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Katwijk, 30 juli 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u het kwartaalverslag van DBS2 Factoring B.V. toekomen. Dit kwartaalverslag betreft het 2e kwartaal van 2021. 

Afgelopen kwartaal zijn er in het algemeen grote veranderingen geweest bij DBS2, al zijn er wel verschillen tussen onze 4 
vennootschappen. Zodoende eerst algemene informatie en daarna specifiek aangaande het financiële stuk over DBS2 Factoring B.V. de 
vennootschap waar uw obligaties in zitten.

Samenwerking
De samenwerking met Factris gaat in hoofdlijnen erg goed, bestaande klanten zetten we gestaag over naar ons gezamenlijke platform 
met daarin de funding van Factris. De backoffice is bijna volledig geautomatiseerd of wordt door Factris binnendienst medewerkers 
opgepakt. De klanten die overgezet zijn én het systeem goed hanteren, zijn hier content mee. Met name uitzonderlijke klanten kosten 
nu nog veel tijd om te begeleiden. Nieuwe klanten stromen meteen in het platform en hebben dergelijke begeleiding niet nodig. De 
bestaande en nieuwe klanten worden op het platform begeleidt door Suzanne Worst, welke hier een dagelijkse taak aan heeft. 

Er zijn wel allerlei klanten die niet op de nieuwe wijze willen werken, omdat men de oude werkwijze zeer waardeert, wij zijn nog met hen 
in gesprek en laten hen anders op de oude werkwijze doorgaan. Deze klanten worden nog bediend door het team van DBS2 B.V., waarbij 
we wel een duidelijke scheiding hebben gemaakt tussen de platform-klanten en de klanten die met de oude werkwijze werken. Dit om 
verwarring en/of dubbele transacties te voorkomen.

Personeel
Op het personele vlak hebben wij afscheid genomen van Nikita van Dijk, welke met name bijzonder beheer deed. Wegens haar verhuizing 
heeft zij haar baan opgezegd en heeft per 30 juni afscheid genomen. Desirée Bodijn is in december met zwangerschapsverlof gegaan en 
er is in goed overleg besloten dat zij niet meer terugkomt en zodoende stopt zij per oktober 2021. Omdat het operationele werk afneemt 
zullen er geen vervangers voor deze medewerkers gezocht worden. De overige medewerkers blijven wel bij DBS2 B.V. actief.

Funding
Er zijn grote verschillen qua funding en aflossing per vennootschap. U bent obligatiehouder bij DBS2 Factoring B.V. en zoals gemeld 
gaan wij de eerste obligatielening vervroegd aflossen per 15 augustus 2021 conform de obligatievoorwaarden. De rente en aflossing 
ontvangt u via NPEX.

Tevens hebben wij alle obligatiehouders van DBS2 Factoring II B.V. afgelost, met name omdat deze vennootschap te klein was en 
daardoor verhoudingsgewijs te duur.

DBS2 Nederland B.V. lost in juli/augustus 2021 conform de obligatievoorwaarden de oudste obligatielening af. De resterende hoofdsom 
was 1,4 miljoen euro hiermee zal de lening volledig afgelost zijn.

Debiteurenportefeuille 
Er zijn geen bijzonderheden te melden, aangezien de portefeuille stabiel en gezond is. Wel daalt de portefeuille wegens teruglopende 
vraag van bestaande klanten en het overzetten van klanten naar ons platform. Hierdoor zijn er dus de liquide middelen om over te gaan 
tot vervroegde aflossing.

Financieel verslag 
Het tweede kwartaal was voor DBS2 Factoring B.V. een matig kwartaal wegens doorlopende kosten en afnemende opbrengsten. Wel 
zijn er nog verhoogde vaste kosten welke wij komend halfjaar verder zullen gaan snijden, dit om de winstgevendheid verder te verhogen.

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 een fijne zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Marel
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Balans DBS2 Factoring B.V. - 30 juni 2021

ACTIVA € PASSIVA €

Vaste Activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa 53.085 Gestort en opgevraagd kapitaal 50.000

Waarborgsommen 5.000 Overige reserves 12.431

Vlottende Activa Voorlopig resultaat 2020 28.144

Vorderingen * 712.236 Voorlopig resultaat 2021 -64.605

Liquide middelen 1.364.104 Achtergestelde lening 140.000

Vooruitbetaalde VPB 30.091 Vreemd vermogen

Belastingen -3.558

Kortlopende schulden 3.104

NPEX Obligatielening I 999.000

NPEX Obligatielening II 1.000.000

Totaal activa  2.164.516 Totaal passiva  2.164.516 

Winst- en verliesrekening april t/m juni 2021

Opbrengsten €

Administratiefee 15.720

Rentebaten 5.838

Totaal opbrengsten 21.558

Kosten

Personeelskosten 6.878

Kredietverzekering -

Juridische & Administratieve kosten 8.646

Rente en kosten bank 27.734

Voorziening oninbare debiteuren 23.395

Totaal kosten 66.654

Resultaat -45.096

(alle bedragen in EUR)

* De voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op de openstaande vorderingen a € 34.197,91


