
Acta da asemblea ordinaria do Cineclube Padre Feijóo

Data e lugar: 14 febreiro 2018, Salón de actos da Biblioteca Pública

20:00 horas, primeira convocatoria. 20:30 horas, segunda convocatoria

Orde do día:

1. Informe da memoria de actividades do ano 2017 e aprobación, se procede, 

do balance económico, orzamento económico e proxecto de actividades para 

o ano 2018. Rogos e preguntas.

2. Con carácter extraordinario: Elección de cargos da xunta directiva.

Total participantes: 6 socios / as. Comezo da Asemblea, 20:30 horas. Logo de dar lectura á acta 

da  sesión anterior,  e  coa  presenza  de 8  asociados do Cineclube Padre  Feijóo,  debidamente 

acreditados, deuse paso á lectura da memoria de actividades 2017.

1. Informe da memoria de actividades do ano 2017, balance económico.

Durante o ano 2017, realizáronse 171 proxeccións de 94 películas (4 proxeccións e 3 películas 

máis con respecto ao ano anterior. A cifra de espectadores/as incrementouse con respecto ao ano 

anterior e 637 persoas, alcanzando novamente sobrepasar os oito mil (8.471), que supón unha 

media de 90,11 (+4.11) espectadores/as por película.

Habitualmente as proxeccións ordinarias (filmoteca + ciclos),  realízanse no salón de actos da 

Biblioteca pública (112 butacas) os luns ás 20:30 e 23 horas, e os mércores ás 18, 20:30 e 23 

horas. Existen outras proxeccións extraordinarias, co colexio de médicos ( martes, unha vez ao 

mes ás 19.30 horas), ou ben fóra da Biblioteca (Praza San Marcial, Fronte ao Colexio de Mende, 

Museo etnolóxico de Ribadavia…)

Realizáronse 6 ciclos, aparte dos traballos de colaboración extra con OciOurense e o OUFF, e as 

habituais  colaboracións  con  entidades  como  o  Instituto  Francés,  Club  de  lectura,  Escola  de 

idiomas  de  Ourense,  FICCVELO,  Greenpeace  e  Colexio  de  médicos  de  Ourense  e  das 

proxeccións de filmoteca, que sumou a incorporación do CGAI, xa empezado marzo. De seguido, 

deuse conta da relación de filmes proxectados no ano 2017, nunha copia que se lles entregou aos 

asistentes.

Destacan o cheo total do “pequeno” patio do Museo etnolóxico de Ribadavia, coas Marxes fílmicas 

adicadas a Irán e novamente na programación, o cine na rúa no mes de agosto, que incorporou 
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dous novos lugares; o xardín do Museo Arqueolóxico de Ourense (que se encheu por completo) e 

dentro do Cine por barrios, fronte ao Colexio de Mende.

Citaba neste punto da asemblea o presidente do Cineclube, Manuel Precedo, ao crítico Jaume 

Ripoll: “Un dos erros que cometeu o cine...é crer que existen dous públicos diferentes: o de 'cine 

de arte e ensaio' e o 'cine comercial'. Unha división moi dos sesenta e sobre a que eu discrepo 

totalmente.  Creo  que  o  público  hoxe  é  moito  máis  transversal  e  interésanlle  certas  historias. 

Posiblemente ven menos películas europeas que estadounidenses porque as descoñecen, non 

porque non lles gusten”.

En  certa  medida  o  Cineclube,  modera  esa tendencia  no  senso contrario,  ao  priorizar  o  cine 

diverso, aínda que cunha tendencia europea por enriba dos produtos comerciais americanos. 

Así,  no  ano  2017  os  filmes  máis  vistos,  foron  unha producción  británica  (Eu,  Daniel  Blake) 

empatado  cunha  producción  franco-belga-holandesa  (Elle)  con  262  espectadores  cada  unha. 

Síguelle  a  española  (Estiu  1993)  con  254  espectadores  e  a  americana  (Patterson)con  245 

espectadores.

A produción galega máis vista foi ourensá (Cesteando) con 68 espectadores.

Por producións, aínda que destaca a suma europea con 97 producións ou coproducións,existe 

unha  ampla  variedade  do  orixe  das  producións,  destacando  30  filmes  de  produción  ou 

coprodución francesa, 20 española, 10 norteamericana...conformando unha variedade de ata 35 

países diferentes  (Algún coa filmografía  tan  inédita  en España,  como Kosovo,  Tunisia,  Chad, 

Malaisia, etc.)

Informe económico. En canto ao apartado económico, os ingresos por cotas (soportados por 900 

socios/-as , nas cotas por sesión) ascenderon a 18.200 euros (+5.892,5), que xunto a subvención 

-invariable-  do  convenio  co  Concello  de  Ourense  (6.000  euros)  e  os  ingresos  por  venta  de 

servizos, deron para pagar 16.386,68 euros pola exhibición de filmes, 2.345,45 para a adquisición 

de  equipamento  (mesa e  luces  de escenario),  xunto  con  outros  gastos  en impostos  e  xuros 

bancarios que supoñen un pequeno superávit, con respecto aos gastos; composto por 13.682,7 

euros, e que serven para dar seguridade económica despois do déficit do ano anterior (2.165,7 

euros).

De seguido, as contas detalladas presentadas na Asemblea: 
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Apertura, xaneiro - decembro, Regularización Exercicio 2017

ACTIVO
A)- ACTIVO NON CORRENTE:
I.- Inmobilizado intanxible: 0
II.- Inmobilizado material: 0
III.- Inversións inmobilarias: 0
IV.- Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo: 0
V.- Inversións financeiras a longo prazo: 0
VI.- Activos por imposto diferido: 0
VII.- Debedores comerciais non correntes: 0

B)- ACTIVO CORRENTE: 57.050,21
I.- Activos non correntes mantidos na venta: 0
II.- Existencias: 0
III.- Debedores comerciais e outras contas a cobrar: 3.344,00
1.- Clientes por ventas e prestacións de servizos: 3.344,00
a)- Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo: 0
b)- Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo: 0
2.- Accionistas (socios) por desembolsos esixidos: 0
3.- Outros debedores: 0
IV.- Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo: 0
V.- Inversións financeiras a curto prazo: 0
VI.- Periodificacións a curto prazo:0
VII.-Efectivo e outros activos liquidos equivalentes: 53.706,21

TOTAL ACTIVO (A+B): 57.050,21

PATRIMONIO NETO E PASIVO Exercicio 2017

A) PATRIMONIO NETO: 42.325,46
A-1)- Fondos propios: 42.325,46
I.- Capital: 0
1.- Capital escriturado: 0
2.- (Capital non esixido): 0
II.- Prima de emisión: 0
III.- Reservas: 0
IV.- (Accións e participacións no patrimonio propias): 0
V.- Resultados de exercizos anteriores: 28.642,76
VI.- Outras aportacións de socios: 0
VII.- Resultado do exercizo: 13.682,70
VIII.- (Dividendo a conta): 0
IX.- Outros instrumentos de patrimonio: 0
A-2)- Axustes por cambio de valor: 0
A-3)- Subvencións, donacións e legados recibidos: 0

B)- PASIVO NON CORRENTE: 0
I.- Provisións a longo prazo: 0
II.- Débedas a longo prazo: 0
1.- Débedas con entidades de crédito: 0
2.- Acreedores por arrendamento financeiro: 0
3.- Outras débedas a longo prazo: 0
III.- Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo: 0
IV.- Pasivos por imposto diferido: 0
V.- Periodificacións a longo prazo: 0
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VI.- Acreedores comerciais non correntes: 0
VII.-Débeda con características especiais a longo prazo: 0

C)- PASIVO CORRENTE: 14.724,75
I.- Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venta: 0
II.- Provisións a corto prazo: 0
III.- Débedas a curto prazo: 14.724,75
1.- Débedas con entidades de crédito: 0
2.- Acreedores por arrendamento financeiro: 0
3.- Outras débedas a curto prazo: 14.724,75
IV.- Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo: 0
V.- Acreedores comerciais e outras contas a pagar: 0
1.- Fornecedores: 0
a).- Fornecedores a longo prazo: 0
b).- Fornecedores a curto prazo: 0
2.- Outros acreedores: 0
VI.- Periodificacións a curto prazo: 0
VII.- Débeda con características especiais a curto prazo: 0

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A+B+C): 57.050,21

CONTA DE PERDAS E GAÑANZAS ABREVIADA

Apertura, xaneiro - decembro, Regularización Exercicio 2017
1.- Importe neto da cifra de negocios: 26.887,54
2.- Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación:0
3.- Traballos realizados polo cineclube para o seu activo:0
4.- Aprovisionamentos: -18.732,13
5.- Outros ingresos de explotación: 6.000,00
6.- Gastos de persoal: 0
7.- Outros gastos de explotación: -472,71
8.- Amortización do inmobilizado:0
9.- Imputación de subvencións de inmobilizado non financeiro e outras: 0
10.- Excesos de provisións: 0
11.- Deterioro e resultado por enaxenacións do inmobilizado: 0
12.- Diferenza negativa de combinacións de negocio:0
13.- Outros resultados: 0
A)- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13): 13.682,70
14.- Ingresos financeiros: 0
a. Imputación subvencións, donacións e legados de carácter financeiro: 0
b. Outros ingresos financeiros: 0
15.- Gastos financeiros: 0
16.- Variación de valor razonable en instrumentos financeiros: 0
17.- Diferenzas de cambio: 0
18.- Deterioro e resultado por enaxenacións de instrumentos financeiros: 0
B)- RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18): 0
C)- RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B): 13.682,70
19.- Impostos sobre beneficios: 0
D)- RESULTADO DO EXERCIZO (C+d19): 13.682,70

MEMORIA EXERCIZO 2017

1.- ACTIVIDADE
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O obxecto social e actividade principal é a exhibición de películas cinematográficas. (Consta en 
páxinas adxuntas, o detalle da programación realizada e cadro de aforos)
O exercicio económico iníciase o 1 de xaneiro e conclúe o 31 de decembro.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE CONTAS ANUAIS
2.1.- IMAXE FIEL
As presentes contas anuais preparáronse e preséntanse de conformidade cos principios, 
criterios e políticas contables establecidos na lei de reforma mercantil, Lei 19/1989 do 25 de 
Xullo, e desenvolvidos no Plan Xeral Contable aprobado con data 20 de Decembro de 1990.
A aplicación de tales principios, así como dos criterios de valoración mostra a imaxe fiel do 
Patrimonio, da situación financeira e dos resultados da entidade.
2.2.- PRINCIPIOS CONTABLES
As adxuntas contas anuais preparáronse en base aos principios contables seguintes :
- Prudencia valorativa : - Seguiuse o principio de prudencia valorativa no recoñecemento dos 
ingresos certos e os riscos e perdas previsibles.
- Entidade en funcionamento : - As contas anuais, así como os detalles, explicacións e 
declaracións inherentes contidos na presente Memoria, presentáronse sobre ásea de 
continuidade na xestión. En consecuencia todos os criterios de valoración aplicáronse baixo 
este principio xeral.
- Rexistro e deveño : - Os ingresos, gastos, dereitos e obrigacións impútanse e recoñécense 
nas adxuntas contas anuais en virtude da data en que se xeraron, con independencia da data 
do seu cobro ou pago efectivo.
A Sociedade contabiliza os feitos económicos e sociais en base ao nacemento dos dereitos e 
obrigacións que destes feitos derívanse ou orixinan.
- Prezo de Adquisición : - O criterio de valoración seguido para a preparación e presentación das 
contas anuais foi o do custo de adquisición ou fabricación, axustándose no seu caso, polo valor 
de mercado cando este demóstrese menor que o valor de adquisición ou produción.
- Correlación de ingresos e gastos : - A sociedade recoñece os seus ingresos (tanto ordinarios 
como extraordinarios), conxuntamente cos custos e gastos necesarios para a obtención destes 
ingresos, incluíndose tanto os pagos como as previsións necesarias en cumprimento do 
principio de prudencia asumido pola sociedade.
- Non compensación : - Os activos e pasivos preséntanse separadamente, en orde a manter 
claramente especificados os dereitos e obrigacións que tales activos e pasivos conteñen en 
relación á súa natureza. 
- Uniformidade : - Os principios, criterios e políticas non foron variados con respecto aos
aplicados no período precedente.
- Importancia relativa : - Non se consideraron na aplicación de principios contables desviacións 
cando a incidencia destas partidas non altera substancialmente o concepto da imaxe fiel da 
sociedade.
2.3.- ELEMENTOS RECOLLIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen elementos recollidos en varias partidas do balance.

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Proponse a seguinte distribución de resultados correspondente ao presente exercicio.
BASE DE REPARTO IMPORTE
Pérdidas e Gañanzas .......................... 13682.7
Remanente ....................................
Reservas Voluntarias .........................
Reservas .....................................
Total Base de Reparto = Total Distribución.... -
DISTRIBUCIÓN IMPORTE
Reserva Legal ................................
Reservas Especiais ..........................
Reservas Voluntarias .........................
Remanente .................................... 13682.7

4.- NORMAS DE VALORACIÓN
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4.1.- GASTOS DE ESTABLECIMENTO
Sen comentarios neste apartado.
4.2.- INMOBILIZADO INMATERIAL
En xeral, o inmobilizado inmaterial rexístrase polo costo incorrido na súa adquisición ou 
investimento e se amortiza de forma lineal, en función do período de uso que, en xeral, non 
supera os 5 anos.
- Dereitos sobre bens en arrendamento financeiro : A partir da entrada en vigor do Plan Xeral de 
Contabilidade, os activos adquiridos en Leasing rexístranse conforme aos disposto na norma de 
valoración 5ª f) do Capítulo quinto do Plan Xeral de Contabilidade.
4.3.- INMOBILIZADO MATERIAL
O inmobilizado material preséntase ao seu custo de adquisición no cal inclúese a factura de 
compra, os gastos de transporte, seguro, aduanas (se as houbese), impostos e custos de 
instalación e posta en marcha.
As ampliacións, modernización, melloras e grandes reparacións, cando supoñen un 
alargamento da vida útil estimada do ben se capitalizan. En caso contrario considéranse gastos 
do exercicio.
As reparacións menores e mantemento considéranse gasto do exercicio. As Amortizacións 
calcúlanse en base á vida útil estimada, aplicando as seguintes porcentaxes de amortización :
PORCENTAXE
Construccións 2%
Instalacións Técnicas 5%-8%-10%
Maquinaria 15%
Mobiliario 10%
Equipos Proceso Información 25%
Elementos de Transporte 10%
4.4 - VALORES NEGOCIABLES E OUTRAS INVERSIÓNS FINANCEIRAS ANÁLOGAS
Sen comentarios neste apartado, dado que non existen inversións financeiras noutras 
empresas.
4.5 - CREDITOS NON COMERCIAIS
No existen
4.6 - EXISTENCIAS
No existen
4.7 - ACCIÓNS PROPIAS
No existen
4.8 - SUBVENCIÓNS
As partidas anotadas en subvencións durante o exercicio, son de 6.000,00 euros
do Concello de Ourense.
4.9 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES
Non se dotan
4.10 - OUTRAS PROVISIÓNS
Non se dotan
4.11 – DÉBEDAS
As débedas a curto prazo valóranse polo seu valor nominal e as débedas non comerciais a 
longo prazo polo seu valor de reembolso.
4.12 - IMPOSTO SOBRE BENEFICIOS
A entidade establece o Imposto de Sociedades sobre a base do seu beneficio contable axustado 
por aqueles conceptos que sexan necesarios para chegar á base impoñible e tributable que, 
baixo os termos esixibles polo RIS, así como aqueles dereitos aos que pode acollerse a 
sociedade.
4.13 - TRANSACCIÓNS EN MOEDA ESTRANXEIRA
Non existen
4.14 - INGRESOS E GASTOS
No rexistro dos ingresos e gastos tivéronse en conta o principio de correlación, non 
compensación, prudencia valorativa e devengo.

5. - ACCIONES PROPIAS
Sen comentarios ao non existir accións propias
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6.- FONDOS PROPIOS
Os Fondos Propios da Sociedad están compostos polos resultados anteriores por importe de 
28.642,76 euros e o resultado do exercicio por 13.682,70 euros, o que supón un importe de 
42.325,46€

7.- ACONTECIMENTOS POSTERIORES AO PECHE
Sen comentarios neste apartado.

En Ourense, 1 de febreiro de 2018

Logo de presentar as contas, e dado que o Cineclube Padre Feijóo é unha entidade sen ánimo de 

lucro,  o presidente propón investir  en asuntos coma a renovación do equipo de 35 mm. para 

recuperar a posibilidade de proxectar filmes neste formato, así coma noutras tecnoloxías de imaxe 

e son para ir adecuando as necesidades de proxección aos tempos.

Rogos e suxestións. Neste capítulo, unha asociada asistente á asemblea reclama “un ciclo de 

comedia, porque temos a necesidade de rir ante tanto drama”. Tamén se reafirman os membros 

da directiva na promoción das películas infantís, co gallo de ir formando novas audiencias. Do 

mesmo xeito, e volvendo ao punto anterior, tamén se propón facer ciclos con películas de 35 mm. 

se é que se recupera o equipo para facelo.

Ademais, lémbrase a efeméride dos 40 anos da Biblioteca Pública no actual edificio o vindeiro 18 

de xullo de 2018, polo que se propón poñer en valor a #CasadaCultura a través de diferentes 

actividades.

No capítulo de efemérides tamén cómpre salientar a do propio Cineclube Padre Feijóo, que en 

2020 cumprirá 50 anos. Fálase de crear equipos de traballo para achegar ideas e comezar a facer 

recompilación de documentación, así coma unha listaxe das 50 películas imprescindibles entre os 

asociados.

Declaración de axudas:

Manuel  Precedo Barbeito,  presidente do Cineclube Padre Feijoo, en relación á programación, 

difusión da cultura cinematográfica, consolidación, e promoción das diferentes cinematografías e 
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directores/-as galegos/-as do ano 2017, declara:

1.O  Cineclube  non  ten  recibida  subvención  pública  directa,  ou  asinado  convenio  co  mesmo 

obxecto desta xustificación, agás ao do Concello de Ourense, a quen vai dirixida esta declaración.

2.O Cineclube,  ao formar  parte da Federación de Cineclubes de Galicia  (FECIGA),  recibe un 

desconto na facturación dos filmes, froito do convenio subscrito entre a FECIGA e a Xunta de 

Galicia,  para  a  promoción  da  actividade  cineclubística  en  toda Galicia.  En  razón  ao mesmo, 

insírese na publicidade das actividades, os logos da Federación de Cineclubes de Galicia e da 

Xunta de Galicia. 

3.O Cineclube Padre Feijoo, ten asinado un convenio coa Axencia galega de industrias culturais 

(AGADIC),  para  albergar  en Ourense a programación descentralizada da filmoteca galega;  O 

Centro Galego das artes da imaxe (CGAI), encargándose unicamente da proxección dos filmes 

enviados, e inserindo do mesmo xeito na publicidade, os logos do CGAI e o AGADIC. 

4.O Cineclube, en recoñecemento á colaboración e facilidades pola cesión da sala de proxección, 

insire en toda a súa publicade, o logo da Biblioteca pública de Ourense.

E para que conste aos efectos oportunos, asino a presente declaración no lugar e data indicados.

Ourense, 29 de xaneiro de 2018.

Constan certificacións do estado de inexistencia de débedas co seguridade social, facenda da 

Xunta e da AEAT, así como o informe detallado, para consulta e aprobación dos asociados da 

Asemblea ordinaria.

Proxecto para 2018. 

Filmes (76):  28 de filmoteca,  31 de ciclo, 6 colexio de médicos, 4 marxes fílmicas, 4 cine de 

outono, 4 cine de verán, e 3 especiais. De todas elas, xa foron realizadas 11, entre os meses de 

xaneiro e febreiro de 2018. Hai previstas 65, desglosadas da seguinte forma: Luns: 24; Colexio de 

médicos:5; Mércores: 26; Especiais: 2; Ribadavia: 8.

O proxecto de actividades,  conta cos habituais descansos previstos polo Festival  de Cine de 

Ourense, mes de setembro (por si acaso, alguén quere acudir a Donostia ao festival de cine que 

se celebra do 21 ao 29 de setembro de 2018) e os períodos de Nadal.

Algunhas datas non son fixas, pois dependen da programación e datas de terceiros (Ribadavia). 

Do  mesmo  xeito,  proponse  romper,  para  non  realizar  un  ciclo  demasiado  grande,  cunhas 

xornadas de temática educativa, que significaría procurar unha orientación formativa que viría 

lóxica pola propia fundación do Cineclube.
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Amosando o calendario anual, e dado o carácter transversal e colaborador con outras asociación 

e institucións, non é posible asegurar os datos definitivos das proxeccións especiais, que seguro 

variarán conforme avance o ano.

Proposta económica 2018. O orzamento previsto para licencia de exhibición de filmes, calcúlase 

en 15600 euros, incrementados en 1500 euros para carteis e folletos.

Dada a entrada en vigor na nova lei de espectáculos, incrementarase a prima a pagar polo seguro 

de RC (+-330 euros), dado que polo aforo do local (>100 butacas) o importe a cubrir son 300 mil 

euros. Non se prevén outros gastos xerais. Suman en total 17430 euros de gastos que equilibran 

os ingresos previstos, como o ano anterior; a base das cotas dos socios/as, principalmente.

Os asistentes á Asemblea ordinaria aproban todo o anterior por unanimidade.

2. Elección de cargos da xunta directiva.

Logo de consultar entre os asistentes, e non habendo propostas nin suxestións para a renovación 

dos cargos da xunta directiva, esta queda como segue coa aprobación dos presentes:

• Presidente: Manuel Precedo Barbeito.
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• Vicepresidente: Manuel Rodríguez López

• Tesoureira: Marisa Gamallo Bouzo

• Secretario: Iñaki Novoa Bastida

• Vogal: Suso Precedo Barbeito

• Vogal: Óscar Iglesias Álvarez 

En Ourense, a 15 de febreiro de 2018.

Iñaki Novoa,

secretario do Cineclube Padre Feijóo.
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