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El tancament de l’any 2010 s’ha fet amb un resultat de 5.548 €, que és un resultat molt positiu
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del -0,90% i de les despeses del -0,92%, amb un
resultat final de 5.548 € de guanys, un pressupost
que ha permès assolir els compromisos de despesa
en forma de serveis als col·legiats i d’ajuts als diferents programes.
Ingressos

Uns ingressos totals de 13.264.762 € 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 6.443.657 €,
les quotes al fons social, amb 2.671.774 € 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 2.526.125 €, un 3,97% per sota del
pressupost, una dada que es pot qualificar de positiva en un entorn econòmic molt complicat i que
ens permet visualitzar l’esforç de retorn cap al Collegi de les societats del Grup MED en forma d’una
aportació equivalent a uns 100 €/any per a cada
col·legiat. S’adjunta un quadre macroeconòmic
d’Espanya per il·lustrar la situació econòmica:
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(1) Previsió del Banc d’Espanya

També cal destacar que els ingressos per subvencions pugen a 127.200 €.
Despeses

Les despeses totals són 13.259.214 €. Les despeses de personal i de professionals representen en
total 5.355.894 €, és a dir, el 40,39% de les despeses d’explotació. Les despeses per compte de la
Fundación Patronato de Huérfanos representen
1.542.445 € i el Programa de Protecció Social del
COMB 1.129.328 €. Cal destacar els 206.849 €
destinats a la Fundació Galatea que gestiona el
programa PAIMM.
Resultat

El resultat de 5.548 € s’aplicarà a reserves. El balanç presenta un net patrimonial de 4.403.835 €,
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 893.650 €. També cal destacar que, entre
els creditors, no hi ha cap entitat financera.
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