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FFI is een tool om op basis van Audit Files
historische cijfers inzichtelijk te maken en
vanuit daar een financiële prognose op te
stellen, rekening houdend met de
gevolgen van COVID-19

BDO ondersteunt uw onderneming ten
tijde van de COVID-19 pandemie door
inzicht te bieden in de liquiditeits-
ontwikkeling van uw onderneming en
stelt u in staat om liquiditeits-
verruimende maatregelen door te
voeren.

Graag staan we u met raad en daad bij
in het nemen van economische
maatregelen, met als doel:

1. Risico’s tijdig inzichtelijk maken.
Wees voorbereid om tijdig bij te
sturen!

2. Voorbereiden op een verminderde
cashsituatie. Aan welke knoppen
kunt u draaien?

3. Ruimte creëren om deze moeilijke
periode te overbruggen. Zorg voor
kwalitatieve en voorspelbare
output voor stakeholders!

Onze tool 'Fast Financial Insight' maakt
gebruik van datagedreven modellen in
combinatie met scenarioanalyses.
Vanuit de financiële administratie
zullen historische resultaten op een
gedetailleerd niveau gemodelleerd
worden (weekbasis) welke de basis
vormen voor een liquiditeitsprognose
naar de toekomst toe.

Daarnaast kunnen er verschillende
scenario’s worden doorberekend en
verkrijgt u direct inzicht in de genomen
maatregelen en wat dit betekent voor
uw organisatie.
De output dient als input voor uw
verdere acties om grip op uw liquiditeit
te krijgen en te houden

DE ESSENTIE VAN FFI



Verkrijg snel 
inzicht in 
gedetailleerde 
historische data

Het snel inzichtelijk maken
van de historische financiële
positie is essentieel om de
‘value drivers’ van de business
te begrijpen en om te zien
waar de knelpunten van
liquiditeitstekorten (zijn of
gaan) ontstaan. Daarbij is het
essentieel om, mocht er een
overbruggingskrediet
noodzakelijk zijn, aan te tonen
dat de historische performance
goed was.

Krijg zicht op de 
zaak met een 
liquiditeitsprognose

Middels een 13 weekse
liquiditeitsprognose krijg je snel
grip op de korte termijn
inkomsten en uitgaven. Daarnaast
krijg je meteen inzicht in
enerzijds waar mogelijk een
tekort ontstaat en anderzijds aan
welke knoppen er gedraaid moet
worden om dat tekort op te
vangen. Zo kunt u ervoor zorgen
dat u in korte tijd enkele ‘quick
wins’ identificeert om zo snel in
te grijpen.

Het doorrekenen
van verschillende
scenario’s

Naast het snel inzichtelijk maken
van hoe de organisatie ervoor
staat biedt FFI de mogelijkheid
om verschillende scenario’s door
te rekenen. De toekomst is
onzeker en het doorrekenen van
verschillende scenario’s en
inzicht krijgen in hetgeen dat
betekent voor het verloop van de
organisatie is van essentieel
belang. Mocht u
overbruggingsfinanciering nodig
hebben dan is het ook essentieel
om de bank inzicht te geven in
verschillende herstel scenario’s
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VERKRIJG BINNEN 1 WEEK INZICHT

Wij brengen inzicht in de 
headroom

Wij berekenen de impact van 
de genomen maatregelen

Wij kijken met u naar 
verschillende scenario’s en 

maken deze inzichtelijk

Wij maken een analyse van de 
bancaire documenten om te 

zien welke kwetsbaarheden en 
risico’s er bestaan

Wij maken een 13-weekse 
liquiditeitsprognose op

Wij bieden een startpunt 
voor een lange termijn 

prognose

Wij maken de business drivers 
inzichtelijk om beslissingen 

met impact te nemen

Historische financials op een 
gedetailleerd niveau 

inzichtelijk

Wij kunnen u begeleiden bij 
de vervolg stappen

Zaken om 
te komen
tot grip

FFI



ONE WEEK INSIGHTS

Verkrijg binnen 1 week inzicht in: 
 Historische periode op maand of week basis op een

gedetailleerd niveau

 13 Weekse liquiditeitsprognose waarmee u inzicht
krijgt in wanneer het maximum van uw krediet
ruimte wordt bereikt

 Het doorrekenen van beoogde maatregelen. Analyse
van scenario’s in het kader van toepassing van de
NOW regeling

 Het opstellen van korte-/mediumtermijnprognoses

 Scenario analyses om herstel paden inzichtelijk en
duidelijk te maken

 Een analyse van uw bancaire documenten om te
zien welke kwetsbaarheden en risico’s bestaan

 Een document dat met enige aanpassingen en
aanvullingen (dit is de basis) gebruikt kan worden
om te komen tot een financieringsmemorandum
inzet mogelijkheden tot borgstelling



GEBORGDE FINANCIERING: GO-C REGELING

Lening & Garantie
Omvang Lening: €1,5 - €150
Garantie: 90% (MKB) tot 80% 

(Grootbedrijf)

Uitgesloten sectoren
Onroerend goed (m.u.v. 

projectfinanciering)
Financiële sector
Gezondheidszorg

Woningcorporaties

Pricing
Rente: marktconforme rente 

vergelijkbaar met  niet-
Staatsgegarandeerde lening 
Provisie: Verwerkt in rente

Afsluitfee: Max. 1%

Structuur
Looptijd: max 6 jaar

Aflossing: Lineair per kwartaal vanaf
maand 12(MKB)/18 (Grootbedrijf)

Opschorting: max 24 maanden



FINANCIERING: GO-C REGELING
 Maximaal 2x de FY19 loonsom incl. sociale lasten en de kosten van personeel

dat op de locatie van de onderneming werkt OF

 Maximaal 25% van de totale omzet van de begunstigde in 2019, OF

 Verhoging van het lening bedrag naar het begrote liquiditeitstekort o.b.v. een

liquiditeitsbegroting 12-18 maanden

 In de kern gezonde exploitatie met een bevredigend rentabiliteits- en

continuïteitsperspectief

 Fresh Money eis

 Geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.

 Maximale inzet van de overige COVID-19 steunmaatregelen van de overheid.



FINANCIERING: GO-C REGELING

 Onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint

Eustatius of Saba

 Minimaal 6 maanden opschorting huidige financieringen bij bank

 Voorlopig (vooraf) goedkeuring van RVO (doorlooptijd bij RVO tot 4 weken) na

proces bij bank

 Aanlevering YTD cijfers liquiditeitsbegroting en meerjarenprognose



DEBT ADVISORY & FINANCIAL RESTRUCTURING

Corona Support
Vraaguitval heeft gevolgen voor de
liquiditeit van uw onderneming. Wij
helpen u de gevolgen inzichtelijk te
maken, scenario’s te draaien de het
ontstane gat op te vullen

Internationale groei
Als gevolg van internationale groei past
de huidige financieringsstructuur niet
langer bij de inrichting van de
onderneming. BDO ondersteunt u bij het
structureren van de internationale
financiering.

Clubdeals
Een onderneming heeft of krijgt
financiering van meerdere partijen. Op
welke manier kunnen alle verschillende
wensen en uitgangspunten worden
gecombineerd tot een passen
financiering voor alle betrokken?

LMA Documentatie
Banken willen een financieringen steeds
vaker in omvangrijke en complexe LMA-
documentatie vastleggen. Wat zijn de
struikelblokken bij LMA documentatie en
waar ligt de onderhandelingsruimte?

Liquiditeitstekort
De onderneming bevindt zich in lastiger
vaarwater en heeft tijdelijk extra
financiering nodig. Onze analyses geven
invulling en onderbouwing van dit
financieringsvraagstuk en de gesprekken
met stakeholders.

Covenant Breach
De onderneming kan (op termijn) niet
aan bepaalde financieringsvoorwaarden
(bijvoorbeeld financiële convenanten)
voldoen. Wat is een juiste onderbouwing
hiervan en zijn de geboden aanpassingen
wel reëel?

Acquisities
Een onderneming of een private equity
partij wenst een acquisitie te doen.
Welke financieringsoplossingen zijn er
voorhanden om dit optimaal te
financieren?

Independent 
Business Review
BDO kan met behulp van data analytics,
een onafhankelijke toets uitvoeren om
de haalbaarheid van uw plan te toetsen
en de mogelijkheden van verschillende
financieringsopties in kaart te brengen.
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand gekomen,
maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen
informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies
voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om
zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in
deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten te nemen.
Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw
concrete situatie, kunt u zich wenden tot BDO Advisory B.V. of een
van haar adviseurs. BDO Advisory B.V., de met haar gelieerde

partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
schade die het gevolg is van handelen, nalaten of het nemen van
besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd
merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de
organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied
van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies
en advisory).

BDO Advisory B.V. is lid van BDO International Ltd, een
rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch
zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden. BDO
is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-
netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
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