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TOELICHTING BOEKJAAR 2018

!

2018 is een jaar waarin veel belangrijke innovaties en vernieuwingen werden uitgevoerd.
De meest bijzondere is dat ACE|SHIN investeerde in een huisje om, als erkende
stageschool, degelijke huisvesting voor onze studenten en stagiaires te kunnen
garanderen.
Deze aankoop was mogelijk door 1° de gunstige conjunctuur, 2° een reserve van ca €
44.000 ingevolge positief resultaat van 2017 en tenslotte, 3° de afhandeling van een
belangrijk legaat dat in 2019 zal worden afgerond.
De verhuur van dit onroerend goed genereert vaste jaarlijkse inkomsten voor ACE|SHIN,
terwijl er geen huur-uitgaven meer moet betaald worden aan een derde.
Algemeen gesteld zijn de loonkosten/sociale lasten alsook de kosten van PR in 2018 een
aanzienlijke uitgavenpost geweest. Daarnaast zijn er vooral investeringen in roerend
materieel geweest ter vervanging van de sterk verouderde apparatuur. Positieve keerzijde
is dat hierdoor ook de kosten van reparaties en onderhoud van deze oude toestellen én het
verbruik ervan, sterk zijn gedaald in 2018 en ook volgende jaren besparingen zullen
opleveren.
Daarnaast hebben we in 2018 de afgesloten puppy-sectie kunnen realiseren alsook, met
meer beperkte middelen, de geliefde speelweide van de hondjes operationeel gemaakt. De
herstellingen aan de speelweide werden zo beperkt mogelijk gehouden omdat gevreesd
wordt dat de eigenaar het terrein een andere bestemming zal geven.
Hoewel ACE|SHIN geen subsidies ontvangt voor plaatselijke educatie - en castratieprojecten en deze kosten een aanzienlijke aanslag op de inkomsten zijn, gaan we hiermee
ook in 2019 door gezien deze missies noodzakelijk zijn om het dierenleed aan te pakken.
Hiervoor zal een deel van het legaat worden aangewend.
Niettegenstaande de algemeen stijgende kostprijs van de vaccins, chips en paspoorten,…
houden we vast aan de adoptie-bijdrage van 300€.
De vernieuwing van sectie 1,2 en 3 die dit jaar gepland was, kon niet worden uitgevoerd
wegens tekort aan beschikbare middelen maar we hopen, mede dankzij het legaat, in 2019
“de eerste steen” te kunnen leggen.
In 2018 slaagden we er in de refugio opnieuw in om voor gemiddeld dagdagelijks voor 550
hondjes te zorgen. En kunnen we verheugd melden dat 1065 hondjes van een definitief
warm mandje genieten én 124 poezen van een ‘verrijkte’ krabpaal. Geografische gespreid
waren de adopties vnl. in België, Nederland, Spanje, en in mindere mate in Oostenrijk,
Engeland, Denemarken en Duitsland.

!Ook dit jaar zijn wij dankbaar voor elkeen die zich voor ACE|SHIN heeft ingezet, als

adoptant, donateur, sponsor, of vrijwilliger,… het is enkel dankzij u dat dit alles is kunnen
gerealiseerd worden. Dank u wel !
We hopen dat u samen met ons het pad van ACE|SHIN verder blijft bewandelen zodat we
verenigde handen kunnen blijven bouwen aan een mooiere toekomst voor al de dieren
onder onze hoede.

________________________________________________________________________!
Banco Sabadell
IBAN - ES74 0081 0619 5800 0145 7846
BIC - BSAB ESBB

Tabel 1

Financieel overzicht Asoc. Animal Care España 2018

2018
800.304,60 €

Totaal onkosten
Dierenartsen en analyse kosten

56.153,22 €

Medicatie

70.527,92 €

Eten honden en katten dieetvoeding puppy en kitten voeding

23.670,43 €

Dagelijkse werkingskosten

28.859,82 €

Bank- en verzekeringskosten

4.127,06 €

Reparatie en onderhoudskosten refugio

4.781,82 €

Fostering steun Algeciras, Zafra, Alora…

4.886,03 €

Kosten microchips, formulieren RAI, OCA, zegeltjes, registratie België en Nederland, Traces

28.966,14 €

Vluchten en aanverwante kosten (1 auto+brandstof, vliegkooien aankoop & terugbrengen, reparatie...)

76.512,58 €

Transport: vervoer materialen & honden tussen asielen, vervoer donatie-goederen (B&N)

12.298,42 €

Telefoon en internet

15.326,12 €

Advocaten, Boekhouder, Notaris, Procureur Spanje

11.942,88 €

Onkosten voor studenten en verblijf vrijwilligers

33.798,63 €

Representatie vergaderingen eindejaarsgeschenken luchthaven, ministeries, media…

16.166,49 €

Kosten publiciteit, folders, posters, evenementen…

10.439,17 €

Sociale zekerheid en voorafbetaling op lonen

59.500,85 €

Belastingen

14.711,09 €

Terugstortingen foute betalingen en bijzondere kosten adopties

4.250,00 €

Lonen

118.752,72 €

Investeringen (grote verbouwingen, inrichtingen, nieuwe toestellen...)
Aankoop huisje

72.633,21 €
132.000,00 €

Totaal inkomsten

754.294,64 €
357.895,01 €

Adopties
Virtuele adopties

53.312,11 €

Donaties en spaarpotjes

48.300,69 €

Lidgelden

9.632,00 €

Hulp aan derden waarvoor donaties (dierenarts, medicatie, logistiek)

2.019,50 €

Sponsoring

8.567,04 €

Actie huur een kooi

5.400,00 €

Verhuring aan studenten en vrijwilligers

32.120,00 €

Bijzondere donaties met een verhaal, acties, evenementen…

66.315,31 €

Erfenissen

32.675,37 €

Vergissingen bij betalingen en transferenties andere rekeningen

6.056,60 €
1,01 €

Interesten op kapitaal

132.000,00 €

Aangekocht huisje

Saldo

-46.009,96 €
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Fecha listado
Período

2018
1. Importe neto de la cifra de negocios

754.293,63

70000000

ADOPCIONES

70000005

LEGADOS

32.675,37

70000007

ALQUILER A ESTUDIANTES

32.120,00

70000008

ACCION PARA ALQUILER JAULA

70000009

ADOPCION VIRTUAL

70000010

PATROCINADORES

70000011

DONACIONES CON UNA HISTORIA

70000012

ERRORES CON LOS PAGOS

6.056,60

70000014

SOCIOS

9.632,00

70000015

SERVICIOS PROPORCIONADO

70000016

DONACIONES

70000017

VENTA CASA OASIS 16A

4. Aprovisionamientos

357.895,01

5.400,00
53.312,11
8.567,04
66.315,31

2.019,50
48.300,69
132.000,00

-132.194,20

60000003

GASTOS GENERALES

-28.859,82

60000004

MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES

-70.527,92

60000005

COMIDA PERROS Y GASTOS -DIETAS

-23.670,43

60000006

AYUDA OTRAS PROTECTORAS Y FA

-4.886,03

60800001

DEVOLUCIONES ADOPCIONES

-4.250,00

6. Gastos de personal
64000000

SUELDOS Y SALARIOS

64200000

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA

7. Otros gastos de explotación

-178.253,57
-118.752,72
-59.500,85

-285.223,62

62100003

ALQUILER PISOS VOLUNTARIOS

62200000

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

62300002

ABOGADOS, GESTORIA, NOTARIO

-11.942,88

62300003

VETERINARIOS

-56.153,22

62300004

MICROCHIPS, RAIA Y OCA, REGIST

-28.966,14

62400002

VUELOS

-76.512,58

62400005

TRANSPORTE ANIMALES Y MATERIAL

-12.298,42

62600000

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

-4.127,06

62700000

PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.

-10.439,17

62810002

TELEFONO, INTERNET

-15.326,12

62940001

GASTOS REUNIONES Y RRPP

-16.166,49

63100002

IMPUESTOS

-14.711,09

12. Otros resultados
67800001

INVERSIONES

67800002

COMPRA CASA OAIS 16A

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-33.798,63
-4.781,82

-204.633,21
-72.633,21
-132.000,00

-46.010,97
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13. Ingresos financieros
b) Otros ingresos financieros
76900000

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

1,01
1,01
1,01

14. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO

1,01

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-46.009,96

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-46.009,96
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