Aanvraag BMKB-C lening plus Checklist

Om te voorkomen dat ondernemers in de problemen komen als gevolg van de Corona crisis
zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) aangepast.
Voor wie?
De BMKB - C lening is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte)
met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.
Het krediet bedraagt maximaal 1.5 miljoen euro.
De maximale looptijd bedraagt 2 jaar.
De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een financiering willen afsluiten,
maar de bank onvoldoende zekerheden kunnen bieden.
De overheid staat hierbij garant voor 90% van het geleende bedrag, in geval van een
overbruggingskrediet is dat 75%.
Hoe ?
Over het algemeen doet u via uw eigen huisbank een beroep op deze regeling. Met banken
werden al afspraken gemaakt over de beoordeling van de aanvragen (voorselectie).
Ter voorbereiding op en ter ondersteuning van een financieringsaanvraag met een beroep op
de BMKB - C lening adviseren wij u om onderstaande gegevens voorhanden te hebben
wanneer u uw aanvraag indient.
Doe met onderstaande checklist uw aanvraag. Financiering vindt niet plaats op basis van door
u te verstrekken zekerheid, maar de bank kan beoordelen aan de hand van de te verwachten
kasstroom en aflossingscapaciteit.
Checklist:
A) Algemene vragen die uw bank zal stellen:
1)

Bedrijfsgegevens, eventueel inclusief organogram van de groep, uittreksel KvK

2)

Omvang van de financieringsaanvraag en moment van aanvang financieringsbehoefte:
2a)
Welk bedrag vraagt u aan met tekstuele toelichting/onderbouwing,
2b)
Wanneer worden er liquiditeitsproblemen verwacht?
binnen 10 dagen
binnen 10 -20 dagen
na 20 dagen
kredietaanvragen met acute liquiditeitsproblemen zal men met voorrang in
behandeling nemen

3)

Toonomzetverlies aan als gevolg van Corona-crisis.
B) Wat deed u al om uw liquiditeitsproblemen te voorkomen/verminderen?:

4)

Welke acties en/of kostenmaatregelen zijn/kunnen nog worden ondernomen om de
schade van de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken, zoals maar niet beperkt tot:
besparingsmogelijkheden
opschorten aflossingsverplichtingen
NOW (nog niet mogelijk, desk bij UWV nog niet geopend)
betalingsuitstel. O.a. bij belastingen, leveranciers en verhuurder
mogelijkheden om liquiditeiten vrij te spelen o.a.:
spaarrekening
activa ten gelde maken
aanpassen inkoopbudget
strategie voor omzetherstel

C) Verwachting:
5)

6)
7)

Wat is de kredietbehoefte te baseren op de volgende uitgangspunten :
Omzetderving uitgaande van lock down t/m eind mei uitgewerkt in een
liquiditeitsscenario met een base case variant en een stress case variant
Inschatting kostenniveau na genomen maatregelen.
Verwachte omzet na herstart op 1 juni 2020, incl. aanloopperiode van drie maanden
in een base scenario en stress case scenario
D) Wat kunt u zelf opvangen?

8)

Welk deel van de kredietbehoefte kan door de onderneming worden opgevangen,
inclusief eventuele inbreng van de aandeelhouder

Daarnaast zal uw bank verzoeken om onderstaande
E) Financiële stukken ter onderbouwing van de kredietaanvraag :
•
•
•
•
•
•
•

Jaarcijfers 2018 – 2019
Overzicht lopende financieringen, plus aflossingsverplichtingen
Crediteuren overzicht
Exploitatieprognose na herstart in 1 juni 2020 en voor geheel 2021
Liquiditeitsprognose 2020 en 2021 incl. seizoenspatroon van de (sub)sector waaruit
blijkt of u in staat bent om te voldoen aan de aflossingsverplichtingen die gepaard
gaan met de nieuwe financiering.
Actuele voorraad-, debiteuren- en crediteurenlijsten (indien van toepassing)
IB-aangifte bij een aandeelhouders belang > 50%

