Comptes col·legials · Activitat col·legial

Balanç
El resultat de 5.102 € s’aplicarà a reserves.
El balanç presenta un net patrimonial de
4.408.937 €, que ens mostra una molt bona
solvència econòmica, amb una diferència
entre l’actiu corrent i el passiu corrent (fons
de maniobra) d’1.212.322 €. També cal
destacar que no hi ha cap deute amb entitats ﬁnanceres.
En resum, el COMB presenta un balanç
molt sanejat, sense endeutament bancari, ha
mantingut els llocs de treball durant l’actual
crisi i gaudeix d’una posició sòlida i sanejada. La major demanda de serveis per part del
Col·legi i dels col·legiats, amb les restriccions
pressupostàries imposades per la congelació
de les quotes col·legials, ha estat possible
amb l’esforç i la professionalitat dels membres de la Junta de Govern, els professionals
i els treballadors del Col·legi.
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El COMB presenta un balanç molt
sanejat, sense endeutament bancari,
ha mantingut els llocs de treball
durant l’actual crisi i gaudeix d’una
posició sòlida i sanejada
Al capítol d’ingressos per serveis, cal
mencionar els ingressos procedents de cursos de mestratge.
També cal destacar que els ingressos per
subvencions, per un import de 219.091 €,
per als projectes d’“El metge emprenedor” i
relatius a la seguretat clínica, entre d’altres.
Despeses
Les despeses totals han ascendit a
13.443.365 €. Les despeses de personal
i de professionals representen un total
5.140.617 €, és a dir, el 38,23% de les des-
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Ingressos
Els ingressos totals, que han ascendit a
13.448.467 €, s’agrupen en tres grans capítols: les quotes, que s’han mantingut sense
variació respecte a l’exercici precedent, amb
els mateixos descomptes per als metges joves, amb un import ﬁnal de 6.547.194 €,
les quotes al fons social, amb un import de
2.715.733 € i que es destinen a les prestacions que l’ambiciós Programa de Protecció Social del COMB va implementar, i el
tercer apartat, que són les aportacions del
Grup MED, amb una xifra de 2.500.618
€, un 2,92% per sota del pressupost, una
dada que es pot qualiﬁcar de molt positiva
en un entorn econòmic molt complicat i
que ens permet visualitzar l’esforç de retorn
cap al Col·legi de les societats del Grup
MED en forma d’una aportació equivalent
d’uns 100 €/any per a cada col·legiat.

JAUME SELLARÈS,

Ingr. per quotes fons social

Resultat
El tancament de l’any 2011 s’ha fet amb un
resultat positiu de 5.102 €. Es tracta d’un
resultat equilibrat, assolit en un entorn econòmic difícil i que ha permès desenvolupar
els projectes previstos per l’actual Junta de
Govern.
El pressupost 2011 va ser elaborat tenint
en compte l’entorn econòmic de crisi generalitzada i va comportar un seguit de mesures com va ser la congelació de les quotes
col·legials i dels costos salarials mitjançant
la denúncia del conveni col·lectiu, en la recerca d’un increment de la productivitat i la
reducció de costos globals. Transcorregut
l’exercici 2011 i fent balanç, cal remarcar
el creixement de l’activitat relacionada amb
l’atenció als metges afectats per la crisi, així
com l’augment de la participació dels collegiats, fets que s’han plasmat en algunes
partides en la liquidació del pressupost i,
en altres, s’ha absorbit amb una major dedicació de la mateixa Junta de Govern, els
professionals i els treballadors del Col·legi.

peses totals. Les despeses per compte del
Programa de Protecció Social del COMB
representen 2.848.733 €, amb un increment del 5,6% respecte al pressupost. Cal
destacar els 206.849 € destinats a la Fundació Galatea, que gestiona el programa
PAIMM.

L’estat de la tresoreria
col·legial: resultat i
balanç de l’exercici
2011

Ingressos per vendes

a liquidació dels comptes passa per un
exhaustiu procés de ﬁscalització i control que s’inicia amb la revisió dels estats
comptables pels auditors de comptes nomenats per l’Assemblea, Iberaudit MRM
Audiconsulting, S.L.P. Els auditors de
comptes, en el seu informe, manifesten
que els comptes anuals de l’exercici 2011
expressen, en tots els aspectes signiﬁcatius,
la imatge ﬁdel del patrimoni i de la situació ﬁnancera del COMB a 31 de desembre
de 2011, així com dels resultats de les seves
operacions i dels seus ﬂuxos d’efectiu, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació ﬁnancera que resulta d’aplicació
i, en particular, amb els principis i criteris
comptables que contenen.
Posteriorment, la liquidació és aprovada
per la Junta Permanent, seguidament per
la Comissió d’Hisenda i, ﬁnalment, per la
Junta de Govern, abans de presentar-la a
l’Assemblea de Compromissaris.

Balanç al 31 de desembre de 2011
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