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Katwijk, 29 oktober 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u het kwartaalverslag van DBS2 Factoring B.V. toekomen. Dit kwartaalverslag betreft het 3e kwartaal van 2021. 

Samenwerking
De samenwerking met Factris gaat goed, veel bestaande klanten zijn overgezet en werken nu via het platform. Ondernemingsbreed 
hebben wij nog circa 80 klanten die wij bedienen volgens de oude werkwijze van DBS2. In het fonds DBS2 Factoring B.V. zien wij het 
aantal klanten ook afnemen omdat zij over zijn gegaan naar het Factris platform. 

Commercieel
De aanwas van nieuwe klanten in heel 2021 is beperkt, wij hebben dit zodoende ook nader onderzocht. Veel ondernemingen die 
normaliter gebruik maken factoring blijken nu vooral gefinancierd te worden door allerlei corona-regelingen vanuit de overheid. Dus 
met uitgestelde BTW-betalingen, NOW en TOSO kan men kosteloos financieren. Wij denken dus dat vraag naar factoring weer gezonde 
proporties zal aannemen nu de regelingen vanuit overheidswege zijn gestopt.

Personeel
Door alle wijzigingen zijn er op personeelsgebied de nodige veranderingen. Desirée Bodijn is zoals eerder gemeld eind oktober uitdienst. 
Suzanne Worst zou allerlei commerciële taken oppakken maar gezien het beperkt aantal aanvragen heeft zij besloten om elders haar 
carrière voort te zetten en gaat zij eind november uit dienst. Annemarie Helmus is de laatste maanden zeer actief in de samenwerking 
met het Factris en is vanaf oktober in dienst bij het Factris-platform. 

Funding
Obligatielening 1 van € 1.000.000,- is volledig afgelost in augustus 2021 via NPEX. Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of 
obligatielening 2 ook afgelost gaat worden op korte termijn. Op dit moment zijn er nog genoeg vorderingen en zullen wij nog niet de 2e 
obligatielening kunnen aflossen. Het voordeel van NPEX is dat individuele obligatiehouders ten alle tijden hun stukken op NPEX kunnen 
aanbieden.

Debiteurenportefeuille 
Er zijn geen bijzonderheden te melden, aangezien de debiteurenportefeuille stabiel en gezond is. Er loopt nog 1 rechtszaak inzake het 
faillissement uit 2019 tegen de bestuurders van de onderneming die klant bij DBS2 was. Deze zaak duurt echter lang, wij zien echter wel 
dat de rechtbanken versneld zaken op de rol zetten en hopen hier dus meer over te vernemen. Er zijn genoeg liquide middelen.

Financieel verslag 
Het derde kwartaal was voor DBS2 Factoring B.V. een kwartaal met een operationeel resultaat van € 487,- negatief en een eenmalige 
kostenpost van € 31.220,- in verband met de vervroegde aflossing van NPEX. Daar hebben we hierna geen kosten meer van. Tevens 
zullen de personele kosten verder afnemen.

Op dit moment zijn wij in overleg met onze verhuurder, voor het einde van het jaar moeten wij bepalen of wij de huurovereenkomst willen 
verlengen of beëindigen. Normaliter zouden wij gewoon verlengen echter vanwege een dalend personeelsbestand, meer thuiswerken en 
het afnemend aantal bezoekers wat wij krijgen gaan wij ons hierop beraden. Mogelijkerwijs zullen wij dus gaan verhuizen maar als dat 
zo is zult u tijdig een bericht hiervan krijgen.

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 een fijn najaar en goede feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,

Jaap van Aalst en Willem van der Marel
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Balans DBS2 Factoring B.V. - 30 september 2021

ACTIVA € PASSIVA €

Vaste Activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa 44.786 Gestort en opgevraagd kapitaal 50.000

Vlottende Activa Overige reserves 12.431

Vorderingen * 645.623 Voorlopig resultaat 2020 28.144

Liquide middelen 415.508 Voorlopig resultaat 2021 -89.970

Vooruitbetaalde VPB 36.433 Achtergestelde lening 140.000

Vreemd vermogen

Belastingen -2.213

Kortlopende schulden 3.959

NPEX Obligatielening II 1.000.000

Totaal activa  € 1.142.350 Totaal passiva  € 1.142.350 

Winst- en verliesrekening juli t/m september 2021

Opbrengsten €

Administratiefee  2.982 

Rentebaten 1.401 

Brokerfee 25.000 

Totaal opbrengsten 29.383 

Kosten

Personeelskosten -

Kredietverzekering -

Juridische & Administratieve kosten  € 4.780 

Rente en kosten bank  € 16.090 

Voorziening oninbare debiteuren  € 9.000 

Totaal kosten 29.870 

Bruto resultaat -487

Boeterente NPEX lening I 31.220

Netto resultaat - 31.707

(alle bedragen in EUR)

* De voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op de openstaande vorderingen a € 43.197,91


