VOORDELEN VAN FACTORING
Dankzij factoring van abcfinance levert FashionKick direct alle inkomende bestellingen.
Door de uitstekende administratieve service zijn de bedrijfskosten bovendien verlaagd
en is de omzet gestegen. Dat is snel verdiend.

WAAROM KIEZEN VOOR FACTORING VAN ABCFINANCE?
Meer dan 15 jaar ervaring binnen o.a. de modebranche.
Binnen 24 uur een oplossing op maat.
Als onderdeel van de abcbank GmbH, beschikken wij over
onbeperkte liquide middelen.
Tot 90% van de factuurwaarde gefinancierd.
Verbetering van de liquiditeit.
Bescherming tegen dubieuze debiteuren.
Ontzorging van het debiteurenbeheer.
Contact met uw persoonlijke adviseur.

Benieuwd of factoring ook een geschikte oplossing is voor uw
financieringsvraagstuk? Neem dan contact op met een van onze
specialisten voor een advies op maat.

Leasing
Beemdstraat 1d

Tel.: + 31(0)40 239 30 90

5653 MA Eindhoven

Fax: + 31(0)40 243 91 82

leasing@abcfinance.nl

Factoring & Collections
Savannahweg 71

Tel.: + 31(0)30 243 12 24

factoring@abcfinance.nl

3542 AW Utrecht

Fax: + 31(0)30 243 13 34

collections@abcfinance.nl

Volg ons en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
www.abcfinance.nl
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De modebranche kent zijn eigen wetten. Wat vandaag ‘in’ is,
moest gisteren in de winkel liggen en is overmorgen alweer
‘uit’. Snel kunnen schakelen is daarom essentieel voor uw
bedrijfssucces. Wanneer u een order ontvangt moet u direct
kunnen inkopen, ook al heeft de klant nog niet betaald. Dit kan
behoorlijke cash-flow uitdagingen opleveren. Herkenbaar? Dan
is factoring van abcfinance dé oplossing voor uw organisatie.

Factoring is een flexibele financieringsvorm die meegroeit met de
omzet van uw bedrijf. Het werkt als volgt: wij kopen uw facturen op
de dag van facturatie en betalen vrijwel direct het volledige factuur
bedrag minus vooraf overeengekomen kosten aan u uit. Benieuwd
hoe dit in de praktijk werkt? Lees dan het volgende voorbeeld.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
Naam bedrijf:

FashionKick

Omschrijving:

Familiebedrijf met 20 medewerkers,

			

14 jaar actief in de modebranche

Aantal debiteuren:

130 in Nederland, België en Duitsland

Betalingstermijn debiteuren:

30 dagen

Situatie: liquiditeitskrapte
FashionKick ontvangt gemiddeld pas na 50 dagen het volledige factuurbedrag, waardoor de
betalingstermijn van 30 dagen flink wordt overschreden. Dit levert FashionKick ten eerste
een renteverlies op van € 5.000. Daarnaast betaalt FashionKick jaarlijks € 10.000 aan
incassokosten en schrijft het bedrijf gemiddeld € 15.000 per jaar af op oninbare facturen.
De liquiditeitsdruk die hieruit voortvloeit kost ook geld. De vervolgorders kunnen niet direct
worden verwerkt met minder omzet tot gevolg. Tevens kan FashionKick haar leveranciers
niet op tijd betalen, waardoor de betalingskorting niet wordt benut. Bovendien zorgt de
liquiditeitskrapte voor extra administratieve rompslomp.
De oplossing: factoring van abcfinance

MODE- EN TEXTIELFACTORING
Met factoring bieden we een passende

pieken die de verschillende collecties en

oplossing voor het financieringsvraagstuk

seizoenen met zich meebrengen.

van FashionKick. De groothandel profiteert
van beter kosteninzicht, betalingskorting bij

In het rekenvoorbeeld zijn de kosten van

leveranciers en schrijft bovendien minder

onze maatoplossing overzichtelijk in kaart

af op dubieuze debiteuren. Daarnaast houdt

gebracht voor een duurdere (winter)collectie.

abcfinance rekening met de liquiditeits

REKENVOORBEELD FACTORING
Omzet

€ 2.600.000

Aantal debiteuren

130

Betalingstermijn

50 dagen

Uitstaand saldo

€ 1.000.000

Mogelijke financiering

€ 900.000

Factorloon + rente

€ 25.000

Gemiddelde besparing op personeelskosten (0,25 FTE)

€ -10.000

Netto kosten per jaar

€ 15.000

Overige mogelijke besparingen door factoring
Minder afschrijving op dubieuze debiteuren

€ -15.000

Betalingskorting leveranciers

€ -10.000 (minimaal)

