 
do capital social é propiedade dos traballadores e traballadoras que prestan 
nelas servizos polos que son retribuídos de forma persoal e directa, e cuxa 
relación laboral é por tempo indefinido.

O capital social mínimo será de 60.000,00 €, desembolsado polo menos nun 
25% no momento da constitución. Estará dividido en accións nominativas. As 
accións divídense en:

 - Clase laboral, as que son propiedade dos traballadores cuxa relación laboral 
é por tempo indefinido.

 - Clase xeral, o resto.

 • As Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) son sociedades civís de 
finalidade económico-social en relación á produción, transformación e co-
mercialización de produtos agrícolas, gandeiros ou forestais, á realización de 
melloras no medio rural, á promoción e desenvolvemento agrarios, así como á 
prestación de servizos comúns relacionados cos devanditos conceptos.

Todas as leis de cooperativas españolas, tanto a xeral como as ditadas polas 
distintas Comunidades Autónomas en virtude dos poderes normativos que lles 
confiren os seus respectivos Estatutos de Autonomía, inician a análise do réxime 
xurídico do capital social da cooperativa establecendo unha definición meramente 
descritiva deste concepto.

Concretamente, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia 
no seu artigo 58 di:

“1. O capital social da sociedade cooperativa estará constituído polas 
achegas de natureza patrimonial realizadas a el polas persoas socias, 
xa sexan obrigatorias ou voluntarias, que poderán ser:
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a) Achegas con dereito ao reembolso no caso de baixa.

b) Achegas cuxo reembolso no caso de baixa poida ser rexeitado 
incondicionalmente polo órgano de administración.

…”

Da terminoloxía empregada pola Lei acredítase que reflicten a composición do 
capital social e que reciben tamén o nome de «achegas», e neles virá reflectida 
a súa distinta natureza, segundo sexa o seu carácter obrigatorio ou voluntario.

Na páxina precedente temos desenvolvido a través dun Mapa Mental a configuración 
das máis importantes sociedades, agrupándoas en en dúas grandes divisións: por 
unha banda atópanse as Sociedades Capitalistas e, pola outra, están as Sociedades 
de Economía Social, pero que diferenzas subxacen en tales divisións?

 • A economía social é a parte integrada por empresas privadas que participan 
no mercado, pero cuxa distribución do beneficio e toma de decisións non están 
directamente ligadas co capital achegado polos membros ou socios.

TIPOS DE
SOCIEDADES

CAPITALISTAS

SOCIEDADE

ANÓNIMA

LIMITADA

SOCIAIS

COOPERATIVAS

ASOCIADO

CONSUMIDORES
E USUARIOS

VIVENDAS

AGRARIAS

EXPLOTACIÓN
COMUNITARIA DA

TERRA

SERVIZOS

MAR

LABORAIS
ANÓNIMA

LIMITADA

TRABALLO
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 • Nos axentes pertencentes á economía social substitúese o interese particular 
polo xeral e aparecen outras finalidades distintas do resultado ou beneficio 
de explotación.

 • As empresas pertencentes á economía social téñense caracterizado por achegar 
solucións a cuestións sociais que nin as empresas públicas nin as privadas 
resolveron satisfactoriamente.

 • A economía social xera valor agregado e postos de traballo, pero funciona dun 
modo distinto ao sector público e ao capital.

 • A economía social está encamiñada máis ao gasto público.

 • A economía social trata de influír nos ingresos das persoas, así como na 
diminución de certos bens; é dicir: compra bens e servizos que inviste no 
mercado para que a economía creza.

 • A economía social é a parte da economía que non pertence nin ao sector público 
nin ao ámbito da economía capitalista.

 • Non existen aínda consensos con respecto aos criterios específicos que delimitan 
a economía social, xa que esta inclúe unidades económicas pertencentes a 
todos os sectores e, ademais, participa integramente nas distintas fases do 
proceso produtivo.

 • A economía capitalista é para os sectores con maiores ingresos, é dicir, non 
inviste no mercado senón que busca investir no sector privado.

 • As empresas de corte capitalista baséanse na propiedade privada e na liberdade 
económica como relación básica de produción.

 • Tanto os individuos como as empresas no capitalismo levan a cabo a produción e 
o intercambio de bens ou de servizos en forma libre co propósito de beneficiarse.
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A continuación, imos profundar máis nos trazos singulares de cada un dos tipos 
de sociedade que vimos ata o momento. Evidentemente, tratamos con esta 
pequena análise de facer unha comparativa das propiedades sociais, económicas, 
estruturais etc.

Sociedade anónima – Sociedade limitada

Podemos dicir que a sociedade anónima é unha sociedade aberta e que a 
limitada, como o seu propio nome indica, é unha sociedade pechada. Ambas 
as dúas son sociedades capitalistas (caracterizadas porque nas dúas prima 
o capital social achegado polos socios).

Con todo, as particularidades dos socios teñen máis relevancia na limitada, 
polo que será máis apropiada para un grupo social máis reducido, negocios 
de pequenas proporcións ou cuxo investimento sexa reducido.

A principal diferenza é que na sociedade anónima, os socios e as socias 
poden vender as súas accións sen problema, mentres que na limitada teñen 
restricións á hora de allear as devanditas accións, podendo só vendelas a 
outra persoa socia, cónxuxe ou a un fillo/a de quen vende. Esta circunstancia 
permite ás sociedades anónimas cotizar en bolsa.

Tanto nas sociedades anónimas como nas limitadas o número de socios é 
ilimitado.Tamén é posible que a constitúa unha soa persoa (física ou xurídica), 
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pero esa condición de unipersoal debe constar expresamente na denominación 
social e os datos deste socio único constar no Rexistro Mercantil.

Así mesmo, a condición de unipersoal deberá aparecer en toda a 
documentación, facturas e anuncios que publique.

É importante saber que se transcorren 6 meses dende que a sociedade é 
unipersoal e non se inscribiu no Rexistro Mercantil como tal, o único socio 
responde persoal, ilimitada e solidariamente das débedas da sociedade 
mentres sexa unipersoal. En cambio, no momento que se inscriba a 
unipersonalidade, o socio único non responde das débedas posteriores á 
inscrición ilimitadamente.

O capital mínimo da sociedade anónima e de 60.000 euros, dividido en 
accións. Para a súa constitución é necesario un desembolso do 25% (15.000 
euros), ingresándose o resto na conta da sociedade nos prazos establecidos 
nos estatutos.

Pola súa banda, nunha sociedade limitada o capital social mínimo é 3.000 
euros, dividido en participacións. Ten que estar ingresado na súa totalidade na 
conta da sociedade, no momento da firma ante notario da escritura pública.

Sociedade Laboral

É unha Sociedade Anónima ou Limitada coa maioría do capital en propiedade 
dos traballadores con contrato indefinido.

Nas Sociedades Laborais poden existir dous tipos de persoas socias:

1. TRABALLADORAS: Prestan os seus servizos retribuídos na entidade de 
forma persoal e directa, con relación laboral por tempo indefinido. Posúen 
accións ou participacións sociais de clase laboral.
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2. NON TRABALLADORAS: Están vinculadas á sociedade unicamente por 
posuír accións ou participacións sociais de clase xeral.

A Lei das Sociedades Laborais permite a contratación dun persoal laboral 
excluído das relacións societarias. A contratación de traballadores temporais 
poderá realizarse con independencia da súa modalidade (obra ou servizo, 
eventualidade, interinidade, formación, prácticas etc).

O número de horas-ano traballadas polas persoas non socias, contratadas 
por tempo indefinido, non será superior ao corenta e nove por cento do 
cómputo global de horas-ano traballadas na sociedade laboral polo conxunto 
dos socios traballadores.

O capital social estará dividido en accións nominativas ou en participacións 
sociais.

As accións e participacións, sexan da clase que sexan, terán o mesmo valor 
nominal e conferirán os mesmos dereitos económicos, sen que sexa válida 
a creación de accións ou participacións privadas do dereito de voto.

As accións e participacións das sociedades laborais dividiranse en dúas clases: 
as que sexan propiedade dos traballadores cuxa relación laboral o sexa por 
tempo indefinido («clase laboral») e as restantes («clase xeral»). A sociedade 
laboral poderá ser titular de accións e participacións de ambas as clases.

Ningún socio poderá posuír accións que representen máis da terceira parte 
do capital social, fóra de que a sociedade laboral se constitúa inicialmente por 
dous socios traballadores con contrato por tempo indefinido, na que tanto 
o capital social como os dereitos de voto estarán distribuídos ao cincuenta 
por cento, coa obrigación de que no prazo máximo de 36 meses se axusten 
ao límite establecido neste apartado. Trátese de socios que sexan entidades 
públicas, de participación maioritariamente pública, entidades non lucrativas 
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ou da economía social, nese caso, a participación poderá superar o devandito 
límite, sen alcanzar o cincuenta por cento do capital social.

Sociedade Cooperativa

Constitúena persoas que se asocian libremente para realizar actividades 
empresariais co fin de satisfacer as súas necesidades e aspiracións económicas 
e sociais, con estrutura e funcionamento democrático.

Nas cooperativas de primeiro grao poden ser socias tanto as persoas físicas 
como as xurídicas, públicas ou privadas, e as comunidades de bens, coas 
condicións que puidesen establecerse para cada clase de cooperativa.

Nas cooperativas de segundo grao só poden ser socias as sociedades 
cooperativas e os socios de traballo daquelas, así coma outras sociedades 
de carácter non cooperativo cando exista a necesaria converxencia de 
intereses e necesidades, a condición de que os estatutos non o prohiban.

Calquera Administración ou ente público con personalidade xurídica poderá 
ser socio dunha cooperativa para a prestación de servizos públicos e o 
exercicio da iniciativa económica pública, sempre que non supoña exercicio 
de autoridade pública.
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Ninguén poderá ser socio dunha cooperativa a título de empresario 
contratista, capitalista ou outro análogo respecto á mesma ou aos socios 
como tales.

SOCIEDADE AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN

Trátase dunha sociedade civil que ten unha finalidade económico-social 
debido a que o seu principal obxectivo non vai ser unicamente o de obter o 
maior lucro posible, senón que pasa tamén pola produción, transformación 
e comercialización de produtos tanto agrícolas, gandeiros como forestais.

Así mesmo, a sociedade agraria de transformación ten como obxectivo a 
realización de melloras no medio rural, a promoción e desenvolvemento 
agrario e a prestación de servizos que teñan tal fin.

As Sociedades Agrarias de Transformación adquiren personalidade xurídica 
coa súa inscrición no Rexistro de Sociedades Agrarias de Transformación 
de Galicia.

A continuación detallamos as características da sociedade agraria de 
transformación:

A sociedade agraria de transformación (SAT) goza de personalidade xurídica 
propia.

O número mínimo de socios para constituíla é de tres.

No hipotético caso de ter débedas, primeiro, responderase co patrimonio 
social e de maneira subsidiaria, farano socios mancomunada e ilimitadamente.

Por lei, non queda fixado o capital mínimo co que constituír a sociedade 
agraria de transformación, debendo quedar reflectido nos estatutos.
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As achegas dos socios poderán ser dinerarias e non dinerarias.

Os socios elixen libremente o nome da sociedade agraria de transformación.

Na devandita denominación, incluirán obrigatoriamente as palabras 
“Sociedade Agraria de Transformación” ou a súa abreviatura “SAT”, así 
como o número que conste no rexistro xeral e que lle corresponda.

Establécese como domicilio social da sociedade agraria de transformación 
aquel onde radica a principal actividade do negocio.

As sociedades agrarias de transformación deben dispoñer dos seguintes 
libros: libro de rexistro de socios, libro de actas da Asemblea Xeral, Xunta 
Reitora e outros Órganos de Goberno, así coma os libros de contabilidade.

Hai posibilidade de que varias SAT únanse e conformen unha Agrupación 
de Sociedades Agrarias de Transformación.

Esta ten personalidade xurídica e capacidade para obrar por si mesma.

2.2. Remuneración de achegas

En primeiro lugar, é conveniente deixar claro que son as «achegas”. As achegas 
son a contribución do socio á cooperativa.

O artigo 58.4 da Lei 5/1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia di:

“As achegas acreditaranse mediante títulos nominativos non nego-
ciables ou mediante outro sistema idóneo que acredite as achegas 
que se realicen e as actualizacións delas, se é o caso, así como as 
deducións practicadas sobre elas por perdas imputadas ás persoas 
socias.
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Calquera que sexa o medio utilizado para acreditar as achegas, 
deberá reflectirse en todo caso a parte de capital subscrito e non 
desembolsado.”

A achega sempre representa a 
contribución de cada persoa socia aos 
medios necesarios para a consecución 
do fin social e, ademais, constitúe 
un elemento esencial do contrato 
asociativo e, da mesma maneira, 
do contrato específico de sociedade 
cooperativa. A existencia dun «fondo 
común» integrado polas achegas 
dos socios é, de feito, un orzamento 
ineludiblemente unido a toda figura 
societaria.

É necesario ter presente que a achega é un negocio xurídico de alleamento no 
que o socio realiza unha determinada prestación coa finalidade de contribuír á 
obtención dun fin común, que constitúe o obxecto da sociedade.

Por tanto, dende esta perspectiva, a achega pode considerarse como «acción 
de achegar», entendendo por tal o acto polo que se produce un desprazamento 
patrimonial dirixido ao fondo común e, ao mesmo tempo, como «obxecto» cando 
nos referimos á achega de natureza patrimonial que todo socio está obrigado a 
facer á cooperativa.

No caso da achega considerada como «obxecto» hai que precisar que tanto a 
natureza como o carácter dos bens e dereitos susceptibles de ser achegados ao 
capital da cooperativa teñen a finalidade de constituír un patrimonio común.

A existencia dese patrimonio común vai representar para a cooperativa a súa 
principal garantía, ao servir de único instrumento de satisfacción dos acredores, 
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xa que na práctica está xeralizado o sistema de responsabilidade limitada polas 
débedas sociais e só en supostos extraordinarios, e por tanto infrecuentes, 
se establecen cláusulas estatutarias que configuren a responsabilidade como 
ilimitada.

Outro aspecto que é necesario ter presente dentro do capital social da cooperativa 
é a tipoloxía das achegas tal e como queda establecido no artigo 58.5 e 58.6 da 
Lei 5/1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia que desenvolve o 
seguinte enunciado:

“5. As achegas realizaranse en moeda de curso legal. Non obstante, 
se o prevén os estatutos ou o acorda a asemblea xeral, poden consistir 
tamén en bens e dereitos susceptibles de valoración económica. Neste 
caso, o órgano de administración fixará o seu valor, logo do informe 
dunha ou varias persoas expertas independentes designadas por 
el baixo a súa responsabilidade, e daráselle coñecemento diso ao 
órgano de intervención.

6. As achegas non en diñeiro non producen cesión ou traspaso nin 
para os efectos da Lei de arrendamentos urbanos ou rústicos, senón 
que a sociedade cooperativa é continuadora na titularidade do ben 
ou dereito. O mesmo entenderase respecto de nomes comerciais, 
marcas, patentes e calquera outro título ou dereito que constitúan 
achegas ao capital social.”

Neste punto, a Lei é clara e taxativa ao referirse no seu artigo 58.5 á natureza 
destas achegas dicindo que as mesmas se realizarán en moeda de curso legal.

Polo que respecta ás achegas non en diñeiro, o artigo 58.6 a Lei non pon atrancos 
a que estas consistan en bens mobles ou inmobles e en créditos ou dereitos de 
contido económico.
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En definitiva, serán achegables á cooperativa os bens materiais e inmateriais de 
natureza patrimonial que poidan ser inscritos en balance, valorables segundo 
criterios obxectivos.

A primeira vista, non parece presentar ningún problema a achega de bens tanto 
mobles como inmobles, pois non hai ningunha razón en contra.

É conveniente que no caso dos bens achegados á sociedade cooperativa estean 
correctamente identificados, presentando maior dificultade a identificación 
dos mobles, onde haberá que facer unha descrición coidadosa para que queden 
suficientemente recoñecidos na escritura correspondente.

Cando se trate de bens inmobles, serán suficientes os datos rexistrais.

Chegados a este punto, exponse unha dúbida: como 
se remuneran as achegas dos socios da cooperativa?

Hai que deixar moi claro, en primeiro 
lugar, que a remuneración das achegas 
(tanto obrigatorias como voluntarias) 
ao capital social é a establecida nos 
estatutos da sociedade cooperativa ou 
no acordo de admisión adoptado polo 
órgano competente, de conformidade 
sempre co disposto por lei.

A Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, distingue claramente 
á hora de remunerar as achegas entre as obrigatorias e as voluntarias.

En canto ás «achegas obrigatorias» o artigo 60 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, 
de cooperativas de Galicia establece:
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“1. As achegas obrigatorias ao capital social poderán devengar un xuro 
pola parte efectivamente desembolsada na contía que previamente 
establezan os estatutos ou, na súa falta, a asemblea xeral, que non 
poderá exceder o legal do diñeiro en máis de 3 puntos.

2. A remuneración das achegas obrigatorias ao capital social estará 
condicionada á existencia no exercicio económico de resultados 
positivos ou reservas de libre disposición.

3. Se a asemblea xeral acorda devengar xuros para as achegas obri-
gatorias ao capital social ou repartir retornos, as achegas previstas 
no artigo 58.1.b) desta lei das persoas socias que causasen baixa na 
cooperativa e cuxo reembolso fose rexeitado polo consello reitor terán 
preferencia para percibir a dita remuneración.”

Que supón isto no capítulo contable da empresa? Supón que cando as achegas 
se cualificaron como fondos propios, a remuneración que poida acordarse pola 
cooperativa se considere unha distribución de resultados e, por tanto, supoñerá 
unha minoración directa do patrimonio neto.

E que ocorre no caso das «achegas voluntarias»? Como se remuneran? Para 
contestar a esta cuestión, é necesario trasladarnos ao artigo 61 desta mesma 
Lei que vén dicir:

“1. A asemblea xeral poderá acordar a admisión de achegas voluntarias 
ao capital social que vaian realizar as persoas socias, fixando as 
condicións delas, sen exceder a retribución que estableza o xuro legal 
do diñeiro incrementado en 6 puntos.

2. As achegas voluntarias deberán desembolsarse totalmente no 
momento da subscrición e terán carácter de capital social, do que 
pasan a formar parte.
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3. A remuneración das achegas voluntarias ao capital social estará 
condicionada á existencia no exercicio económico de resultados 
positivos ou reservas de libre disposición.

4. Se a asemblea xeral acorda devengar xuros para as achegas 
voluntarias ao capital social ou repartir retornos, as achegas previstas 
no artigo 58.1.b) desta lei das persoas socias que causasen baixa 
na cooperativa e cuxo reembolso fose rexeitado polo consello reitor 
terán preferencia para percibir dita remuneración.”

Podemos deducir, por tanto, que cando as achegas se contabilicen como un pasivo 
financeiro, a remuneración recoñecerase aplicando os seguintes criterios:

1. Se a remuneración é obrigatoria, motivará o rexistro dun gasto na conta 
de perdas e ganancias.

2. Se a remuneración é discrecional, contabilizarase como unha distribución de 
resultados na data en que a Asemblea Xeral adopte o acordo de distribución 
na medida que retribúe un compoñente de patrimonio neto.

Como será a inclusión na conta de 
perdas e ganancias desta partida? 
De acordo co disposto, o gasto debe 
figurar individualizado na conta de 
perdas e ganancias, de forma que 
poida coñecerse expresamente a súa 
incidencia no resultado da cooperativa.

Para estes efectos, incluíuse unha desagregación específica coa denominación 
de Intereses e retorno obrigatorio das achegas ao capital social e doutros fondos 
cualificados con características de débeda na partida de Gastos Financeiros da 
conta de perdas e ganancias



52

Como será a inclusión no balance? En canto á remuneración das achegas ao 
capital social cualificadas como fondos propios e á remuneración discrecional 
ao capital con características de débeda, contabilizarase como unha aplicación 
do excedente ou unha repartición de reservas, rexistrándose a baixa destes 
epígrafes polo importe acordado.

Resulta evidente que na formulación da normativa contable se tiveron en conta 
as peculiaridades das sociedades cooperativas, e unha mostra evidente diso é:

 • Mentres as sociedades capitalistas, especialmente as anónimas, non toman 
en conta as condicións persoais dos socios, senón a súa achega de capital, nas 
sociedades cooperativas, a súa propia finalidade de satisfacer as necesidades 
socio-económicas dos socios converte en obrigatoria a participación do socio 
na actividade empresarial que desenvolve a cooperativa.

Esta diferenza é fundamental na medida en que, mentres o socio capitalista 
percibe un dividendo proporcional á súa achega ao capital social, o cooperativista 
percibirá, no seu caso, un retorno en proporción á actividade despregada na 
cooperativa.

 • Da mesma forma, a liquidación de ambos os tipos de sociedades é distinta. 
Nas capitalistas o haber social resultante da súa liquidación repártese aos 
socios, participando estes no valor residual dos activos da sociedade unha 
vez deducidos os seus pasivos.

Con todo, no caso das cooperativas, o seu carácter social supón que no momento 
da súa liquidación o socio recupere o importe das achegas, actualizadas no seu 
caso, unha vez abonadas ou deducidas as cantidades previstas na lei, e o haber 
líquido sobrante, se o houbese, poñerase a disposición do Consello Galego de 
Cooperativas, agás o disposto para as cooperativas de segundo grao.

A interpretación deste artigo 60 debe manter coherencia co criterio contable para 
recoñecer a remuneración das achegas. En consecuencia, no marco contable, a 
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referencia legal debe traducirse como unha esixencia de presentación separada 
do gasto financeiro, cuxa cualificación como tal, en todo caso, corresponde á 
norma contable.

2.3. Transmisión e reembolso de achegas

Un dos primeiros principios 
cooperativos é o denominado de 
‘portas abertas’, que establece que 
neste tipo de sociedades a adhesión 
por parte das persoas é voluntaria e 
aberta con todo o que iso implica.

Podemos atrevernos a dicir que as cooperativas son entidades de estrutura variable. 
Isto significa que toda persoa que reúna os requisitos esixidos estatutariamente, 
e sempre que se dean as condicións adecuadas, pode ser socio e ten tal dereito 
recoñecido. Pero ademais, esta apertura dispón que da mesma maneira, fronte 
a determinadas eventualidades ou feitos, se pode deixar de pertencer a unha 
cooperativa. Este principio que a lei matiza, garante que tanto a entrada como a 
saída desta sociedade se realicen de forma adecuada e xusta.

As baixas de socios poden en ocasións, ser imprevisibles; con todo, nun gran número 
de casos poden, e deben, adoptarse medidas para que estes procesos traumáticos 
transcorran con normalidade e non alteren a actividade da cooperativa. Adoptar 
unha estratexia preventiva de planificación neste tipo de cuestións no seo da 
cooperativa é fundamental.

O socio que se marcha non ten por que ter un substituto e tampouco os restantes 
membros a obrigación de “comprar” as súas achegas, como sucede noutro tipo 
de sociedades. De aí, a importancia de contemplar estas eventualidades e evitar 
que as posibles baixas de socios provoquen serios problemas de capitalización.
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A baixa do socio trae aparellada a súa saída definitiva da cooperativa e, 
consecuentemente, unha serie de derivadas entre as que destaca o reembolso 
das achegas. Como se produce esta liquidación? A resposta achámola no artigo 
64 da Lei 58/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, que recolle o 
seguinte texto:

“1. Os estatutos regularán o dereito das persoas socias ao reembolso 
das súas achegas ao capital social no caso de baixa.

A liquidación destas achegas farase polo seu valor nominal segundo 
o balance de pechamento do exercicio no que se produza a baixa. 
Pódense establecer deducións sobre todas as cantidades reembolsables 
polos conceptos de achegas obrigatorias, o retorno cooperativo ao 
que, se é o caso, teñan dereito e fondos de reserva repartibles que, se 
é o caso, poidan corresponderlles, que non serán superiores ao 30% 
no caso de expulsión nin ao 20% no caso de baixa non xustificada; 
para estes efectos terase en conta o establecido no artigo 20 desta 
lei para os supostos de incumprimento do prazo de preaviso ou do 
período de permanencia mínimo. No caso de baixa xustificada, non 
procederá ningunha dedución.

En ningún caso se poderán aplicar deducións sobre as achegas 
voluntarias.

2. A decisión sobre a porcentaxe de dedución aplicable en cada caso 
será competencia do órgano de administración, en función das 
circunstancias que concorran.

3. Sen prexuízo das deducións anteriormente citadas, computaranse, 
se é o caso, e para efectos do oportuno desconto das cantidades que 
teñan que devolverse ao ou á cooperativista que causa baixa, as perdas, 
imputadas e imputables, reflectidas no balance de pechamento do 



55

exercicio no que se produza a baixa, xa correspondan ao dito exercicio 
ou proveñan doutros anteriores ou estean sen compensar.

4. O órgano de administración poderá aprazar o reembolso da 
liquidación no prazo que sinalen os estatutos sociais, que non será 
superior a cinco anos no caso de expulsión ou baixa non xustificada, a 
tres anos no caso de baixa xustificada e a un ano no caso de defunción, 
contado dende a data do peche do exercicio en que a persoa socia 
causou baixa. As cantidades aprazadas darán dereito a percibir o 
xuro legal do diñeiro dende a data de peche do exercicio en que a 
persoa socia causou baixa e non poderán ser actualizadas. Cando o 
órgano de administración acorde a devolución das achegas previstas 
no artigo 58.1.b), o reembolso deberá facerse nos prazos establecidos, 
contados dende a data do acordo de reembolso.

5. O órgano de administración terá un prazo dun mes dende a 
aprobación das contas do exercicio no que causase baixa a persoa 
socia para comunicar a liquidación efectuada.

6. Cando as persoas titulares de achegas previstas no artigo 58.1.b) 
causasen baixa, o reembolso que, se é o caso, acorde o consello reitor 
efectuarase por orde de antigüidade das solicitudes de reembolso 
ou, cando non haxa tal solicitude, por orde de antigüidade da data 
da baixa.

7. No caso de ingresos de novas persoas socias, as achegas ao capital 
social destas deberán efectuarse mediante a adquisición das achegas 
previstas no artigo 58.1.b) cuxo reembolso fose solicitado por baixa dos 
seus titulares. Esta adquisición producirase por orde de antigüidade 
das solicitudes de reembolso deste tipo de achegas e, no caso de 
solicitudes de igual data, a adquisición distribuirase en proporción 
ao importe das achegas.”



56

Como podemos observar, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de 
Galicia establece distintos rexímenes aplicables á baixa do socio, en canto á súa 
forma e efectos segundo a causa que a orixine.

A cualificación da baixa corresponde ao consello reitor 
e é de vital transcendencia que os supostos estean 
suficientemente claros debido a que en función da 
devandita cualificación as consecuencias económicas 
poden ser dispares.

A Lei distingue entre baixas xustificadas e non xustificadas. Para as baixas 
xustificadas establécense legalmente unha serie de supostos que poderán ampliarse 
nos estatutos sociais da cooperativa.

No caso das baixas de socios non xustificadas, cabe dicir que se observan 
connotacións pexorativas de tal cualificación cando, con todo, se traducen en que 
non responden ás causas previstas na Lei ou nos propios estatutos da cooperativa 
e, por tanto, prodúcese a aplicacion do principio de liberdade de entrada e saída.

En canto ao diferente tratamento económico que poida ter a baixa, dependerá do 
Consello Reitor. Por tanto, o feito en si de tratarse dunha baixa non xustificada 
non implica automaticamente un reembolso menor.

O reembolso de achegas ao socio, como disminución de capital, queda enmarcado 
dentro do feito impoñible do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos 
Xurídicos Documentados na súa modalidade de Operacións Societarias. O pago 
do imposto correspondente ao socio, aínda que existe unha responsabilidade 
subsidiaria e solidaria por parte dos membros do Consello Reitor.

En canto ao capítulo de transmisións das achegas, a Lei 5/1998, de decembro, 
de cooperativas de Galicia, establece dous claros precedentes que recolle no seu 
artigo 63:
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“…

a) Por actos inter vivos, logo de notificación ós administradores, 
entre socios preferentemente e entre aqueles que, reunindo os 
requisitos para seren socios, se comprometan a selo nos tres meses 
seguintes, nos termos fixados nos estatutos.

b) Por sucesión mortis causa, ós habentes cuasa se fosen socios e 
así o soliciten ou, se non o fosen, previa admisión como tales, que 
deberá solicitarse no prazo de tres meses dende o falecemento, 
sen resultar obrigado a desembolsar cota de ingreso.

Noutro caso, terán dereito á liquidación do crédito correspondente 
á achega social.

…”

Queda, por tanto, claro que as posibles causas de transmisión de 
achegas están taxadas por lei e tan só se fai, con respecto á letra 
«b» do artigo 63, unha aclaración preventiva no hipotético caso de 
que os herdeiros do socio fosen máis dun.

“…

Se os herdeiros fosen varios, a cooperativa poderá esixir que o dereito 
á condición de socio sexa exercido por un só, co expreso consentimento 
dos demais, e se non houbese acordo entre os herdeiros procederase 
a abonar a liquidación, conforme se prevé no apartado anterior, a 
aqueles que acrediten dereito á mesma.”
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2.4. Cotas de ingreso e cotas periódicas

Na actualidade, as cooperativas afrontan un especial reto polo momento de crise 
que estamos a vivir e que se traduce no fortalecemento económico deste tipo de 
proxectos empresariais.

O cooperativismo debe ostentar un papel protagonista dentro da actividade 
económica e isto demanda que poidan reforzar os seus recursos financeiros e 
así poder mellorar a súa competitividade no mercado global.

Como xa vimos ao comezo deste 
tema, o concepto de capital social 
é ambiguo pola multiplicidade de 
consideracións que expresa. Non 
esquezamos que do mesmo xeito que 
na maioría de sociedades, o capital 
social da cooperativa é sempre, e en 
todo caso, unha cifra do pasivo que 
expresa o valor dos fondos propios 
dunha determinada procedencia: as 
achegas dos socios.

Ese concepto recóllese na Lei cando sinala que o capital social da cooperativa 
estará constituído polas achegas realizadas polos socios, xa sexan obrigatorias 
ou voluntarias. Non debe ser equiparado co de patrimonio, que é o conxunto 
efectivo de bens da sociedade nun momento determinado, porque aínda que é 
certo que no momento constitutivo ambos coinciden, non o é menos que cando a 
sociedade comece a súa andadura económica o valor do patrimonio será maior ou 
menor segundo se obtivesen beneficios ou perdas, dado o carácter de sociedade 
personalista da cooperativa.

En principio, as achegas deberán realizarse en moeda de curso legal, aínda que 
se o autorizan os estatutos ou o acorda a asemblea, do mesmo xeito que nas 
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sociedades capitalistas, poden consistir tamén en bens ou dereitos. Nese caso, 
os administradores fixarán o seu valor, previo informe dun ou varios expertos 
independentes designados por eles.

As cotas de ingreso poden definirse como o desembolso suplementario á cantidade 
fixada como achega obrigatoria mínima ao capital social, esixido aos novos 
socios dunha cooperativa en explotación para evitar ou, polo menos, mitigar o 
coeficiente patrimonio neto/socio.

Dada a súa finalidade e a natureza da cooperativa —e aínda que a Lei non o impida 
expresamente xa que esta unicamente sinala que as cotas de ingreso non poderán 
ser superiores ao cincuenta por cento da achega obrigatoria mínima ao capital 
social vixente en cada momento para adquirir a condición de socio— oartigo 65 
da Lei 5/1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia especifica:

“1.- Estatutariamente ou pola asemblea xeral poderán establecerse 
cotas de ingreso e/ou periódicas que non integrarán o capital social 
nin serán reintegrables. Ditas cotas poderán ser diferentes para 
os distintos tipos de socios previstos na presente lei, ou en función 
da natureza física ou xurídica dos mesmos, ou para cada socio 
en proporción ao seu respectivo compromiso ou uso potencial da 
actividade cooperativizada.

2.- As cotas de ingreso non poderán ser superiores ao 50% da achega 
obrigatoria mínima ao capital social vixente en cada momento para 
adquirir a condición de socio.

3.- A entrega polos socios, de calquera tipo de bens ou a prestación 
de servizos para a xestión cooperativa e, en xeral, os pagos para a 
obtención dos servizos cooperativizados, non integran o capital social 
e están suxeitos ás condicións fixadas e contratadas coa cooperativa. 
Aquelas entregas non integran o patrimonio da cooperativa e non 
poden ser obxecto de embargo polos acredores sociais.
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4.- As cooperativas, por acordo da asemblea xeral, poderán emitir 
obrigacións, axustándose o seu réxime ao disposto na lexislación 
aplicable. Así mesmo, a asemblea xeral poderá acordar, cando se 
trate de emisións en serie, a admisión de financiamento voluntario 
dos socios ou de terceiros baixo calquera modalidade xurídica e co 
prazo e condicións que se establezan.

5.- A asemblea xeral poderá acordar igualmente a emisión de títulos 
participativos, que darán dereito á correspondente remuneración 
mixta en forma de interese fixo, máis un interese variable que se 
estableza no momento da emisión en función dos resultados da 
cooperativa.

O acordo de emisión, que concretará o prazo de amortización e demais 
condicións aplicables, poderá establecer o dereito de asistencia dos 
subscritores destes títulos á asemblea xeral, con voz e sen voto.

6.- Tamén poderán contratarse contas en participación, axustándose 
o seu réxime ao establecido polo Código de comercio.”

No caso das cooperativas, é habitual a entrega, por parte dos socios, de bens 
para que a sociedade os transforme, os comercialice ou ambas as dúas cousas 
para o cumprimento do obxecto social. Tamén adoita ser habitual que os socios 
presten servizos para a xestión cooperativa a modo de prestacións accesorias 
que teñen unha maior xustificación na cooperativa máis que en ningunha outra 
sociedade, en atención á esencia da sociedade cooperativa como tipo específico 
de agrupación de persoas e empresa.

É notorio que constitúen unha práctica habitual no 
ámbito cooperativo os pagos para a obtención dos 
servizos cooperativizados, como é o caso do pago do 
prezo do comprado nas cooperativas de consumo. Con 
todo, o que quere destacar a Lei ao referirse ás citadas 
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entregas, prestacións e pagos é que non integran o capital social, dado que eses 
actos e actividades son simples consecuencias da actividade cooperativizada, e que 
están suxeitas ás condicións fixadas e contratadas coa cooperativa. Ademais, en 
beneficio dos socios, as entregas de bens non integran o patrimonio da cooperativa, 
polo que non poden ser embargados polos acredores sociais.

Tal e como recolle a Lei 5/1998, de cooperativas a «emisión» de títulos participativos 
é unha decisión que necesariamente lle corresponde adoptar á asemblea xeral sen 
que poida delegarse no seu órgano de administración. Ese acordo asembleario 
non precisa dunha previa cobertura estatutaria.

Do propio texto legal parece deducirse que o trámite de aprobación asemblearia 
só é esixible aos títulos participativos emitidos en serie.

O órgano competente para a emisión das obrigacións é a asemblea, sendo necesario 
unicamente unha maioría ordinaria. O característico dos títulos participativos 
é que dan dereito aos seus titulares a unha remuneración mixta formada por un 
interese fixo máis a parte variable que se estableza no momento da emisión, en 
función dos resultados da cooperativa, aínda que tamén debemos resaltar que, 
ademais dos dereitos económicos, o acordo de emisión —que deberá concretar 
o prazo de amortización e as demais normas de aplicación—, poderá establecer 
o dereito de asistencia dos partícipes á asemblea xeral, con voz e sen voto.

As cooperativas poderán concertar 
contratos de contas en participación, 
axustándose ao establecido polo Código 
de Comercio. En virtude deste contrato, 
unha ou máis persoas achegan bens ou 
dereitos en favor dunha cooperativa que 
os adquire en propiedade e intégraos 
na súa actividade empresarial co fin de 
obter uns resultados repartibles entre 
as partes na forma que determinen.
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Deste común acordo non xorde un contrato de sociedade porque non se crea un 
patrimonio común entre xestor e partícipe, nin existe unha organización colectiva 
que se manifeste externamente a terceiros: estamos ante unha figura contractual 
de colaboración ou cooperación económica entre a cooperativa e os partícipes.

En relación cos efectos, convén diferenciar os efectos entre os contratantes e 
fronte a terceiros.

Entre os contratantes, o partícipe asume como obrigación o realizar a súa achega 
segundo o pactado, aínda que tamén se compromete a non inmiscirse na xestión 
do negocio, podendo, como máximo, exercitar o dereito de información que 
corresponde ao socio comanditario.

A cooperativa, no seu rol de xestora, comprométese a destinar a achega recibida ao 
obxecto pactado, explotar o negocio coa dilixencia dunha ordenada comerciante 
e dunha representante leal e facer partícipes aos achegantes dos resultados 
prósperos ou adversos obtidos e render conta xustificada ao partícipe. Fronte a 
terceiros, como xestora móstrase como única dona do negocio, o partícipe non 
poderá demandar directamente aos terceiros polos seus negocios con aquel (salvo 
que este lle faga cesión formal dos seus dereitos), nin ser demandado por estes.

Finalmente, facer constar que aínda que o Código non regula as causas de extinción 
do contrato, cabe citar:

 • o acordo das partes en que así o estableza.
 • o transcurso do tempo polo que se pactou.
 • a denuncia do contrato por unha das partes se o contrato non ten sinalado 

prazo de duración ou, aínda tendo, se concorre xusta causa, a conclusión da 
empresa que constitúa o obxecto do contrato.

 • a morte ou incapacidade do xestor de non existir pacto de continuar a conta 
cos herdeiros do xestor falecido ou a disolución no caso da cooperativa.

 • a quebra do xestor, debido a que o inhabilita para o exercicio do comercio.
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3. Os resultados nas 
cooperativas

3.1. O resultado cooperativo

Como se determina o resultado do exercicio? A Lei 5/1998, de 18 de decembro, 
de cooperativas de Galicia establece no seu artigo 66 o seguinte:

“1 Para a determinación do resultado do exercicio aplicaranse as 
normas e criterios establecidos pola normativa xeral contable.

…”

Chamamos resultados cooperativos 
aos derivados da realización de 
actividades cooperativizadas coas 
persoas socias, ademais daqueles 
outros que se achan nunha relación de 
accesoriedade. O resto son resultados 
extracooperativos.

O excedente cooperativo acharase a través de subtraer dos ingresos os gastos 
obtidos en operacións de tráfico da cooperativa, debidamente periodificados 
segundo as normas do Plan Xeral Contable.

O artigo 17 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas, 
considera como ingresos cooperativos os que a continuación se describen:

“1. Os procedentes do exercicio da actividade cooperativizada realizada 
cos propios socios.”
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Isto supón todas aquelas cantidades entregadas polos socios á cooperativa como 
retribución das entregas de bens ou servizos realizados por esta en cumprimento 
dos fins fixados polos estatutos, valoradas polo prezo efectivamente realizado 
cando se traten de sociedades cooperativas de consumidores e usuarios, vivenda, 
agrarias ou daquelas que, conforme aos seus estatutos, realicen servizos ou 
subministracións aos seus socios.

Tamén é conveniente ter presente que as achegas que constitúan a contraprestación 
efectuada polos socios a cambio da entrega de bens ou prestación de servizos 
cooperativizados enténdense realizadas en termos de compensación de custos.

“2. As cotas periódicas satisfeitas polos socios.”

Porque non teñen carácter reintegrable, nin integran o capital social.

“3. As subvencións correntes.”

Evidentemente, as subvencións de explotación, as cales deben imputarse na súa 
totalidade ao exercicio en que se produzan as circunstancias que as orixinen.

“4. As imputacións ao exercicio económico das subvencións de capital 
na forma prevista nas normas contables que sexan aplicables.”

Estas subvencións terán a consideración de resultado extraordinario, pois ao non 
especificar nada sobre o seu tratamento seranlle de aplicación as normas xerais 
de contabilidade, para as cales esta partida constitúe un ingreso extraordinario.

“5. Os intereses e retornos procedentes da participación da cooperativa, 
como socio ou asociado, noutras cooperativas.”

A nivel contable, tamén se considerarán como partida de ingreso cooperativo os 
intereses e retornos percibidos da participación en sociedades non cooperativas 
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se estas realizan actividade preparatoria, complementaria ou subordinada ás da 
propia sociedade cooperativa.

Os derivados de empresas participadas maioritariamente por sociedades 
cooperativas tamén terán o tratamento de ingreso cooperativo. Final del formulario

“6. Os ingresos financeiros procedentes da xestión da tesourería 
ordinaria necesaria para a realización da actividade cooperativizada.”

Con base en todos estes precedentes, xa temos claro cales son os ingresos coope-
rativos pero, cales son os gastos deducibles para a determinación do resultado 
do exercicio? O artigo 18 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal 
das Cooperativas apunta como gastos cooperativos:

“1. O importe das entregas de bens, servizos ou subministracións 
realizados polos socios, as prestacións de traballo dos socios e as 
rendas dos bens cuxo goce fose cedido polos socios á Cooperativa, 
estimados polo seu valor de mercado conforme ao disposto no artigo 
15, aínda que figuren en contabilidade por un valor inferior.

2. As cantidades que as Cooperativas destinen, con carácter obri-
gatorio, ao Fondo de Educación e Promoción, cos requisitos que se 
sinalan no artigo seguinte.

3. Os intereses devindicados polos socios e asociados polas súas 
achegas obrigatorias ou voluntarias ao capital social e aqueles 
derivados de retornos cooperativos integrados no Fondo Especial 
regulado polo artigo 85.2, c) da Lei Xeral de Cooperativas, sempre 
que o tipo de interese non exceda do básico do Banco de España, 
incrementado en tres puntos para os socios e cinco puntos para os 
asociados. O tipo de interese básico que se tomará como referencia, 
será o vixente na data de peche de cada exercicio económico.”
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Dentro deste tipo de gasto tamén habemos de recoller a remuneración á captación 
de recursos alleos como poden ser os préstamos, obrigacións, participacións 
especiais etc.

A remuneración das achegas de socios e asociados ao capital será considerada 
como gasto cooperativo.

A dotación do Fondo de Educación e Promoción que será gasto fiscal estará suxeita 
aos requisitos que se sinalan no artigo 19, da referida lei e que sintetizamos nos 
seguintes puntos:

 • A contía deducible da dotación ao Fondo é a realizada con carácter obrigatorio, 
aínda que co límite máximo do 30 por 100 dos excedentes netos do exercicio.

 • Da mesma forma, a propia Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime 
permite a deducibilidade do 50% da dotación obrigatoria ao Fondo de Reserva 
Obrigatorio, non sendo gasto a efectos contables.

Para pechar este apartado, podemos dicir que cando a cooperativa teña establecida 
legalmente máis dunha sección de actividade, a distribución do resultado e a 
imputación de perdas realizaranse de forma separada para cada unha delas 
sempre que a lei o permita e os estatutos sociais así o esixan.

3.2. O resultado extracooperativo

Os resultados extracooperativos son 
aqueles que proceden do exercicio 
da actividade cooperativizada con 
terceiros, así como os obtidos de 
operacións de actividades económicas 
ou fontes alleas aos fins específicos, 
de investimentos ou participacións 
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en entidades de natureza non cooperativa e de incrementos e diminucións de 
patrimonio.

Como se determina o resultado extracooperativo? Para determinar o resultado 
extracooperativo hai que deducir dos ingresos extracooperativos os gastos 
específicos necesarios para a súa obtención e prorratear os gastos xerais que 
resulten imputables a esta actividade.

A Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas, no seu 
artigo 21 considera ingresos extracooperativos:

“1. Os procedentes do exercicio da actividade cooperativizada cando 
fose realizada con persoas non socios.

2. Os derivados de investimentos ou participacións financeiras en 
Sociedades de natureza non Cooperativa.

3. Os obtidos de actividades económicas ou fontes alleas aos fins 
específicos da cooperativa.

Dentro destes comprenderanse os procedentes das Seccións de Crédito 
das cooperativas, con excepción dos resultantes das operacións 
activas realizadas cos socios, dos obtidos a través de Cooperativas 
de Crédito e dos procedentes de investimentos en fondos públicos e 
valores emitidos por Empresas públicas. “

Tamén terán a consideración de ingresos aqueles incrementos e diminucións de 
patrimonio recolleitos no artigo 22 da propia Lei de Réxime Fiscal das Cooperativas, 
facendo referencia estes a os beneficios ou perdas producidas no alleamento do 
inmobilizado material e inmaterial e aos derivados da transmisión de determinadas 
inmobilizacións financeiras, é dicir:
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“1. Son incrementos e diminucións patrimoniais as variacións no 
valor do patrimonio da cooperativa que se poñan de manifesto con 
ocasión de calquera alteración na composición daquel, conforme 
ao disposto na Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre 
Sociedades.

2. En particular, non se considerarán incrementos patrimoniais:

a) As achegas obrigatorias ou voluntarias dos socios e asociados 
ao capital social, as cotas de ingreso e as deducións nas achegas 
obrigatorias efectuadas polos socios nos supostos de baixa 
dos mesmos na cooperativa, destinadas ao Fondo de Reserva 
Obrigatorio.

b) A compensación polos socios das perdas sociais que lles foran 
imputadas.

c) Os resultados da regularización dos elementos do activo cando 
así o dispoña a Lei especial que a autorice.

3. Non terán a consideración de diminución patrimonial as reducións 
do capital social por baixa dos socios.”

Dos ingresos enumerados, considéranse gastos deducibles os necesarios para 
a súa obtención.

En canto aos incrementos e diminucións de patrimonio, como xa vimos, o artigo 
22.1 da Lei de Réxime Fiscal das Cooperativas defíneos como as variacións no 
valor do patrimonio da sociedade cooperativa que se poñan de manifesto con 
ocasión de calquera alteración na composición daquel.

En canto á súa apreciación como resultados extracooperativos, o artigo 16.3 
da mesma Lei trátaos como tales, con independencia de se o ben patrimonial 
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está ou non afecto á realización de operacións cooperativizadas ou sexa ou non 
susceptible de producir resultados cooperativos.

“16.3. Son resultados extracooperativos os rendementos extracoope-
rativos e os incrementos e diminucións patrimoniais a que se refire 
a sección 3.ª deste Capítulo.”

En tal sentido, como partida 
de incremento ou diminución 
patrimonial podemos citar 
a  plusvalía  obtida polo 
alleamento de elementos 
do inmobilizado. A mesma é 
considerada tamén pola Lei 
27/1999, do 16 de xullo, de 
cooperativas, como un ingreso 
extraordinario.

Con todo, para a Lei 27/1999, 
do 16 de xullo, de Cooperativas, cando a plusvalía proceda do alleamento de 
elementos do inmobilizado material destinados ao cumprimento do fin social 
e se revista na súa totalidade en novos elementos con idéntico destino, dentro 
do prazo que dispoña a lei, non terán o tratamento de ingreso extraordinario, 
senón de ingreso cooperativo.

Evidentemente, isto vén contradicir á normativa fiscal onde, como xa se dixo, o 
plusvalor obtido na transmisión de elementos patrimoniais, reinvestido ou non, 
é considerado como un beneficio extracooperativo, dando orixe esta diverxencia 
a unha diferenza permanente na determinación do Imposto sobre Sociedades.
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3.3. Distribución de resultados

A distribución do resultado positivo 
da sociedade cooperativa, é dicir, 
do excedente obtido pola sociedade 
no exercicio que resulta da suma 
dos beneficios cooperativos e dos 
beneficios extracooperativos, nos 
termos definidos na Lei, realizarase 
de acordo coas seguintes regras:

a) A cuantificación da posible repartición ao «Fondo de Reserva Obrigatorio» e 
da dotación ao «Fondo de Formación e Promoción» tal e como establece o artigo 
67.1.a de a Lei 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia:

“1. Anualmente, dos excedentes contabilizados para a determinación 
do resultado do exercicio, unha vez deducidas as perdas de exercicios 
anteriores e antes da consideración do imposto de sociedades do 
exercicio económico, destinarase:

a) Ao Fondo de Reserva Obrigatorio, unha contía global mínima 
do 20%, e ao Fondo de Formación e Promoción, polo menos un 5%.

b) Dos beneficios extracooperativos e extraordinarios, como mínimo 
un 50% ao Fondo de Reserva Obrigatorio, salvo para as cooperativas 
que se acollesen ao disposto no artigo 66.4 da presente lei.

O resto, satisfeitos os impostos esixibles, estará ao dispor da asemblea 
xeral, que poderá distribuílo na forma seguinte: ao retorno cooperativo 
ás persoas socias, á dotación a fondos de reserva voluntarios de libre 
disposición, ao incremento dos fondos obrigatorios e á participación 
do persoal traballador asalariado nos resultados da cooperativa.”
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Que ocorre no caso do retorno cooperativo? O artigo 67.2 di:

«O retorno cooperativo é a parte do excedente dispoñible que a 
asemblea xeral acordase repartir entre as persoas socias, que se 
acreditará ás mesmas en proporción ás operacións, servizos ou 
actividades realizadas por cada persoa socia coa cooperativa, sen 
que poida acreditarse nalgún caso en función das achegas ao capital 
social».

Cando o pago do retorno cooperativo ou remuneración discrecional aos socios sexa 
a longo prazo e devindique intereses polo aprazamento, o importe desta débeda 
figurará no pasivo non corrente do balance polo seu custo amortizado, dentro 
do epígrafe «Débedas a longo prazo con empresas do grupo, asociadas e socios».

Na mesma Lei, tamén se considera o dereito do traballador para participar nos 
resultados tal e como consta no artigo 67.3:

«A cooperativa poderá regular nos seus estatutos ou por acordo da 
asemblea xeral o dereito do seu persoal traballador asalariado a 
participar nos resultados. Esta participación terá carácter salarial 
e substituirá ao complemento de similar natureza establecido, no 
seu caso, na normativa laboral de aplicación, salvo que fose inferior 
ao devandito complemento; en tal caso, aplicarase este último».

En canto aos fondos de reserva voluntarios, a Lei 5/1998, de 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia, primeiro determina cales son os de libre disposición pero 
ademais permite á asemblea xeral a capacidade de regular a súa repartición, así 
no artigo 67.4 da citada Lei, establece:

“4. Os fondos de reserva voluntarios de libre disposición son aqueles 
creados pola asemblea xeral mediante acordo expreso que poderá 
determinar a súa natureza, como repartible ou non, e regular o 
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seu funcionamento contemplando expresamente os supostos de 
repartibilidade, no seu caso.

En defecto de pronunciamento expreso da asemblea xeral sobre a 
súa natureza, estes fondos non serán repartibles entre as persoas 
socias en caso de baixa destas.

Aos fondos de reserva voluntarios poderán destinarse os excedentes 
do exercicio, cooperativos ou extracooperativos, unha vez satisfeitos 
os impostos esixibles.

O dereito de reintegro da participación das persoas socias que causa-
sen baixa nos fondos repartibles unicamente procederá en proporción 
á contribución realizada pola persoa cooperativista na súa xeración, 
considerando a actividade cooperativizada desenvolvida e as perdas 
que fosen imputadas ou estean pendentes de imputar, e só procederá 
cando a asemblea xeral o tivese acordado ao facer a correspondente 
dotación e nas condicións establecidas no devandito acordo.

En todo caso, os fondos de reserva voluntarios responderán en primeiro 
lugar no suposto de compensación de perdas, sen máis limitación que a 
establecida pola asemblea xeral 
que acordase a imputación.”

3.4. Imputación 
de perdas

Existe a posibilidade de que, 
contrariamente ao pretendido, o 
exercicio económico se salde con 
perdas. Cando isto sucede, os pasos 
para seguir á hora de compensar ou imputar perdas na cooperativa veñen recollidos 
no artigo 69 da Lei 5/1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, o cal 



73

establece que son os propios Estatutos sociais os que deben fixar os criterios para 
a compensación de perdas, ofrecendo a posibilidade de imputalas nunha conta 
especial para a súa amortización con cargo a futuros resultados; con todo, o prazo 
máximo do que dispón a cooperativa para amortizar as perdidas é de sete anos.

“1. Os estatutos poderán fixar os criterios para a compensación das 
perdas, sendo válido imputalas a unha conta especial para a súa 
amortización con cargo a futuros resultados positivos, dentro do 
prazo máximo de sete anos.”

A orde na compensación das perdas establécea o artigo 69.2 da Lei de cooperativas 
de Galicia, que di:

“2. Na compensación de perdas, a cooperativa terá que suxeitarse 
á orde seguinte:

a) Aos fondos de reserva voluntarios de libre disposición, de existiren, 
poderá imputarse a totalidade das perdas.

b) Ao Fondo de Reserva Obrigatorio.

c) A contía non compensada cos fondos de reserva de libre disposición 
e obrigatorios imputarase ás persoas socias en proporción ás ope-
racións, servizos ou actividades realizadas por cada unha delas coa 
cooperativa. Se estas operacións ou servizos realizados son inferiores 
aos que como mínimo está obrigada a realizar a persoa socia conforme 
o establecido nos estatutos sociais, a imputación das referidas perdas 
efectuarase en proporción á actividade cooperativizada mínima 
obrigatoria, sen que en ningún caso poidan imputarse en función 
das achegas ao capital social.”»

Se se chega ao momento de imputar as perdas aos socios cooperativos, estes 
poderán elixir o modo de satisfacelas de acordo con estas dúas modalidades:
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 • A persoa socia poderá optar polo seu abono 
directo ou mediante deducións nas súas 
achegas ao capital social.

 • Con cargo a retornos que poidan 
corresponder aos sete anos seguintes, se así 
o acorda a Asemblea Xeral. Se tras estes sete 
anos quedasen perdidas sen compensar, 
o socio estaría obrigado a satisfacelas 
nun prazo máximo dun mes a partir do 
requirimento do Consello Reitor.

O tratamento contable das da aplicación das perdas esta recollido na norma 
undécima apartado 3 da Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas 
que establece:

“Cando o saldo da conta de perdas e ganancias sexa debedor, é dicir, 
que a cooperativa xere perdas durante un exercicio, o devandito 
importe aplicarase no exercicio seguinte rexistrándose na partida 
«Resultados negativos de exercicios anteriores» do epígrafe 
«Resultados de exercicios anteriores» dentro do subgrupo «Fondos 
propios», do patrimonio neto do balance.

O importe da partida «Resultados negativos de exercicios anteriores», 
será compensado:

a) Con cargo a reservas voluntarias, de conformidade co indicado 
na lei.

b) Con cargo ao «Fondo de Reserva Obrigatorio», nos termos previstos 
na lei, de forma que se esta obriga a que cando o devandito Fondo 
resulte insuficiente se recolla nunha partida especial, a diferenza 
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existente figurará no partida «Fondo de Reserva Obrigatorio» con 
signo negativo, incorporando información específica na memoria 
das contas anuais.

c) A contía restante, no seu caso, que será imputada ás distintas clases 
de socios da cooperativa de acordo co disposto na lei, aplicarase 
dalgunha das formas seguintes, salvo que os estatutos prevexan de 
forma expresa a súa compensación con cargo a futuros resultados 
positivos:

• Mediante o seu abono directo; para estes efectos, poderanse 
aplicar as achegas ou cotas recollidas na partida «Outras achegas 
de socios».

• Mediante diminución do capital social cualificado como patrimonio 
neto ou pasivo, reducindo o importe das achegas obrigatorias e 
voluntarias dos socios.

• Mediante dedución ou compensación de calquera partida 
representativa dos investimentos financeiros realizados por socios 
na cooperativa, xa se trate de fondos propios ou de fondos alleos.”
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4. Os fondos de reserva

4.1. O fondo de reserva obrigatorio

O fondo de reserva é un fondo de capitalización da cooperativa cuxa función é 
precisamente a consolidación, desenvolvemento e garantía de estabilidade e 
permanencia da propia empresa.

A Lei de cooperativas regula dous tipos de fondos sociais obligatorios. Por unha 
banda, áchanse os fondos cuxa finalidade é aumentar a solvencia e credibilidade das 
cooperativas mediante o incremento dos recursos propios. A este grupo pertencen 
o fondo de reserva obligatorio e o fondo de reserva voluntario. Doutra banda, 
están os fondos creados para estender a axuda mutua entre os cooperativistas, 
aplicando as dotacións para formación e educación dos cooperativistas, promoción 
de relacións intercooperativas, promoción cultural e profesional. Son os fondos 
de educación e promoción.

Doutra banda, un sector da doutrina quixo ver no 
fondo de reserva obrigatorio unha finalidade fiscal. 
Para explicar esta tese hai que centrarse no feito 
de que as cantidades asignadas ao fondo están 
fiscalmente protexidas, ademais da equivalencia 
entre o imposto que gravaría os beneficios sociais 
e a cantidade que legalmente se debe destinar ao 
fondo de reserva: esta cantidade, se non se destinase ao fondo, sería máis ou menos 
a que habería que satisfacer a Facenda en pago dos correspondentes impostos.

Deste xeito, dise que o Estado renuncia a uns determinados ingresos en 
cumprimento do mandato constitucional de fomentar as cooperativas, o que 
tamén xustifica que tales cantidades destinadas ao fondo de reserva non sexan 
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repartibles entre os socios cooperativistas nin sequera no suposto de disolución 
e extinción da cooperativa.

O fondo de reserva ten unha función esencial de garantía, tendo en conta que as 
cooperativas son sociedades de capital variable.

Aquí, o fondo de reserva actúa como garantía fronte aos terceiros que contratan 
coa cooperativa, pois a garantía patrimonial que esta ofrece pode verse mermada 
polo feito de que os socios cooperativistas, ao darse de baixa, poden recuperar 
parte das súas achegas.

Deste xeito, o fondo de reserva obrigatorio que, como se sinalou, é irrepartible 
entre os socios, manifesta unha clara función de garantía patrimonial fronte aos 
terceiros. De feito, é a garantía neta e segura.

O fondo de reserva fórmase polas distintas dotacións. Tales asignacións non se 
realizan dunha vez e nun só acto, senón que se suceden no tempo, de acordo co 
tipo de dotación: as derivadas das cotas de ingreso de novos socios cooperativistas, 
as derivadas das operacións típicas da actividade cooperativa ou as derivadas, ao 
final do exercicio económico, dos beneficios obtidos pola cooperativa.

O fondo de reserva obrigatorio non repartible é unha partida dos fondos propios 
no balance da cooperativa. De feito é a conta dos fondos propios máis estable, se 
non fose porque a súa tendencia é a incrementarse.

4.2. Dotación e destino

A doutrina sinala que ambos ous dous fondos (obrigatorios e de educación e 
promoción) teñen en común:

 • a denominación xenérica.
 • a súa principal dotación, pois fundamentalmente dótanse de excedentes anuais.
 • o seu destino, que transcende ao funcionamento ordinario da cooperativa.
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 • a súa obligatoriedade legal, así como o seu 
carácter consustancial á cooperativa.

 • a súa propiedade, pois conforman o patrimonio 
neto da cooperativa.

O fondo de reserva pode ser obrigatorio ou voluntario. A característica fundamental 
do fondo, cando se trata do fondo de reserva obrigatoria, é que non pode ser 
distribuído entre os membros da cooperativa: o fondo de reserva obrigatorio 
é irrepartible entre os membros da cooperativa incluso no caso de disolución, 
liquidación e extinción da cooperativa. Así, a Lei 5/1998, de 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia no seu artigo 68 define os «fondos sociais obrigatorios» 
dicindo:

“O Fondo de Reserva Obrigatorio, destinado á consolidación, ao 
desenvolvemento e á garantía dá cooperativa, é irrepartible entre 
as persoas socias. Ao Fondo de Reserva Obrigatorio destinaranse 
necesariamente:

a) A porcentaxe dos excedentes netos que estableza a asemblea xeral, 
de acordo co establecido non artigo 67 desta lei.

b) As deducións sobre as achegas obrigatorias ao capital social no 
caso de baixa non xustificada ou expulsión de persoas socias.

c) As cotas de ingreso.

d) Os resultados extracooperativos das operacións sinaladas no 
número 3 do artigo 66 desta lei, nun 50% como mínimo.”

Así mesmo, o fondo de reserva obrigatorio está representado por unha partida do 
pasivo no balance que se forma con determinadas asignacións, fundamentalmente 
con cargo aos beneficios ou excedentes anuais da empresa, na forma legalmente 
prevista.



80

En liñas xerais, o fondo está conformado por dúas vías:

 • Unha determinada porcentaxe dos beneficios resultantes da actividade ordinaria 
da cooperativa obtidos en cada exercicio económico.

 • Unha determinada porcentaxe dos rendementos atípicos ou extracooperativos.

Pola contra, se a cooperativa rexistra perdas, unha parte das mesmas pódese 
imputar ao fondo de reserva.

O fondo de reserva, por tanto, ten unha finalidade tipicamente cooperativista. 
Dende a perspectiva da cooperativa, o fondo é unha vía de autofinanciamento que 
contribúe, como sinalou a doutrina, á expansión da cooperativa, consolidándoa 
economicamente e facilitando a entrada de novos socios.

A Lei 5/1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, regula o fondo 
de reserva nos artigos 67 e seguintes, dentro da sección destinada aos fondos 
sociais obrigatorios (fondos de reserva e fondos de educación e promoción) co 
seguinte texto:

“1. Anualmente, dos excedentes contabilizados para a determinación 
do resultado do exercicio, unha vez deducidas as perdas de exercicios 
anteriores e antes da consideración do imposto de sociedades do 
exercicio económico, destinarase:

a) Ao Fondo de Reserva Obrigatorio, unha contía global mínima do 
20%, e ao Fondo de Formación e Promoción, polo menos un 5%.

b) Dos beneficios extracooperativos e extraordinarios, como mínimo 
un 50% ao Fondo de Reserva Obrigatorio, agás para as cooperativas 
que se acollan ao disposto no artigo 66.4 desta lei.
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O resto, satisfeitos os impostos esixibles, estará á disposición 
da asemblea xeral, que poderá distribuílo na forma seguinte: ao 
retorno cooperativo ás persoas socias, á dotación a fondos de reserva 
voluntarios de libre disposición, ao incremento dos fondos obrigatorios 
e á participación do persoal traballador asalariado nos resultados 
da cooperativa.

2. O retorno cooperativo é a parte do excedente dispoñible que a 
asemblea xeral acorde repartir entre as persoas socias, que se lles 
acreditará a elas en proporción ás operacións, aos servizos ou ás 
actividades realizadas por cada persoa socia coa cooperativa, sen 
que en ningún caso poida acreditarse en función das achegas ao 
capital social.

3. A cooperativa poderá regular nos seus estatutos ou por acordo 
da asemblea xeral o dereito do seu persoal traballador asalariado 
a participar nos resultados. Esta participación terá carácter salarial 
e substituirá o complemento de similar natureza establecido, se é o 
caso, na normativa laboral aplicable, agás que fora inferior ao dito 
complemento; en tal caso, aplicarase este último.

4. Os fondos de reserva voluntarios de libre disposición son aqueles 
creados pola asemblea xeral mediante acordo expreso que poderá 
determinar a súa natureza, como repartible ou non, e regular o seu 
funcionamento prevendo expresamente os supostos de repartibilidade, 
de ser o caso.

No defecto de pronunciamento expreso da asemblea xeral sobre a 
súa natureza, estes fondos non serán repartibles entre as persoas 
socias no caso da baixa destas.
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Aos fondos de reserva voluntarios poderán destinarse os excedentes 
do exercicio, cooperativos ou extracooperativos, unha vez satisfeitos 
os impostos esixibles.

O dereito de reintegro da participación das persoas socias que causen 
baixa nos fondos repartibles unicamente procederá en proporción á 
contribución realizada pola persoa cooperativista na súa xeración, 
considerando a actividade cooperativizada desenvolvida e as perdas 
que foren imputadas ou estean pendentes de imputar, e só procederá 
cando a asemblea xeral o acordase ao facer a correspondente dotación 
e nas condicións establecidas no dito acordo.

En todo caso, os fondos de reserva voluntarios responderán en primeiro 
lugar no suposto de compensación de perdas, sen máis limitación 
que a establecida pola asemblea xeral que acorde a imputación.”

Ao fondo de reserva obrigatorio destínanse necesariamente tal e como di o artigo 
68 da Lei 5/1998, de 18 de decembro de cooperativas de Galicia:

a) As porcentaxes dos excedentes cooperativos e dos beneficios extracooperativos 
e extraordinarios que establezan os estatutos ou fixe a Asemblea Xeral, de acordo 
co disposto no artigo 67 da Lei ou a porcentaxe dos resultados.

Así, dos excedentes contabilizados 
para a determinación do resultado 
cooperativo, unha vez deducidas 
as perdas de calquera natureza 
de exercicios anteriores e antes 
da consideración do Imposto de 
Sociedades, destinarase, polo menos, 
o 20% ao fondo de reserva obrigatorio 
(e o 5% ao fondo de educación e 
promoción).



83

Dos beneficios extracooperativos e extraordinarios, unha vez deducidas as perdas 
de calquera natureza de exercicios anteriores e antes da consideración do Imposto 
de Sociedades, destinarase polo menos un 50% ao fondo de reserva obrigatorio.

Ademais destinaránse ao fondo de reserva obrigatorio indefectiblemente (tal e 
como indica o artigo 68.1, b, c, d):

“b) As deducións sobre as achegas obrigatorias ao capital social no 
caso de baixa non xustificada ou expulsión de persoas socias.

c) As cotas de ingreso.

d) Os resultados extracooperativos das operacións sinaladas no 
número 3 do artigo 66 desta lei, nun 50% como mínimo.”

Con independencia do fondo de reserva obrigatorio, a cooperativa deberá constituír 
e dotar os fondos que, pola normativa que lle resulte de aplicación, se establezan 
con carácter obrigatorio en función da súa actividade ou cualificación.

En calquera caso, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia 
tipifica como infracción grave, igual que a non convocatoria da Asemblea Xeral 
ordinaria en tempo e forma, tanto o non efectuar as dotacións, nos termos 
establecidos nesta Lei, aos fondos obrigatorios como o destinalos a finalidades 
distintas ás previstas.

4.3. Outros fondos de reserva

As sociedades cooperativas, do mesmo xeito que outras formas xurídicas que 
desenvolven unha actividade empresarial, operan no mercado e, en consecuencia, 
atópanse sometidas ás condicións xerais da competencia. Co fin de asegurar a 
súa permanencia e desenvolvemento, deben contar con recursos económicos 
suficientes para levar a cabo o seu obxecto social.



84

Con todo, a captación destes recursos resulta especialmente problemática para 
as cooperativas, entre outras razóns, pola carencia de estímulos suficientes para 
atraer os devanditos recursos, tanto dos seus propios socios como de terceiros 
alleos á entidade.

Consciente destas dificultades, o lexislador prevé varias fórmulas para captar fi-
nanciamento entre as que se atopa a constitución de fondos de reserva voluntarios.

Hai que sinalar a este respecto que nin as propias leis de cooperativas nin a 
doutrina científica se ocuparon demasiado en regular e estudar esta categoría 
de fondo de reserva. Por esta razón, quixemos enunciar basicamente en que 
consiste cada unha delas explicando as súas singularidades e fins.

Novamente, temos que retrotraernos a distinguir no resultado total da cooperativa, 
dous resultados distintos:

1. Resultados cooperativos: constituídos polos ingresos e gastos derivados 
das operacións realizadas na actividade cooperativizada cos socios.

2. Resultados extracooperativos: constituídos polos ingresos e gastos derivados 
das operacións realizadas na actividade cooperativizada con terceiros non 
socios.

Tamén é posible que existan outros resultados de actividades económicas distintas, 
que se repartirán de forma proporcional entre un e outro.

En canto ao apartado das reservas, contémplanse as seguintes:

 • Fondo de Reserva Obrigatorio. (FRO, do que xa falamos)
 • Fondo de Reembolso ou Actualización. (FR)
 • Fondo de Reserva Voluntario. (FRV)
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Fondo de Reembolso ou Actualización. (FR)

O Fondo de Reembolso ou Actualización é unha reserva especial regulada nalgunhas 
leis autonómicas de cooperativas que se constitúe para permitir a actualización 
das achegas ao capital social que se restitúan aos socios e asociados saíntes co fin 
exclusivo de corrixir os efectos da inflación, e ao que se destinan determinadas 
porcentaxes establecidas dos beneficios dispoñibles.

Este Fondo nútrese dos excedentes da cooperativa por decisión da Asemblea 
Xeral (fondo de reembolso) e, no seu caso, das reservas de revalorización como 
consecuencia dunha actualización de balances (fondo de actualización).

Como todos, cualificarase como fondos propios ou como pasivo financeiro, 
dependendo de se é ou non esixible. No caso de que a dotación sexa ou non 
obrigatoria e o fondo non esixible, recoñécese como unha distribución do resultado.

RESULTADOS

EXTRACOOPERATIVOS

ACTIVIDADE
COOPERATIVIZADA

NON SOCIOS

ACTIVIDADES
ALLEAS

PARTICIPACIÓN
NOUTRAS
SOCIEDADES

PLUSVALÍAS DE
INMOVILIZADO

COOPERATIVOS

ACTIVIDADE
COOPERATIVA

SOCIOS



86

Fondo de Reserva Voluntario. (FRV)

O «Fondo de Reserva Voluntario» de acordó coa norma cuarta da Orde 
EHA/3360/2010, de 21 de decembro, pola que se aproban as normas sobre 
aspectos contables das sociedades cooperativas, constitúe un fondo que se destina 
á consolidación, desenvolvemento e garantía da sociedade cooperativa, polo que 
se considera como fondos propios sempre que non sexa repartible, cualificándose 
como unha reserva voluntaria. No caso de que fose repartible tera a calificación 
de pasivo financeiro.

Segundo a lei 5/1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia os fondos de 
reserva voluntarios son aqueles creados pola asemblea xeral mediante acordó 
expreso no que se determinara se son repartibles ou non e tamén o funcionamenteo 
no suposto de ser repartibles. No caso de que no acordó da asemblea non se 
estableza a súa repartibilidade, estes fondos non serán repartibles.

A este fondo destinarase o importe do resultado do exercicio, unha vez descontados 
os importes que se destinan os fondos de reserva obrigatorios, que acorde a 
asemblea xeral.
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4.4. O fondo de formación e 
promoción (FEP)

As sociedades cooperativas, como xa vimos con anterioridade, están obrigadas 
a dotar reservas con carácter anual nunha contía non inferior ao 20% dos seus 
resultados cooperativos unha vez imputadas as perdas de calquera natureza de 
exercicios anteriores, que é destinada ao Fondo de Reserva Obrigatorio, que fará 
as veces dun Fondo de Reserva Legal noutros tipos de sociedades, e nunha contía 
non inferior ao 5% ao Fondo de Educación e Promoción, (ou Reserva de Formación 
ou Promoción Cooperativa segundo denominación de normativa autonómica), 
sen contrapartida equivalente noutro tipo de sociedade.

Debemos ter moi presente que a actividade realizada cos socios determina o 
resultado cooperativo, e a realizada cos non socios o resultado extracooperativo. 
Partindo precisamente do resultado extracooperativo (excedentes e beneficios 
dispoñibles), unha vez satisfeitos os impostos esixibles destinarase a fondos 
obrigatorios o que establezan os Estatutos ou acorde a Asemblea Xeral. O resto 
poderá aplicarse a retorno cooperativo a socios ou a dotación a fondos de reserva 
voluntarios con carácter repartible ou irrepartible.

O Fondo de Formación e Promoción Cooperativa ten por destino a súa aplicación 
ás liñas básicas fixadas polos Estatutos ou a Asemblea Xeral, en actividades que 
cumpran algunha das seguintes finalidades (artigo 68.2 da Lei 5/1998, de 18 de 
decembro, de Cooperativas de Galicia):

“2. O Fondo de Formación e Promoción Cooperativa destinarase, en 
aplicación das liñas básicas fixadas polos estatutos ou pola asemblea 
xeral, a actividades que cumpran algunha das seguintes finalidades:

a) A formación das persoas socias e traballadoras nos principios 
cooperativos.
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b) A formación profesional adecuada á actividade cooperativizada 
das persoas socias e traballadoras.

c) A formación na dirección e non control empresarial adecuada aos 
membros do consello reitor e interventores ou interventoras.

d) A promoción das relacións intercooperativas e dás demais entidades 
creadas para a promoción, asistencia, dirección común ou activi-
dades de apoio entre cooperativas, incluíndo a cobertura de gastos 
orixinados pola constitución ou incorporación en cooperativas de 
segundo grao.

e) A promoción e difusión das características do cooperativismo no 
contorno social non que se desenvolva a cooperativa e na sociedade 
en xeral.

f) As cooperativas de crédito poderán destinar este fondo á promoción 
cultural, profesional e social da comunidade en xeral. As restantes 
cooperativas precisarán a autorización previa do Consello Galego 
de Cooperativas.

g) Para actuacións para a conciliación da vida persoal, laboral e 
familiar.

h) A actividades de fomento da igualdade, en liña co previsto na Lei 
2/2007, do 28 de marzo, de traballo en igualdade das mulleres 
de Galicia.

i) Para fomento da responsabilidade social.

En calquera caso, ata un máximo dun 50% deste fondo poderase 
destinar a finalidades vinculadas co apoio a proxectos e iniciativas de 
emprendemento cooperativo xeradores de emprego, particularmente 
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non ámbito dos servizos sociais, así como para 
achegas económicas dirixidas ao financiamento 
de proxectos cooperativos.”

A este Fondo imputaranse necesariamente as 
porcentaxes que establezan os Estatutos da 
cooperativa sobre os excedentes cooperativos, 
superados os mínimos establecidos por Lei, ou os 
que fixe a Asemblea Xeral, e as sancións económicas 
que impoña a cooperativa aos seus socios.

Que dotacións pecuniarias se destinarán ao Fondo de Formación e Promoción 
Cooperativa? A propia Lei 5/1998, do 18 de decembro, no seu artigo 68 responde 
a esta cuestión.

“Destinaranse necesariamente ao Fondo de Formación e Promoción 
Cooperativa:

a) A porcentaxe dos excedentes netos que establezan os estatutos ou 
a asemblea xeral de acordo co establecido no artigo 67 desta Lei.

b) As sancións económicas que lles impoña a cooperativa ás súas 
persoas socias.

O Fondo de Formación e Promoción Cooperativa é inembargable e as 
súas dotacións deberán figurar no pasivo do balance con separación 
doutras partidas.

Para o cumprimento dos fins do fondo poderase colaborar con outras 
sociedades ou unións e asociacións cooperativas, que poderán 
xestionar directamente os ditos fondos mediante acordo da asemblea 
xeral da cooperativa, con institucións públicas e privadas e co Consello 
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Galego de Cooperativas, órgano que xestionará directamente o dito 
fondo nos seguintes supostos:

a) Cando a cooperativa lle transfira os importes correspondentes 
ao dito fondo dentro do exercicio económico no que se efectúe a 
dotación.

b) Cando a cooperativa non aplicase ao seu destino o importe do dito 
fondo no prazo de cinco anos dende que efectuou a dotación no 
seu exercicio correspondente, debendo neste caso transferirllo ao 
Consello Galego de Cooperativas.

En todo caso, o importe do referido fondo que non se aplicase sen 
que transcorra o prazo previsto na letra b) precedente deberá ma-
terializarse dentro do exercicio económico seguinte a aquel no que 
se efectuase a dotación, en contas de aforro ou en títulos de débeda 
pública nos que os rendementos financeiros, en ambos os dous 
supostos, se aplicarán ao mesmo fin. Ditos títulos non poderán ser 
peñorados nin afectados a préstamos ou contas de crédito.”

O fondo de educación e promoción é 
inembargable e irrepartible entre os 
socios, mesmo no caso de liquidación 
da cooperativa, e as súas dotacións 
deberán figurar no pasivo do balance 
con separación doutras partidas.

Podemos dicir que se trata dun fondo 
“peculiar”, específico e exclusivo das 
sociedades cooperativas.

Está regulado na totalidade das leis 
cooperativas vixentes en cumprimento 
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dos principios cooperativos da Alianza Cooperativa Internacional (ACI), no seu 
quinto principio dedicado á Educación, formación e información.

En definitiva este fondo de reserva á marxe da actividade propia da cooperativa, 
creado e xestionado pola mesma, beneficia a terceiros directamente implicados 
no sector cooperativo e colateralmente á propia entidade.
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5. O réxime fiscal das 
cooperativas

5.1. A fiscalidade das sociedades 
cooperativas

As cooperativas son un modelo de empresa, como xa vimos, que ten unhas 
características particulares, entre as que destacan a distribución e o exercicio do 
poder, a maneira particular de distribuír os resultados, a existencia duns fondos 
obrigatorios ou mesmo, a auto regulación do réxime de traballo.

Podemos considerar que a cooperativa é unha fórmula empresarial que por 
múltiples razóns se debe fomentar e promocionar. Para elas desenvolvéronse 
unha serie de normas fiscais que as benefician e neste capítulo imos tentar 
expoñer, en liñas xerais, as características do seu sistema fiscal.

Que normativa regula a fiscalidade das cooperativas?
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Como puidemos comprobar no anterior cadro sinóptico, constitúen a normativa 
estatal reguladora das Cooperativas a Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre 
Réxime Fiscal das Cooperativas, e a Lei 27/1999, do 16 de xullo, de Cooperativas. 
En cambio, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, é a que regula o ámbito da nosa 
comunidade galega.

5.2. Clasificación fiscal das cooperativas

Que é unha cooperativa protexida?

Serán consideradas como cooperativas protexidas aquelas entidades que, sexa 
cal fora a data da súa constitución, se axusten aos principios e disposicións 
da Lei Xeral de Cooperativas ou das Leis de Cooperativas das Comunidades 
Autónomas (5/1998, do 18 de decembro, no caso de Galicia) que teñan competencia 
nesta materia e non incorran en ningunha das causas de perda da condición de 
cooperativa protexida, as cales se enumeran máis adiante.

O artigo 6 da Lei 20/1990, de 19 de decembro, di a este respecto:

“1. Serán consideradas como cooperativas protexidas, para os efectos 
desta Lei, aquelas entidades que, sexa cal fora a data da súa 
constitución, se axusten aos principios e disposicións da Lei Xeral 
de Cooperativas ou das Leis de cooperativas das Comunidades 
Autónomas que teñan competencia nesta materia e non incorran 
en ningunha das causas previstas no artigo 13.

2. Non obstante ao disposto no apartado anterior, as normas contidas 
no Capítulo cuarto do Título III desta Lei serán de aplicación a 
todas as cooperativas regularmente constituídas e rexistradas 
no Rexistro de Cooperativas correspondente, aínda no caso de 
que incorran nalgunha das causas de perda da condición de 
Cooperativa fiscalmente protexida.
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Neste último suposto, as cooperativas tributarán sempre ao tipo xeral 
do Imposto sobre Sociedades pola totalidade dos seus resultados. “

Que é unha cooperativa especialmente protexida?

O artigo 7 da Lei 20/1990, de 19 de decembro, inclúe como cooperativas espe-
cialmente protexidas:

a. Cooperativas de Traballo Asociado.
b. Cooperativas Agrarias.
c. Cooperativas de Explotación Comunitaria da Terra.
d. Cooperativas do Mar.
e. Cooperativas de Consumidores e Usuarios.

O artigo 35 da Lei 20/1990, de 19 de decembro, establece o seguinte con respecto 
as cooperativas de segundo ou ulterior grao:

“1. As cooperativas de segundo e ulterior grao que non incorran en 
ningunha das circunstancias sinaladas no artigo 13 desta Lei gozarán 
dos beneficios fiscais previstos no artigo 33.

2. As cooperativas de segundo e ulterior grao que non incorran en 
ningunha das circunstancias sinaladas no artigo 13 desta Lei e que 
asocien, exclusivamente, a cooperativas especialmente protexidas 
gozarán, ademais, dos beneficios fiscais previstos no artigo 34.

3. Cando as cooperativas asociadas sexan protexidas ou especialmente 
protexidas, ademais dos beneficios fiscais previstos no artigo 33, 
gozarán da bonificación contemplada no apartado 2 do artigo 34, que 
se aplicará, exclusivamente, sobre a cota íntegra correspondente aos 
resultados procedentes das operacións realizadas coas cooperativas 
especialmente protexidas.”
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As cooperativas citadas como cooperativas especialmente protexidas, para manter 
dita condición, teñen que cumprir os seguintes requisitos:

Cooperativas de traballo asociado

1. Que asocien a persoas físicas que 
presten o seu traballo persoal 
na cooperativa para producir 
en común bens e servizos para 
terceiros.

2. Que o importe medio das súas 
retribucións, incluídos anticipos 
e retornos cooperativos, no exceda do 200 % da media das retribucións 
normais no sector de actividade.

3. Que o número de persoas traballadoras asalariadas con contrato por tempo 
indefinido non exceda do 10 % do total dos socios. Se o número total de 
socios é infeiror a 10, poderá ter un traballador asalariado.

4. Que o número de xornadas legais realizadas polos traballadores con contrato 
non indefinido durante o exercicio económico non supere o 20 % do total 
de xornadas legais de traballo realizadas polos socios (non computan os 
traballadores con contrato en prácticas ou de formación, os socios en situación 
de suspensión ou excedencia e os traballadores asalariados que os substituen 
nin os socios en situación de proba).

Cooperativas agrarias

1. 1. Que asocien a titulares de explotacións agrícolas, forestais ou mixtas, 
situadas dentro do ámbito xeográfico ao que se extenda estatutariamente 
a actividade da cooperativa.
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2. Que os produtos e servizos 
adquiridos pola cooperativa 
por calquera procedemento 
non sexan cedidos a tercerios 
nunha contía superior ao 50% 
do total das operacións de venda 
realizadas pola cooperativa.

3. Que non se manipulen nin comercialicen productos procedentes doutras 
explotación nunha porcentaxe superior ao 50% do importe obtido polos 
produtos propios.

4. Que as bases impoñibles do Imposto sobre Bens Inmobles correspondentes 
aos bens de natureza rústica de cada socio non excedan de 95.000,00 €.

Cooperativas de explotación comunitaria da terra

1. Que os seus socios sexan persoas 
físicas titulares de dereitos de 
uso e aproveitamento de terras 
ou bens inmobles, susceptibles de 
explotación agraria e, que cedean 
ditos dereitos a cooperativa.

2. Que o número de traballadores asalariados con contrato por tempo indefinido 
non exceda do 20 % do total de socios traballadores. Se o número de socios 
é inferior a 5, poderá contratarse a un traballador asalariado.

3. Que non se conserven, tipifiquen, manipulen, transformen, transporten, 
distribuian ou comercialicen productos de explotación alleas en cuantía 
superior, en cada exercicio económico, o 5 % do precio de mercado dos 
productos obtidos.



98

4. Que o importe da base impoñible do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza 
rustica, dividido polo número de socios, non sexa superior a 39.065,79 euros.

5. Que o valor dos bens inmobles cedidos por cada socio a cooperativa non 
execeda dun tercio do valor total dos integrados na explotación, agás que 
se trate de Entes Púlbicos ou sociedades participadas maioritariamente 
por entes públicos.

Cooperativas do mar

1. Que asocien a persoas físicas que 
sexan pescadores, armadores 
de embarcacións, titulares de 
viveiros de algas ou de cetáreas, 
mariscadores, concesionarios 
de explotación de pesca e, en 
xeral, a persoas físicas titulares 
de explotación dedicadas a 
actividades pesqueiras.

2. Que o volume de vendas en cada exercicio de cada socio non supere os limites 
cuantitativos máximos exixidos no Imposto das Renda das persoas Físicas 
para a aplicación do réxime de estimación obxectiva.

3. Que as materias adquiridas, arrendadas ou producidas, non sexan cedidas 
a terceiros non socios, salvo que se trate de remanentes ordinarios da 
actividade ou cando a cesión sexa consecuencia de circunstancias non 
imputables a cooperativa.

4. Que non se conserven, tipifiquen, manipulen, transformen, transporten, 
distribuian ou comercialicen productos procedentes doutras explotacións, 
en cuantía superior, en cada exercicio económico, o 5 % do precio de mercado 
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obtido polos productos propios, ou o 40 % do mesmo precio, cando así o 
prevean os Estatutos.

Cooperativas de consumidores e usuarios

1. Que a media de retribucións 
totais aos socios de traballo, 
incluídos retornos cooperativos, 
non supere o 200 % da media de 
retribucións normais no mesmo 
sector de actividade.

2. Que as vendas efectuadas a persoas non asociadas non excedan do 10 % do 
total das realizadas pola cooperativa en cada exercicio económico, ou do 
50 % se así o prevén os Estatutos.

5.3. Beneficios tributarios ás 
cooperativas protexidas

COOPERATIVAS PROTEXIDAS
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Á base impoñible correspondente aos resultados cooperativos aplicaráselle 
o tipo do 20%.

Á base impoñible correspondente aos resultados extracooperativos 
aplicaráselle o tipo xeral

Gozarán de liberdade de amortización dos elementos de activo fixo novos, 
adquiridos no prazo de tres anos dende a data da inscrición no Rexistro de 
Cooperativas.

A cantidade fiscalmente deducible en concepto de liberdade de amortización, 
unha vez practicada a amortización normal en contía non inferior á mínima, 
no poderá exceder do importe do saldo da conta de resultados cooperativos 
diminuídos nas aplicacións obrigatorias ao Fondo de Reserva Obrigatorio 
e participacións de persoal asalariado.

As Cooperativas de Traballo Asociado fiscalmente protexidas que integren, 
polo menos, un 50 % de socios minusválidos e que acrediten que no momento 
de constituírse a cooperativa se atopaban en situación de desemprego 
gozarán dunha bonificación do 90 % da cota íntegra do Imposto sobre 
Sociedades durante os cinco primeiros anos de actividade social, sempre 
que manteñan devandita porcentaxe.

COOPERATIVAS PROTEXIDAS
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COOPERATIVAS PROTEXIDAS
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5.4. Beneficios tributarios ás cooperativas 
especialmente protexidas

Ademais dos establecidos paras as cooperativas protexidas gozan destes beneficios:

Exención das operacións de adquisición de bens e dereitos destinados 
directamente ao cumprimento dos seus fins sociais e estatutarios

Bonificación do 50% da cota íntegra

Bonificación do 90% da cota íntegra durante os cinco primeiros anos para 
as Cooperativas de Traballo Asociado que integren polo menos un 50% de 
socios minusválidos e que acrediten que no momento de constituírse se 
achaban en situación de desemprego 

Bonificación do 80% da cota íntegra para as explotacións asociativas 
prioritarias que sexan cooperativas agrarias especialmente protexidas
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5.5. Outros beneficios tributarios

UNIÓNS – FEDERACIÓNS E CONFEDERACIÓNS

Exención no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos 
Documentados para os mesmos actos, contratos e operacións que as 
cooperativas especialmente protexidas.

Exención no Imposto sobre Sociedades para as actividades necesarias para 
o cumprimento dos seus fins.

Bonificación do 95% da cota e, no seu caso, das recargas do Imposto sobre 
Actividades Económicas

5.6. A perda da condición de 
cooperativa protexida

Quedan fóra da consideración de «cooperativas protexidas» todas aquelas que 
incorran nalgunha das causas previstas no artigo 13 da Lei 20/1990, sobre o 
Réxime Fiscal das Cooperativas que, indicamos a continuación:

“1. Non efectuar as dotacións ao Fondo de Reserva Obrigatorio e a 
de Educación e Promoción, nos supostos, condicións e pola contía 
esixida nas disposicións cooperativas.

2. Repartir entre os socios os Fondos de Reserva que teñan carácter de 
irrepartibles durante toda a vida da Sociedade e o activo sobrante 
no momento da súa liquidación.

3. Aplicar cantidades do Fondo de Educación e Promoción a finalidades 
distintas das previstas pola Lei.
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4. Incumprir as normas reguladoras do destino do resultado da 
regularización do balance da cooperativa ou da actualización 
das achegas dos socios ao capital social.

5. Retribuír as achegas dos socios ou 
asociados ao capital social con intereses 
superiores aos máximos autorizados nas 
normas legais ou superar tales límites no 
abono de intereses por demora no suposto 
de reembolso das devanditas achegas ou 
polos retornos cooperativos devindicados 
e non repartidos por incorporarse a un 
Fondo Especial constituído por acordo da 
Asemblea xeral.

6. Cando os retornos sociais fosen acreditados aos socios en proporción 
distinta ás entregas, actividades ou servizos realizados coa 
Cooperativa ou fosen distribuídos a terceiros non socios.

7. Non imputar as perdas do exercicio económico ou imputalas 
vulnerando as normas establecidas na Lei, os Estatutos ou os 
acordos da Asemblea xeral.

8. Cando as achegas ao capital social dos socios ou socias excedan 
os límites legais autorizados.

9. Participación da cooperativa, en contía superior ao 10 por 100, 
no capital social de entidades non cooperativas. Con todo, dita 
participación poderá alcanzar o 40% cando se trata de entidades 
que realicen actividades preparatorias, complementarias ou 
subordinadas ás da propia cooperativa.
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O conxunto destas participacións non poderá superar o 50% dos 
recursos propios da cooperativa.

O Ministerio de Economía e Facenda poderá autorizar participacións 
superiores, sen perda da condición de cooperativa fiscalmente 
protexida, naqueles casos en que se xustifique que tal participación 
coadxuva ao mellor cumprimento dos fins sociais cooperativos e non 
supón unha vulneración dos principios fundamentais de actuación 
destas entidades.

10. A realización de operacións cooperativizadas con terceiros non so-
cios, fóra dos casos permitidos nas Leis, así como o incumprimento 
das normas sobre contabilización separada de tales operacións e 
destino ao Fondo de Reserva Obrigatorio dos resultados obtidos 
na súa realización.

Ningunha cooperativa, calquera que sexa a súa clase, poderá realizar 
un volume de operacións con terceiros non socios superior ao 50% 
do total das da cooperativa, sen perder a condición de cooperativa 
fiscalmente protexida.

Para os efectos da aplicación do límite establecido no parágrafo 
anterior asimílanse ás operacións con socios os ingresos obtidos polas 
Seccións de Crédito das Cooperativas procedentes de Cooperativas 
de Crédito, investimentos en fondos públicos e en valores emitidos 
por Empresas públicas.

11. Ao emprego de traballadores asalariados en número superior ao 
autorizado nas normas legais por aquelas cooperativas respecto 
das cales exista tal limitación.

12. A existencia dun número de socios inferior ao previsto nas normas 
legais, sen que se restableza nun prazo de seis meses.
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13. A redución do capital social a unha cantidade inferior á cifra 
mínima establecida estatutariamente, sen que se restableza no 
prazo de seis meses.

14. A paralización da actividade cooperativizada ou a inactividade 
dos órganos sociais durante dous anos, sen causa xustificada.

15. A conclusión da empresa que constitúe o seu obxecto ou a impo-
sibilidade manifesta de desenvolver a actividade cooperativizada.

16. A falta de auditoría externa nos casos sinalados nas normas legais.”

A concorrencia dunha das causas descritas neste artigo 13 da Lei 20/1990, de 
19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas determinan a perda da 
condición de cooperativa fiscalmente protexida no exercicio no que concorran, 
non definitivamente.
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6. Relación económica do 
socio coa cooperativa

6.1. Operacións con socios cooperativistas

Quen pode ser socio dunha cooperativa? O artigo 18 da Lei 5/1998, do 18 de 
decembro, de Cooperativas de Galicia enuncia a este respecto:

“1.- Nas cooperativas de primeiro grao poden ser socios tanto as 
persoas físicas como as xurídicas, públicas ou privadas, e as comu-
nidades de bens, coas condicións que puidesen establecerse para 
cada clase de cooperativa de que se trate no título III da presente lei.

Nas cooperativas de segundo grao só poden ser socios as socieda-
des cooperativas e os socios de traballo daquelas, así como outras 
sociedades de carácter non cooperativo cando exista a necesaria 
converxencia de intereses e necesidades, a condición de que os 
estatutos non o prohiban.

2.- Calquera administración ou ente público con personalidade 
xurídica poderá ser socio dunha cooperativa para a prestación de 
servizos públicos e o exercicio da iniciativa económica pública, sempre 
que non supoña exercicio de autoridade pública.

3.- Ninguén poderá ser socio dunha cooperativa a título de empresario, 
contratista, capitalista ou outro análogo respecto á mesma ou aos 
socios como tales.”

Aclarada a cuestión de quen pode ou non ser socio dunha cooperativa, imos 
centrarnos na operatividade entre a propia empresa e os socios desta.
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Hai que dicir que cando a cooperativa adquire bens aos socios para desenvolver a 
súa xestión ordinaria, que é particularmente habitual nas cooperativas agrarias, 
xorde a primeira das problematicas que hai que abordar: Como se van valorar 
estas adquisicións?

Para valorar estas compras, hai un 
criterio uniforme que non é nin máis 
nin menos que contemplar o prezo de 
adquisición como o importe de pago 
ou pendente de pago e correspondente 
ao negocio desenvolvido.

Outra das eventualidades que 
dificultan o establecemento dun 
prezo final prodúcese cando son as 
circunstancias futuras as que inciden 
na súa fixación, un claro exemplo 
pode ser a variabilidade do prezo do 
mercado.

Neste caso, o habitual é o establecemento dun prezo de transición e a súa valoración 
definitiva unha vez coñecidas e recoñecidas as circunstancias do propio mercado.

O Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas determina que a conveniencia 
de levar a cabo unha estimación o máis próxima posible ao prezo definitivo polo 
que se pechase a operación.

O rexistro contable da devandita operación realizarase polo valor estimado, 
e corrixirase á alza ou á baixa ao coñecerse o valor definitivo. Tamén deberá 
corrixirse o valor estimado se antes da liquidación definitiva se producise o peche 
do exercicio ou se elaborasen estados financeiros intermedios, utilizando para 
iso a última información dispoñible.
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Como consecuencia da diferenza entre o valor provisional polo que se realiza a 
operación e o valor estimado polo que se rexistra contablemente, podemos ter:

a. Un saldo debedor da cooperativa co socio.
b. Ou un saldo acredor da cooperativa fronte ao socio.

En ambas as dúas circunstancias resolverase coa liquidación final.

Para ilustrar mellor todo este proceso, é necesario acudir á Orde EHA/3360/2010, 
do 21 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os aspectos contables 
das sociedades cooperativas.

“Oitava. Adquisicións de bens aos socios e socias

1. Valoración. A valoración das adquisicións de bens aos socios para 
a xestión cooperativa realizarase no momento en que se leve a cabo 
a operación polo prezo de adquisición, é dicir, polo importe pago 
ou pendente de pago correspondente á transacción efectuada, sen 
prexuízo do indicado posteriormente.

Se o devandito prezo se fíxase en función de circunstancias futuras, 
entre as que pode estar o valor neto realizable ou calquera outro 
parámetro, efectuarase unha estimación inicial co fin de determinar 
o prezo de adquisición.

A parte do prezo de adquisición estimado que supere o importe 
pagado ou comprometido a pagar en firme figurará, a efectos do seu 
rexistro contable, nunha partida acredora do pasivo do balance. Se 
media un peche de exercicio dende a adquisición ata a liquidación 
definitiva, estimaranse de novo ditas circunstancias nesa data de 
peche de acordo coa información dispoñible; esta nova estimación 
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efectuarase tamén no caso de elaboración de estados financeiros 
intermedios.

Con todo, no caso de que a lei impoña, ou cando se pactou que o 
prezo de adquisición non poida superar o valor neto realizable ou 
outro valor, e finalmente calquera destes últimos sexa menor que o 
prezo de adquisición estimado inicialmente, a diferenza existente 
entre ambos os dous minorará o valor dos bens, de forma que se 
se pagou ou comprometeuse a pagar un importe superior ao que 
finalmente se liquidará, poñerase de manifesto un crédito a favor 
da cooperativa fronte ao socio, ou un menor importe da débeda 
inicialmente rexistrada.

Pola contra, se o prezo de adquisición estimado inicialmente é menor 
que o prezo definitivo a pagar ao socio finalmente determinado, 
a diferenza existente entre os dous aumentará o valor dos bens 
adquiridos, e, como consecuencia, rexistrarase unha partida acredora 
co socio no pasivo do balance.”

Tamén a Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas 
no seu artigo 15 establece como computar o valor de mercado dos bens adquiridos 
aos socios.

“1. As operacións realizadas polas cooperativas cos seus socios, no 
desenvolvemento dos seus fins sociais, computaranse polo seu valor 
de mercado.

2. Entenderase por valor de mercado o prezo normal dos bens, servizos 
e prestacións que sexa concertado entre partes independentes polas 
devanditas operacións.

Cando non se produzan operacións significativas entre partes 
independentes dentro da zona en que, conforme ás normas estatutarias, 
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actúe a cooperativa, o valor 
de mercado das entregas 
efectuadas polos  socios 
determinarase rebaixando do 
prezo de venda obtido por esta, 
a marxe bruta habitual para as 
actividades de comercialización 
ou transformación realizadas.

O importe dos anticipos laborais dos socios traballadores e de 
traballo calcularase conforme ás retribucións normais no mesmo 
sector de actividade que debesen percibir se a súa situación fose a 
de traballadores por conta allea.

A cesión de dereitos de uso e aproveitamento de terras ou outros 
bens inmobles ás Cooperativas de Explotación Comunitaria da Terra 
valorarase pola renda usual da zona para as devanditas cesións.

3. No entanto o disposto no número anterior, cando se trate de 
Cooperativas de Consumidores e Usuarios, Vivenda, ou daquelas que, 
conforme aos seus estatutos, realicen servizos ou subministracións aos 
seus socios, computarase como prezo das correspondentes operacións 
aquel polo que efectivamente se realizaron, sempre que non resulte 
inferior ao custo de tales servizos e subministracións, incluída a parte 
correspondente dos gastos xerais da Entidade. En caso contrario, 
aplicarase este último.”

Considerando o valor de mercado como o prezo normal dos bens, servizos e 
prestacións pactado por partes independentes polas devanditas operacións.

En canto ao establecemento dos límites na valoración dos bens adquiridos aos 
socios para a xestión cooperativa, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas 
de Galicia no seu artigo 66.2.a di:
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“2. Non obstante, consideraranse tamén como gastos deducibles 
para a determinación do resultado do exercicio, os seguintes:

O importe dos bens entregados polas persoas socias para a xestión 
cooperativa, en valoración non superior aos prezos reais de liquidación, 
así como o importe dos anticipos societarios das persoas socias tra-
balladoras e de traballo, en contía global non superior ás retribucións 
normais na zona para o sector de actividade correspondente.”

6.2. Operacións con terceiros non socios

A Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas, no seu 
artigo 21.1, deixa clara a determinación dos rendementos extracooperativos: 
consideraranse como ingresos desta natureza os procedentes do exercicio da 
actividade cooperativizada cando fose realizada con persoas non socias.

“1. Os procedentes do exercicio da actividade cooperativizada cando 
fora realizada con persoas non socias.”

Esta redacción non detalla a orixe de tales ingresos. É dicir, non especifica que 
as operacións con terceiros non socios se poden realizar cando a cooperativa 
comercializa produtos propios ou os do socio, pero tamén poderá comercializar —así 
o permite a lexislación substantiva— produtos que a cooperativa previamente 
adquiriu a non socios.

Este último suposto é bastante 
habitual nas cooperativas agrarias.

Imaxinemos, por un momento, que 
unha cooperativa comercializa un 
produto xa elaborado como, por 
exemplo, un fertilizante.
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Evidentemente, a nosa cooperativa non se encarga de elaborar tal produto, senón 
que o adquire a algún operador. Pois ben, a lexislación permítelle á cooperativa 
que comercialice, ata o cincuenta por cento, con terceiros non socios.

Naturalmente, non existe límite respecto á propia cooperativa ou aos seus socios. 
Así, cando a cooperativa adquiriu produtos —como no caso dos fertilizantes— a 
distribuidores externos á mesma e os vende a non socios é cando se obteñen 
ingresos extracooperativos e opera o límite do cincuenta por cento coñecido.

A Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia no seu artigo 111.7 
así o recolle:

“7. As cooperativas agrarias poderán realizar operacións 
cooperativizadas con terceiras persoas non socias ata un límite 
máximo do 50% da facturación global do total das realizadas polas 
persoas socias, podendo solicitar polas causas e procedemento e 
ante o órgano establecido no artigo 8 desta lei un incremento da 
dita porcentaxe.

A cooperativa deberá reflectir esta circunstancia na súa contabilidade 
de forma separada e independente e de maneira clara e inequívoca.”

Cando a propia cooperativa comercializa aos non socios os seus propios produtos ou 
os producidos polos socios: esta claro que este é o obxecto da cooperativa agraria; 
a comercialización en común da produción que achegan os socios no mercado. 
Neste sentido, achamos resposta sobre a extensión da actividade cooperativa no 
artigo 112.3 e 112.4 da Lei 5/1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia.

“3. Poderán desenvolver calquera actividade dirixida ao cumprimento 
do seu obxecto social tanto as dedicadas directamente á obtención 
de produtos agrarios como as preparatorias destas e as que teñan 
por obxecto constituír ou perfeccionar a explotación en todos os seus 
elementos, así como as de recollida, almacenamento, tipificación, 
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transporte, distribución e venda, por xunto ou directamente ao con-
sumidor ou consumidora, dos produtos da súa explotación e, en xeral, 
cantas sexan propias da actividade agraria ou sexan antecedentes, 
complemento ou consecuencia directa delas.

4. A actividade cooperativa de comercialización de produtos 
procedentes de terceiras persoas non socias rexerase polo previsto 
nesta lei para as cooperativas agrarias.”

No hipotético caso de que a cooperativa adquira os mesmos produtos que co-
mercializa aos non socios, realizando entón a mesma actividade cooperativizada 
con tales artigos, de tal maneira que é nestes casos cando se deben considerar 
os resultados como extracooperativos, xa que a actividade cooperativa está a 
desenvolverse con produtos comprados a terceiros.

Como epílogo, cómpre sinalar que a comercialización a terceiros de produtos 
propios dos socios ou da cooperativa terá a consideración de ingresos cooperativos; 
por contra, consideraranse ingresos extracooperativos os que proveñan da 
comercialización de artigos adquiridos aos non socios.

6.3. Rendibilidade do socio

Nas cooperativas agrarias, prodúcese unha dualidade de intereses:

a. Por unha banda, os socios tratan de conseguir a maior produtividade posible 
dos fluxos reais de produción e comercialización (provendo bens e servizos 
agrarios ou consumíndoos) e nos fluxos financeiros.

b. Doutra banda, como provedores procuran conseguir as maiores vantaxes 
sociais ou os maiores prezos polo seu produto. É dicir, a súa condición 
implica dereitos e obrigacións contrapostos no mesmo colectivo de persoas.
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As cooperativas agrarias son entidades 
que contan cunha traxectoria e que, 
nas especiais circunstancias políticas, 
económicas e sociais ás que tiveron 
que facer fronte, demostraron a súa 
gran capacidade para xerar non só 
benestar e riqueza para os seus socios 
senón que ademais, as cooperativas 
son, en moitas ocasións, o motor 
fundamental da vida económica e social en numerosos territorios e o principal 
instrumento empresarial ao servizo dos seus habitantes.

A lexislación española quixo dotar ás cooperativas dun marco normativo específico, 
que as diferenciou do resto de sociedades.

Áchanse reguladas por leis distintas cuxos ámbitos de aplicación se circunscriben a 
cada unha das comunidades autónomas que as emitiu, coa excepción da Lei 27/1999 
de ámbito estatal e aplicable a entidades que operen en varias Comunidades 
Autónomas, sen facelo en ningunha delas de forma principal, ou ben naquelas 
que aínda non promulgaron a súa propia Lei de cooperativas.

Tamén atopamos un réxime fiscal específico regulado por lei e unha adaptación 
do plan xeral de contabilidade que recolle as principais particularidades desta 
figura societaria contidas nas diferentes normativas.

Con todo, vemos que a situación que está a vivir o cooperativismo agrario na 
actualidade resulta inquietante.

Os produtores agrarios, no contexto de globalización no que nos achamos, 
vense cada vez máis influídos por todas as tendencias, políticas e acordos que 
no plano europeo e mundial acontecen. Neste sentido, as directrices da propia 
PAC, así como a ampliación da Unión Europea, coa incorporación de novos países 
cunha importante agricultura, os cambios nos hábitos de consumo, a crecente 
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concentración da distribución alimentaria, o despoboamento dos ámbitos rurais e 
outros tantos condicionantes, están a xerar que o tecido empresarial cooperativo, 
elemento clave de desenvolvemento do sector agrario, afeito en parte ata o de 
agora a operar nunha contorna de relativo proteccionismo, se vexa cada vez máis 
obrigado a rexerse por políticas baseadas na eficiencia.

Con todo, a importancia que as cooperativas posúen no sector agrario excede 
amplamente á derivada da súa propia relevancia económica.

O modelo cooperativo posúe un conxunto de especificidades que o dotan dunha 
importancia cualitativa que aumenta o interese da súa análise:

1. Pola ampla base social que presentan e que fai das cooperativas un elemento 
insubstituíble de participación da sociedade rural nos procesos económicos 
e políticos.

2. Pola súa dimensión territorial, intimamente ligada ao medio rural ao 
que ofrecen un modelo estable de creación de emprego e riqueza que con 
frecuencia, non pode ser ofrecido por outro tipo de empresas.

3. Pola súa capacidade para xerar no medio rural un valor engadido moi 
superior ao da mera produción de materias primas.

Evidentemente, as cooperativas neste momento xogan un papel crucial na 
fixación de poboación no ámbito rural, pero chegados a este punto e retomando 
o titular deste epígrafe:

Cal é a rendibilidade para o socio dunha cooperativa? A rendibilidade é un 
concepto relativo e refírese á capacidade da empresa para producir ganancias. 
Esta defínese como a taxa coa que unha empresa remunera todos os capitais 
postos á súa disposición.
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O problema que se expón para o cálculo 
da rendibilidade nas cooperativas 
agrarias é determinar cal é o mellor 
estimador da ganancia da sociedade.

En principio, como é habitual 
para empresas mercantís, podería 
supoñerse que é a ganancia neta, 
equivalente ao resultado antes de impostos, o valor máis adecuado. A partir deste 
estimador da ganancia obteríase o que denominamos a “rendibilidade contable”:

Esta maneira de calcular a rendibilidade non recolle toda a ganancia que xeran 
as cooperativas agrarias para os seus socios.

Debemos entender que é unha practica habitual que estas sociedades non sigan 
unha política de maximización da ganancia, como é normal nas empresas mercantís, 
senón que persigan basicamente incrementar ao máximo os prezos que estas 
pagan polas materias primas entregadas polos seus socios.

É común que as cooperativas empreguen esta estratexia para repartir as ganancias 
reais (excedente cooperativo) de forma encuberta, tratando de obter unhas 
ganancias contables mínimas que eviten que as sociedades teñan que pagar 
unha maior cantidade de impostos ou teñan que dotar obrigatoriamente maiores 
fondos cooperativos.

Neste contexto é normal que os socios actuais ou potenciais dunha cooperativa 
avalíen a súa rendibilidade, non polo seu excedente contable, senón polo diferencial 
de prezos que paga aos seus socios sobre o prezo de mercado normal.

Dada esta práctica tan xeneralizada, a estimación da rendibilidade nas cooperativas 
agrarias esixe calcular unha ganancia neta “corrixida”, que se elabore atendendo 
a criterios de mercado e non de liquidación aos socios. Para levar a cabo esta 
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«corrección», resulta imprescindible o dispoñer dun coñecemento exhaustivo 
desta información tan particular.

Con todo, para realizar unha aproximación a esta ganancia neta corrixida pódese 
ter en conta a información dispoñible basicamente da xerencia das cooperativas, 
proporcionado datos sobre o diferencial de prezos pagos polas cooperativas e as 
cotizaciónsreais dos mercados de forma sectorial. A partir destes datos, pódese 
estimar a rendibilidade agregada de cada sector da seguinte forma:

• Rendibilidade Cooperativa RC

• Ganancia Neta Contable GNC

• Diferencial Prezos DP

• Compras Socio CS

• Capital Investido CI

RC = ( GNC + ( DP * CS ) ) / CI

A formúla empregada, indícanos que a ganancia cooperativa corrixida obtense 
sumandolle á ganancia neta contable, o resultado de multiplicar o diferencial 
de prezos polo volume de compras de materias primas aos socios, dividido 
polo capital investido.

6.4. Tratamento fiscal

Non podemos obviar as peculiaridades das cooperativas; gran parte dos seus 
resultados de explotación derivan de operacións cos seus socios. En efecto, 
dependendo do tipo de cooperativa, esta realizará unha ou varias das actividades 
descritas no seguinte cadro sinóptico.
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Adquisicións aos socios de bens ou servizos para a súa posterior distribución, 
con ou sen transformación

Adquisición aos socios de traballo (cooperativas de traballo asociado e coo-
perativas que teñan socios de traballo)

Entregas ou prestacións de servizos aos socios (cooperativas de consumo, de 
servizos, de vivendas, centrais de compras…)

Tanto a cualificación como a valoración fiscal destas operacións determinarán en 
gran medida o importe da renda imputada á cooperativa e ao socio, constituíndo 
un dos factores máis relevantes para medir a Base Impoñible do Imposto sobre 
Sociedades da cooperativa.

Doutra banda, debe terse en conta que dita valoración tamén virá determinada 
pola natureza xurídica da operación co socio.

No ámbito tributario, e en particular no da delimitación da Base Impoñible do 
Imposto sobre Sociedades, as operacións vinculadas tratáronse cunha certa 
desconfianza, motivada pola idea de que a prexudicada pola fixación do valor da 
transacción será a Facenda pública, xa que as partes (cooperativa e socio) fixarán 
un prezo “de conveniencia”. Por iso, adóptanse medidas preventivas que, moi a 
miúdo, supoñen unha regra de valoración da operación polo seu prezo de mercado.

Así ocorre no Imposto sobre Sociedades español. No artigo 17.1 da Lei 27/2014, 
de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

“1. Os elementos patrimoniais valoraranse de acordo cos criterios 
previstos no Código de Comercio, corrixidos pola aplicación dos 
preceptos establecidos nesta Lei.

Con todo, as variacións de valor orixinadas pola aplicación do cri-
terio do valor razoable non terán efectos fiscais mentres non deban 



120

imputarse á conta de perdas e ganancias, sen prexuízo do sinalado 
na letra l) do artigo 15 desta Lei, ou mentres non deban imputarse 
a unha conta de reservas se así o establece unha norma legal ou 
regulamentaria. O importe das revalorizacións contables non se 
integrará na base impoñible, excepto cando se leven a cabo en virtude 
de normas legais ou regulamentarias que obriguen a incluír o seu 
importe na conta de perdas e ganancias. O importe da revalorización 
non integrada na base impoñible non determinará un maior valor, 
a efectos fiscais, dos elementos revalorizados.”

Agora ben, no apartado 4 do mesmo artigo establécense regras especiais de 
valoración para determinados activos.

“4. Valoraranse polo seu valor de mercado os seguintes elementos 
patrimoniais:

a) Os transmitidos ou adquiridos a título lucrativo. Non terán esta 
consideración as subvencións.

b) Os achegados a entidades e os valores recibidos en contraprestación, 
salvo que resulte de aplicación o réxime previsto no Capítulo VII do 
Título VII desta Lei ou ben que resulte de aplicación o apartado 2 
anterior.

c) Os transmitidos aos socios por causa de disolución, separación 
destes, redución do capital con devolución de achegas, repartición 
da prima de emisión e distribución de beneficios.

d) Os transmitidos en virtude de fusión, e escisión total ou parcial, 
salvo que resulte de aplicación o réxime previsto no Capítulo VII do 
Título VII desta Lei.

e) Os adquiridos por permuta.
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f) Os adquiridos por troco ou conversión, salvo que resulte de aplicación 
o réxime previsto no Capítulo VII do Título VII desta Lei .

Entenderase por valor de mercado o que fose acordado entre partes 
independentes, podendo admitirse calquera dos métodos previstos 
no art. 18.4 desta Lei .”

Existen dous evidentes motivos para esta diferente valoración:

1. A existencia de operacións nas que a contraprestación non é monetaria, e 
por tanto, debe establecerse un valor da mesma.

2. Cando a contraprestación se fixou nunhas condicións que a lei non considera 
“de mercado”. Este é o caso das “operacións vinculadas”, onde se sospeita a 
fixación dos chamados “prezos de transferencia”, dado que as partes impli-
cadas na transacción non teñen intereses contrapostos e poden establecer 
o prezo que maior rendibilidade fiscal outorgue no conxunto da operación.

O mesmo ocorre coas operacións 
realizadas con persoas ou entidades 
residentes en paraísos fiscais.

Neste tipo de transaccións non se dá 
a tensión entre oferta e demanda que 
deseña as condicións de mercado. As 
partes, por tanto, poden marcar un 
prezo de conveniencia, co obxecto de 
pagar menos impostos no conxunto 
da operación.

Como se concreta a aplicación do réxime de operacións vinculadas? De maneira 
condensada podemos citar as seguintes consecuencias:
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1. A posible necesidade de realizar axustes pola contabilización da operación 
por un prezo distinto do de mercado. Isto pode carrexar dous axustes:

a. O axuste primario —de modificación do valor—, que co seu carácter 
bilateral, supoñerá na outra Entidade aplicada a xeración do chamado 
“axuste correspondente”.

b. E o axuste secundario, que implica unha recualificación das operacións.

2. Existen determinadas obrigacións formais propias das operacións vinculadas 
máis aló das xenericamente esixibles e deducibles da carga probatoria.

3. Tamén existe a obrigación de valoración de acordo ao mercado establecendo 
os normativa métodos cunha precedencia e concreción propia.

4. Prevense determinadas infraccións tributarias específicas da Lei sobre 
o Imposto de Sociedades para a falta de cumprimento dos deberes de 
documentación.

Hai dúas cuestións vitais que necesariamente é preciso despexar aquí:

 • Por unha banda, se as operacións con socios por parte da cooperativa comparten 
a idiosincrasia das operacións vinculadas que levou aos lexisladores fiscais a 
establecer estas regras de valoración especiais ás que faciamos referencia.

 • E doutra banda, cal sería no seu caso, o tipo de operación específica da 
cooperativa para realizar cos socios, a efectos de determinar cal sería o criterio 
correcto de valoración.

Tanto contable como fiscalmente, en xeral, as operacións da cooperativa cos seus 
socios só serán susceptibles de ser cualificadas como ‘operación vinculada’ nos 
casos en que se cumpran os específicos requisitos :
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1. Da Norma de valoración 21.1 do Plan Xeral de Contabilidade que di:

“A presente norma será de aplicación ás operacións realizadas entre 
empresas do mesmo grupo, tal e como estas quedan definidas na 
norma 13ª de elaboración das contas anuais.

As operacións entre empresas do mesmo grupo, con independencia 
do grao de vinculación entre as empresas do grupo participantes, 
contabilizaranse de acordo coas normas xerais.

En consecuencia, con carácter xeral e sen prexuízo do disposto no 
apartado seguinte, os elementos obxecto da transacción contabili-
zaranse no momento inicial polo seu valor razoable. No seu caso, se 
o prezo acordado nunha operación diferise do seu valor razoable, a 
diferenza deberá rexistrarse atendendo á realidade económica da 
operación. A valoración posterior realizarase de acordo co previsto 
nas correspondentes normas.”

2. E do artigo 18 da Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

“1. As operacións efectuadas entre persoas ou entidades vinculadas 
valoraranse polo seu valor de mercado. Entenderase por valor de 
mercado aquel que se acordou por persoas ou entidades independentes 
en condicións que respecten o principio de libre competencia.

…

1 0 .  A  A d m i n i s t r a c i ó n 
tributaria poderá comprobar 
as operacións realizadas entre 
persoas ou entidades vinculadas 
e efectuará, no seu caso, as 
correccións que procedan nos 
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termos que se acordaron entre partes independentes de acordo co 
principio de libre competencia, respecto das operacións suxeitas 
a este Imposto, ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ou 
ao Imposto sobre a Renda de non Residentes, coa documentación 
achegada polo contribuínte e os datos e información de que dispoña. 
A Administración tributaria quedará vinculada pola devandita 
corrección en relación co resto de persoas ou entidades vinculadas.

……”

En canto á regra de valoración que se aplique ás operacións da cooperativa cos 
socios, debe terse en conta que as cooperativas son un tipo de empresa diferente 
das sociedades de capital e por iso resulta relevante analizar o fondo económico 
das operacións entre o socio e a cooperativa.

As operacións cos socios son naturais nas cooperativas e entran dentro do curso 
normal do propio negocio, non gardando relación coas operacións vinculadas, 
que perseguen diminuír a tributación.

A lexislación española considera á cooperativa como xestora dos intereses dos 
socios e non como empresa independente destes. Consecuentemente, isto supón 
que o socio manteña, no seu caso, a propiedade dos bens que se lle encargan á 
cooperativa para a súa xestión, e esta desenvolve o rol de mero intermediario.

Isto parece reflectirse na normativa, onde atopamos a seguinte regulación:

As adquisicións aos socios de bens, dereitos ou servizos non se consideran 
compras, senón entregas do socio para a súa xestión pola cooperativa.

As prestacións de traballo dos socios de traballo tampouco son relacións 
laborais.
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Os ingresos das operacións con socios tampouco se consideran vendas, e 
as entregas ou servizos enténdense realizados en termos de compensación 
de custos.

Os bens entregados á cooperativa para a súa xestión non forman parte da 
masa patrimonial da cooperativa a efectos de embargo.

As perdas producidas pola actividade típica poden trasladarse aos socios.

É importante engadir que a situación de mercado co socio é moi particular, na 
medida en que o principio de participación configura dereitos e obrigas para a 
cooperativa e o socio que non existen cos clientes ou provedores.

En efecto, existen criterios diversos para a valoración da operación con socios:

a. Se tomamos como referencia o valor de mercado, este é máis propio do 
funcionamento da cooperativa como empresa separada do socio.

b. Se, pola contra, tomamos o valor real de liquidación, está claro que a coo-
perativa xoga o rol de xestora do patrimonio do socio.

Tamén é certo que a aplicación do valor de mercado pode responder a outros 
aspectos para ter en conta, como:

1. Os intereses de socios e de terceiros.
2. As asignacións a fondos obrigatorios.

A mecánica do funcionamento da cooperativa ten, 
por outra banda, unha gran relevancia na relación 
xurídica co socio: discútese na doutrina a natureza da 
devandita relación como mera operación societaria 
ou a dobre condición do socio (como socio, e como 
contratante en concepto de cliente ou provedor). Esta 
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cuestión ten implicacións fiscais importantes, xa que a cualificación da operación 
dunha ou outra forma, por exemplo, determinaría:

 • Que feito impoñible do IVE se realizou. Por exemplo, no caso dunha cooperativa 
de comercialización, se entrega bens do socio á cooperativa, ou pola contra, 
prestación de servizos da cooperativa ao socio.

 • Como debería cualificarse e valorarse no Imposto sobre Sociedades.

En todo caso, no marco das operacións cooperativizadas con socios atopámonos, 
basicamente, tres conceptos de valor:

1. Valor de mercado.
2. Prezo efectivo.
3. E valor real de liquidación.

O terceiro tentaría reflectir no valor da operación os custos da mesma que sufriu 
a cooperativa que realiza funcións de comercialización.

Hai varias regras de valoración que conflúen neste apartado:

 • Primeira, a da normativa sustantiva é dicir, se a lei reguladora da cooperativa 
establece algún criterio específico de valoración.

 • Segunda, a contable.

 • E terceira, a regra de valoración fiscal.

En canto á normativa cooperativa: A Lei 5/1998 do 18 de decembro, di no seu 
artigo 65.3 :

“3.- A entrega polos socios de calquera tipo de bens ou a prestación 
de servizos para a xestión cooperativa e en xeral os pagos para a 
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obtención dos servizos cooperativizados non integran o capital social 
e están suxeitos ás condicións fixadas e contratadas coa cooperativa. 
Aquelas entregas non integran o patrimonio da cooperativa e non 
poden ser obxecto de embargo polos acredores sociais.”

A raíz do enunciado do artigo, ponse de manifesto que haberá que ter en conta a 
natureza da operación atendendo ao seu fondo económico e, salvo que a cooperativa 
actúe como mero intermediario, sobreenténdese que deberá contabilizar ditas 
adquisicións a socios e as existencias que delas derívense coma se de verdadeiras 
compras tratásese por actuar por representación indirecta.

Entregas de bens dos socios á cooperativa

Límite no 
valor real de 
liquidación

Artigo 66.2.a da Lei 5/1998, de 18 de decembro

“a) O importe dos bens entregados polas persoas socias para a xestión 
cooperativa, en valoración non superior aos prezos reais de liquidación, así 
como o importe dos anticipos societarios das persoas socias traballadoras e 
de traballo, en contía global non superior ás retribucións normais na zona 
para o sector de actividade correspondente.

….”

En canto aos preceptos contables (as normas sobre os aspectos contables das 
cooperativas), resulta evidente que “[…]sempre que a lóxica económica presente na 
actividade da cooperativa poña de manifesto que o seu obxecto social configúrase 
como medio para canalizar a actividade do cooperativista no mercado e, en 
consecuencia, que no citado contexto, un mercado singular, os citados prezos 
constitúen a mellor estimación do valor razoable destas operacións”.
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Recoñécese a validez do «prezo de liquidación», considerándoo a mellor presunción 
do valor razoable no “mercado singular” constituído pola cooperativa cos seus 
socios.

Vexamos agora o previsto na normativa contable. Na Introdución ás Normas 
contables da Orde EHA/3360/2010 dise:

“Nos casos en que a cooperativa adquire bens aos socios, faino a 
resultas da liquidación, é dicir, ao prezo de venda a terceiros, unha 
vez deducidos os gastos necesarios para realizar a venda e, no seu 
caso, os necesarios para transformar os bens adquiridos (valor neto 
realizable).

Iso xustifica que a Norma oitava inclúa un tratamento especial na 
valoración das adquisicións de bens aos socios para a xestión coope-
rativa, especialmente naqueles casos en que o prezo de adquisición 
fíxase en función de circunstancias futuras e, de forma particular, 
cando as leis de cooperativas das distintas comunidades autónomas 
impoñan un límite ao devandito prezo, ou cando se pacte que o 
prezo de adquisición non poida superar o valor neto realizable ou 
outro valor. “

A Norma oitava precisa o concepto do prezo de adquisición :

“1. Valoración. A valoración das adquisicións de bens aos socios para 
a xestión cooperativa realizarase, no momento en que leve a cabo 
a operación, polo prezo de adquisición, é dicir, polo importe pago 
ou pendente de pago correspondente á transacción efectuada, sen 
prexuízo do indicado posteriormente.

Se o devandito prezo se fixase en función de circunstancias futuras, 
entre as que pode estar o valor neto realizable ou calquera outro 
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parámetro, efectuarase unha 
estimación inicial co fin de 
determinar o prezo de adquisición.

A parte do prezo de adquisición 
estimado que supere o importe 
pago ou comprometido a pagar 
en firme figurará, a efectos do seu rexistro contable, nunha partida 
acredora do pasivo do balance. Se media un peche de exercicio dende 
a adquisición ata a liquidación definitiva, estimaranse de novo 
ditas circunstancias nesa data de peche de acordo coa información 
dispoñible; esta nova estimación efectuarase tamén no caso de 
elaboración de estados financeiros intermedios.

Con todo, no caso de que a lei impoña, ou cando se pactou que o 
prezo de adquisición non poida superar o valor neto realizable ou 
outro valor, e finalmente calquera destes últimos sexa menor que o 
prezo de adquisición estimado inicialmente, a diferenza existente 
entre ambos os dous minorará o valor dos bens, de forma que se 
se pagou, ou se comprometeu a pagar, un importe superior ao que 
finalmente se liquidará, poñerase de manifesto un crédito a favor 
da cooperativa fronte ao socio, ou un menor importe da débeda 
inicialmente rexistrada.

Pola contra, se o prezo de adquisición estimado inicialmente é menor 
que o prezo definitivo a pagar ao socio finalmente determinado, 
a diferenza existente entre ambos os dous aumentará o valor dos 
bens adquiridos, e, como consecuencia, rexistrarase unha partida 
acredora co socio no pasivo do balance.”

Respecto da liquidación ao prezo de mercado, establecida por algunhas normas 
autonómicas, pode resultar problemática a súa determinación cando sexa a 
cooperativa a que realice a maior parte das operacións da zona.
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En canto á lei fiscal: O artigo 15.1 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime 
Fiscal das Cooperativas, vén sinalar:

“1. As operacións realizadas polas cooperativas cos seus socios, no 
desenvolvemento dos seus fins sociais, computaranse polo seu valor 
de mercado.”

Trátase dun precepto singular, xa que a maioría de sistemas tributarios non 
regulan esta valoración das operacións da cooperativa cos socios, considerando 
que o normal funcionamento desta supón que ditas operacións realízanse a prezos 
distintos dos do mercado.

Esta regulación tamén determina a través do seu artigo 18 a posible dedución de 
gastos así como os seus límites.

1. O importe das entregas de bens, servizos ou subministracións 
realizadas polos socios, as prestacións de traballo dos socios e as 
rendas dos bens cuxo goce fose cedido polos socios á cooperativa, 
estimados polo seu valor de mercado conforme ao disposto no artigo 
15, aínda que figuren en contabilidade por un valor inferior.

2. As cantidades que as cooperativas destinen, con carácter obri-
gatorio, ao Fondo de Educación e Promoción, cos requisitos que se 
sinalan no artigo seguinte.

3. Os intereses devindicados polos socios e asociados polas súas 
achegas obrigatorias ou voluntarias ao capital social e aqueles 
derivados de retornos cooperativos integrados no Fondo Especial 
regulado polo artigo 85.2. c), da Lei Xeral de Cooperativas, sempre 
que o tipo de interese non exceda do básico do Banco de España, 
incrementado en tres puntos para os socios e cinco puntos para os 
asociados. O tipo de interese básico que se tomará como referencia 
será o vixente na data de peche de cada exercicio económico.”
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Tamén hai que ter en conta que os ingresos estarán suxeitos ao IRPF cando o socio 
reciba da cooperativa unha contraprestación polas entregas de bens ou mesmo 
prestacións de servizo levadas a cabo polo propio socio para que a cooperativa 
desenvolva a súa actividade no mercado.

En calquera caso, a lei fiscal non considera que o total importe da devandita 
contraprestación teña a natureza de prezo, senón que diferencia entre este e o 
retorno, ao que se trata como un dividendo.

A entrega de bens ou servizos do socio á cooperativa, a parte da retribución que se 
corresponda co valor de mercado, terá a cualificación propia da operación; polo 
exceso, o socio percibirá un retorno que é cualificado como dividendo e que, por 
tanto, se someterá ao réxime destes no IRPF.

Os supostos en que se exclúe a aplicación do valor de mercado é bastante amplo, 
de tal maneira que son máis as operacións que se computan polo seu valor efectivo 
ou convido que polo valor de mercado.

Nestes casos, aplícase á operación o prezo efectivo “sempre que non resulte inferior 
ao custo de tales servizos e subministracións, incluída a parte correspondente 
dos gastos xerais da entidade”.

O límite é compatible co concepto 
de “valor real de liquidación” nas 
cooperativas que comercializan 
produtos dos socios, na medida en 
que se teñen en conta todos os custos 
sufridos pola cooperativa.

Ademais, o único efecto real deste 
límite é evitar que se “subvencionen” 
os prezos pagados ou cobrados aos 
socios con cargo a beneficios obtidos 
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de operacións con terceiros, de forma que se eluda o pago do imposto por estes 
últimos. Con todo, tendo en conta os tipos de gravame de IRPF e do Imposto de 
Sociedades na cooperativas, o traslado ao socio dos beneficios da empresa non 
prexudicaría os intereses da Facenda pública, senón ao contrario.

Por último, debe terse en conta que isto impide á cooperativa mellorar as condicións 
de operativa cos seus socios con cargo a beneficios de exercicios anteriores.

No caso de servizos ou subministracións aos socios, debe terse en conta que, 
como vimos en contabilidade, estes non se consideran vendas, senón que se 
actúa en termos de compensación de custos, computándose como prezo das 
correspondentes operacións aquel por o que efectivamente se realizaron.

No caso de cooperativas que transforman e comercializan os produtos dos 
socios, tanto unha coma a outra son un compoñente do custo da operación co 
socio, aplicando os devanditos custos como gastos específicos da operación para 
determinar non só o prezo, senón tamén o límite do “custo da operación”.

Debemos ter en conta aquí a excepción que a este tratamento supón o das 
cooperativas agrarias. Nelas, como vimos, a regra de valoración das entregas 
do socio é o prezo real de liquidación e non o valor de mercado. Será por tanto 
este, o que determine que parte considérase dividendo, e que parte rendemento 
da actividade agrícola.

A adopción do valor de mercado xustificouse dende a perspectiva fiscal no feito 
de que así se fixa unha base impoñible estimada para a cooperativa, xa que estas 
empresas poden funcionar con excedente cero, trasladando todo o beneficio da 
operación ao socio.
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7. A saúde da cooperativa

7.1. Como se atopa a cooperativa?

Todos coñecemos algunha empresa que tivo un problema de saúde que se podía 
evitar. Unha boa parte das enfermidades que padecen as cooperativas pódense 
previr, e as que non se poden evitar, poden tratarse perfectamente, se se consegue 
realizar un diagnóstico precoz.

Sabemos que calquera tipo de negocio dende que se crea ten factores de risco, 
por exemplo: a liquidez ou a solvencia poden chegar a condicionar a posibilidade 
de padecer algún accidente que poña en risco a supervivencia da cooperativa.

Centrándonos no aspecto preventivo, é evidente que a revisión periódica 
patrimonial, económica e financeira é útil para detectar a aparición de doenzas 
que aínda non produciron síntomas ou previr a aparición de algunhas. Hai 
estudos que demostran que un elevado número de empresas que se someten a 
unha revisión periódica teñen algún tipo de patoloxía.
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Cando unha empresa, independentemente da súa forma xurídica, decide revisar 
a súa saúde, moitas veces atópase coa dúbida de que parámetros ou variables 
debe comprobar. O economista de cabeceira é o primeiro elo dunha cadea de 
especialistas que revisarán a fondo os hábitos de vida e as constantes do negocio 
para asegurarse de que todo funciona correctamente.

7.2. Que debe incluír unha revisión?

Hai que ter en conta que o proceso de envellecemento e competitividade das 
empresas en xeral implica unha degradación progresiva de factores e tarefas 
ligadas á organización funcional, estratéxica, patrimonial, financeira e neste 
aspecto os hábitos e costumes poden ter un peso específico importante.

As revisións convertéronse nun instrumento moi eficaz non só para alongar a vida 
das empresas senón tamén para mellorar substancialmente a súa saúde. Dende 
o nacemento de calquera proxecto empresarial, o establecemento duns controis 
periódicos pode reducir a mortalidade empresarial tanto nos seus primeiros anos 
de vida como na súa etapa adulta.

Chegados a este punto, é necesario aclarar que hai factores que inciden nos controis 
e na periodicidade, por iso é necesario ter en conta na empresa, por exemplo: o seu 
sector de actividade, a súa dimensión estrutural, o tamaño do propio mercado, o 
nivel de competitividade existente, o tipo de produto que comercializa…

Todas estas circunstancias convídannos polo menos, a desenvolver unha pequena 
exploración que podemos estruturar en tres partes definidas no seguinte cadro.
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A partir de aquí, imos tratar de definir de maneira frugal algúns deses ítems 
que serven de base para a elaboración dun pequeno diagnóstico financeiro co 
claro obxectivo de previr posibles achaques e corrixir hábitos inadecuados na 
área económica.

Análise Patrimonial:

A análise patrimonial ten como finalidade estudar a estrutura e a composición 
do activo (estrutura económica) e do pasivo (estrutura financeira), as relacións 
entre as diferentes masas patrimoniais e o equilibrio financeiro.

 • Que é o Fondo de Manobra? É un bo indicador da capacidade operativa dunha 
empresa a curto prazo e da súa saúde financeira. Esta magnitude, serve para 
avaliar a solvencia dunha empresa a curto prazo. Reflicte a súa situación de 
liquidez para poder afrontar as súas débedas e as adquisicións que necesite 
para continuar a actividade con normalidade.

Todo iso analizando un período temporal inferior ao ano. A fórmula do fondo de 
manobra calcúlase sobre a base dos valores que proporciona o balance contable, 
sendo o máis común aplicar a diferenza entre o activo e o pasivo corrente.

ANÁLISE
PATRIMONIAL

FINANCIAMENTO

VENCEMENTO

CURTO PRAZO

LONGO PRAZO

PROCEDENCIA
INTERNA

EXTERNA

FONDO DE MANOBRA

CASH FLOW
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É importante que o valor sexa positivo. Iso indica que a liquidez dispoñible nos 
próximos meses será superior ao importe dos gastos que haxa que afrontar no 
mesmo período, contando ademais cunha marxe de seguridade.

Como as principais contas que se inclúen son as comerciais, o significado 
desta medida ten que ver coa capacidade de financiar o proceso produtivo e 
comercial mentres non se recupera o diñeiro coa cobranza das vendas.

Calquera outro resultado podería ser perigoso para a solvencia futura da 
empresa se non se toman medidas. De aí a importancia de controlar este 
indicador e aplicar as solucións oportunas en cada situación.

Un fondo de manobra positivo é, en 
xeral, a situación ideal. Reflicte un 
remanente de liquidez ou stock de 
seguridade. Estarían cubertos todos 
os gastos previstos a curto prazo 
cos recursos que xera a actividade 
e ademais disponse dunha marxe 
financiada polo capital permanente 
(patrimonio e pasivos fixos que non 
hai que atender a curto prazo).

Un fondo de manobra negativo estaría a indicar problemas para cumprir as 
obrigacións de pago. En termos contables é unha posición de desequilibrio 
ao estar a empregar os activos fixos (que son o soporte a longo prazo) para 
socorrer as débedas inmediatas.

Hai actividades que poden permitirse un Fondo de Manobra negativo porque 
teñen liquidez suficiente ao cobrar en man.

No resto de situacións hai que actuar con rapidez e evitar que o escenario 
empeore con máis precariedade.
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 • Que é o Financiamento? Podemos definir o termo «financiamento» como 
a acción de financiar é dicir, prestar diñeiro para desenvolver un proxecto, 
actividades etc.

No segundo capítulo deste manual xa penetramos no marco do financiamento 
cooperativo cando abordamos o capital social, as achegas obrigatorias e 
voluntarias etc.

O normal é que o financiamento se leve a cabo mediante a concesión de 
préstamos ou créditos, que xunto cuns intereses deberase devolver nun futuro, 
na data que se pacte previamente ou ben en cotas periódicas.

Como pode ser o financiamento? Tal e como vimos no Mapa Mental precedente 
podemos distinguir diferentes tipoloxías de financiamento atendendo a varios 
criterios.

Atendendo ao prazo de vencemento

• Financiamento a curto prazo: O tempo máximo para devolver o 
financiamento recibido está limitado a 1 ano como máximo.

• Financiamento a longo prazo: O tempo transcorrido ata o vencemento e 
devolución do financiamento é maior a 1 ano.

Atendendo á procedencia dos fondos

• Financiamento interno: Ten a súa orixe en recursos que se produciron 
na empresa realizando a súa actividade (fondos propios, reservas etc.).

• Financiamento externo: Os recursos proveñen de investidores que non 
pertencen á empresa (financiamento bancario).



139

De que depende a elección dun método de financiamento ou outro? Á hora 
de seleccionar un método de financiamento, é importante ter claros algúns 
principios para elixir a opción que máis se adecue ás nosas necesidades.

1. De canto tempo dispoñemos para levar a cabo o proxecto ou actividade 
que queremos financiar.

2. En canto tempo será posible devolver o diñeiro que nos prestaron.
3. Que tipo de interese estamos dispostos a pagar.
4. Cantos recursos necesitamos para conseguir os obxectivos marcados.
5. Que esixencias presentan as fontes de financiamento ás que temos 

acceso.

 • Que é o Cash-Flow? É unha medida financeira que permite coñecer os recursos 
líquidos xerados pola empresa nun período determinado, medidos como 
entradas e saídas de efectivo.

O cash flow non é máis que a capacidade da cooperativa de xerar liquidez, algo 
indispensable para a súa supervivencia.

É unha das medidas máis estendidas 
para detectar problemas nunha 
empresa, xa sexan de liquidez ou 
de viabilidade.

O cash flow vai moi ligado aos 
beneficios e estes á supervivencia 
propia da empresa. O cash flow é 
como o corazón da empresa. Se 
non o hai, a cooperativa non poderá 
atender os seus pagos.

En función da súa orixe, existen distintos tipos de cash flow:
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Cash Flow Bruto: Trátase do cash flow xerado pola empresa para atender a 
débeda a longo prazo derivada de actividades de investimento e as necesidades 
operativas do Fondo de Manobra ou das necesidades de financiamento de 
circulante.

Cash Flow Operativo: Permite coñecer a liquidez xerada para atender os 
investimentos novos previstos e a débeda a longo prazo contraída pola 
empresa xunto aos seus gastos financeiros asociados.

Cash Flow de Financiamento: Posibilita coñecer a capacidade da cooperativa 
para atender a súa débeda a longo prazo. Esta é unha da medidas clave ao 
solicitar financiamento.

Cash Flow Libre: Permite coñecer se a empresa necesitaría unha ampliación 
de capital por parte dos seus accionistas.

Análise Financeira:

Unha das principais ferramentas de calquera empresa para valorar a súa situación 
presente é a análise financeira.

Trátase dun conxunto de técnicas e procedementos que permiten analizar os 
estados financeiros dunha empresa para coñecer a súa realidade económica, así 
como a súa evolución futura.

 • Que é a Liquidez?: A liquidez é a capacidade de que dispón un activo para 
converterse en diñeiro no curto prazo, sen necesidade de reducir o prezo.
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Canto máis líquido é un activo máis rápido o podemos vender e menos arriscamos 
a perder ao vendelo. O diñeiro en efectivo é o activo máis líquido de todos, xa 
que é facilmente intercambiable por outros activos en calquera momento.

Cando se di que un mercado é líquido significa que nese mercado realízanse 
moitas transaccións e por tanto será fácil intercambiar activos dese mercado 
por diñeiro.

Para unha empresa, a liquidez é a 
capacidade para cumprir coas súas 
obrigacións no curto prazo. A forma 
máis eficaz de calcular o cociente de 
liquidez dunha empresa é dividir o 
activo corrente (recursos máis líquidos 
da empresa) entre o pasivo corrente 
(débedas a curto prazo da empresa).

Cando falamos de liquidez de mercado referímonos á capacidade dese mercado 
de intercambiar diñeiro polos seus activos.

A liquidez é unha das características dos activos financeiros, xunto coa 
rendibilidade e o risco, cos que mantén unha estreita relación.

Podemos clasificar os activos financeiros segundo a súa liquidez:

1. Diñeiro en curso legal: Moedas e billetes (é o máis líquido que hai).
2. Diñeiro nos bancos: Depósitos á vista, depósitos de aforro e de prazo.
3. Débeda pública a curto prazo: Letras do Tesouro.
4. Notas promisorias de empresa (pagarés): Activos emitidos por empresas 

privadas.
5. Débeda pública a longo prazo: Bonos e obrigacións do Tesouro.
6. Renda fixa: Débeda emitida polas empresas privadas.
7. Renda Variable: Dende accións ata derivados financeiros.
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 • Que é a Solvencia? A solvencia identifícase coa capacidade dunha entidade 
de xerar fondos para atender, nas condicións pactadas, os compromisos 
adquiridos con terceiros.

A solvencia está estreitamente ligada ao concepto de risco de crédito, xa que 
representa o posible quebranto que orixinaría á entidade a variación das 
condicións e características que puidesen alterar a capacidade da empresa 
para cumprir os termos contractuais das súas operacións.

Non hai que confundir a solvencia 
coa liquidez, pois esta última 
restrínxese á capacidade da 
entidade de obter recursos líquidos 
a través da súa explotación, mentres 
que a solvencia pódese conseguir 
con recursos non líquidos, sempre 
que supoñan un respaldo adecuado 
para liquidar as débedas.

Así pois, toda empresa que presente unha boa liquidez é solvente, mentres que 
non ocorre igual no sentido inverso é dicir, unha empresa pode ser solvente 
pero non xerar liquidez.

Outro concepto que adoita identificarse coa solvencia, sen ser exacto, é a 
rendibilidade. A rendibilidade baséase non só na simple xeración de recursos 
senón que é preciso que estes, en forma de beneficio, sexan dunha contía 
tal que cubran a remuneración dos socios e que ademais posibilite nunha 
autofinancaimento acorde coas necesidades financeiras da empresa.

 • Que é o EBITDA? O EBITDA é un dos indicadores financeiros máis coñecidos.

As súas siglas representan, en inglés, as ganancias antes de intereses, impostos, 
depreciación e amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, 
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and Amortization), representa o beneficio bruto de explotación calculado 
antes da deducibilidade dos gastos financeiros.

O EBITDA, aínda que non forma 
parte do estado de resultados dunha 
compañía, está moi relacionado 
con el. Constitúe un indicador 
aproximado da capacidade dunha 
empresa para xerar beneficios 
considerando unicamente a súa 
actividade produtiva. Eliminando 
desta maneira a subxectividade 
das dotacións,  o efecto do 
endebedamento ou a variabilidade 
ou arbitrio do lexislador en materia 
impositiva.

O EBITDA calcúlase a partir do resultado final de explotación da empresa, sen 
incorporar os gastos por intereses e impostos, nin as diminucións de valor por 
amortizacións ou depreciacións, co obxectivo último de mostrar o resultado 
puro de explotación da empresa.

 • Que é o Ciclo de Explotación? Os argumentos sobre a dinámica baseada na 
circulación económica e financeira explican a actividade produtiva da empresa. 
Na análise de tal circulación pódense considerar dous ciclos diferentes:

1. Un a longo prazo sobre o que se expón a circulación financeira (ciclo de 
capital).

2. E outro, a curto prazo que vira ao redor da circulación económica (ciclo de 
explotación), é dicir, aquel centrado na actividade desenvolvida no exercicio 
económico (un ano).
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O «ciclo de capital» refírese ao 
proceso de renovación do activo 
fixo. Comeza coa adquisición 
dos seus elementos (edificios, 
instalacións, maquinaria etc.) que co 
paso do tempo se irán desgastando 
polo uso e a obsolescencia.

Para restablecer esta perda de valor realízanse uns axustes contables a través 
da amortización que consiste en reservar unha parte dos beneficios anuais á 
recuperación do investimento. Cando os bens están xa totalmente amortizados, 
ese fondo de amortización xerado utilizarase para renovar os bens do activo 
fixo e isto dará lugar a outro ciclo.

Mediante o ciclo de capital obtéñense uns beneficios que, en parte, se destinarán 
para o mantemento e a renovación do activo fixo, co obxectivo de garantir a 
marcha da actividade da cooperativa. A súa duración media non é tan regular 
como a do ciclo de explotación debido á depreciación por esgotamento ou 
caducidade e aos procesos de obsolescencia (a obsolescencia tecnolóxica 
obriga que a medida que aparecen novas tecnoloxías, a cooperativa teña que 
renovar as súas instalacións se non quere perder eficacia e eficiencia fronte 
aos seus competidores).

O «ciclo de explotación» expresa o conxunto de actividades cuxo desenvolve-
mento permite recuperar os recursos financeiros investidos.

Este ciclo comeza coa inmobilización de recursos financeiros para adquirir os 
factores produtivos durante o exercicio económico que permiten desenvolver 
o proceso de produción. Entre estas actividades atópase outra función de 
explotación denominada «loxística interna», con responsabilidade sobre 
a xestión de inventarios, ademais do mantemento e control dos medios de 
produción para que sexa o máis eficiente posible. Tamén a función de produción 
se asocia coas tarefas de distribución ou loxística externa.
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Finalmente, a tarefa de vendas, inclúe o conxunto de actividades de comercia-
lización.

Este «ciclo do exercicio», que vira ao redor do dinámica diñeiro-mercadoría-
-diñeiro, adoita presentar un certo patrón temporal en tanto que os factores 
e variables inherentes ostenten unha determinada estabilidade.

A duración deste ciclo denomínase «período medio de maduración», que é o 
tempo media que unha empresa tarda en recuperar unha unidade monetaria 
investida na súa explotación.

Os períodos de aprovisionamento, produción, vendas e cobranza deben 
expresarse en días tendo en conta o cálculo das rotacións dos diferentes 
valores. A formulación do Período Medio de Maduración (PMM) é moi útil 
para identificar o capital circulante mínimo ou tamén denominado «fondo de 



146

manobra» que require a empresa, podendo aplicar técnicas para reducir prazo, 
o cal redundará na mellora da produtividade ou a rendibilidade.

Análise Económica:

A análise económica estuda a estrutura e evolución dos resultados da empresa 
(ingresos e gastos) e da rendibilidade dos capitais utilizados. Este tipo de análise 
realízase a través da conta de Perdas e Ganancias, a cal para que sexa significativa 
debe cumprir dous requisitos:

1. A conta de Perdas e Ganancias pode variar sensiblemente segundo os 
criterios de valoración que se adoptaron, polo que debe ser depurada de tal 
forma que reflicta un resultado homoxéneo con outros períodos de tempo 
e outras empresas.

2. Na conta de resultados conflúen nunha serie de fluxos de moi distinta 
natureza e deben estar claramente diferenciados entre os resultados de 
explotación normal e os resultados extraordinarios ou atípicos.

 • Que é o Punto Morto? O punto morto ou punto de equilibrio, refírese ao momento 
no que nunha empresa os custos totais igualan aos ingresos totais por vendas.
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Para unha empresa ou negocio é 
relevante coñecer este valor para 
saber a partir de que momento 
a súa actividade empeza a xerar 
beneficios.

Producindo un nivel de unidades 
superior ao do punto morto 
obteranse beneficios, mentres que se se produce unha cantidade de unidades 
inferior ao momento morto incorrerase en perdas.

Para poder realizar unha análise baseada no cálculo do punto morto débense 
cumprir estas dúas condicións:

1. O custo variable unitario debe permanecer constante para calquera nivel 
de produción.

2. Estamos ante un mercado de competencia perfecta, polo que todas as 
unidades poderanse vender a ese prezo.

Como se calcula o punto morto ou limiar de rendibilidade? O cálculo do punto 
morto corresponde ao modelo dos custos directos en contabilidade de custos 
porque clasifica os custos en fixos e variables.

P = Prezo unitario

Q = Volume de venda (en unidades físicas)

CF = Custos fixos totais

CVU = Custo variable unitario

Volume de venda = Custos fixos totais / (Prezo unitario – Custo variable unitario)
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 • Que é a Marxe de Contribución?A marxe de contribución é a diferenza entre 
o volume de vendas e os custos variables.

Outra forma de entender este concepto é o sobrante dos ingresos en relación 
aos custos variables. Este excedente debe ser suficiente para cubrir tanto os 
custos fixos como a ganancia ou utilidade esperada.

O obxectivo de calcular esta variable, tal e como o propio nome indica, é 
coñecer canto contribúe a produción dun servizo ou produto determinado á 
estabilidade dunha empresa en termos económicos.

Grazas a este cálculo pódese saber con precisión ata que punto pode ser rendible 
seguir producindo ese elemento.

 • Que é a Eficiencia Comercial? As métricas son importantes en cada aspecto 
dun negocio. Non se pode mellorar o que non se pode medir. En vendas, é 
necesario medir dous aspectos clave: o resultado e o proceso.

É fundamental medir os indicadores de venda, porque 
certamente son o compás de crecemento da empresa e 
non se pode depender da intuición ou de percepcións 
para saber como estamos a medrar.

Unha gran parte dos directores comerciais céntranse 
única e exclusivamente en medir os ingresos do mes; con 
todo, para predicir o crecemento en vendas é importante 
considerar a medición da efectividade e a eficiencia do 
proceso comercial.

Neste apartado, imos centrarnos en medir a eficiencia do proceso de vendas. 
Vexamos as vendas por un momento como un proceso de produción, onde o 
insumo son os contactos de posibles compradores e o resultado é o ingreso 
xerado.
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Medir o resultado está ben, pero para acelerar o crecemento en vendas é 
importante medir a eficiencia das vendas. Medir a eficiencia das vendas, 
tradúcese en avaliar os indicadores relacionados co proceso comercial.

Os indicadores máis importantes son:

1. Tempo do ciclo de vendas: para analizar este indicador é necesario medir 
canto tempo tómalle de media ao prospecto converterse en cliente (a partir 
do primeiro contacto), así como o tempo media que transcorre en cada 
unha das etapas.

2. Porcentaxe de conversión de cada etapa: este indicador permítenos coñecer 
en que fase do proceso de vendas hai unha menor cantidade de prospectos 
que abandonan o proceso e toman acción para melloralo.

3. Valor ponderado do proceso: é dicir, se todas as oportunidades de venda se 
pechasen nun período determinado, canto diñeiro representaría?

Estas métricas axúdannos a comprender o que funciona e o que debe cambiarse 
dentro do proceso integral das vendas. Optimizando os resultados relacionados 
coa efectividade, as vendas deberían incrementarse.
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