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Katwijk, 28 oktober 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u het kwartaalverslag van DBS2 Factoring B.V. toekomen. Dit kwartaalverslag betreft het 3e kwartaal van 2020. 

Ons bedrijf wordt net als de samenleving gedomineerd door corona en alle bijbehorende maatregelen. De gevolgen voor DBS2 zijn voor 
nu nog beperkt, zowel de klanten als de debiteuren hebben nog geen financiële problemen. De gevolgen en zorgen die wij kennen zijn als 
volgt:

Er is zorg om de onderliggende kwaliteit van de debiteurenportefeuille want het is voor een kredietverzekeraar moeilijk in te schatten 
in hoeverre een bedrijf solvabel is. Historische cijfers zijn door deze coronacrisis niet altijd meer betrouwbaar. Tot op heden is de 
samenwerking met onze kredietverzekeraar wel werkbaar, de premie zal met het verlengen van de polis stijgen. 

Lange tijd hebben wij bijna allemaal vanuit huis gewerkt, na de zomervakantie zijn we geleidelijk weer op kantoor gaan werken. Nu de 2e 
golf weer opspeelt zijn wij toch weer met het halve team vanuit huis gaan werken. Hiermee hopen wij de gezondheid van medewerkers 
en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

De personele bezetting is bij het personeel gewijzigd, Jeanette van der Kolk is uitdienst getreden per september 2020 en voorlopig 
zoeken wij geen vervanger voor haar. Wij verwachten met het huidige team de werkzaamheden goed aan te kunnen.

Samenwerking
Met enige regelmaat spreken wij concullega bedrijven, over ontwikkelingen in de markt, risico’s en mogelijke branche-brede oplossingen. 
Wij zien dat er in een paar jaar veel fintech bedrijven zijn bijgekomen die met kleine verschillen dezelfde oplossingen aanbieden. Gezien 
de kleine verschillen zou een consolidatieslag voor veel van deze bedrijven een goede ontwikkeling zijn. DBS2 is op het gebied van 
factoring een van de grotere bedrijven.

Wij zijn in de afgelopen maanden door diverse partijen benaderd voor een samenwerking en of overname maar zijn er eigenlijk niet op 
ingegaan. Wij zien nu echter door een veranderende markt dat de synergievoordelen wel essentieel zullen gaan worden komend jaar en 
zijn daarom in gesprek met een internationale factoringmaatschappij. In welke vorm dit misschien concreet zal worden is nog te vroeg 
om nu mededelingen over te doen, wel verwachten wij daar nog dit kalenderjaar meer over te weten en zullen u daarover een aanvullend 
bericht sturen.

Debiteurenportefeuille 
DBS2 Factoring B.V. heeft een gezonde debiteurenportefeuille zonder probleemdossiers. Alle liquide middelen worden goed gebruikt. 
De rechtszaak tegen de grootste debiteur van een klant welke failliet is gegaan is afgerond, er is een schikking getroffen waarna het 
grootste gedeelte alsnog is betaald. Helaas hebben wij echter wel zo’n € 11.993,- moeten afboeken als zijnde oninbaar dit verklaart ook 
de hoge kosten voor de voorziening dubieuze debiteuren. Tevens is er nog een ander dossier volledig afgewikkeld met een andere grote 
debiteur uit hetzelfde faillissement waarbij er helaas ook een gedeelte is afgeboekt op de voorziening dit ging om een bedrag van 
€ 23.953,-. Deze eenmalige afboekingen zorgen voor negatieve cijfers, hetgeen echter een vertekend beeld geeft. Deze 2 rechtszaken 
zijn de laatste 2 debiteuren van het faillisement van een klant uit 2018. Er loopt enkel nog een juridische discussie met de curator en er 
worden nog gelden verhaald op de bestuurders in prive.

Financieel verslag 
Er is een redelijke balans tussen de maandelijkse opbrengsten en kosten per maand in 2020 en zodoende komen wij maandelijks op 
een positief resultaat uit. Het brutoverlies over het derde kwartaal 2020 komt uit op € 3.087,- Voor nu zijn wij wegens de eenmalige 
afboekingen tevreden met het resultaat, maar er zijn voldoende liquide middelen om komend kwartaal weer een beter resultaat neer te 
zetten.

Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen en anders ontvangt u in januari een nieuwsupdate van ons. Wij wensen u vooral 
komende tijd veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
 

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

ACTIVA € PASSIVA €

Vaste Activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa 73.832 Gestort en opgevraagd kapitaal 50.000

Waarborgsommen 5.000 Overige reserves 12.431

Vlottende Activa Voorlopig resultaat 2020 18.190

Vorderingen * 1.593.090

Liquide middelen 578.289 Achtergestelde lening 150.000

Vooruitbetaalde VPB 14.669 Vreemd vermogen

Belastingen 11.785

Kortlopende schulden 23.324

NPEX Obligatielening I 999.000

NPEX Obligatielening II 1.000.000

Nog uit te betalen transacties 18.836

Totaal activa 2.264.880 Totaal passiva 2.264.080

Winst- en verliesrekening juli t/m september 2020

Opbrengsten €

Administratiefee 79.728

Rentebaten 15.180

Totaal opbrengsten 94.908

Kosten

Personeelskosten 19.051 

Kredietverzekering 8.832 

Juridische & Administratieve kosten 10.069 

Rente en kosten bank 36.049 

Voorziening oninbare debiteuren 23.993 

Totaal kosten 97.994

Resultaat -3.087

(alle bedragen in EUR)

* De voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op de openstaande vorderingen a € 937,75


