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Warmond

31 januari 2023

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u het halfjaarverslag van DBS2 Factoring B.V. toekomen.

Dit kwartaalverslag betreft het 2e helft van 2022.

Algemeen
Afgelopen halfjaar was stabiel met weinig bijzonderheden in de factoringswereld. Er zijn in 

het nieuws veel ontwikkelingen waar wij zijdelings mee te maken hebben, zoals de energie-

ontwikkelingen, oplopende rente en de wereldpolitiek met Oekraïne en Rusland. Dit heeft 

ook weer gevolgen voor de kredietwaardigheid van onze debiteuren en de mate waarmee er 

kredietlimieten worden afgegeven. 

Commercieel
Er zijn afgelopen tijd een goede hoeveelheid aanvragen geweest, wel merken we veel pieken 

en rustige momenten in het aantal aanvragen. De kwaliteit van de aanvragen is wisselend 

en zijn er met enige regelmaat branches met aanvragen die wij nooit eerder hebben gehad 

en deze kunnen wij ook niet bedienen. Voorbeelden zijn makelaars en zonnepanelen-

leveranciers.

Wij krijgen binnen DBS2 factoring B.V. geen nieuwe klanten meer.

Personeel
Er is momenteel 1 vacature, voor commercieel medewerker binnendienst. Tot op heden is er 

nog geen geschikte kandidaat voor gevonden.
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Funding
Er is nog gesproken over een nieuwe emissie bij een andere entiteit van DBS2. Dit blijkt 

achteraf iets te voorbarig want door de veranderende marktomstandigheden en grote 

rentestijgingen van laatste tijd hebben wij besloten deze voorlopig uit te stellen. 

Debiteurenportefeuille 
Er zijn geen nieuwe schades te melden bij onze vorderingen. 

Financieel verslag 
Het roerige jaar 2022 sluiten wij af met een klein negatief resultaat. In de bijlage de cijfers 

over de 2e helft 2022, hierbij is er een brutowinst van € 1.013,-. Wij hebben de intentie om in 

2023 de lening bij NPEX volledig af te lossen. Wij gaan dus positief 2023 in.

Wij zullen u in de zomer weer voorzien van onze halfjaars-update.

Met vriendelijke groet,

Jaap van Aalst

Willem van der Marel

Volgende 
update:
juli 2023
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Balans DBS2 Factoring B.V.
31 december 2022

Winst- en 
verliesrekening
juli t/m december 2022

Activa € Passiva €

Vaste activa Eigen vermogen

Financiële vaste activa 36.487 Gestort en opgevraagd kapitaal 50.000

Vlottende activa Achtergestelde lening 113.000

Vorderingen 436.719 Overige reserves -26.717

Liquide middelen 1.836 Voorlopig resultaat 2022 -4.502

Terug te ontvangen VPB 14.860 Vreemd vermogen

Belastingen -482

Kortlopende schulden 8.603

NPEX Obligatielening II 350.000

Totaal activa 489.902 Totaal passiva 489.902

(alle bedragen in EUR)

Opbrengsten €

Administratiefee -

Rentebaten -

Brokerfee 25.000

Kosten

Personeelskosten  -   

Algemene kosten 40 

Juridische & Administratieve kosten 9.360 

Rente en kosten bank 14.587 

Totaal kosten 23.987

Resultaat 1.013


