
Wat is de impact op uw cash flow van de volgende maatregelen en ontwikkelingen?

 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

Door middel van diepgaande analyse, dashboards en verschillende scenario’s brengt IMAP 
Netherlands uw cash flow gedetailleerd in kaart

Hiermee krijgt u inzicht in:
 waar en wanner er mogelijke liquiditeitstekorten ontstaan (cash flow gaps)
 de invloed van elke individuele maatregel heeft op de ontwikkeling van uw cash flow

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.
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WILT U EEN UITLEG OVER DE CASH FLOW ANALYSE EN OPTIES?  
NEEM GERUST CONTACT OP MET ONS TEAM VAN SPECIALISTEN:

RECENTE ONTWIKKELINGEN HEBBEN EFFECT OP UW CASH FLOW PROGNOSE.

VOORBEELD WEEKSTAND LIQUIDE MIDDELEN (EUR ‘000)

CASH FLOW GAP

MET INZICHT EN 
MAATREGELEN

ZONDER INZICHT EN 
MAATREGELEN
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