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1.  VIDA ÚTIL

TÁBOA 9.A. Anos de vida útil

CUSTES DE REPOSICIÓN E REPARACIÓN

Valor en euros Anos de vida útil

INSTALACIÓNS

Invernadoiros (plástico) 972,00 € 5

Instalación eléctrica (tubos fluorescentes) 94,40 € 3

Instalación de rega 

Electroválvulas
Kit mangueiras de rega

165,00 €
41,44 €

5

SUBTOTAL 1272,84 € 

EPIS

Roupa e complementos 499,56 5

SUBTOTAL 499,56 € 

MATERIAL OFICINA

Ordenador e periféricos 837,44 5

Impresora e fax 102,45 5

Teléfonos e móviles 204,55 5

SUBTOTAL 1144,44 € 

MAQUINARIA E VEHICULOS

Termoseladora 230,00 € 5

Ford Transit isotermo (reparacións) 850,00 € 5

Motocultor (reparacións) 50,00 € 5

SUBTOTAL 1.180,00 €

FERRAMENTAS

Reposición varios 342,51 € 5

SUBTOTAL 342,51 € 

TOTAIS 4439,35 € 
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En xeral a vida útil das instalacións deste proxecto, incluindo o sistema de rega, eléctrico,

os invernadoiros e a nave de servizos, é de por vida. Porén existen algúns elementos que

teñen unha vida útil inferior, como os apeiros do motocultor, remolques, carretas, o motor

do  pozo  de  barrena,etc.  que  poden  perdurar  quince  ou  vinte  anos.  Neste  apartado

limitámonos  a  expoñer  aqueles  artigos  que  deberán  repoñerse  con  maior  celeridade,

debido ao desgaste e uso prolongado nas tarefas diarias. Deste xeito, poderemos calcular

con máis precisión o balance de custes e beneficios que se realiza aos cinco anos nos

apartados que aparecen a continuación.
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2. CUSTES DO PROXECTO

2.1       CUSTES DE INVESTIMENTO

Estrutura de costos

A estrutura de costos é a seguinte:

A inversión inicial necesaria para poñer en marcha a empresa é de: 29.605,20 €. 

Estes gastos serán financiados da seguinte maneira:

30.000 € de fondos propios, aportando cada socio a cantidade de 7.500 €.

2.2.       CUSTES DE FUNCIONAMENTO ANUAL

A cota anual  de imposto  estimouse nunha media do 30% sobre o beneficio  de cada

exercicio.

Os gastos fixos desglosados son (ver táboa 9.A. Gastos de funcionamento anual):

• Auga

• Enerxía

• Servizos

◦ Secado de prantas: ven determinado pola Cooperativa de Milhulloa.

◦ Transporte: combustible.

◦ Comunicacións: custes de correos, tarifas de teléfono e internet.

• Publicidade: carteis, folletos, tarxetas, serigrafía, anuncios de radio e xornal.

• Reposición de materiais e embalaxes

• Custes  financieiros:  taxas  municipais  e  impostos,  certificación  de  producción

ecolóxica

• Gastos de oficina: tóner, folios, material funxible.

• Reparacións: avarías en xeral.

• Seguro da explotación

• Soldos: catro soldos brutos (645, 30 € e 14 pagas) + S.S. (retención I.R.P.F:14%):
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36.136, 08 € + 5.059,15 € = 41.195,23 €/ano. 

• Outros gastos: reposición de materiais diversos e equipos.

Ademáis destes custes, a partires do segundo ano contrataremos unha traballadora cuio

salario anual sumarase ao apartado de soldos. Ésta comezará percibindo o soldo base e

incluirá un aumento anual do 3%. 

Os  custes  anuais  irán  incrementándose  período  tras  período  dependendo  das  nosas

necesidades como empresa Cooperativa e tamén dependerá da inflacción que estimouse

nun 2,2%. Os nosos soldos incrementaranse un 4% cada ano. 

Por último, teremos en conta que ao chegar ao período dos cinco anos, algúns materiais e

compoñentes das instalacións deberán renovarse por chegar ao fin da sú vida útil. Ver

apartado 9.A. Anos de Vida Útil.
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TÁBOA 9.B. Gastos de funcionamento anual
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2.3       CUSTES DE PRODUCCIÓN

Os custos de produción serven para poder obter, en termos de datos, o resultado de todo

o proceso produtivo agrícola dende a instalación do cultivo ata o momento final da venda

da  colleita,  o  seu  obxectivo  é  contabilizar  os  gastos  de  cada  material  e  insumo  e

comparalos co ingreso obtido pola venda dos produtos para poder determinar se houbo

ganancia ou perda. 

A continuación expóñense as causas das perdas estimadas na producción:

• Perdas nas herbas plantadas

• Perdas nas sementes que non xerminan

• Pragas dos roedores

• Pragas e enfermidades

• Selección das plantas válidas: desbotar as partes que non valen

• Condicións  climatolóxicas  desfavorables:  frío,  calor,  néboas,  bochorno,  choivas,

temperaturas inestables, etc.

• Tempo que as plantas tardan en madurar e estar listas para recollelas

Teráse en conta as perdas do tempo de producción (horas de traballo): 

• Man  de  obra:  tempo  de  sementeira  e  plantación,  tempo  de  sacar  as  herbas

adventicias, tempo de rega, “repoñer marras”, poda se fose preciso, tratamentos

para pragas, tratamentos para fortalecer as plantas, recolección, e envasado.

• Coidados: observación do desenrolo dos vexetais e posibles alteracións.

• Transporte na finca

• Transporte e distribución

• Chamadas paras levar as mercadorías

• Tempo de búsqueda en internet
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3. BENEFICIOS

As vendas dos produtos da explotación, calculáronse en base dunha media dos prezos

vixentes  no  sector,  de  varias  empresas  galegas  produtoras  de  PAMC,  ademáis  da

empresa Milhulloa S. Coop. Galega, por contacto directo coas socias.

Fluxo de ingresos

O fluxo de ingresos foi calculado segundo os beneficios estimados cando as condicións

climatolóxicas son favorables para manter a producción a un 90% e un fluxo de demanda

alto por parte dos nosos clientes.

      3.1       BENEFICIOS DO ANO 2014

O  invernadoiro  1  ten  unha  capacidade  total  de  2.800  macetas.  No  primeiro  ano  de

produción, xa que o proxecto está en plena iniciación, expoñeremos un número inferior ao

aforo,  2.498  macetas.  Dados  os  cálculos  de  rendemento  realizados  no  ANEXO  III

Enxeñería do proceso, o primeiro ano obterase 218 plantas de stevia: 72 macetas de 8

cm, 73 de 11 cm e 73 de 13 cm.

Das 24 especies restantes sacaránse 2.280 macetas: (760 de 8 cm, 761 de 11 cm e 761

de 13 cm) terán o mesmo número de macetas á venda por cada tamaño. Deste xeito

calculamos os seguintes beneficios en base a TÁBOA 9.D. Prezo das macetas á venda:

• Maceta de 8 cm: 829,40 €

• Maceta de 11 cm: 1.335,24 €

• Maceta de 13 cm: 2.358,75 €

Isto danos un total de beneficios para o invernadoiro 1 de 4.523,39 €. 

Ingresos de planta en fresco mais en seco: 85.629,05 €. (Ver ANEXO IX. 1 Táboas de 

ingresos.)

TOTAL DE INGRESOS NO PRIMEIRO ANO: 90.152,44 €. (100% das vendas).
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PREZOS DE VENDA DOS PRODUTOS HERBAS DO DRUIDA

TÁBOA 9.D. Prezo das macetas á venda

Planta Prezo maceta 8 cm Prezo maceta 11 cm Prezo maceta 13 cm

Alfábega 1,00 € 1,50 € 2,95 €

Aneto 1,00 € 1,50 € 2,75 €

Asente 1,00 € 1,50 € 2,75 €

Camomila 1,00 € 1,46 € 2,75 €

Caléndula 1,10 € 1,75 € 2,95 €

Coandro 1,00 € 1,50 € 2,75 €

Estragón 1,00 € 1,50 € 2,95 €

Herbaboa 1,00 € 1,35 € 2,25 €

Herba de San Xoan 1,00 € 1,46 € 2,25 €

Herba Luisa 1,00 € 1,35 € 2,25 €

Lavanda 1,00 € 1,46 € 2,75 €

Maiorana 1,00 € 1,46 € 2,50 €

Melisa 1,00 € 1,46 € 2,50 €

Menta piperita 1,00 € 1,50 € 2,75 €

Milfollas 1,10 € 1,75 € 2,95 €

Ourego común 1,00 € 1,46 € 2,75 €

Pirixel común 1,00 € 1,46 € 2,75 €

Pirixel rizado 1,00 € 1,35 € 2,75 €

Romeu 1,10 € 1,75 € 2,25 €

Ruda 1,00 € 1,50 € 2,75 €

Sarxa 1,10 € 1,75 € 2,75 €

Stevia 1,10 € 1,80 € 3,95 €

Tomiño 1,00 € 1,50 € 2,75 €

Valeriana 1,00 € 1,50 € 2,95 €

Verbena 1,00 € 1,50 € 2,95 €
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       3.2        BENEFICIOS DO ANO 2015

No invernadoiro 1 continuaremos tendo a mesma producción que o ano anterior, polo que

os beneficios serán iguais que no apartado anterior: 4.523,39 €.

En canto á parcela principal, a meirande parte das plantas están no seu segundo ano de

desenrolo co cal aumentará a súa producción.

Ingresos de planta en fresca mais en seco: 127.941,90 €.  (Ver ANEXO IX. 1 Táboas de

ingresos.),

TOTAL DE INGRESOS NO SEGUNDO ANO: 132.465,29 €.

       3.3       BENEFICIOS DO ANO 2016

A primeira medida para incrementar o fluxo de ingresos será subir un 5% o prezo de todos

os nosos produtos á venda ao público.

Aumentarase o número de plantas a venda no invernadoiro 1 a 5.000 macetas.

O total de beneficios para o invernadoiro 1 será de: 9.500,25 €.

Na parcela principal seguiremos coa mesma cantidade de producción que o ano anterior.

Ingresos de planta en fresco mais en seco: 134.551,95 €. (Ver ANEXO IX. 1 Táboas de

ingresos.)

TOTAL DE INGRESOS NO TERCEIRO ANO: 144.052,20 €.

       3.4        BENEFICIOS DO ANO 2017

Voltaremos a aumentar un 5% no prezo de venda ao público, en todos os nosos produtos.

No invernadoiro 1 incrementaremos o número de prantas  a venda,  coa totalidade de
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7.500 macetas.

O total de beneficios para o invernadoiro 1 será de: 15.511,75 €.

Tomouse a decisión de reducir a distancia entre plantas para así aumentar a producción e

por conseguinte os ingresos.

Na parcela das plantas nais: a distancia entre prantas na súa fila correspondente será de

0.30 m, agás a herba de San Xoan, o romeu e a sarxa que terán 0.35 m.

Na parcela principal: a distancia entre prantas na súa fila correspondente será de 0.25 m,

menos o pirixel que terá 0.10 m, e a alfábega que terá 0.20 m.

No invernadoiro 2: a distancia entre plantas será de 0.35 m.

Decidiuse potenciar a venda en fresco para restaurantes polo que se trocou a venda en

fresco de 30 g a 50 g.

Ingresos de planta en fresco mais en seco:  123.686,30 €. (Ver ANEXO IX. 1 Táboas de

ingresos.)

TOTAL DE INGRESOS NO CUARTO ANO: 139.198,05 €.

       3.5       BENEFICIOS DO ANO 2018

No invernadoiro 1 manterase a mesma cantidade de prantas en maceta,  os ingresos

serán: 17.018,75 €.

En canto á parcela principal, a meirande parte das plantas están no seu segundo ano de

desenrolo co cal aumentará a súa producción.

Ingresos de planta en fresco mais en seco:  184.335,30 €. (Ver ANEXO IX. 1 Táboas de

ingresos.)

TOTAL DE INGRESOS NO QUINTO ANO: 201.353,95 €.
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4. CORRENTE DE BENEFICIOS E CUSTES

TÁBOA 9.E. Corrente de beneficios e custes

ANOS ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 ANO 2018

CUSTES 52.909,63 € 66.368,20 € 68.986,03 € 72.127,66 € 74.619,45 €

INGRESOS
BRUTOS

90.152,44 € 132.465,29 € 144.052,20 €. 139.198,05 € 201.353,95 €

INGRESOS
NETOS

71.220,43 € 104.647,58 € 113.801,24 € 109.966,46 € 159.069,62 €

BENEFICIOS 18.130,80 € 38.279,38 € 44.815,21 € 37.838,80 € 84.450,17 €

RENTABILIDADE 34,27% 57,68% 64,96% 52,46% 113,17%

Na táboa 9.E recollemos na primeira fila os custes de funcionamento anual fixos de cada

exercicio ata o ano 2018. A segunda fila mostra os ingresos brutos derivados da venda de

productos da Cooperativa segundo as análises de rendemento recollidas na táboa 9.C.

Rendementos.  Nos  prezos  está  incluido  o  IVE  do  21%,  polo  que  na  seguinte  fila

mostramos  os  resultados  dos  ingresos  netos  descontando  este  imposto.  A  fila  de

Beneficios mostra a diferenza entre a corrente de custes e de ingresos netos. 

A análise  de  rendibilidade  indica  que,  a  pesar  de  ser  unha  Cooperativa  de  Traballo

Asociado  pequena,  poderíanse  xerar  ingresos  dende  o  primeiro  ano  sempre  que  se

conseguira  vender  a  meirande  parte  da  producción.  Hai  que  ter  en  conta  que  os

beneficios obtidos na táboa 9.E son especulativos e están estimados no suposto do 100%

das  vendas.  Asimesmo  obsérvase  que  a  empresa  comeza  a  ter  unha  rentabilidade

suficiente a partires do ano 2017.
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       4.1.        CORRENTE DE BENEFICIOS E CUSTES CON AXUDAS 

PÚBLICAS

TÁBOA 9.F. Corrente de beneficios e custes

ANOS ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 ANO 2018

CUSTES 52.909,63 € 66.368,20 € 68.986,03 € 72.127,66 € 74.619,45 €

INGRESOS
BRUTOS

90.152,44 € 132.465,29 € 144.052,20 €. 139.198,05 € 201.353,95 €

INGRESOS
NETOS

71.220,43 € 124.706,93 € 113.801,24 € 109.966,46 € 159.069,62 €

BENEFICIOS 18.130,80 € 58.338,73 € 44.815,21 € 37.838,80 € 84.450,17 €

RENTABILIDADE 34,27% 87,90% 64,96% 52,46% 113,17%

Neste apartado consideramos todos os datos calculados no apartado anterior engadindo

a coantía de axudas que esperamos percibir pola constitución da Cooperativa de Traballo

Asociado. As subvencións que poderemos recibir  son as seguintes (ver  ANEXO V de

Proceso de producción):

• Fomento do emprego: 12.500 euros

• Fomento de acceso á condición de socio traballador: 6.012 euros

• Axudas para gastos de xestión e constitución: 1547,35 euros

En total estimamos as axudas públicas en 20.059 euros que poderán ser ingresadas na

conta da Cooperativa no ano seguinte da súa constitución. Estas supoñen un cambio no

exercicio  do  ano  2015  no  que  obteremos  máis  beneficios  e  aumentaremos  a  nosa

rentabilidade nun 53,23%.

Por último aclaramos que os remanentes de cada ano serán incorporados ao exercicio

seguinte  en  forma  de  ingresos  netos  e  dende  a  directiva  poderase  decidir  se  serán

empregados para investir novamente na empresa ou repartir a liquidación entre os socios.
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5. INDICADORES DA AVALIACIÓN

O VAN e o TIR son dúas ferramentas procedentes das matemáticas financeiras que nos

permiten avaliar a rendibilidade dun proxecto de investimento. Enténdese por proxecto de

investimento non só a creación dun novo negocio, senón tamén, os investimentos que

podemos facer nun negocio en marcha, tales como o desenvolvemento dun novo produto,

a adquisición de nova maquinaria, o ingreso nun novo negocio, etc. 

       5.1       VAN (Valor Actual Neto)

O VAN é un indicador financeiro que mide os fluxos dos futuros ingresos que terá un

proxecto,  para  determinar,  se  logo  de  descontar  o  investimento  inicial,  nos  quedaría

algunha ganancia. Se o resultado é positivo, o proxecto é viable. 

Outra vantaxe do VAN é que se alguén nos ofrece comprar o noso negocio, con este

indicador podemos determinar se o prezo ofrecido está por enriba ou por debaixo do que

gañariamos de non o vender. 

A fórmula do VAN é:

VAN = BNA - Investimento

Onde o beneficio neto actualizado (BNA) é o valor actual do fluxo de caixa ou beneficio

neto proxectado, o cal foi actualizado a través dunha taxa de desconto.

A taxa de desconto (TD)  coa que se  desconta  o fluxo  neto proxectado,  é  a taxa de

oportunidade,  rendemento  ou  rendibilidade  mínima,  que  se  espera  gañar.  Polo  tanto,

cando o investimento resulta maior que o BNA (VAN negativo ou menor que 0) é porque

non se satisfixo a devandita taxa. Cando o BNA é igual ao investimento (VAN igual a 0) é

porque se cumpriu coa devandita taxa. E cando o BNA é maior que o investimento é

porque se cumpriu coa devandita taxa e ademais, se xerou unha ganancia ou beneficio

adicional. 

VAN > 0 O proxecto é rentable.
VAN = 0 O proxecto é rentable tamén, porque xa está incorporada ganancia da TD.
VAN < 0 O proxecto non é rentable.
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Fórmula para calcular o VAN:

TÁBOA 9.G. Fluxos de efectivos netos (sen axudas públicas)

TÁBOA 9.H. VAN (sen axudas públicas)
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TÁBOA 9.I. Fluxos de efectivos netos (coas axudas públicas)

TÁBOA 9.J. VAN (coas axudas públicas)

Xa que o VAN > 0 O proxecto é rentable.

Anexo VIII Avaliación do proxecto          Páxina 17                                                                



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

       5.2       TIR (Taxa Interna de Retorno)

A TIR é a media anual dos rendementos xerados nun número específico de anos dende

que se realiza o investimento. É un compoñente do valor presente neto e considera os

seus  fluxos  de  efectivo  netos,  o  cal  é  unha  diferenza  entre  os  ingresos  e  custos

proxectados. A TIR é efectiva cando se utiliza como unha ferramenta para comparar e

analizar  varias  propostas  de  investimento.  Os  investimentos  con TIR maiores  son

preferibles a aquelas con taxas menores; isto pode aplicar para activos financeiros, como

bonos e accións, así como para proxectos de investimento e capital.

Fórmula para calcular a TIR:

TÁBOA 9.K. TIR (sen axudas públicas)                 TÁBOA 9.L. TIR (coas axudas públicas)
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6. AVALIACIÓN

Os resultados móstranse sobre a base de buscas no sector da produción de PAMC en

Ferrolterra, e axustáronse para un período de 5 anos. 

Conclusións Finais:

• O  estudo  de  mercados  para  Herbas  do  Druida,  determina  a  existencia  dun

mercado potencial  para a compra de herbas aromáticas, medicinais e culinarias

como planta viva.

• Este nicho de mercado desexa un produto duradeiro,  fresco e saudable para o

momento da súa preparación.

• Con referencia ao estudo operativo, administrativo, legal, social e ambiental non se

observa dificultade.

• Os  procesos  operativos  foron  deseñados  respectando  criterios  de  eficiencia  e

rendibilidade.

• A estrutura da cooperativa responde ás necesidades iniciais da organización.

• A  empresa  non  ten  impacto  negativo  sobre  o  ambiente,  polo  contrario  nos

apoiaremos  dos  beneficios  que  ten  a  natureza  para  o  seu  aproveitamento.

Incentivaremos cada vez máis o uso de produtos naturais e saudables.

• Inicialmente xeraranse catro empregos directos, e outro máis a partir do segundo

ano.

• O noso proxecto busca contribuír co obxectivo dunha política de desenrolo sostible

rural, como froito do desenvolvemento das actividades agrícolas.

• Consideramos  que  de  acordo  co  comportamento  e  a  dinámica  dos  produtos

ecolóxicos, convértese nunha oportunidade a mediano prazo

• Dacordo  ao  desenvolvemento  do  proxecto  e  aos  resultados  presentados  nos

diferentes  aspectos  avaliados  incluíndo  o  financeiro,  consideramos  que  é  un

proxecto viable e que conta cun importante nicho do mercado por ser un produto

que cativa doadamente as persoas que buscan o natural, saudable, fresco e se

inclinan pola cociña sa e natural.
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