
Uw huidige financieringsovereenkomsten bevatten convenanten. Wat is de impact van alle COVID-19 maatregelen op 
bank ratio’s? Houd deze scherp in de gaten zodat u ook over zes maanden of aan het einde van het jaar nog aan de 
convenanten voldoet.

Wij zijn IMAP Netherlands, een corporate finance adviesbureau met veel ervaring op het gebied van financieren, 
herstructureren en aan- en verkopen van bedrijven. We zijn nuchtere Nederlanders maar óók onderdeel van een sterk 

internationaal netwerk. We zijn met name sterk in de “middenmarkt”. Grof gezegd, transacties van 5 tot 250 miljoen euro, in 
alle sectoren. IMAP Nederland behoort tot de beste M&A advieskantoren in Nederland. IMAP Nederland is opgericht in 2005 

en heeft meer dan 250 (inter)nationale transacties succesvol afgerond. 
Wij hebben 2 kantoren in Nederland: in Amsterdam en Rotterdam.

IMAP Netherlands | 
Met het juiste financiële inzicht, houdt u controle en neemt 
u de juiste beslissingen.

Voor meer informatie: www.imap.nl

WILT U UITLEG OVER DE TOOL? OF WETEN WAT U MOET DOEN ALS U NIET AAN DE CONVENANTEN VOLDOET?  
NEEM GERUST CONTACT OP MET ONS TEAM VAN SPECIALISTEN:

RECENTE ONTWIKKELINGEN HEBBEN EFFECT OP UW BANK CONVENANTEN

16 April  2020

De onderstaande  maatregelen en ontwikkelingen zijn van invloed op uw bankstand:
▪ uitstel van aflossing en rente bij de bank
▪ uitstel van belastingen (BTW, loonheffingen, vennootschapsbelasting)
▪ nieuwe of verruimde financieringsopties (BMKB-kredieten, GO-financiering)
▪ Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
▪ mindere omzet en latere ontvangst van debiteuren
▪ uitstel van betalingen aan leveranciers

IMAP Netherlands heeft een tool ontwikkeld waarmee u als ondernemer op een simpele manier kunt 
berekenen of u eind 2020 of 2021 nog aan de meest voorkomende bankratio’s voldoet.

Hiermee krijgt u inzicht in:
▪ welke voorwaarden in uw kredietovereenkomst mogelijk worden geschonden
▪ of u proactief met de bank in onderhandeling moet over tijdelijke opschorting van de voorwaarden 

en de continuering van uw financiering

Het niet meer voldoen aan één of meer van de convenanten betekent dat u in default bent en dat kan leiden tot een 
aanpassing van de voorwaarden. Zo kan de rente omhoog gaan, een zogenaamde waiver fee in rekening gebracht 
worden en extra aflossing geëist worden. Neem in dat geval contact met ons op. Wij adviseren u graag hoe u 
maatregelen van de bank kunt voorkomen.
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Bank convenanten 2019 2020 2021

Banknorm Voorwaarde in KO

Netto schuld / EBITDA 2.0x 3.6x 3.1x 3.0x Ja

Netto schuld / EBIT 2.1x 3.7x 3.3x 3.5x Ja

Cash flow beschikbaar voor afloss ing en rente / Debt service 1.5x 1.2x 1.2x 1.3x Ja

Eigen vermogen / Totaal  eigen vermogen en pass iva 29% 41% 45% n.v.t Nee

Voldoet u nog aan uw bank convenanten? Ja Nee Nee

Krediet Overeenkomst ('KO')


