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Resumo: Tratando de recolle-las inquedanzas das sociedades cooperativas e os novos desafí-
os derivados da Unión Monetaria europea e o proceso globalizador no que estamos inmersos, 
xurdiron recentemente a Lei xeral de cooperativas (Lei 27/1999) e a Lei galega de cooperativas 
(Lei 5/1989). Referímonos neste artigo, en primeiro lugar, ás cuestións contables máis desta-
cadas recollidas na Lei xeral de cooperativas (achegas ó capital social, retribución, reembolso e 
actualización de achegas, determinación e reparto de resultados, contas anuais e libros de con-
tabilidade, etc.) para, finalmente, poñer de manifesto as principais diferencias que presenta coa 
regulación da Comunidade Autónoma galega.  
Palabras clave: Contabilidade / Auditoría / Cooperativas / Economía social. 

NEW ACCOUNTING TREATMENT OF COOPERATIVE SOCIETIES  
IN SPAIN AND GALICIAN AUTONOMOUS COMMUNITY 

Summary: In an attempt to gather the concerns of cooperative societies and  the new chal-
lenges coming from the European Monetary Union and the globalizing process in which we are 
immersed, there have recently appeared  the General Law of Cooperatives (Law 27/1999) and 
Galician Law of Cooperatives  (Law 5/1989). First,  we deal with  the most outstanding accoun-
ting questions present in the General Law of Cooperatives (contributions to the social capital, 
return, refund and readjustment of contributions, determination and allotment of results, annual 
accounts and account books, etc.) and then the main differences with the regulation of Galician 
Autonomous Community are shown. 
Keywords: Accountancy / Auditory / Cooperatives / Social economy. 

1. ASPECTOS CONTABLES ESPECÍFICOS DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS

1.1. A COOPERATIVA: CONCEPTOS XERAIS 
 Existen determinados problemas que afectan ás nosas sociedades e que non son 
resoltos satisfactoriamente coa exclusiva acción de empresas capitalistas ou do 
sector publico, en xeral: desemprego, calidade dos servicios públicos, vivenda, sa-
nidade, educación, etc. Para cubrir este baleiro xorden as denominadas “empresas 
de economía social” que, como define o Real Decreto 1836/1991, de 28 de decem-
bro, “son entidades que tengan por objeto la prestación de bienes y servicios a sus 
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asociados, participando éstos directa y democráticamente en la toma de decisio-
nes, y aquéllas en las que los trabajadores ostenten la mayoría del capital social. 
Asimismo, se consideran incluidas las personas físicas o jurídicas que realicen 
una actividad socioeconómica mediante cualquier fórmula de autoempleo”. 
 Podemos dar unha definición máis xeral de economía social, como a recollida 
na Carta da Economía Social, de 22 de maio de 1982, que caracteriza a este tipo 
de empresas como “aquellas entidades no pertenecientes al sector público con 
funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y de bases de los 
socios, con un régimen especial de propiedad y distribución de ganancias, 
empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora 
de los servicios a los socios y a la sociedad”. En función desta última definición, 
consideramos como empresas de economía social ás cooperativas, ás sociedades 
laborables, ás sociedades agrarias de transformación e ás entidades privadas sen 
ánimo de lucro (asociacións, fundacións, sindicatos, partidos políticos, etc.). 
 No presente artigo centrarémonos na sociedade cooperativa que, segundo a 
Alianza Cooperativa Internacional1, é “una asociación autónoma de personas que 
se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad 
conjunta y de gestión democrática”. 
 De maneira máis concreta, na actual Lei xeral de cooperativas (Lei 27/1999, de 
16 de xullo) –en adiante LXC–, que derrogou a anterior Lei xeral de cooperativas 
(Lei 3/87, de 2 de abril), defínense as cooperativas como “sociedades constituidas 
por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para 
la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesi-
dades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento de-
mocrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa inter-
nacional, en los términos resultantes de la presente ley”. 
 Unha cooperativa non é unha empresa máis, senón que se trata dunha asocia-
ción de persoas cunhas necesidades comúns que poden ser satisfeitas mellor de 
forma colectiva que por medios individuais, incorporando nesta relación tanto 
elementos sociais como económicos, cunha participación dos socios e traballado-
res moi superior ó das empresas puramente mercantís o que leva, en moitos casos, 
a unha maior productividade e rendibilidade. Neste sentido, a Alianza Cooperativa 
Internacional (Congreso e Asemblea Xeral, 1995) sinala cinco razóns de ser das 
cooperativas: manteñen os beneficios económicos dentro da comunidade, promo-
ven a democracia, constrúen mercados abertos, aumentan a dignidade humana e 
fomentan o desenvolvemento rexional e nacional. 
 Estas sociedades enfróntanse con problemas similares ós das pemes, o que ex-
plica que este tipo de sociedades operen normalmente en sectores pouco intensivos 

                                                           
 1 Organización non-gobernamental de representación a nivel mundial do movemento cooperativo, que foi 
creada en 1985 (Congreso e Asamblea Xeral de 1995). 
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en capital e que atopen dificultades á hora de incorpora-los importantes retos tec-
nolóxicos que xorden nunha sociedade globalizada na que estamos inmersos. 
 A finais de 1998, segundo datos da Consellería de Xustiza, as cooperativas ma-
nexaban na nosa Comunidade Autónoma máis de 200.000 millóns de pesetas e 
ocupaban case a 100.000 persoas; aínda que, se nos comparamos con outras comu-
nidades, o sector cooperativo está pouco desenvolvido, xa que só o 3,48% das co-
operativas do Estado teñen o seu domicilio social na nosa Comunidade fronte, por 
exemplo, ó 26% de Cataluña. Estes datos dan unha idea do peso que este tipo de 
sociedade ten na nosa Comunidade e o papel aínda máis importante que están 
chamadas a desempeñar no futuro. 
 Na Constitución española –no apartado 2 do artigo 129– ordénaselles ós pode-
res públicos o fomento mediante unha lexislación axeitada das sociedades 
cooperativas. Na actual LXC detéctase unha visión dela como unha institución 
empresarial, conservando os principios cooperativos básicos definidos pola 
Alianza Cooperativa Internacional: finalidade de servicio ós membros ou á 
colectividade máis que de beneficio, xestión democrática, entrada-saída voluntaria 
de socios, distribución  proporcional  entre  os  socios  dos  resultados  obtidos  a  
través  da  actividade cooperativizada e servicio á comunidade. 
 Un dos obxectivos da nova lei é que os valores que acabamos de ver que encar-
na o cooperativismo sexan compatibles coa rendibilidade económica e o éxito em-
presarial, sendo, ademais, un instrumento para lle facer fronte ós retos que repre-
senta a Unión Monetaria europea. Creáronse novas figuras de cooperativas que tra-
tan de incluí-las novas demandas sociais de solidariedade e as novas actividades 
xeradoras de emprego, incorporando os cambios producidos no Dereito de Socie-
dade español como consecuencia da nosa entrada na CEE (depósito de contas, 
transformacións e fusións, publicidade societaria, auditoría, en materia rexistral, 
etc.) e as novidades en materia de financiamento empresarial, xunto cunha maior 
flexibilidade no seu réxime económico e societario. Todos estes aspectos tiveron 
consecuencias importantes no marco contable destas sociedades. 
 Pasamos a continuación a analiza-los aspectos contables máis destacados da 
LXC. 

1.2. OBRIGAS CONTABLES DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS  

 A LXC lémbranos que as cooperativas deberán levar unha contabilidade orde-
nada e axeitada para a súa actividade, conforme ó establecido no Código de co-
mercio e na normativa contable, coas peculiaridades contidas nesta Lei e normas 
que a desenvolvan. Non existen diferencias significativas respecto ó Código de 
comercio (artigo 25) e outras disposicións complementarias, que obrigan a todo 
empresario a levar unha contabilidade ordenada e axeitada para a actividade da 
empresa e que lle permita un seguimento cronolóxico de tódalas súas operacións, 
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así como a elaboración dun libro de inventarios e contas anuais e doutro Diario. 
Por outra parte, o artigo 2 do RD 1643/1990, polo que se aproba o Plan Xeral de 
Contabilidade (PXC), indica que este será de aplicación obrigatoria para tódalas 
empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, individual ou societaria2, co 
que, aínda que a LXC non nomea expresamente ó PXC, o problema contable da 
empresa cooperativa debe ser encadrado no marco ofrecido por aquel. A contabili-
dade débese axeitar á entidade económica de que se trate, reenchendo aqueles ba-
leiros que se presenten no cadro de contas e as relacións contables. 
 A Lei xeral de cooperativas indica que as cooperativas levarán en orde e ó día 
os seguintes libros de contabilidade: 
 
• Libro de inventarios e Contas anuais. 
• Libro Diario. 
• Os libros esixidos por disposicións legais. 
 

A lei tamén se refire a outros libros (sociais) como son os seguintes: 
 

• Libro rexistro de socios. 
• Libro de rexistro de achegas ó capital social. 
• Libro de actas da Asemblea Xeral, do Consello Rector, dos Liquidadores e, de 

se-lo caso, do Comité de Recursos e das Xuntas Preparatorias. 
 
 Estes libros serán dilixenciados e legalizados, logo do seu emprego, polo Rexis-
tro de Sociedades Cooperativas. Tamén son válidos os asentos e as anotacións rea-
lizados por procedementos informáticos, ou por outros procedementos adecuados, 
que posteriormente serán encadernados correlativamente para forma-los libros 
obrigatorios, os cales deberán ser legalizados no Rexistro de Sociedades Coopera-
tivas no prazo de catro meses dende a data de peche do exercicio. 
 Os libros e demais documentos da cooperativa estarán baixo a custodia, vixi-
lancia e responsabilidade do consello rector que deberá conservar, cando menos 
durante seis anos á transcrición do último asento ou acta, ou a extinción dos derei-
tos ou obrigas que conteñan.  
 O consello rector estará obrigado a formular –no prazo máximo de tres meses a 
partir do peche do exercicio– as contas anuais, o informe de xestión3 e unha pro-
posta de distribución dos excedentes dispoñibles ou de imputación das perdas. 

                                                           
 2 As cooperativas de seguros están suxeitas á normativa contable e de auditoría da Lei de ordenación do seguro 
privado. As cooperativas de crédito teñen unha lexislación específica na que se establece que a contabili-dade 
deberá de levarse de acordo coa normativa establecida para as entidades de crédito, e a auditoría de acordo coas 
normas de auditoría, ademais de estar sometidas á Lei de disciplina e intervención das entidades de crédito. 
 3 O informe de xestión recollerá, ademais do contido xeral para o resto de sociedades, as variacións habidas no 
número de socios e as cantidades que se destinaran con cargo ó Fondo de Educación e Promoción para os seus 
fins, con indicación do labor realizado e, de se-lo caso, coa mención das sociedades ou entidades ás que se 
remitiron para o cumprimento deses fins. 
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 É función do consello rector presentarlle á asemblea xeral –nos seis meses se-
guintes ó peche do exercicio– a rendición das contas anuais, a proposta sobre a dis-
tribución dos resultados do exercicio e a memoria explicativa. Antes de seren pre-
sentadas para a súa aprobación por parte da asemblea xeral deberanas censurar o/s 
interventor/es4, que disporán do prazo dun mes, dende que o consello rector lles 
entregou as contas, para formula-lo seu informe por escrito e propoñe-la súa 
aprobación ou formula-los reparos que consideren convenientes. 
 Tratando de fortalece-la vertente empresarial das cooperativas, e na defensa da 
súa solvencia e credibilidade, cando así o establezan a Lei de auditoría e as súas 
normas de desenvolvemento, a LXC ou os estatutos ou así o acorde a asemblea 
xeral, as contas anuais e mailo informe de xestión deberán ser auditados. 
 A Lei de autoría de contas (Lei 19/1989) establece que as sociedades coopera-
tivas que superaran uns determinados límites, que fixa o goberno regulamentaria-
mente, quedan sometidas á auditoría externa. Esta norma é desenvolvida polo Real 
decreto 1636/90, que nos remite ó artigo 181.1 do texto refundido da Lei de socie-
dades anónimas (ó que fai referencia tamén a LXC), onde se dispensa da obriga de 
seren auditadas ás cooperativas nas que concorran durante dous exercicios conse-
cutivos dúas das circunstancias seguintes: 
 
• Total partidas do activo < 395 mill. 
• Que o importe neto da cifra de negocios non supere os 790 mill. 
• Número medio de traballadores < 50. 
 
 A LXC recolle outras situacións que fan obrigatoria a auditoría das contas 
anuais5: 
 
• Cando o soliciten por escrito ó Rexistro de Sociedades Cooperativas, o 5% dos 

socios da cooperativa, correndo os gastos a cargo da sociedade. 
• No caso de cooperativas de vivendas nos seguintes casos: 

− Con promoción de vivendas e locais superior a 50. 
− Promoción de vivendas e locais en distintas fases que constitúan distintos blo-

ques para efectos económicos. 
− Que teñan outorgados poderes relativos á xestión empresarial persoas distin-

tas dos membros do consello rector ou do director. 
• Para aquelas cooperativas nas que existe unha “sección”. 
• Reducción de capital obrigatoria para adecua-la cifra de capital por perdas habi-

das. 

                                                           
 4 Dentro do esquema contable das cooperativas, o interventor ten un papel fiscalizador importante. 
 5 A intervención do auditor tamén sería necesaria noutras situacións como, por exemplo, na fusión; na suspen-
sión de pagamentos; na escisión; na baixa, na expulsión ou na separación do socio; no reembolso de achegas, etc. 
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 Os revisores de contas –persoas físicas ou xurídicas que deben exerce-la verifi-
cación das contas anuais– serán nomeados pola asemblea xeral. Cando este no-
meamento non se fixera oportunamente, ou as persoas nomeadas non poidan cum-
pri-las súas funcións, o consello rector ou o 5% dos socios poderán solicitar ó 
Rexistro de Cooperativas que nomee un auditor para que efectúe a revisión das 
contas anuais dun determinado exercicio. 
 Nos exercicios económicos en que, por disposición legal ou estatutaria, as con-
tas anuais teñan que se someter a auditoría externa, non será preciso para a súa 
aprobación, por parte da asemblea, o informe anual dos interventores da cooperati-
va, agás que os estatutos o establezan. 
 O  consello  rector  presentará  para  o  seu  depósito  no  Rexistro  de  Socieda-
des Cooperativas, no prazo dun mes dende a súa aprobación, a certificación dos 
acordos da asemblea xeral de aprobación das contas anuais e de aplicación dos ex-
cedentes e/ou imputación das perdas, xuntando un exemplar de cada unha das de-
vanditas contas, así como do informe de xestión e do informe dos auditores. 
 Cómpre resaltar que cando as cooperativas de vivenda desenvolven máis dunha 
promoción ou fase, están na obriga de levar unha contabilidade independente de 
cada unha delas, sen prexuízo da contabilidade xeral da cooperativa. O mesmo 
ocorre cando hai seccións nalgunha cooperativa. 
 As cooperativas poderán incorrer en infraccións leves polo incumprimento das 
obrigas ou pola vulneración das prohibicións impostas pola lei que non supoñan un 
conflicto entre partes, que non interrompan a actividade social e que non poidan 
ser cualificadas de graves ou de moi graves; por exemplo, respecto ós temas con-
tables: non levar ó día os libros de contabilidade obrigatorios, non formula-lo in-
forme os interventores, atrasarse no depósito de contas, etc. Son infraccións graves 
a falta de auditoría de contas, cando sexa obrigatoria, ou incumpri-la obriga de de-
posita-las contas anuais. Serían infraccións moi graves se se comproba conivencia 
para lucrarse ou para obter ficticiamente subvencións ou bonificacións fiscais. 

1.3. PROBLEMA CONTABLE DOS RECURSOS PROPIOS NAS 
       SOCIEDADES COOPERATIVAS 

1.3.1. Capital social 

 Como características principais do capital social nas sociedades cooperativas 
podemos cita-las seguintes: 
 
• É variable, é dicir, aumenta e diminúe coas altas e baixas dos socios. 
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• Existen diferentes clases de achegas (voluntarias, obrigatorias) e diferentes per-
soas que as constitúen (socios, socios colaboradores, de traballo, de duración de-
terminada). 

• Cada socio vai ter un voto independentemente da súa achega ó capital social. 
Non obstante, en determinadas cooperativas de primeiro grao, permítese que os 
estatutos conteñan a posibilidade de establece-lo voto plural ponderado e, nas 
cooperativas de segundo grao, o número de votos poderá ser proporcional ás ope-
racións realizadas coa cooperativa ou ó número de socios que integran a coopera-
tiva asociada. 

• Nas cooperativas non é necesario que un socio venda as súas participacións para 
que entre un novo socio xa que o capital social é variable, aínda que pode haber 
transmisión das partes sociais entre os socios da cooperativa e a quen adquiran 
esa calidade dentro dos tres meses seguintes á transmisión ou por sucesión. 

• Poderá ser retribuído, mediante intereses, aínda que condicionados á existencia 
de resultados positivos. 

• Os socios teñen dereito ó reembolso das achegas no caso de baixa, e só se pode-
rán practicar deduccións sobre o importe para percibir no caso de baixa non 
xustificada por incumprimento do período de permanencia mínimo. 

• Os estatutos fixarán o capital social mínimo co que se pode constituí-la coopera-
tiva, que deberá estar totalmente desembolsado.  

• Os socios non responderán persoalmente das débedas sociais, estarán limitadas 
ás achegas ó capital social que subscribira, estean ou non desembolsadas. Sen 
embargo, o socio que cause baixa na cooperativa responderá persoalmente das 
débedas sociais durante cinco anos, dende a perda da condición de socio, polas 
obrigas contraídas pola cooperativa con anterioridade á súa baixa e ata o importe 
reembolsado das súas achegas ó capital social. 

1.3.1.1. Achegas de capital 

 A sociedade cooperativa constituírase mediante escritura no Rexistro de Socie-
dades Cooperativas. As cooperativas de primeiro grao estarán constituídas, cando 
menos, por 3 socios e as de segundo grao por 2 cooperativas. A constitución da so-
ciedade cooperativa farase por comparecencia simultánea de tódolos socios 
promotores perante notario, e suprimirase, neste caso, a asemblea constituínte, o 
que supón unha axilización do procedemento.  
 Para que unha sociedade cooperativa quede formalmente constituída, os socios 
fundadores deben achegar diñeiro ou outros bens e dereitos susceptibles de valora-
ción económica. Neste último caso, o consello rector deberá fixa-la súa valoración 
logo do informe de un ou de varios expertos independentes. 
 O importe total das achegas de cada socio, nas cooperativas de primeiro grao, 
non pode exceder dun tercio do capital social, agás cando se trate de sociedades 
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cooperativas, de entidades sen ánimo de lucro ou de sociedades participadas maio-
ritariamente por cooperativas6. Nas de segundo grao, o importe total das achegas 
de cada socio non pode exceder do 30% do capital social, agás as de estructura pa-
ritaria. 
 
 ♦Achegas obrigatorias  
 
• Socios. A contía das achegas será igual para cada socio, agás que os estatutos es-

tablezan que sexan diferentes para as distintas clases de socios, ou para cada so-
cio, en proporción ó compromiso ou ó uso potencial que cada socio asuma dos 
servicios cooperativos7. 
Os estatutos van establece-la achega obrigatoria mínima para ser socio, que será 
desembolsada, cando menos, nun 25% no momento da subscrición e o resto na 
forma e prazos previstos nos estatutos ou por parte da asemblea xeral. 
A asemblea xeral poderá acorda-la esixencia de novas achegas obrigatorias 
fixando a contía, os prazos e as condicións do desembolso. Neste caso, o socio 
que tivese desembolsadas achegas voluntarias poderá aplicalas, en todo ou en 
parte, para cubri-las novas achegas obrigatorias que acorde a asemblea xeral. O 
socio desconforme poderá darse de baixa e esta cualificarase como xustificada. 
Respecto ás achegas de novos socios, a LXC di que a contía das achegas para 
cada clase de socio, fixada pola asemblea, non poderá supera-lo valor actualiza-
do, segundo o IPC correspondente, das achegas obrigatorias efectuadas polo so-
cio de maior antigüidade. 

• Socios colaboradores. Teñen que desembolsa-la achega económica ó capital so-
cial que determine a asemblea, pero no están na obriga de facer novas achegas 
obrigatorias8. A suma das achegas dos socios colaboradores non poderá ser supe-
rior ó 45% do total das achegas (nin o conxunto dos votos correspondentes a eles 
poderá supera-lo 30% dos órganos sociais da cooperativa). 
As achegas dos socios colaboradores deberán estar reflectidas contablemente en 
contas distintas ás achegas dos socios. 

 
 ♦ Achegas voluntarias. A asemblea xeral e, se así o prevén os estatutos, o con-
sello rector, poderán acorda-la admisión de achegas voluntarias ó capital social. 
Estas achegas deberán desembolsarse totalmente no momento da subscrición e 
formarán parte do capital social. 

                                                           
 6 Para este tipo de socios estarase ó que dispoñan os estatutos ou ó que acorde a asamblea xeral. 
 7 Cómpre ter en conta que as achegas obrigatorias ó capital social dos socios de duración limitada non poderán 
supera-lo 10% das esixidas ós socios indefinidos e seranlles reintegradas ó causaren baixa ó finaliza-lo período de 
vinculación (artigo 136). 
 8 Nin poderán desenvolver actividades cooperativizadas propias do obxecto social da cooperativa. 
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 Unha novidade introducida na nova LXC é que o consello rector poderá deci-
dir, por requirimento do seu titular, a conversión de achegas voluntarias en obriga-
torias, así como a transformación de obrigatorias en voluntarias para se adecuar ó 
potencial uso cooperativo do socio. 
 ♦ Representación contable. A diferenciación entre os contidos das contas Capi-
tal social e Fondo social radica en que a entidade revista ou non forma mercantil. 
Posto que as cooperativas non a posúen, non sería viable o emprego da conta Capi-
tal social, aínda que tampouco se axustaría á de Fondo social, destinada en xeral 
para o capital de entidades non-mercantís como fundacións, asociacións, etc. Sen 
embargo, como sinala Blanco Dopico (1992), a utilización na LXC do termo capi-
tal social lévanos a utiliza-la conta 100. Capital social cooperativo no tratamento 
contable das sociedades cooperativas aínda que, como vimos, cunhas característi-
cas moi distintas ás do capital doutras sociedades. 
 Tendo en contas as diferentes clases de achegas, parece oportuno separar en 
subcontas que permitan distingui-las diferentes clases de achegas dos socios e dos 
socios colaboradores: 
 
1001. Capital social cooperativo obrigatorio socios. 
1002. Capital social cooperativo obrigatorio socios colaboradores. 
1003. Capital social cooperativo voluntario socios. 
1004. Capital social cooperativo voluntario socios colaboradores. 
 
 O devandito capital social non ten, ademais, porque estar totalmente desembol-
sado. Estas contas recóllense no subgrupo 19 do PXC Situacións transitorias de fi-
nanciamento: 
 
 196. Socios  e  socios colaboradores, achegas obrigatorias pendentes de desem-

bolso. 
  1960. Socios, achegas pendentes de desembolso. 
  1961. Socios por achegas non-dinerarias pendentes. 
  1962. Socios colaboradores, achegas pendentes de desembolso. 
  1963. Socios colaboradores, achegas non-dinerarias pendentes. 
 
 A medida que, de acordo cos prazos establecidos, se soliciten os desembolsos, 
estes anotaranse nunha conta para cobrar a curto prazo (558. Socios e socios cola-
boradores por desembolsos esixidos): 
 
5581. Socios desembolsos esixidos. 
5582. Socios colaboradores desembolsos esixidos. 
5583. Socios desembolsos esixidos por achegas non-dinerarias. 
5584. Socios colaboradores desembolsos esixidos por achegas non-dinerarias. 
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 No caso de que o socio non desembolse as achegas nos prazos previstos inco-
rrerá en mora e crearíamos as seguintes contas: 
 
558X. Socios morosos. 
558X. Socios colaboradores morosos. 
 A lei establece que o moroso lle deberá abonar á cooperativa o xuro legal e re-
sarcila dos danos e perdas causados pola súa morosidade. Ademais, poderá ser sus-
pendido dos dereitos societarios ata que normalice a situación e, de non realiza--lo 
desembolso, podería ser causa de expulsión coa conseguinte reducción de capital. 

 Outra situación que obriga á cooperativa a reducir capital prodúcese cando o 
patrimonio contable diminuíra por baixo da cifra do capital social mínimo e 
transcorrera un exercicio sen se ter recuperado. Esta reducción afectará ás achegas 
obrigatorias dos socios en proporción ó importe da achega obrigatoria mínima esi-
xible a cada socio no momento da adopción do acordo. 

1.3.1.2. Retribución de achegas de socios e asociados9 

 Os estatutos establecerán se as achegas obrigatorias dan dereito a percibir xuros 
pola parte desembolsada e, no caso das achegas voluntarias, será fixada no acordo 
de admisión, pero non poderá ser superior á das ultimas achegas voluntarias ó ca-
pital ou, no seu defecto, á das achegas obrigatorias. 
 A remuneración das achegas (obrigatorias e voluntarias) estará supeditada á 
existencia de resultados positivos antes do seu reparto, limitando o xuro ó resulta-
do citado, pero en ningún caso excederá en máis de seis puntos do xuro legal do 
diñeiro. 
 Unha cuestión importante é a obrigatoriedade de indicar explicitamente na con-
ta de Resultados o resultado antes de incorpora-las remuneracións ás que se fixo 
referencia e o que se obtén unha vez computadas (artigo 48.3). 

1.3.1.3. Actualización das achegas 

 O balance das cooperativas poderá ser actualizado, mediante acordo da asem-
blea xeral, nos mesmos termos que se establecen para as sociedades de dereito co-
mún, tendo en conta o establecido nas leis de actualización de balances sobre o 
destino do resultado da regularización do balance. 
 Unha vez cumpridos os requisitos anteriores, a plusvalía dispoñible aplicarase, 
en primeiro lugar, á compensación das perdas no caso de que a cooperativa teña 

                                                           
 9 Na disposición transitoria cuarta establécese que as cooperativas dispoñerán dun prazo de tres anos, contados 
a partir da data de entrada en vigor da presente Lei, para adapta-la remuneración das achegas voluntarias ó capi-
tal social, suscritas con anterioridade á entrada en vigor desta Lei. 
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perdas; e, nos demais casos, o resultado da regularización destinarase na propor-
ción que se considere conveniente a: 
 
• Actualización de achegas ó capital social, que recolleremos nunha conta que po-

demos denominar Fondo de actualización de achegas (111).  
• Ou ó incremento dos Fondos de reserva obrigatorios (fondo de reserva obrigato-

rio, fondo de educación e promoción) ou voluntarios. 

1.3.1.4. Reembolsos das achegas  

 O socio poderá darse de baixa voluntariamente na cooperativa, en calquera 
momento, logo de avisar ó consello rector. O prazo de aviso previo, que fixarán os 
estatutos, non poderá ser superior a un ano. Os estatutos poderán esixi-lo compro-
miso de non se dar de baixa voluntariamente sen causa xustificada ata o final do 
exercicio en que queira causar baixa ou ata que transcorrera, dende a súa admisión, 
o tempo que fixen os estatutos, que non poderá ser superior a cinco anos. 
 Os estatutos regulan o dereito ó reembolso das achegas en caso de baixa do so-
cio, de acordo coas seguintes normas: 
 
• Do importe das achegas no momento da baixa deduciranse as perdas imputadas ó 

socio, correspondentes ó exercicio económico en que se producira a baixa e/ou a 
outros exercicios anteriores e que non foran compensadas ou satisfeitas polo so-
cio. 

• Do importe das achegas obrigatorias que resulte da aplicación do apartado ante-
rior, o consello rector poderá acordar deduccións que establecerán os estatutos, 
que no poderán ser superiores ó 30%, no suposto de baixa non xustificada por in-
cumprimento do período de permanencia mínimo (neste caso as cantidades dedu-
cidas destinaranse a incrementa-lo fondo de reserva obrigatorio). 

• O prazo de reembolso non excederá de cinco anos a partir da data de baixa. En 
caso de falecemento do socio, o reembolso ós causahabentes deberá realizarse 
nun prazo non superior a un ano. 

• As cantidades pendentes non serán susceptibles de actualización e darán dereito a 
percibi-lo tipo de xuro legal do diñeiro, que se deberá aboar anualmente, xunto 
con, cando menos, unha quinta parte da cantidade que se ten que reembolsar. Es-
tas cantidades podémolas recoller nas contas: Débedas a l/p por préstamos reci-
bidos e outros conceptos (17) (a cantidade para reembolsar en prazo superior a 
un ano) e a Débedas a c/p por préstamos recibidos e outros conceptos (52) (polo 
menos a quinta parte da cantidade pendente que hai que reembolsar nun prazo 
inferior a un ano10). 

                                                           
 10 O prazo elevado de reembolso das achegas, unido á limitación da remuneración, incentiva moi pouco ós 
socios a realizar achegas ó capital social. 
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 Ó devolve-las achegas a empresa terá que reducir capital, pero o acordo de re-
ducción non se poderá realizar sen que transcorra un prazo de tres meses dende a 
data en que se lles comunicou ós acredores. Durante ese prazo, os acredores pode-
rán opoñerse se os seus créditos non son satisfeitos ou a sociedade presta garantía. 
 Se como consecuencia do reembolso das achegas ó capital social ou das deduc-
cións practicadas pola imputación de perdas ó socio, o dito capital social quedara 
por baixo do importe mínimo fixado nos estatutos, a cooperativa deberá disolverse 
de non ser que, no prazo dun ano, se reintegre ou se reduza o capital mínimo11. 

1.3.1.5. Achegas que non forman parte do capital social  

 Os estatutos ou a asemblea xeral poderán establecer cotas de ingreso e/ou pe-
riódicas, que non integrarán o capital social nin serán reintegrables, en función das 
distintas clases de socios, ou para cada socio en proporción ó seu respectivo 
compromiso ou ó uso potencial da actividade cooperativizada. O importe destas 
cotas de ingreso non poderá ser superior ó 25% do importe da achega obrigatoria ó 
capital social que se lle esixa para o seu ingreso na cooperativa e destinarase ó 
fondo de reserva obrigatorio. 

1.3.1.6.Participacións especiais e outras fontes de financiamento 

 Un dos obxectivos da lei é o acceso a novas fontes de financiamento, incorpo-
rando a nova LXC a figura das “participacións especiais”, cunha dobre natureza: 
como pasivo esixible (recolleriámolo como un pasivo esixible) ou ben fondos pro-
pios, naqueles casos en que forme parte do capital social da cooperativa, é dicir 
cando o vencemento destas participacións non teña lugar ata a aprobación da li-
quidación da cooperativa (creariamos unha conta que poderiamos denominar Capi-
tal social participacións especiais). Estas participacións poderán ser libremente 
transmisibles e o seu reembolso, unha vez contabilizadas como fondos propios, 
debe seguir un tratamento idéntico ó dunha reducción de capital social con restitu-
ción de achegas na lexislación para as sociedades de responsabilidade limitada12. 
Tamén podemos destaca-la posibilidade de emitir obrigas, financiamento volunta-
rio de socios, ou terceiros non-socios, baixo calquera modalidade xurídica e cos 

                                                           
 11 As cooperativas para reduci-lo seu capital social mínimo deberán adoptar a través da asemblea xeral o acordo 
de modificación de estatutos que incorpore a correspondente reducción. 
 12 Segundo o artigo 80 da Lei de sociedades de responsabilidade limitada (Lei 2/1995): “los socios responde-
rán solidariamente y con la sociedad del pago de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en 
que la reducción fuera oponible a terceros, teniendo como límite el importe de lo recibido en concepto de resti-
tución de la aportación social y prescribirá a los cinco años. No habrá responsabilidad si al acordarse la reduc-
ción se dotara una reserva con cargo a beneficios o reservas por un importe igual al percibido por los socios”. 
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prazos e condicións que se establezan, contas en participación e títulos participati-
vos13. 

1.4. OS RESULTADOS 

1.4.1. A determinación dos resultados  

 A determinación dos resultados levarase a cabo conforme á normativa xeral 
contable; non obstante, a estructura das cooperativas esixe distinguir entre:  
 
1) Os resultados cooperativos, que proceden dos rendementos da actividade coo-

perativizada das operacións realizadas cos socios. 
2) Os resultados extracooperativos, que deben ser recollidos en contabilidade de 

forma separada e que comprenden: 

• Rendementos da actividade cooperativizada das operacións con terceiros non-   
-socios. 

• Operacións alleas para os fins específicos das cooperativas. 
• Investimentos ou participacións en sociedades.  
• Os procedentes de plusvalías que resulten de operacións de alleamento dos 

elementos do activo inmobilizado. 
 
 Dentro deste último tipo de resultados témo-las seguintes excepcións (que se 
considerarán resultados cooperativos): 
 
a) Os derivados de ingresos procedentes de investimentos ou de participacións en 

sociedades cooperativas, ou en sociedades non-cooperativas, cando estas reali-
cen actividades preparatorias, complementarias ou subordinadas ás da propia 
cooperativa.  

b) Plusvalías por alleamento dos elementos do inmobilizado material destinados ó 
cumprimento do fin social, cando se reinvistan na súa totalidade en novos ele-
mentos do inmobilizado con idéntico destino, dentro do prazo comprendido en-
tre o ano anterior á data de entrega, ou posta a disposición do elemento patri-
monial e os tres anos posteriores e permanezan no seu patrimonio, agás perdas 
xustificadas, ata que finalice o seu período de amortización. 

 
 Dentro da conta 129. Perdas e ganancias, cómpre distinguir entre: 
 
1290. Excedente cooperativo. 
1291. Excedente extracooperativo. 
                                                           
 13 Os títulos participativos poderán te-la consideración de valores mobiliarios, e darán dereito á remuneración 
que se estableza no momento da emisión, que deberá estar en función da evolución da actividade da cooperativa, 
podendo, ademais, incorporar un xuro fixo. 
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1.4.1.1. Resultados cooperativos 

 Para o cálculo deste tipo de resultados a LXC describe algunhas das partidas 
que deben figurar como gastos e as normas de valoración que debemos aplicar para 
a súa contabilización: 
a) O importe dos bens entregados polos socios para a xestión cooperativa en valo-

ración non superior ós prezos reais de liquidación, optando así por un criterio 
tradicionalmente fiscal. Desta maneira, trátase de determina-lo excedente neto 
do exercicio máis correctamente e intentar recoller, de forma obxectiva, unhas 
transaccións nas que o acordo entre os socios e a cooperativa podería determi-
nar que o resultado obtido pola sociedade non fose reflexo do realmente ocorri-
do durante o exercicio. Así, por exemplo, se lles aboamos ós socios cantidades 
superiores ós prezos de mercado polos productos entregados á cooperativa, es-
tamos  repartindo  anticipadamente  o  posible  resultado,  que  se  debería  fa-
cer  pola  vía  do  retorno  cooperativo14.  Desta  forma  prodúcese  unha  ruptu-
ra do prezo de adquisición e tamén do principio de uniformidade, xa que aplica-
remos diferentes criterios de valoración en función de se as entregas son reali-
zadas  por  un  socio  ou  por  un  terceiro,   aínda  que  hai  que  supoñer  que 
con terceiros traballaremos a prezos de mercado. Poden xurdir diferencias entre 
o prezo abonado ó socio e o prezo real de liquidación, que podemos recoller nas  
contas:  4000.  Socios  provedores  e  4070.  Anticipos  a  socios  provedores. 

b) Anticipos societarios efectuados ós socios traballadores e socios de traballo, 
imputándoos no período en que se produza a prestación do traballo. 

c) A remuneración das achegas ó capital social, participacións especiais, obrigas, 
créditos de acredores e investimentos financeiros de todo tipo, sexa retribución 
fixa, variable ou participativa15. 

d) Aínda que a lei non os nomea expresamente, teríamos que considera-los gastos 
necesarios para o funcionamento da cooperativa coa súa correspondente perio-
dización (amortizacións, subministracións, etc.). 

 
 En canto ós ingresos, a LXC non fai referencia especifica a eles pero, como en 
calquera actividade productiva ou de prestación de servicios aplicarémo-las nor-
mas do PXC. 

                                                           
 14 Álvarez Pérez (1999), nunha análise da información contida nas contas anuais de empresas agrarias (coo-
perativas e sociedades anónimas) elaborada pola Central de Balances do Banco de España, conclúe que as coo-
perativas utilizan criterios de valoración das súas compras baseados en prezos ficticios superiores ós reais. De 
feito, os datos sobre o reparto de rendas confirma que os socios das cooperativas non perciben, practicamente 
nunca, un retorno cooperativo. 
 15 Unha das características diferenciadoras das sociedades cooperativas máis importante é a consideración co-
mo gasto da remuneración das achegas ó capital social, o que supón unha importante vantaxe financeira para as 
cooperativas e que, tal e como indica Rojo Ramírez (1987), lle imprime a este tipo de financiamento o carácter de 
recursos alleos e que o financiamento da sociedade debe ser avaliada en función de consideracións económi-cas e 
independentemente de cuestións fiscais. 
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 De forma resumida, o resultado cooperativo virá dado pola diferencia entre os 
seguintes ingresos e gastos: 
 
(+) Ingresos da actividade cooperativizada cos socios 
(+) Outros ingresos por operacións de tráfico cooperativo: 

a) Ingresos financeiros da tesourería ordinaria 
b) Subvencións á explotación 
c) Cotas periódicas de socios (non se inclúen as cotas de ingreso) 
d) Subvencións de capital 
e) Xuros e retornos ó capital como socio doutras cooperativas 
f) Ingresos procedentes de sociedades non-cooperativas cando estas realicen actividades preparatorias, 

complementarias ou subordinadas ás da propia cooperativa 
g) Ingresos procedentes de plusvalías por alleamento dos elementos do inmobilizado material destinados ó 

cumprimento do fin social 
(-) Gastos cooperativos específicos necesarios para a obtención dos ingresos 
(-) Parte correspondente dos gastos xerais 
Excedente cooperativo antes de impostos: 
• Impostos  

Excedente cooperativo logo de impostos 

FONTE: García Sanz e Rojo Martínez (1995). Elaboración propia. 

1.4.1.2. O resultado extracooperativo  

 En canto á determinación do excedente extracooperativo, podemos resumilo da 
seguinte forma: 
 

(+) Ingresos da actividade cooperativizada realizados con terceiros non-socios 
(+) Outros ingresos por operacións de tráfico extracooperativo 

(+) Plusvalías procedentes da alleamento do inmobilizado* 
(+) Ingresos procedentes de fontes alleas ós fins específicos da cooperativa 
(+) Ingresos procedentes de investimentos ou participacións en sociedades non-cooperativas** 

(-)  Gastos da actividade cooperativizada realizada con terceiros non-socios específicos 
(-)  Gastos extracooperativos específicos 
(-)  Parte correspondente dos gastos xerais 
Excedente extracooperativo antes de impostos 
• Impostos  
Excedentes extracooperativo logo de impostos 
(*) Agás os ingresos procedentes de plusvalías por alleamento dos elementos do inmobilizado mate-
rial destinados ó cumprimento do fin social que consideramos, como acabamos de ver, dentro do re-
sultado cooperativo. 
(**) Agás os ingresos procedentes de sociedades non-cooperativas cando estas realicen actividades 
preparatorias, complementarias ou subordinadas ás da propia cooperativa, que consideramos, como 
acabamos de ver, dentro do resultado cooperativo. 

FONTE: García Sanz e Rojo Martínez (1995). Elaboración propia. 
 
 O problema fundamental créase se a cooperativa realiza operacións con tercei-
ros xa que, aínda que se trata de operacións da actividade cooperativizada, ademais 
de separar contablemente estas partidas, cómpre imputa-los custos correspondentes 
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para determina-lo beneficio ou a perda das súas operacións con terceiros non-
socios. Para iso sería necesario levar unha contabilidade analítica capaz de reparti-
los custos específicos destas operacións con terceiros e a parte correspondente dos 
gastos xerais; sen embargo, en moitas ocasións, pola dificultade desta operación ou 
polo custo económico derivado do proceso, este reparto de custos realízase en fun-
ción das operacións realizadas con socios e con terceiros. Un problema similar te-
riámolo se a sociedade realiza operacións alleas ós fins específicos da cooperativa. 
Así, se a cooperativa non leva unha contabilidade analítica axeitada, podería repar-
ti-lo resultado en función das vendas cooperativas e das extracooperativas.  Así,  
para  determina-lo  resultado  extracooperativo  (Rojo  Ramírez, 1987): 
 
Resultado extracooperativo = resultado neto do exercicio x (vendas extracooperativas/vendas totais) 

 
 Non obstante, a lei permítelles ás cooperativas a non-contabilización separada 
dos resultados extracooperativos; sendo, sen embargo, causa de perda da condición 
de cooperativa fiscalmente protexida, co que na práctica é moi difícil que poidan 
acceder a esta posibilidade. 
 É importante lembrar que cómpre que figuren separadamente en contabilidade 
os resultados de antes e de despois de incorpora-las remuneracións ó capital, para 
iso poderiamos elaborar unha conta de perdas e ganancias coa seguinte estructura: 
 

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS 
DEBE HABER 

a) Gastos de explotación cooperativos  
b) Gastos de explotación da actividade cooperati-

vizada con terceiros 

a) Ingresos explotación cooperativos 
b) Ingresos explotación da actividade cooperativizada con 

terceiros 
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN I. PERDAS DE EXPLOTACIÓN 
c) Gastos financeiros cooperativos 
d) Gastos financeiros extracooperativos 
e) Xuros por achegas ó capital 

c) Ingresos financeiros cooperativos 
d) Ingresos financeiros extracooperativos 

II. RESULTADOS FINANCEIROS POSITIVOS II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS 
III. BENEFICIOS DAS ACTIVIDADES  
      ORDINARIAS (I+II) 

III. PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (I+II) 

f) Gastos extraordinarios cooperativos 
g) Outros gastos extraordinarios 

e) Ingresos extraordinarios cooperativos 
f) Outros ingresos extraordinarios 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
      POSITIVOS 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
      NEGATIVOS 

Xuros por achegas ó capital  
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPOSTOS E DE 
     REMUNERACIÓNS Ó CAPITAL 

V. PERDAS ANTES DE IMPOSTOS E DE 
     REMUNERACIÓNS Ó CAPITAL 

(-) Xuros por achegas ó capital (-) Xuros por achegas ó capital 
VI. BENEFICIO ANTES DE IMPOSTOS  V. PERDAS ANTES DE IMPOSTOS 
- Imposto sociedades 
- Outros impostos 

 

VII. BENEFICIO DO EXERCICIO VII. PERDA DO EXERCICIO 
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 O imposto sobre beneficios é unha partida máis de gastos ó segui-lo método do 
efecto impositivo. Simplemente sinalar algunhas cuestións xerais que se deben  
considerar respecto á contabilización do imposto de sociedades e á conciliación do 
resultado contable co resultado fiscal. 
 A Lei sobre réxime fiscal de cooperativas (Lei 20/90, de 19 de decembro), no 
seu artigo 6 regula qué sociedades teñen a consideración tributaria de “protexidas”, 
aquelas que non incorren en ningunha das causas de perda de tal condición (artigo 
13) (infraccións en relación coas dotacións a fondos obrigatorios, achegas ó capital 
social, retornos cooperativos, causas de disolución e operacións con terceiros). 
 Por outra parte, terá a consideración de cooperativa “especialmente protexida” 
aquela de primeiro grao das seguintes clases: traballo asociado, agrarias, explota-
ción comunitaria da terra, mar, consumidores e usuarios.  
 En canto ás de segundo e ulterior grao que no incorran en ningunha das circuns-
tancias de perda da consideración tributaria de “protexidas”, gozarán dos benefi-
cios tributarios recoñecidos para elas (artigo 33). Ademais, aquelas que se asocien 
exclusivamente a cooperativas especialmente protexidas, gozarán dos beneficios 
fiscais previstos para estas últimas (artigo 349). Cando as cooperativas asociadas 
sexan protexidas e especialmente protexidas, ademais dos beneficios fiscais reco-
ñecidos para as cooperativas protexidas, gozarán da bonificación no imposto de 
sociedades da cota íntegra do 50% nas operacións realizadas coas cooperativas 
especialmente protexidas. 
 En canto ás cooperativas protexidas, á base impoñible correspondente ós resul-
tados cooperativos aplicaráselle o tipo do 20%, e á base impoñible dos resultados 
extracooperativos o tipo xeral. As cooperativas especialmente protexidas teñen, 
ademais, unha bonificación do 50% da cota integra no imposto de sociedades. 
 Cómpre ter en conta que poden xurdir, en función dos criterios establecidos na 
Lei 20/1990, diferencias entre criterios fiscais e contables que cómpre considerar á 
hora da contabilización do imposto de sociedades. No caso das cooperativas son 
especialmente relevantes a consideración como gasto fiscal das cantidades que con 
carácter obrigatorio se destinen ó FEP e o 50% da aplicación obrigatoria ó FRO 
(que dará lugar a diferencias permanentes), a liberdade de amortización para os 
elementos do activo fixo novos adquiridos no prazo de tres anos a partir da data da 
súa inscrición no Rexistro de Cooperativas , etc. 

1.4.2. Aplicación dos excedentes 

1.4.2.1. Excedente cooperativo 

 O excedente cooperativo, unha vez deducidas as perdas de exercicios anteriores 
e antes da consideración do imposto de sociedades, destinarase: 



Maside, J.M. Novo tratamento contable das sociedades cooperativas… 

Revista Galega de Economía, vol. 9, núm. 2 (2000), pp. 131-156 
ISSN 1132-2799 

148

a) A dotacións legais obrigatorias16: un mínimo dun 25%, destinándose, cando 
menos, o 20% ó FRO e o 5% ó FEP. 

b)  Os excedentes dispoñibles, unha vez deducidos os mínimos obrigatorios ó FRO 
e ó FEP, o 75% do excedente antes de impostos, aplicarase conforme estable-
zan os estatutos ou como acorde a asemblea: ó retorno cooperativo, ó FRO, ó 
FEP, ó fondo de reserva voluntario, a retribuír os seus traballadores asalariados. 

1.4.2.2. Excedente extracooperativo 

 Os beneficios extracooperativos e extraordinarios, unha vez deducidas as per-
das de exercicios anteriores e antes da consideración do imposto de sociedades, 
destinaranse, cando menos, nun 50% ó FRO; asignándose o 50% restante como os 
excedentes cooperativos que acabamos de ver. 

1.4.2.3. O retorno cooperativo 

 O retorno acreditarase ós socios en proporción ás actividades cooperativizadas 
realizadas por cada socio na cooperativa fixarase nos estatutos ou por parte da 
asemblea xeral a forma de facelo efectivo. A lei non indica nada máis. Podemos ci-
tar algunhas das posibles modalidades: 
 
a) Que se satisfaga ós socios inmediatamente á aprobación das contas. 
b) Que se incorpore ó capital social, dando lugar ó correspondente incremento do 

importe das achegas de cada socio a aquel. 
c) Que se incorpore a un fondo de retorno cooperativo. 

1.4.3. Imputación de perdas 

 Os estatutos deberán fixa-los criterios para a compensación das perdas do exer-
cicio, sendo válido imputalas a unha conta especial para a súa amortización con 
cargo a futuros resultados positivos, dentro do prazo máximo de sete anos. 
 Na compensación de perdas a cooperativa terá as seguintes restriccións, pero 
poderá optar por calquera das seguintes posibilidades: 
 
1) Ós fondos de reserva voluntarios. 
2) Ó FRO, como máximo, dependendo da orixe das perdas, as porcentaxes medias 

dos excedentes cooperativos ou beneficios extracooperativos e extraordinarios 
que se destinaran a ese fondo nos últimos cinco anos ou dende a súa constitu-
ción, se esta non fora anterior. 

                                                           
 16 Neste punto simplifícase o proceso en relación á anterior Lei de cooperativas do ano 87. 



Maside, J.M. Novo tratamento contable das sociedades cooperativas… 

Revista Galega de Economía, vol. 9, núm. 2 (2000), pp. 131-156 
ISSN 1132-2799 

149

3) A diferencia imputarase ós socios, en proporción ás operacións, actividades ou 
servicios cooperativizados realizados por cada socio na cooperativa. Se a contía 
fose inferior á que está obrigado a realiza-lo socio, conforme ó establecido nos 
estatutos, a imputación das referidas perdas efectuarase en proporción á activi-
dade cooperativizada mínima obrigatoria. 

 
 As perdas imputadas a cada socio se poderán satisfacer dalgunha das seguintes 
formas: 
 
a) O socio poderá optar entre o seu abono en metálico ou mediante deduccións nas 

súas achegas ó capital social, ou en calquera investimento financeiro do socio 
na cooperativa que permita esta imputación, dentro do exercicio seguinte a 
aquel no que se producira. 

b) Cos retornos que lle poidan corresponder ó socio nos sete anos seguintes se así 
o acorda a asemblea xeral. Se transcorrido ese prazo quedasen perdas sen com-
pensar, deberán ser satisfeitas polo socio no prazo dun mes a partir do requiri-
mento do consello rector. 

1.5. OS FONDOS DAS COOPERATIVAS 

1.5.1. Fondo de reserva obrigatorio  

 Trátase dunha reserva irrepartible que está destinada á consolidación, desen-
volvemento e garantía da cooperativa.  
 Destinaranse obrigatoriamente a este fondo: 
 
a) A porcentaxe sobre os excedentes netos que fixen os estatutos e, de se-lo caso, 

que acorde a asemblea xeral, tal e como xa vimos. 
b) As deduccións sobre as achegas obrigatorias nos supostos de baixa do socio. 
c) As cotas de ingreso . 
d) Os  resultados obtidos en virtude das operacións realizadas nos acordos inter-

cooperativos subscritos pola cooperativa para cumpri-lo seu obxecto social17. 
 
 Outros posibles movementos deste fondo: 
 
a) As cantidades que, con cargo ós excedentes dispoñibles, discrecionalmente 

acorde a asemblea xeral.  
b) A porcentaxe sobre a regularización ou a actualización do balance. 
c) As imputacións como consecuencia de perdas. 
                                                           
 17 A cooperativa e os seus socios poderán realizar operacións de subministro, entregas de productos ou ser-
vicios na outra cooperativa asinante do acordo, tendo a mesma consideración que as operacións cooperativas cos 
socios. Os resultados destas operacións imputaranse na súa totalidade ó FRO. 
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1.5.2. Fondo de educación e promoción 

 Destinarase a actividades que cumpran algunha das seguintes finalidades: 
 
• A formación e educación dos seus socios e traballadores nos principios e valores 

cooperativos ou en materias específicas da súa actividade societaria ou laboral e 
demais actividades cooperativas. 

• A difusión do cooperativismo, así como a promoción das relacións intercoopera-
tivas. 

• A promoción cultural, profesional e asistencial do contorno local ou da comuni-
dade en xeral, así como a mellora da calidade de vida e do desenvolvemento co-
munitario e as accións de protección medioambiental. 

 
 As aplicacións ou os usos que se poden facer deste fondo deben figurar en con-
tabilidade de forma separada, e recolleranse polo miúdo, na memoria anual, aque-
las cantidades que con cargo a ese fondo se destinaron para os seus fins e os gastos 
e ingresos específicos que lle afecten a este fondo; elaborarase mesmo unha conta 
de Perdas e ganancias separada con eles. Por imperativo da propia lei recolleranse 
no informe de xestión aquelas cantidades que con cargo a ese fondo se destinaran 
para os seus fins, con indicación do labor realizado e, de se-lo caso, coa mención 
das sociedades ou entidades ás que se remitiron para o cumprimento deses fins. 
 O sobrante do fondo non aplicado no exercicio deberá ser materializado no se-
guinte exercicio en contas de aforro ou en títulos de débeda pública e os seus xuros 
aplicaranse para este fin. 
 Trátase dun fondo que é inembargable e irrepartible entre os socios, incluso no 
caso de liquidación da cooperativa, e as súas dotacións deberán figurar no pasivo 
do balance con separación doutras partidas.  
 Destinarase obrigatoriamente: 
 
• A porcentaxe sobre os excedentes que fixen os estatutos ou que, de se-lo caso, 

acorde a asemblea xeral. 
• As sancións que por vía disciplinaria lle impoña a cooperativa ós seus socios. 
 
 Pode ter outros movementos: 
 
• As cantidades que con cargo a excedentes dispoñibles acorde discrecionalmente 

a asemblea xeral. 
• As subvencións, doazóns e axuda de socios ou terceiros para o cumprimento dos 

seus fins. 
• Os rendementos financeiros das contas de aforro ou títulos de débeda pública ad-

quiridos con cargo ó FEP. 
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2. ANÁLISE COMPARATIVA DOS PRINCIPAIS ASPECTOS 
    CONTABLES RECOLLIDOS NA LEI XERAL DE 
    COOPERATIVAS E NA LEI DE COOPERATIVAS DE GALICIA 
    (LEI 5/1998, DE 18 DE DECEMBRO)  
 O Estatuto de Autonomía de Galicia recoñece a potestade a esta Comunidade 
Autónoma de lexislar en materia de sociedades cooperativas e, ademais, Galicia 
asumiu a competencia exclusiva en virtude da transferencia feita pola Lei orgánica 
16/1995. 
 Respecto á antiga Lei de cooperativas, esta presentaba numerosas novidades 
moitas das que se cubriron pola actual lei estatal. Imos reflecti-las diferencias prin-
cipais entre a lexislación cooperativa galega e a estatal en materia contable, tendo 
en conta que a LXC será aplicable naqueles supostos que non están contidos na 
lexislación galega. 
 En primeiro lugar, respecto ó ámbito de aplicación, a lei galega de cooperativas 
é aplicable a tódalas cooperativas con domicilio social na Comunidade Autónoma 
de Galicia que realicen a súa actividade cooperativa dentro do seu ámbito territo-
rial, establecendo un capital social mínimo de 500.000, que na LXC debe ser fixa-
do nos estatutos. Nas cooperativas de primeiro grao o número mínimo de socios é 
de catro, superior ós tres recollidos na LXC.  
 A lei galega recolle separadamente as figuras de socios a proba (artigo 27) e os 
socios excedentes (artigo 28). En canto ós socios a proba, non poden realizar ache-
gas ó capital social, mentres que os socios excedentes son considerados na lei xeral 
dentro dos denominados socios colaboradores. Podemos abrir, non obstante, unha 
nova conta onde recolle-las achegas ó capital social deste tipo de socios: Capital 
social cooperativo socios excedentes. 
 En relación coa auditoría externa, como diferencia máis significativa, será obri-
gatoria cando a soliciten un 15% dos socios da cooperativa fronte ó 5% que apare-
ce na LXC; ademais, os gastos orixinados serán por conta dos solicitantes, agás 
cando dela resulten vicios ou irregularidades esenciais na contabilidade compro-
bada. Para o caso concreto de cooperativas de vivendas sempre cómpre auditar. 
 En canto á remuneración de achegas obrigatorias, a lei galega indica que poderá 
exceder do xuro legal do diñeiro máis tres puntos; mentres que na lei xeral pode 
chegar ata os seis puntos co límite dos resultados positivos obtidos. Respecto ás 
achegas voluntarias, cómpre lembrar que na lei xeral non podían ser superiores ás 
últimas achegas voluntarias ou, no seu defecto, ás obrigatorias e, en todo caso, se-
rán inferiores ó xuro legal máis seis puntos. Na lei galega simplemente se fai refe-
rencia a esta última restricción. 
 A lei galega, no que atinxe á regularización de balances e á actualización das 
achegas, di que, unha vez compensadas as perdas, se destinara como mínimo un 
50% ó FRO e o resto segundo o establezan os estatutos ou conforme acorde a 
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asemblea xeral: actualización de capital ou incremento de reservas obrigatorias ou 
voluntarias. A lei xeral non establece o mínimo do 50% que temos que destinar ó 
FRO. 
 Respecto ó reembolso das achegas, a normativa da nosa Comunidade, igual que 
a xeral, establece que só se poden establecer deduccións sobre as achegas obriga-
torias, pero as deduccións son distintas; no poderán ser superiores ó 30% en caso 
de expulsión, ó 20% en caso de baixa non-xustificada e que non procederá deduc-
ción en caso de baixa xustificada. Na lei xeral só se poden establecer deduccións 
como máximo do 30% no caso de baixa non-xustificada por incumprimento do pe-
ríodo de permanencia mínimo. O prazo de reembolso non poderá exceder de cinco 
anos, agás en caso de falecemento do socio18, e as cantidades pendentes de reem-
bolso darán dereito a percibi-lo xuro legal do diñeiro, incrementado a partir do se-
gundo ano en dous puntos cada ano. (Na lei xeral hai que abonar cada exercicio 
simplemente o xuro legal máis 1/5 da cantidade que se teñen que reembolsar). 
 As cotas de ingreso non poderán ser superiores ó 50% da achega obrigatoria 
mínima ó capital social vixente para adquiri-la condición de socio, porcentaxe que 
se reduce ó 25% na LXC. 
 En canto ós resultados, é o aspecto onde as diferencias son máis importantes, 
tanto nas partidas para incluír dentro dos resultados cooperativos e extracooperati-
vos, como na súa aplicación.  
 Na lexislación galega os beneficios das operacións con terceiros non-socios 
destinaranse integramente ó FRO, mentres que na lei xeral só é obrigatorio desti-
nar un 50%. Os beneficios procedentes de plusvalías no alleamento dos elementos 
do activo inmobilizado ou os obtidos doutras fontes alleas ós fins específicos da 
cooperativa, así como os derivados de investimentos ou participacións en socieda-
des de natureza non-cooperativa, destinaranse nun 50% como mínimo ó FRO e, 
cando menos, nun 25% para a dotación ó capital social a cada socio en función da 
súa participación nas actividades cooperativizadas. Estes conceptos, excedentes 
extracooperativos, segundo a LXC, deben ser destinados, cando menos nun 50%, ó 
FRO e o resto conforme ós estatutos ou á asemblea. Un dos posibles destinos sería 
ó capital social de cada socio, pero no ten porque ser obrigatoriamente un 25%. 
 Cómpre lembrar que a lei xeral establece unhas excepcións dentro destes exce-
dentes extracooperativos, que se consideran como cooperativos, e que a lei galega 
non recolle, máis en liña coa anterior LXC: 
 
• Investimentos ou participacións en sociedades non-cooperativas cando estas rea-

licen actividades preparatorias, complementarias ou subordinadas ás da propia 
cooperativa.  

                                                           
 18 Deberá realizarse nun prazo non superior a un ano. 
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• Plusvalías por alleamento dos elementos do inmobilizado material destinados ó 
cumprimento do fin social. 

 
 Segundo a LXC, estes conceptos, como o resto de resultados cooperativos, te-
rán que destinar ás dotacións legais obrigatorias un mínimo do 25% e o resto en 
función do que establezan os estatutos ou segundo o acordo da asemblea; mentres 
que, pola lei galega, será, igual que o resto de resultados extracooperativos, nun 
50% como mínimo ó FRO e, cando menos, nun 25% á dotación ó capital social a 
cada socio.  
 O excedente cooperativo, tal e como o considera a lei galega, debe destinarse, 
en canto á porcentaxe de fondos obrigatorios, unha contía global mínima do 30% 
(5% e 20% como mínimo ó FEP e ó FRO, respectivamente), co que a sociedade te-
rá que aplicar un 5% adicional entre esas dúas partidas. Na lei xeral, en primeiro 
lugar, incluiriamos, como acabamos de ver, outros conceptos no que consideramos 
como resultado cooperativo e del destinaremos, como mínimo, un 5% e un 20% ó 
FEP e ó FRO, respectivamente, pero non di nada de alcanzar unha contía global 
mínima do 30%. 
 A lei xeral di que os resultados das operacións realizadas en virtude dos acor-
dos intercooperativos subscritos pola cooperativa para cumpri-lo seu obxecto so-
cial, destinaranse na súa totalidade ó FRO. Na lei galega destinarase como mínimo 
un 50% ó FRO e un 25% á dotación ó capital. 
 Outra diferencia importante é que a lei galega non recolle a posibilidade de non 
contabilizar de forma separada os resultados extracooperativos e tampouco non in-
dica nada respecto a que deben figurar de forma separada os resultados antes e 
despois de incorpora-las remuneracións a capital social. 
 En canto á imputación de perdas, a lei galega establece a orde que deben segui-
las cooperativas: FRO, FRV e, por último, imputalas ós socios. Hai diferencias 
importantes, xa que non hai límite para imputa-las perdas ó FRO na lei galega, 
cando, se lembrámo-la lei xeral, si que o había (as porcentaxes medias dos exce-
dentes cooperativos ou beneficios extracooperativos e extraordinarios que se des-
tinaran ó FRO nos últimos cinco anos ou dende a súa constitución, se esta non fora 
anterior). O resto do proceso é igual, agás que na lei galega a orde é obrigatoria, o 
que podería levar a que se o FRO non é suficiente e temos reservas voluntarias, te-
riamos que utilizalas obrigatoriamente antes de imputa-las perdas ós socios. Teori-
camente, na lei xeral poderiamos imputar ós socios antes de esgota-los fondos de 
reservas voluntarios ou obrigatorios ou nin sequera utilizalos, non establece nin-
gunha orde, o que fai é establecer límites respecto ó FRO que a lei galega non re-
colle. 
 Tamén hai diferencias en canto ó prazo que dispón o consello rector para depo-
sitar no Rexistro de Cooperativas (2 meses) fronte a un só mes na lei xeral, ó igual 
que os documentos que son obxecto de depósito: 
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• Na lei galega: as contas anuais, o informe de xestión, o informe dos interventores 
e o de auditoría e a certificación acreditativa do número de socios. 

• Na lei xeral: a certificación dos acordos da asemblea xeral de aprobación das 
contas de aplicación dos excedentes e/ou imputación de perdas e un exemplar 
desas contas, o informe de xestión e o dos auditores. Non inclúe o informe dos 
interventores nin a certificación acreditativa do número de socios. 

 
 Na LXC establécese que as sociedades cooperativas se poderán fusionar con 
sociedades civís ou mercantís de calquera clase, posibilidade que non se recolle na 
lei galega. 
 Cómpre destaca-la posibilidade recollida en ámbalas dúas lexislacións de trans-
forma-las cooperativas noutra sociedade civil ou mercantil, sen que sexa necesaria 
a súa disolución e a creación doutra nova e a posibilidade de transformación dunha 
cooperativa de segundo grao nunha de primeiro grao. 
 Tamén é importante dicir que na LXC se regula o grupo cooperativo e que se 
crea unha nova figura societaria denominada cooperativa mixta, coexistindo na súa 
regulación elementos propios da sociedade cooperativa e da sociedade mercantil, 
que non son recollidas na lei galega e que supón unha lagoa importante. Tampouco 
se recolle na lei galega mención ningunha sobre as participacións especiais. 
 Como resumo podemos dicir que hai diferencias importantes no ámbito conta-
ble entre ámbalas dúas lexislacións, entre as que destacaríamos as referidas ós re-
sultados, ó reembolso de achegas e á actualización de balances; mantendo a lei ga-
lega algúns aspectos da anterior Lei de cooperativas do ano 87 e botando en falta 
nela algúns aspectos novos xa recollidos na lei estatal, como o acceso a novas fon-
tes de financiamento, os grupos cooperativos, as fusións e participacións especiais, 
etc., que poden ser importantes para este sector no futuro. 
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