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Katwijk, 16 juli 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u het kwartaalverslag van DBS2 Factoring B.V. toekomen. Dit kwartaalverslag betreft het 2e kwartaal van 2020. Wij 

hebben dit kwartaal winstgevend kunnen afsluiten.

Afgelopen kwartaal is gebleken dat de sectoren zoals transport, infra en bouw weinig last hebben van het corona-virus, dit betreft een 

groot gedeelte van onze klanten. DBS2 heeft daardoor tot nu weinig negatieve gevolgen ondervonden. 

De personele bezetting is bij het administratieve personeel veranderd. Onze collega Suzanne Worst werkte fulltime maar per 1 juli werkt 

zij parttime. Het afgelopen kwartaal hebben wij tevens twee stagiaires gehad, die hun stage succesvol hebben afgerond. In september 

zal er een nieuwe stagiair beginnen.

Zoals ook al aangegeven in ons vorige kwartaalverslag zullen wij ons focussen op stabilisatie van de onderneming en zal er komend jaar 

geen emissie zijn.

In het kader van onze meldplicht: de directie heeft afgelopen kwartaal via hun persoonlijke vennootschap vijf obligaties gekocht via 

NPEX. Totaal bezitten zij nu acht obligaties.

Kredietverzekering
Wij dienen voor komend jaar een nieuwe polis af te sluiten bij onze kredietverzekeraar. Wij hebben een nieuw voorstel van hen 

ontvangen, waarbij de premie 20% duurder is dan voorheen. De verzekeraar is genoodzaakt de premie te verhogen omdat zij verwachten 

dat er de komende tijd meer schade uitkeringen gedaan zullen worden in verband met het corona-virus. 

Tevens merken wij dat zij voorzichtig zijn met het afgeven van nieuwe limieten en dat zij sneller bestaande limieten intrekken. Helaas 

hebben wij hier ook mee te maken. Wij volgen het advies van onze verzekeraar op. Indien er een limiet wordt ingetrokken, verwerken wij 

geen facturen meer op de desbetreffende debiteur om schade te voorkomen. 

Debiteurenportefeuille 
DBS2 Factoring B.V. heeft een gezonde debiteurenportefeuille. Helaas hebben wij twee dossiers moeten indienen bij onze 

kredietverzekeraar. Een debiteur heeft niet op tijd betaald, dit dossier betrof een bedrag van € 1.989,82. Het tweede dossier betrof een 

faillissement, dit dossier betrof een bedrag van € 28.736,-. De schade afwikkeling verwachten wij aankomend kwartaal. 

Er staat voor aankomend kwartaal een rechtszaak gepland die te maken heeft met de afwikkeling van het faillissement van een klant 

in de zomer van 2018. Deze rechtszaak is tegen de debiteur waar het grootste bedrag op open staat. Wij hopen u in het volgende 

kwartaalverslag hier positief over te kunnen berichten. Tevens in dit dossier heeft een andere debiteur van de rechter een vonnis 

gekregen waarbij zij een groot gedeelte van de hoofdsom aan DBS2 dient te betalen. Deze betaling dient binnen twee weken te worden 

voldaan. 

Financieel verslag 
Er is een goede balans tussen de maandelijkse opbrengsten en kosten per maand in 2020 en zodoende komen wij maandelijks op 

een positief resultaat uit. De brutowinst over het tweede kwartaal 2020 komt uit op € 13.203,-. Gezien de beschikbare liquide middelen 

worden nieuwe klanten worden op dit moment toegevoegd aan het bestand van DBS2 Factoring. 

Afgelopen kwartaal zijn op een viertal oude dossiers afboekingen geweest op de voorziening debiteuren. Hiermee zijn deze dossiers 

grotendeels betaald en een gedeelte afgeboekt. Er zijn dit kwartaal geen nieuwe dossiers bijgekomen.
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Voor nu zijn wij tevreden met het positieve resultaat. Komend kwartaal zullen wij ons weer focussen op het stabiel houden van de 

debiteurenportefeuille en blijven wij actief met het vergroten van ons klantenbestand.

Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen en anders ontvangt u in oktober een nieuwsupdate van ons. Wij wensen u vooral 

komende tijd veel gezondheid en een fijne zomerperiode toe.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Marel
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Balans DBS2 Factoring B.V. - 30 juni 2020

ACTIVA € PASSIVA €

Vaste Activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa 77.982 Gestort en opgevraagd kapitaal 50.000

Waarborgsommen 5.000 Overige reserves 17.657

Vlottende Activa Voorlopig resultaat 2020 21.278

Vorderingen * 1.757.579

Liquide middelen 434.118 Achtergestelde lening 160.000

Vooruitbetaalde VPB 19.897 Vreemd vermogen

Belastingen 7.632

Kortlopende schulden 23.324

NPEX Obligatielening I 999.000

NPEX Obligatielening II 1.000.000

Nog uit te betalen transacties 15.685

Totaal activa 2.294.575 Totaal passiva 2.294.575

Winst- en verliesrekening april t/m juni 2020

Opbrengsten €

Administratiefee 77.218

Rentebaten 17.728

Totaal opbrengsten 94.946

Kosten

Personeelskosten 27.638

Juridische & Administratieve kosten 5.808

Rente en kosten bank 36.298

Voorzieningen oninbare debiteuren 12.000

Totaal kosten 81.743

Resultaat 13.203

(alle bedragen in EUR)

* De voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op de openstaande vorderingen a € 12.891,59


