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Katwijk, 29 juli 2022
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u het halfjaarverslag van DBS2 Factoring B.V. toekomen. Dit halfjaarverslag betreft de eerste helft van 2022. 

Algemeen
Er is voor ons sprake van een trendbreuk in positieve zin, na maanden zo niet jaren rekening te moeten houden met alle invloeden van 
corona en de onzekere tijden merken wij nu dat wij weer vooruit gaan. Hierbij is weer meer beweging in de markt, goede contacten met 
bestaande klanten en daardoor weer ontwikkelingen. Vanaf 1 september zullen wij naar een nieuw pand gaan, aan de Hereweg 83e in 
Warmond, een pand waar we zelfstandig in zitten en op enkele minuten van Van der Valk Leiden/Sassenheim met vele mogelijkheden. 
Daarnaast is er een nieuwe huisstijl met logo in ontwikkeling, welke vanaf september in alle communicatie zal doorgezet worden. 

Commercieel
De laatste maanden hebben wij weer vele positieve gesprekken met potentiële klanten, zij meldden zich zelf weer bij ons. Ons marketing 
- campagnes zijn weer van start gegaan en met name via de online-kanalen zien wij weer positieve aantallen leads binnen komen. Uit 
deze leads kunnen wij een goede hoeveelheid klanten bedienen die of via onze samenwerking-partners worden bediend of door onszelf 
worden bediend. 

Personeel
Het operationele team heeft geen wisselingen gehad, wel is één medewerker minder gaan werken voor DBS2. Wij zijn hierdoor en 
vanwege de toegenomen activiteiten weer op zoek naar een administratieve medewerker binnendienst, maar verwachten daar pas na de 
vakantieperiode de eerste sollicitanten. 

Funding
Bij DBS2 Factoring zijn we druk bezig geweest met aflossen, want de volumes namen af door onze samenwerking en de
marktomstandigheden. Door de trendbreuk van afgelopen maanden zullen wij na de zomerperiode de plannen voor de langere termijn 
verder uitwerken en zal er ook qua funding meer bekend worden. Er zijn nog geen nieuwe fundingsplannen. Als wij werkelijk weer gaan 
groeien in transactie-aantallen zal daar wel de benodigde funding voor nodig zijn. Omdat wij al hebben aangegeven te gaan aflossen bij 
NPEX zullen wij dat doorzetten, de aflossing duurt echter langer dan verwacht en gehoopt. Dit komt vooral omdat de portefeuille met 
vorderingen geleidelijk binnen komt en de liquide middelen langzamer binnenkomen dan gepland. Wij hebben nog steeds het streven om 
voor eind 2022 alle obligatiehouders van DBS2 Factoring BV afgelost te hebben. De notering aan NPEX zal dan ook verdwijnen.

Debiteurenportefeuille 
Er zijn geen nieuwe schades bij debiteuren geweest, dit is al langere tijd zo en zal ook gunstig zijn bij de afrekening met onze 
kredietverzekering omdat daar een bonus/malus aan vast hangt. 

Financieel verslag 
De eerste helft van dit boekjaar staat in het teken van de afbouw van dit fonds en levert minder opbrengsten op en wel eenmalige kosten 
zoals de boeterente voor obligatiehouders. Er is zodoende een negatief resultaat maar dat is ingecalculeerd voordat wij besloten dit 
fonds af te bouwen. 

Voor ons begint nu de zomervakantie, ik wens u alle een mooie zonnige periode toe. U ontvangt in het najaar weer een nieuwsupdate 
van ons.

Met vriendelijke groet,

Jaap van Aalst en Willem van der Marel
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Balans DBS2 Factoring B.V. - 30 juni 2022

ACTIVA € PASSIVA €

Vaste Activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa 36.487 Gestort en opgevraagd kapitaal 50.000

Vlottende Activa Achtergestelde lening 100.000

Vorderingen 323.606 Overige reserves -96.173

Liquide middelen 1.556 Voorlopig resultaat 2022 -5.514

Terug te ontvangen VPB 43.134

Vreemd vermogen

Belastingen -591

Kortlopende schulden 7.062

NPEX Obligatielening II 350.000

Totaal activa  € 404.784 Totaal passiva  € 404.784 

Winst- en verliesrekening januari t/m juni 2022

Opbrengsten €

Administratiefee 471

Rentebaten 302

Brokerfee 50.000

Totaal opbrengsten 50.773

Kosten

Personeelskosten -

Kredietverzekering -

Juridische & Administratieve kosten  7.421

Rente en kosten bank 30.866

Incidentele boeterente obligatiehouders 18.000

Totaal kosten 56.287

Netto resultaat - 5.514

(alle bedragen in EUR)


