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Nas seguintes páxinas avalío os chamados ”gastos e ingresos ocultos”, os 
cales en ocasións non temos en conta á hora de realizar a xestión da nosa 
granxa, o que trae como consecuencia un balance final erróneo, e mostro 
algúns exemplos prácticos co fin de mellorar os cálculos para poder obter 
maiores beneficios.

Ingresos e custos ocultos na 
xestión económica

Manuel Fernández 
Webmaster de www.cowsulting.com

QUE SE ANALIZA NOS BALANCES? 

A maioría das granxas levan 
dunha maneira ou outra 
a súa xestión económica. 

Con todo, a xestión eficiente de 
calquera empresa tradúcese en 
fixarse en dous ámbitos que adoi-
tan confundirse, o financeiro e o 
económico.

O ámbito financeiro: como se está 
a xestionar o que ten e o que debe a 
empresa.

• A ferramenta habitualmente 
usada é o “balance de situa-
ción”, no cal se valora.
- Se a empresa ten fondos su-

ficientes para afrontar a súa 
actividade: se está en dispo-
sición de facer fronte ás súas 
débedas (a empresa é solvente 
se ten liquidez suficiente para 
facer fronte a eses pagos).

- Se eses fondos están co-
rrectamente distribuídos, 
para o que se ten en conta:
▪ O fondo de manobra (ou ca-

pital circulante) que nos ase-
gura que o activo circulante 
(a parte do noso diñeiro que 
podemos usar a curto prazo) 
é suficiente para pagar as 
nosas débedas a curto prazo 
(pagamento a provedores, 
préstamos…).

Que se analiza nos balances?

O ámbito 
FINANCEIRO

O ámbito 
ECONÓMICO
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 TEMOS QUE SABER 
DISTINGUIR ENTRE O QUE 
REALMENTE GAÑAMOS CADA 
ANO […] E SE O PROCESO 
PRODUTIVO DE FABRICAR LEITE 
É RENDIBLE OU NON

▪ O período medio de cobro dos 
nosos produtos

▪ O período medio de pago aos 
nosos provedores

• O balance permítenos, por tanto, 
comparar:

- a riqueza xerada polo proceso pro-
dutivo de fabricar leite, ademais da  
achega económica dos socios,

- a cantidade de débedas e obrigas 
con terceiros,  

- a capacidade de cubrir esas débe-
das en caso de peche de activida-
de (fondo de manobra positivo),

- a capacidade dos recursos da 
empresa (diñeiro, vacas, bens…) 
para converterse en diñeiro,

- a capacidade de pagamento das 
débedas.

2. O ámbito económico: a capaci-
dade da empresa de xerar bene-
ficios ou rendibilidade ou, dito 
doutro xeito, saber se o proceso 
produtivo de producir leite na 
nosa granxa é rendible.
• A ferramenta habitualmente usa-

da é a “conta de perdas e ganan-
cias” ou “conta de resultados”, 
que é onde se valoran os ingresos 
e gastos do proceso produtivo 
de fabricar leite, concluíndo se é 
rendible ou non e axudándonos a 
predicir as perspectivas de futuro.

• Tamén nos serve para coñecer 
a produtividade dos factores 
produtivos da empresa:
· litros producidos por vaca,
· beneficio por praza,
· vacas por traballador, benefi-

cio por traballador… 

Fondo de manobra

Activo fixo Pasivo fixo

XII FERIA DE GANADO FRISÓN
18 y 19 de octubre de 2019
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 PÓDESE DAR O CASO DE 
QUE O PROCESO PRODUTIVO 
DEA RESULTADOS NEGATIVOS 
E, NON OBSTANTE, 
NA CONTA BANCARIA 
OBTEÑAMOS INGRESOS

Estes dous ámbitos están intima-
mente relacionados, xa que, canto 
máis próspero é un negocio, disporá 
de maiores medios financeiros para 
levar a cabo a súa actividade e o seu 
futuro será máis prometedor. Non 
obstante, e baixo o meu punto de vis-
ta, temos que saber distinguir entre o 
que realmente gañamos cada ano (se 
o poñemos todo nunha conta banca-
ria) e se o proceso produtivo de fabri-
car leite é rendible ou non.

Pódese dar o caso de que o proce-
so produtivo dea resultados negativos, 
pero en cambio na conta bancaria 
obteñamos ingresos. Aquí é onde en-
tran o que eu chamo “ingresos e cus-
tos ocultos”, como todo aquilo que é 
alleo ao proceso produtivo pero que 
realmente fai que chegue diñeiro aos 
nosos petos.

Un dos conceptos que adoita ser 
motivo de polémica é o uso dos cha-
mados “custos de oportunidade”. O 
concepto é fácil de entender: se nos 
gastos de persoal só incluímos os sa-
larios pagos e non valoramos o noso 
tempo ou outros gastos de persoal fa-
miliar, non podemos saber se o pro-
ceso produtivo é rendible ou non, xa 
que cando esas persoas que traballen 
sen soldo deixen de traballar habería 
que pagalos.

Isto quere dicir que un “custo de 
oportunidade” só se materializa “can-
do sucede a oportunidade”, isto é, hai 
que consideralos para saber se o pro-
ceso produtivo puro e duro sería ren-
dible se se materializase ese custo de 
oportunidade pero, de feito, mentres 
eses soldos non se paguen, o diñeiro 
vai ao noso peto.

Vexamos o exemplo de como valora 
a Red Rengrati o custo de oportunida-
de da man de obra que non se paga, 
para que vos fagades unha idea da 
súa influencia (en ocasións custa o 
mesmo que a que si se paga):
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INGRESOS
Un exemplo: ingresamos por venda 
de leite 340 euros por tonelada de 
leite, xa sexa a que vai a industria 
ou a que vendemos por outras vías:

Pero tamén temos outros ingresos 
“non de leite”. Ingresamos por ven-
das non de leite outros 64 €/t grazas 
aos ingresos por venda de xatos e 
vacas, posibles ingresos provenien-
tes do seguro (se o temos contrata-
do) e os ingresos por subvencións 
“de explotación” que se cobran no 
período, como a PAC.

Os ingresos por venda de xatos-
xatas e vacas son secundarios á 
actividade, pero existen dentro 
do proceso produtivo e mesmo se 
poden optimizar. Os seguros xeran 
ingresos pero tamén o gasto da 
póliza. Con todo, as subvencións 
de explotación non están ligadas 
ao proceso produtivo e poden au-
mentar, rebaixarse ou desapare-
cer no tempo.

Por tanto, xa temos algo que nos 
desdebuxa os ingresos debidos ao 
proceso produtivo que é a subven-
ción, de forma que podemos in-
gresar un 7-10 % máis ou menos 
de existir a non existir subvención 
que pode facer que un proceso 
produtivo non rendible se conver-
ta en rendible.

GASTOS
Os gastos habituais aos que esta-
mos afeitos son os seguintes:

Gastos variables
Son os que dependen directa-
mente da actividade (aínda que 
as camas poderían considerarse 
gasto fixo). 

Figura 1. Custos totais da man de obra (custo de oportunidade da man de obra fami-
liar e custo da man de obra asalariada) [€/100 kg SCM] 

Ingresos con subvención

Ingresos sen subvención
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A primeira consideración é sobre a 
alimentación:

A alimentación adoita ocupar 
entre o 50-60 % dos gastos totais 
e, nas racións húmidas, o 60 % ou 
máis adoita ser forraxe, co que o 
36 % dos gastos totais do proceso 
produtivo veñen dados polo cus-
to da forraxe consumida. Calque-
ra erro na súa valoración inflúe 
moitísimo no resultado. Poñamos 
como exemplo a seguinte ración 
real tomada da descarga do carro 
unifeed nun mes.

O custo de alimentación parece ser 
de 5,4 euros por vaca e día, o cal nos 
dá a seguinte estrutura de “Ingresos 
sobre gastos de alimentación”:

ISGA: Ganadero...  => Año:... 2018 - Mes... 5

Datos de Rebaño

Ración Ingrediente €/Ton Kg mes Vacas Kg/v (t) Kg/v (r) Desv

LACTACIÓN PALLA 106 2332.6 37 2 2.1 -0.1

LACTACIÓN PENSO 280 11785.8 37 10.4 10.3 0.1

LACTACIÓN SILO HERBA 49 2428.4 38 7 7.1 -0.1

LACTACIÓN SILO MILLO 58 43173.2 37 37.3 37.7 -0.5

COSTE ALIMENTACIÓN VACA/DIA: 5.4

Obsérvase que 34 litros de pro-
dución con esa ración cobrando a 
340 euros/tonelada colocaríanos 
nun 53,3 % de ingresos sobre gas-
tos de alimentación, o cal non está 
mal.

Con todo, estamos a usar unha 
valoración de forraxes baseada no 
prezo de mercado, concretamente 
prezos parecidos aos de compra 
de forraxes por parte de empresas 
que fabrican mesturas húmidas.

Cando valoramos un silo de mi-
llo, tentamos saber o prezo ao 
que deberiamos vendelo e por iso 
incluímos varios “custos de opor-
tunidade”, como o custo ao que 
poderiamos alugar a terra se non 
a explotásemos nós ou o prezo do 
diñeiro que obteriamos.

A realidade é que estes custos de 
oportunidade debemos valoralos 
para comparar co prezo de merca-

do e saber se producimos a nosa 
forraxe máis cara do que a pode-
riamos comprar. Tamén as temos 
que ter en conta se queremos com-
parar resultados de granxas para 
ter sempre o mesmo criterio.

Non obstante, como de feito non o 
vendemos, o custo de fabricación por 
tonelada dun silo de millo pode ser 
perfectamente de 36-40 euros/tone-
lada.

Pasa igual co silo de herba, que 
pode ser de 48 euros/tonelada por 
exemplo, de forma que a ración 
anterior tería un custo real de 4,8 
euros/vaca/día no canto de 5,4; 
daquela, o custo de alimentación é 
un 11 % menor (e os custos totais 
baixan sobre o 4 %) e o cadro de 
ingresos sobre gastos de alimenta-
ción quedaría preto do 60 %, como 
se pode observar na seguinte táboa 
do ISGA: 

 O QUE EU DECIDÍN PRODUCIR 
NO LUGAR DE MERCAR, 
ESTOUNO FACENDO BEN 
OU MAL? ISO TAMÉN É UN 
“INGRESO-CUSTO OCULTO”

Distribución de gastos 

Datos do rabaño
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No apartado de sanidade, seme e 
hixiene adoitamos sumar os gastos 
de vacas e xovencas xuntos. Real-
mente, o matiz é que os gastos de 
xovencas neste apartado son iguais 
que os de alimentación de xoven-
cas ou calquera outros; son “gastos 
para creación de inmobilizado”, o 
que quere dicir que é diñeiro que 
apartamos para crear nosas pro-
pias máquinas, pero aclararémo-
lo máis adiante cando falemos  de 
amortizacións.

Gastos fixos 
Dentro dos gastos fixos (que non 
dependen da produción), o custo 
oculto máis claro é o de oportuni-
dade nos gastos de persoal fami-
liar non valorado (do que xa fala-
mos anteriormente).

Non matizaremos máis, aín-
da que queda claro que todos os 
traballos de mantemento que fa-
cemos nós mesmos inclúense den-
tro do diñeiro que pagamos neste 
concepto.

INDICADORES DO PROCESO 
PRODUTIVO
Por tanto, todos estes conceptos 
fannos chegar a unha conta de ex-
plotación á que estamos habitua-
dos, que corresponde cos resulta-
dos de amortizacións:

E agora é cando aparecen todos es-
tes conceptos “ocultos” ou que non 
pasan por caixa:

As amortizacións das vacas e 
do material non as vemos, pero 
é diñeiro que deberiamos gardar 
para facer fronte a esas compras. 
Falemos delas.

A AMORTIZACIÓN
No momento no que esa xovenca 
teña o seu primeiro parto, o diñeiro 
que gastamos en recriala deberíase 
sumar todo xunto e converteríase 
nun activo que se debería de empe-
zar a amortizar desde ese prezo. Ve-
xamos un exemplo nunha táboa de 
amortización de vacas: 

Se contamos cun custo de recría por 
día, por exemplo de 2,35 euros, cada 
vaca terá un custo de amortización se-
gundo o tempo que se estivo recrian-
do ata o seu primeiro parto (ou sexa a 
súa idade ao primeiro parto).

A primeira xovenca que pariu a 27 
meses dáse de alta como un activo 
que vale 1.902 euros e empézase a 
amortizar desde esa cantidade du-
rante, por exemplo, catro anos.

A segunda, en cambio, pariu con 
22 meses e por iso dáse de alta 
como un activo que vale 1.559 eu-
ros e empézase a amortizar dende 
esa cantidade.

O valor actual correspóndese coa 
parte que queda por amortizar desa 
vaca. Por exemplo, as catro primeiras 
vacas a data 31 de decembro xa están 
amortizadas, á quinta quédanlle 41 eu-
ros por amortizar e ese é o seu valor. 
Outra cousa é o valor residual que da-
rán pola vaca cando vaia ao matadoiro.

Entón, o proceso de amortización 
de vacas dános a información doutro 
gasto “que non se ve”. Representa o 
diñeiro que deberiamos gardar para 
poder comprar outras vacas (ou re-
crialas).

Por outro lado, o valor actual de 
cada animal sumado dános o va-
lor das vacas que temos na cuadra 
nun momento dado (aínda que se 
nos poñemos a vendelas non ten 
por que coincidir, pero é unha boa 
estimación). 

 NO FONDO TODO O 
MUNDO SABE SE GAÑA 
OU PERDE DIÑEIRO, PERO 
QUIZAIS SERÍA INTERESANTE 
DESAGREGAR COMO
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Ponte de Outeiro, 10  |  27256 Castro de Rei (Lugo) 
Teléfono (+34) 982 231 365  |  Fax (+34) 982 240 534
E-mail agroamb@agroamb.com  |  Web www.agroamb.com

VANTAXES
  Melloran a estrutura do solo, dre-

naxe, retención de auga e aireación, 
proporcionando un mellor ambiente 
de enraizamento das plantas.

   Posúen calidades de liberación de 
nutrientes lenta. O material conti-
núa a súa descomposición dentro 
do solo, reducindo a cantidade de 
nitróxeno e fosfato que pode orixi-
narse cos fertilizantes químicos.

   Melloran a capacidade de traballo 
dos chans, especialmente arxilosos 
pesados.

   Melloran a retención de auga nos 
solos lixeiros.

   Melloran a resistencia á compacta-
ción do solo e á erosión.

   Reducen a necesidade de fertilizan-
tes artificiais.

   Regulan o pH do solo, ao achegar cal.

FERTILIZANTES AUTORIZADOS
CÓDIGO TIPO NOME COMERCIAL
F0001757/2022 Fertilizante orgánico NPK de orixe animal e vexetal AGROTHAME ORGANITE START
F0001894/2022 Emenda orgánica compost AGROTHAME ORGANITE COMPOST
F0001895/2022 Emenda orgánica compost AGROTHAME ORGANITE COMPOST START
F0001896/2022 Emenda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO START
F0001897/2022 Emenda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO
F0001919/2023 Fertilizante órgano-mineral nitroxenado líquido AGROTHAME ORGANITE N-LIQ
F0001925/2023 Fertilizante órgano-mineral NK líquido AGROTHAME ORGANITE PURINE
F0001926/2023 Fertilizante órgano-mineral NP líquido AGROTHAME ORGANITE LIQUID
F0001980/2023 Emenda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO ZEN
F0002420/2025 Fertilizante órgano-mineral NPK AGROTHAME ORGANITE AGRO
F0002421/2025 Fertilizante órgano-mineral NPK AGROTHAME ORGANITE SULFAGRO
F0002422/2025 Emenda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMOST

O seu contido en materia orgánica, nitróxeno e 
fósforo fanos especialmente atractivos para a 
elaboración de fertilizante no sector agroforestal. 
Entre as súas variadas vantaxes hai que destacar 
que melloran a estrutura do solo, o seu grao de 
porosidade e a capacidade de retención de auga 
debido fundamentalmente á achega de materia 
orgánica. Ademais, proporciónalle ao solo 
nitróxeno, fósforo e potasio de liberación lenta, 
e, ao achegar cal, permite regular o pH do solo.
AGROAMB ten inscritos os diferentes produtos 
fertilizantes que elabora no Rexistro de Produtos 
Fertilizantes do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente.

PRODUTOS
FERTILIZANTES
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Dende 01-01-2019 ata 01-05-2019
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104.416 euros: valoración de 112 animais inventario de probas

N.º de animais Valor en euros
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Figura 2

O concepto é o mesmo que o da 
amortización dun tractor ou calque-
ra outro ben; cando o queiramos 
vender non ten por que coincidir co 
que nos paguen, pero é lóxico calcu-
lar o seu valor polo que nos queda 
por amortizar del.

Fixádevos que o concepto é o mes-
mo, pero é diñeiro que non vai ao 
peto; agora ben, máis nos valería gar-
dalo no banco para facer fronte ao pa-
gamento cando haxa que cambiar ese 
tractor ou apeiro. Por tanto, as amor-
tizacións son outro “custo oculto”.

O valor actual de cada ben ou, 
como dixemos, o que nos queda por 
amortizar do ben nun momento con-
creto ten un matiz importante do que 
falaremos cando toquemos o custo 
das baixas.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL
De novo, aparecen outro tipo de 
subvencións, as de capital, que 
se periodifican a varios anos, por 
exemplo, cando cobramos unha 
subvención dun tractor que com-
pramos hai dous anos, ou a típica 
subvención de obras da granxa. 
Deberemos periodificar esa sub-
vención durante o tempo que que-
de ata que o tractor ou a obra se 
amorticen. No peto aparece un in-

greso puntual un mes e é así, pero 
no proceso produtivo debemos pe-
riodificalo.

Hai outras estratexias, como des-
contalo do prezo de compra; calque-
ra delas é mellor que contar unica-
mente co ingreso o día que se cobra.

Aquí vemos un exemplo:

Non obstante, o proceso produti-
vo debería ser alleo a estas subven-
cións e dar beneficio sen elas, xa que 
poden existir ou non. É outro ingre-
so “oculto ao proceso produtivo”.

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
O seguinte paso é descontar os gas-
tos financeiros para saber a base 
que nos quedaría para pagar impos-
tos a Facenda. 

 O PROCESO DE 
AMORTIZACIÓN DE VACAS 
DÁNOS A INFORMACIÓN 
DOUTRO GASTO
“QUE NON SE VE”
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RESULTADO NETO
Ao descontar impostos quedaría-
nos o resultado neto, pero aquí xa 
entramos en estratexias fiscais onde 
cada un ten a súa; polo tanto, eu 
non achego información sobre iso, 
porque para min é alleo ao proceso 
produtivo.

Se a este rendemento neto lle qui-
tamos as amortizacións, dános o 
que chamamos cash flow, é dicir, o 
que se move por caixa (as amortiza-
cións non se ven en caixa).

Fixádevos que neste exemplo o pro-
ceso produtivo dá resultado positivo se 
non consideramos as amortizacións.

RESULTADOS ATÍPICOS
A partir de agora parece que a con-
ta de resultados xa a desenvolvemos 
segundo a estrutura típica, pero non 
tivemos en conta algúns “ingresos e 
gastos ocultos ao proceso produtivo” 
dos que xa falamos:

TRABALLOS REALIZADOS PARA
O SEU ACTIVO
Este concepto é importante, xa que 
explica por que a recría non é un 
gasto senón un investimento.

Se somos unha empresa de madei-
ras e temos que comprar unha mesa 
para a oficina, parece lóxico fabricala 
nós porque nos sairá máis barata.

Se a comprásemos, engadiriámo-
la ao noso activo como un ben que 
amortizariamos desde o seu prezo 
de compra (xa que non é un custo 
senón un investimento que iremos 
amortizando).

Como a fabricamos nós, o que 
facemos é ir contabilizando o gas-
to que nos vai causando fabricar 
a mesa (unha pata, outra pata…), 
pero cando xa está fabricada com-
pensamos todos eses gastos cun in-
greso e damos de alta a mesa como 
un ben que hai que amortizar.

De tal forma, se unha pata nos cus-
ta 20 euros, as catro 80 euros e os pa-
rafusos e a tapa outros 60, ao final te-
mos que compensar todos eses gastos 
no tempo facéndonos un ingreso de 
160 euros e dando de alta unha mesa 
con valor de 160 euros para amorti-
zala no período que se considere.

Como somos unha empresa de 
fabricar leite con animais, parece 
lóxico fabricar os nosos propios ani-
mais, porque nos sairá máis barato.

No cadro vemos 35 primeiros par-
tos no ano en curso valorados en 
62.475 euros (2,35 euros/día de re-
cría, multiplicados pola idade ao pri-
meiro parto deses partos, dato que 
collo de control leiteiro). 

Por tanto, é un importante ingreso 
“oculto ao proceso produtivo” pero 
real, xa que “se recriamos moito, 
non gastamos moito senón que rein-
vestimos moito”.

PERDA DE INMOBILIZADO 
Este concepto tamén é moi impor-
tante. Se non valoramos o custo 
das baixas (animais, tractores…), 
perdemos un concepto que cambia 
a nosa perspectiva de como vai o 
negocio.

CUSTO DAS BAIXAS
Que pasa se un ben ten un accidente 
(o tractor ten sinistro total) ou a vaca 
morre?:
- posibilidade 1: o tractor xa estaba 

amortizado => gasto = 0
- posibilidade 2: o tractor non esta-

ba amortizado de todo => gasto 
= ao valor actual no momento do 
accidente. É un gasto, porque an-
tes tiñamos un ben que podiamos 
vender e agora xa non o temos e, 
por riba, non o acabamos de pa-
gar. No caso do tractor é fácil de 
ver porque teremos que comprar 
outro e seguir pagando o que que-
daba por pagar do que non temos.
No caso dunha vaca pasa igual. 

Debemos valorar as baixas das va-
cas que morren en granxa polo valor 
actual que tiñan no momento de mo-
rrer (se non estaban amortizadas).

 O PROCESO PRODUTIVO 
DEBERÍA SER ALLEO A 
ESTAS SUBVENCIÓNS E DAR 
BENEFICIO SEN ELAS, XA QUE 
PODEN EXISTIR OU NON
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A primeira vaca foi baixa o 21 de 
xaneiro de 2019 e de 1.589 euros 
que valía no seu primeiro parto xa 
amortizaramos 580+22=602 euros, 
polo que quedaban por amortizar 
987. Neste caso tivemos un custo de 
987 euros.

O custo das baixas habidas nos 
primeiros catro meses deste ano 
foi de 6.991 euros, xa que foron 
mortes en granxa que non foron a 
matadoiro nin tiveron retorno.

O custo das baixas é outro “cus-
to oculto”, xa que non pasa polo 
diñeiro do peto.
• Se temos poucos novos partos 

e moitas baixas, evidentemente 
estamos descapitalizándonos.

• Se temos moitos novos partos e 
poucas baixas estamos a capita-

Dende 01-01-2019 ata 01-05-2019
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Figura 3

lizar a empresa (é coma se in-
vestimos en máquinas).

•  Da mesma maneira que se para 
conseguir diñeiro para pagar 
un préstamo vendemos vacas… 
conseguiremos diñeiro pero 
perdemos capital.
Por todas estas razóns desconto os 

custos de “alimentación de recría” e 
“sanidade e reprodución de recría” 
(aínda que non se adoitan separar 
vacas de recría), xa que antes foron 
cargados como custos variables can-
do realmente non o son. 
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Por tanto, os beneficios que eu cha-
mo “atípicos” son de 55.000 euros e 
neste exemplo podemos concluír:
• Que o cash flow é positivo: temos 

diñeiro para pagar o que sae de 
caixa,

• Que o resultado antes de amorti-
zacións é positivo,

• Que o resultado despois de amor-
tizacións e subvencións de capital 
(neste caso non as hai) é negativo,

• Que despois de quitar gastos fi-
nanceiros aínda é máis negativo,

• Que despois de considerar gastos 
e ingresos atípicos o resultado vol-
ve ser positivo (Rneto: 41 euros/
tonelada + 80 euros/tonelada (atí-
picos) = 39 euros/tonelada):

·35 novos partos no período fronte 
a 22 vacas de baixa,

· Substituír os gastos de recría pola 
mesma cantidade en positivo.

CENTROS DE CUSTOS
Por último, cabe comentar que é 
importante dispoñer en paralelo de 
centros de custos que nos digan se o 
noso custo é inferior ou superior ao 
de mercado:
Os centros de custos máis importan-
tes son:
• Recría: se recriamos máis caro 

do que podemos comprar unha 
xovenca a parir no mercado, esta-
mos a perder diñeiro.

• Forraxes: se producimos forraxes 
máis baratas do que poderiamos 
compralas, estamos a gañar diñeiro.

Como eran poucos os ingresos e cus-
tos ocultos, engadimos este último: 
o que eu decidín producir no canto 

de comprar (“traballos para o in-
mobilizado”), estou a facelo ben ou 
mal? Iso tamén é un “ingreso-custo 
oculto”.

CONCLUSIÓNS
Hai moitas formas de enganarnos a 
nós mesmos sobre os resultados do 
noso proceso produtivo: as subven-
cións, os custos de oportunidade de 
persoal, custos reais de elaboración 
de silos e alimentos, labores que 
facemos nós mesmos… No fondo 
todo o mundo sabe se gaña ou per-
de diñeiro, pero quizais sería inte-
resante desagregar como.
As subvencións non axudan neste 
sentido, xa que o 7-10 % dos nosos 
ingresos se basean nelas e iso des-
virtúa moito a situación:

• Se pensamos vivir sempre acom-
pañados de subvención, este artigo 
non serve para nada.

• Se queremos acompañar esa sub-
vención dunha análise máis crítica 
do noso proceso produtivo, quizais 
sería interesante  profundar máis 
nos temas expostos neste estudo.

• Se queremos explorar “que pasaría” 
se algún día nos adelgazan ou se-
paran desas subvencións, pode ser 
bastante interesante telo en conta. 

NOTA DO AUTOR
O software gratuíto www.cowsulting.com, 
a través de Vaca Pinta (https://vacapinta.
com/el-internet-de-las-granjas.html) está 
a disposición de calquera que queira abun-
dar nestes aspectos.

 SE PENSAMOS VIVIR 
SEMPRE ACOMPAÑADOS DE 
SUBVENCIÓN, ESTE ARTIGO 
NON SERVE PARA NADA 

Se producimos forraxes máis baratas do que as poderiamos comprarlas, estamos a gañar diñeiro
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