Activitat col·legial. Comptes col·legials

L’estat de la tresoreria col·legial:
resultat i balanç de l’exercici 2007

Pel que fa a la despesa (gràfic 2), veiem el pes important dels projectes col·legials, dels recursos humans
que donen suport a aquestes activitats i a sous i Seguretat Social, com pertoca a la comptabilitat pròpia d’una institució de serveis. La partida de despesa ordinària s’ha desviat positivament un -0,70 %,
amb un rigorós compliment pressupostari.
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El resultat del 2007 ha estat positiu (gràfic 3).
Respecte al pressupostat, tant els ingressos com
les despeses han experimentat desviacions lleugerament positives. El resultat positiu de 9.101 € va
ser aplicat a reserves, tal com va aprovar l’Assemblea de Compromissaris.
En l’actiu, l’immobilitzat del balanç comprèn el
valor dels immobles del COMB, la seu social, les
delegacions i les inversions. Hi ha una part d’immobilitzat financer que és el valor de la participació del
Col·legi en les diferents societats (vegeu gràfic 4). L’ac- 1. Composició dels ingressos col·legials
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Les fonts dels ingressos queden reflectides al gràfic 1. Els ingressos totals van ser de 9.324.386 €.
Al gràfic hi ha desglossades les partides globals
que hem cregut més significatives. Així, pel que
fa als ingressos ordinaris i extraordinaris, les quotes col·legials representen un 55,26 % i la venda
dels certificats mèdics ordinaris i de defunció,
un 4,57 %. Hi ha una partida d’ingressos per
serveis col·legials, que correspon als obtinguts
pels cursos i seminaris celebrats al Centre d’Estudis Col·legials, la publicitat contractada a les
nostres publicacions i altres ingressos derivats
de l’activitat col·legial, que inclouen les legalitzacions, serveis de teledocumentació i telèfons
públics.
La partida de subvencions correspon fonamentalment al programa de cooperació. Una part
important dels ingressos deriva de l’activitat
economicofinancera, especialment de les societats Medicorasse, Mediconsulting i SASA, que
representen el 31,94 % i que aporten recursos
del COMB en funció de la seva activitat. La partida d’ingressos ordinaris ha evolucionat d’acord
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amb el que es va pressupostar, amb una desviació total del 0,78 %.

9.126.564
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urant el primer trimestre de cada any, la
tresoreria del COMB presenta el tancament
de l’exercici i el balanç de l’any anterior davant
l’Assemblea de Compromissaris. El pressupost és
l’eina econòmica per donar suport econòmic a
totes les accions col·legials proposades per la Junta de Govern. Cal tenir en compte que, per tal
d’assegurar la màxima transparència, els comptes
se sotmeten anualment a un control intern i a un
control extern. Pel que fa a l’intern, la Comissió d’Hisenda és l’encarregada de supervisar-lo,
tal com preveuen els Estatuts Col·legials. D’altra
banda, l’activitat està sotmesa, anualment, a una
auditoria externa i independent. Aquesta pràctica ha estat útil a l’hora d’adaptar els instruments
economicofinancers i de gestió a un nou plantejament molt més professionalitzat, modern i
competitiu.
Els estats financers es presenten tal com fixa la
normativa vigent pel que fa a l’estructura, contingut i criteris comptables, amb la finalitat de mostrar una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera dels resultats de l’entitat. Els estats
financers han estat confeccionats d’acord amb els
principis comptables de “prudència valorativa”,
segons la qual els ingressos quan es realitzen i
les despeses quan es coneixen, i d’“uniformitat”,
segons la qual els principis, criteris i polítiques
han estat aplicats de forma consistent i, per tant,
no han estat variats respecte a les magnituds de
l’exercici anterior.
A continuació, presentem el compte d’explotació i el balanç de l’exercici 2007 que, com hem
dit, han estat aprovats per la Comissió d’Hisenda
del Col·legi, l’Auditoria Externa, la Junta de Govern i l’Assemblea de Compromissaris.
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