Activitat col·legial. Comptes col·legials

L’estat de la tresoreria col·legial:
resultat i balanç de l’exercici 2009

de serveis als col·legiats, d’ajuts als diferents programes i d’aportacions als projectes de cooperació.
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l tancament de l’any 2009 s’ha fet amb
tresorer
un resultat positiu de 2.430 €; és un resultat
ajustat, però molt positiu tenint en compte l’entorn
econòmic general. La severitat de la crisi econòmica feia preveure que aquest seria un exercici difícil.
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Uns ingressos totals de 13.052.694 € que s’agrupen
en tres grans capítols: les quotes, que s’han mantingut amb els mateixos descomptes per als metges joves, amb un import final de 6.203.888 €; les quotes
al fons social, amb 2.607.394 € i que es destinen al
manteniment de les prestacions per compte de la
Fundación Patronato de Huérfanos, i les noves prestacions que l’ambiciós Programa de Protecció Social
del COMB va implementar, i el tercer apartat que
són les aportacions del Grup MED, fins a 2.734.311 €,
un 3,17% més del previst, una dada molt positiva
perquè ens confirma la bona marxa econòmica de les
empreses del Grup MED, en una conjuntura molt
complicada i que ens permet visualitzar aquest esforç
de retorn cap al Col·legi en forma d’una aportació
equivalent a uns 100 €/any per a cada col·legiat.
Aquest any, les activitats de formació del CEC han
tingut un increment important en forma d’ingressos,
especialment per activitats en forma de mestratges
no presencials; és per aquest motiu que els ingressos
en l’apartat serveis han estat un 70,5% per sobre del
pressupost inicial.
També cal destacar que els ingressos per subvencions
han superat les previsions i s’han situat un 52,34%;
entre d’altres, el projecte de cooperació amb Nicaragua i el projecte de metge emprenedor del CIDEM.
Despeses

Les despeses totals de 13.050.264 € han superat les
previsions d’un 6,08%. Les despeses de personal i
de professionals representen en total 4.983.827 €,
és a dir, el 39,81% de les despeses d’explotació. Les
despeses per compte de la Fundación Patronato de
Huérfanos representen 1.413.340 € i el Programa de
Protecció Social del COMB 1.281.105 €. Cal destacar els 206.849 € destinats a la Fundació Galatea que
gestiona el programa PAIMM i que les aportacions
per a programes de cooperació superen el 0,7% dels
ingressos per quotes. Aquest any 2009, s’ha comptabilitzat una despesa extraordinària de 187.774 € que
correspon al traspàs de les participacions de MEDIVALOR al Grup MED; aquesta operació ha estat
autoritzada i tutelada per la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) i respon a una millor
organització del grup.
Resultat

El resultat de 2.430 € s’aplicarà a reserves. El balanç
presenta un net patrimonial de 4.398.287 € que ens
mostra una molt bona solvència econòmica, amb
una diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent,
que es denomina fons de maniobra, de 888.585 €.
També cal destacar que, entre els creditors, no hi ha
cap entitat financera.
Quotes COMB. Exercici 2010
Quotes
Metge jove
Quota d’entrada
Quota d’entrada jove

Mes
19,66 €
9,83 €

Trimestre
Any
59,00 €
236,00 €
29,50 €
118,00 €
127,39 €
63,70 €
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