Contas das Sociedades Mercantís de Galicia.
METODOLOXÍA
1. Antecedentes: dos “Indicadores do sector empresarial” ás “Contas das
Sociedades Mercantís de Galicia”1
Os depósitos das contas anuais nos Rexistros Mercantís como fonte de información
Nos anos 1990s hai un avance importante na dispoñibilidade da información contable das
empresas, xa que as sociedades mercantís quedan obrigadas a depositar as súas Contas
Anuais nos Rexistros Mercantís (RRMM) da provincia na que teñan a sede social. Os RRMM,
conscientes do interese desta fonte de información no seu poder, poñen en marcha o Centro
de Procesos Estatísticos (CPE) para someter as Contas Anuais das Sociedades Mercantís a
un proceso de dixitalización.
Esta fonte administrativa de datos contables implica a posibilidade dun tratamento masivo da
información; a desagregación territorial segundo a sede social das empresas, vai permitir ás
Comunidades Autónomas construír unha ferramenta de análise da dinámica societaria,
tomando como fío condutor determinadas ratios e as variables que interveñen no seu cálculo.
No caso de Galicia, o IGE inclúe, a partir de 2006, unha operación estatística específica baixo
o nome de “Indicadores do sector empresarial”
Nos últimos exercicios, a base de datos procedente dos RRMM da cobertura á práctica
totalidade da información contable das sociedades mercantís non financeiras (cerca de 50 mil
empresas no caso de Galicia), referida ás variables que conforman o balance e a conta de
resultados, harmonizadas e secuenciadas segundo o esquema do Plan Xeral de Contabilidade
(PGC 2007). A amplitude desta base de datos permite ofrecer a información en valores
absolutos, cunha desagregación por ramas de actividade e tamaño de interese para a análise e
seguimento da economía de Galicia. Esta orientación resulta coherente cos traballos de
integración das bases BACH e RSE iniciados polo Banco de España en 2012, cun formato de
información revisado e adaptado tanto ós cuestionarios oficiais de presentación das contas nos
RRMM coma os estándares internacionais.
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Para mais detalle, ver o Proxecto Técnico desta operación

A elaboración e difusión de resultados baixo este novo enfoque implica cambios importantes
en relación á metodoloxía que articula a anterior operación de “Indicadores Empresariais”. Os
cambios afectan tanto ó tratamento da información de base coma á súa tabulación e
presentación de resultados, o que aconsella unha substitución da operación vixente por unha
nova, baixo o nome “Contas das Sociedades Mercantís de Galicia”.
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2. Obxectivos
O obxectivo central da operación “Contas das Sociedades Mercantís de Galicia” é ordenar,
agregar e difundir a información económico-financeira das empresas con sede social en
Galicia, como unha ferramenta que permite un mellor coñecemento da súa actividade en
termos contables.
Como obxectivos específicos a operación busca proporcionar información detallada que
permita: i) a análise do comportamento empresarial contable; ii) establecer comparacións entre
as diferentes ramas de actividade; iii) establecer comparacións por tamaño da empresa; iv)
seguir a súa evolución ao longo do tempo, e v) contribuír ao coñecemento das relacións,
estratexias e fontes de financiamento para poder afondar na situación competitiva da empresa.

3. Ámbito de investigación
Ámbito poboacional
O ámbito poboacional da operación é o conxunto de empresas que presentan as súas contas
de resultados nos Rexistros Mercantís de Galicia. A presentación das contas é unha obriga
legal prevista no Código de Comercio que establece que “deberá presentarse un exemplar das
contas

anuais

no

Rexistro

Mercantil

do

domicilio

das

sociedades

anónimas,

de

responsabilidade limitada, comanditaria por accións e de garantía recíproca e, en xeral,
calquera outros empresarios que veñan obrigados a dar publicidade ás súas contas anuais”.
Con relación á cobertura, dadas as características da información de base, queda fóra da
investigación a actividade económica de Galicia, a levada a cabo por: i) as sociedades
mercantís que tendo actividade en Galicia teñen a súa sede noutra Comunidade Autónoma; ii)
os autónomos e sociedades non mercantís que non teñan a obriga de presentar as contas, e iii)
as sociedades mercantís que, aínda tendo a sede en Galicia e estando obrigados e presentar
as contas, non cumpran con esta obriga regulamentaria.3
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A anterior operación (“Indicadores empresariais” mantense na web como información complementaria
O non cumprimento das obrigas de presentación das contas en tempo e forma é sancionable cunha

multa á sociedade por cada ano de retraso; as sancións prescriben ós tres anos. A pesares desta

Ámbito xeográfico
O ámbito xeográfico abarca todo o territorio galego. As características da fonte de información
permiten unha desagregación territorial, con difusión a nivel de provincia.
Ámbito temporal
O ámbito temporal correspóndese co ano natural. A dispoñibilidade da información vai
condicionar o desfase entre ano de referencia e ano de difusión, de xeito que as contas
económicas do exercicio “n” vanse publicar no ano “n+2”; así, no 2017 difundirase a
información de 2015, xunto coa serie dispoñible dende 2009

4. As fontes de información
Os modelos normalizados de Balance e Conta de resultados.
O depósito das contas anuais nos Rexistros Mercantís lévase a cabo no modelo normalizado.
Estes modelos foron publicados no BOE do 10 de febreiro de 2009 nas súas variantes de
“normal”, “abreviado” e “PYME”.
As partidas que recolle en cada caso o “Balance” e a “Conta de Resultados” responden ás
definicións e criterios contables previstos na normativa vixente na materia: Lei 16/2007, de 4 de
xullo, de reforma e adaptación da lexislación mercantil en materia contable, Plan Xeral de
Contabilidade (RD 1514/2007, de 16 de novembro) e Plan Xeral de Contabilidade de PYME
(RD 1515/2007, de 16 de novembro).
A efectos desta operación, a información dos diferentes modelos foi reducida á que ofrece o
modelo PYME (ver Anexo 1), por ser o mais representativo da estrutura empresarial de Galicia
e conter a información básica necesaria para a análise e construción das ratios mais
relevantes.
A información actualizada é recibida no IGE como base de datos SABI (“Sistema de Análises
de Balances Ibéricos”) a través da empresa Informa.

5. Plan de difusión
A presentación dos resultados contempla unha agregación en base a tres criterios: sector de
actividade (20 grupos e 60 subgrupos), tamaño da empresa e provincia. A estratificación por
tamaño, segue a Recomendación 2003/361/CE; as lagoas observadas na variable emprego

previsión legal, non se coñecen casos de levar a cabo expedientes de sanción e, na práctica, a actuación
limítase ó peche da Folla Rexistral, o que impide o funcionamento normal da sociedade.

aconsellan tomar o “Importe neto da cifra de negocio” da empresa como referencia para os 4
estratos seguintes: “micro” (<2 M€), “pequena” (2 a <10 M€),”mediana” (10 a <50 M€) e
“grande” (>=50 M€).
O nivel de detalle actividade-tamaño ven condicionado polo interese analítico e a
dispoñibilidade de información. De acordo coas condicións de acceso á información de base,
non se difunde ningún agregado que non conte cun mínimo de 6 observacións (empresas);
esta limitación aconsella presentar os resultados agregados para as empresas de tamaño
“mediano” e “grande” nun único estrato “Mediana-Grande” (>=10 M€)
Publícanse dous tipos de táboas multidimensionais, :
1. Con información relativa ó período de referencia, ano “n”. Inclúe dúas táboas:
1.1. Contas das SSMM por actividade económica e provincia
1.2. Contas das SSMM por actividade económica e tamaño
2. Con información comparable sobre base homoxénea para os anos “n” e “n-1”:
2.1. Contas comparadas das SSMM por actividade económica, e provincia
2.2. Contas comparadas das SSMM por actividade económica e tamaño
Os resultados presentan os valores absolutos das principais partidas do balance e da conta de
resultados (Anexo II), así coma os principais agregados contables e ratios (Anexo III). A
amplitude da selección das partidas detalladas permite ó usuario obter directamente as ratios
financeiras, de actividade e de eficiencia.

Anexo I Modelo normalizado para a presentación das contas anuais (PYME)
(Nota: os modelos normal e abreviado poden consultarse no BOE de 10 de febreiro de 2009)

Anexo II Presentación de resultados: Partidas do Balance e da Conta de
resultados
BALANCE
ACTIVO
A) ACTIVO NON CORRIENTE
I Inmobilizado intanxible
II Inmobilizado material
III-VII Outros activos fixos
B) ACTIVO CORRIENTE
I Activos non correntes mantidos para a venda
II Existencias
III Debedores comerciais e outras contas a cobrar
IV-VII Outros activos correntes
TOTAL ACTIVO (A+B)
PASIVO E CAPITAL PROPIO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I Capital
II-IX; A-2; A-3 Outros fondos
B) PASIVO NON CORRIENTE
I Provisións a longo prazo
II-III Débedas a longo prazo
IV Pasivos por impostos diferidos
V-VII Outros pasivos a longo prazo
C) PASIVO CORRIENTE
I Pasivos vinculados con activos non correntes
II Provisións a corto prazo
III-IV Débedas a corto prazo
V Acredores comerciais e outras contas a pagar
VI-VII Outros pasivos a corto prazo
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)

PÉRDIDAS E GANANCIAS
1 Importe neto da cifra de negocios
2 Variación de existencias de produtos terminados ou en
curso de fabricación
3 Traballos feitos para o activo
4 Aprovisionamentos
5 Outros ingresos de explotación
6 Gastos de persoal
7 Outros gastos de explotación
8 Amortización do inmobilizado
9-13 Outros resultados de explotación
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14 Ingresos financeiros
15 Gastos financeiros
16-18 Outros resultados financeiros
B) RESULTADO FINANCEIRO
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
19 Impostos sobre os beneficios
D) RESULTADO DO EXERCICIO

Anexo III Presentación de resultados: Agregados, saldos e ratios

AGREGADOS E SALDOS
Valor agregado

Resultado do exercicio- (Impostos sobre beneficios + Gastos
financeiros+ Amortización do inmobilizado+ Gastos de persoal)

Cash flow (fluxo de caixa)

Diferencia entre os cobros e pagos dunha empresa

EBITDA

Beneficios antes de intereses, impostos, depreciación e amortización
(Ingresos – coste dos bens vendidos – costes xerais de administración)

EBIT

Beneficios antes de intereses e impostos
(EBITDA – gastos de amortizacións e provisións)

SELECCION DE RATIOS CALCULADAS:
1) RATIOS FINANCEIRAS
Liquidez xeral
Liquidez inmediata (test ácido)

Activo corrente / Pasivo corrente
(Activo corrente – Existencias) / Pasivo corrente

Tesourería

Activo corrente minorado en Existencias e debedores
comerciais / Pasivo corrente

Solvencia

Activo total / Recursos alleos

Coeficiente de endebedamento

Recursos alleos / Patrimonio neto

Autonomía financeira

Fondos propios / Pasivo esixible (Pasivo corrente + Pasivo non corrente)

PMC: Período medio de cobros (días)

Debedores comerciais / Cifra neta de negocios * 365

PMP: Período medios de pagos (días)

Acredores comerciais / (Aprovisionamentos + Outros gastos de
explotación) * 365

Autofinanciamento do inmobilizado

Fondos propios / Inmobilizado

2) RATIOS DE ACTIVIDADE E EFICIENCIA
Taxa de variación da cifra de negocios

Variación cifra neta de negocios ano “n” sobre “n-1” (%)

Valor agregado / Cifra neta de negocios
Gastos de persoal / Cifra neta de negocios
Resultado do exercicio / Cifra neta de
negocios
EBITDA / Cifra neta de negocios
Marxe neto de explotación

Resultado de explotación / Cifra neta de negocios

Rendibilidade económica

Resultado de explotación / Total activo

Rotación de activos

Cifra neta de negocios / Total activo

Custe bruto da débeda

Gastos financeiros / Recursos alleos

