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Financial accounting:
COVENANT SHIELD
FINANCIËLE RATIO’S, VALUTAKOERSEN,
BOEKHOUDKUNDIGE REALITEIT EN
BANCAIRE PRODUCTEN



Drs. Esther Goemans-Verkleij en ir. Rolf
MichonMFE: Banken verstrekken risicomij-
dend kapitaal. Als het goed gaat met de onderne-
ming, verkrijgt de bank geen extra rendement, als
het slecht gaat met de onderneming, kan dit ten
koste gaan van het rendement van de bank. De
structurering van krediet is erop gericht de bank te
beschermen tegen een verslechtering van het kre-
dietrisico. Financiële ratio's zijn een belangrijk on-
derdeel van de kredietstructuur. Het doorbreken
van een financiële ratio resulteert in een opeisings-

grond. Op dat moment kan de bank haar invloed
doen gelden enmaatregelen (laten) nemen die haar
positie beschermen.

Vanuit dit perspectief heeft een bank het liefst
meerdere financiële ratio's en rationiveaus die wei-
nig speelruimte geven ten opzichte van de startsitu-
atie. Indien de ratio doorbroken wordt, maar de on-
derneming nog steeds onverminderd gezond is, kan
een bank immers altijd een waiver geven (dat wil
zeggen geen consequenties verbinden aan de door-
braak). Vanuit het perspectief van de onderneming
geeft dit een ongewenste afhankelijkheid van de
bank. Dit hoeft in normale tijden geen groot pro-
bleem te zijn, maar een opeisbaar krediet midden
in de huidige kredietcrisis is de nachtmerrie van
elke onderneming.

Translatierisico en financiële ratio's
Solvabiliteit, rentedekking en de verhouding tussen
de netto rentedragende schuld en het bedrijfsresul-
taat voor afschrijving en amortisatie (net
debt/ebitda) zijn demeest voorkomende financiële
ratio's in kredietovereenkomsten.

Bij de consolidatie van buitenlandse activiteiten
worden balansposten omgerekend tegen de wissel-
koers op balansdatum enwordt de resultatenreke-
ning omgerekend tegen de gemiddelde (maandulti-
mo) koers van de afgesloten periode. Op basis van de
geconsolideerde balans in de functionele valuta wor-
den vervolgens de financiële ratio's uitgerekend.

Hoe de valutasamenstelling van de externe
schuld (inclusief eventuele valutaderivaten) het
translatierisico van de financiële ratio's beïnvloedt,
wordt met een gestyleerd voorbeeld (zie voorbeeld in
kader stappen 1 t/m 3) geïllustreerd. In het voor-
beeld is er sprake van twee ondernemingen, die
identiek zijn op een uitzondering na: de ene onder-
neming rapporteert in euro's, de andere in us-dol-
lars. In het voorbeeld neemt de euro-onderneming
de us-dollar-onderneming over. De overname ge-
schiedt tegen de netto vermogenswaarde en wordt
volledig gefinancierdmet vreemd vermogen. Dit
geeft een solvabiliteitsratio van 25 procent en een
net debt/ebitda ratio van 4,0.
In het voorbeeld worden twee alternatieven om het
vreemd vermogen aan te trekken uitgewerkt:
~ als het vreemd vermogen (inclusief de herfinan-
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Elke onderneming met internationale

activiteiten staat bloot aan

translatierisico’s, elke onderneming

met externe financiering moet

voldoen aan financiële ratio’s. Een

ondoordachte combinatie van deze

twee fenomenen kan onverwachte

en zeer ongewenste uitkomsten

geven. Dat is in normale tijden

vervelend, maar kan in tijden van een

kredietcrisis zeer slecht uitpakken.

Maar gelukkig bieden de banken een

oplossing in de vorm van een

valutaderivaat. Of is dit niet zo

gelukkig...? Nee, het gebruik van

derivaten is een complexe vorm van

symptoombestrijding. De oplossing

ligt bij de bron, namelijk ratio’s

vaststellen op economische gronden.

‘Een opeisbaar
krediet midden
in de huidige
kredietcrisis is
de nachtmerrie’



Voorbeeld

Geïnvesteerd vermogen 400

EBITDA 100

Eigen vermogen 200
Vreemd vermogen 200

Euro activiteit (€)

Geïnvesteerd vermogen 400

EBITDA 50

Eigen vermogen 200
Vreemd vermogen 200

USD activiteit (€)

Geïnvesteerd vermogen 400

EBITDA 150

Eigen vermogen 200
Vreemd vermogen 600

Geconsolideerd (€)

1. Uitgangspunt Euro activiteit neemt USD activiteit over
tegen netto vermogenswaarde en Euro / USD koers = 1

Geïnvesteerd vermogen 800

EBITDA 150

Eigen vermogen 200
Vreemd vermogen(€) 600
Vreemd vermogen($) 0

Geconsolideerd (€), volledig in Euro’s gefinancierd (€)

Geïnvesteerd vermogen 800

EBITDA 150

Eigen vermogen 200
Vreemd vermogen(€) 400
Vreemd vermogen($) 200

Geconsolideerd (€), gefinancierd naar rato van EBIDTA

2. Valutasamenstelling vreemd vermogen
direct na acquisitie
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ciering van de schuld van het overgenomen be-
drijf) volledig in euro's wordt gefinancierd, heb-
ben EUR/USD koersmutaties grote invloed op de
financiële ratio's. Een koersbeweging van plus of
min 25 procent heeft een groot effect op zowel de
solvabiliteit, als de net debt/ebitda ratio;
~ als de valutasamenstelling van het vreemd vermo-
gen afgestemdwordt op de valutasamenstelling
van de ebitda, wordt het effect vanwisselkoersmu-
taties op activa en ebitda (deels) gecompenseerd
door het effect op de net debt.1 Hierdoor hebben
koersbewegingen geen effect op de net debt/ebitda
ratio en een beperkt effect op de solvabiliteit.2

Covenant shield
Helaas is de hedge van de net debt/ebitda ratio uit
bovenstaand voorbeeld niet perfect. Voor de omre-
kening worden twee verschillende koersen ge-
bruikt: de net debt wordt omgerekend tegen de wis-
selkoers op balansdatum en de ebitda wordt
omgerekend tegen de gemiddelde (maandultimo)
koers van de afgesloten periode.

In het voorbeeld is verondersteld dat de koers op
balansdatum gelijk is aan de gemiddelde koers. De
USD/EUR koersontwikkeling in 2008 laat echter
zien dat de gemiddelde koers en de koers op een ba-
lansdatum sterk uit elkaar kunnen lopen.

In stap 4 van het voorbeeld in het kaderwordt de
net debt/ebitda ratio berekend,waarbij gefinancierd
is naar rato van de ebitda. In de berekeningwordt de
net debt omgerekend tegen de koers opmaandulti-
mo, de ebitdawordt omgerekend tegen de gemiddel-
demaandultimo koers. Op basis van het koersverloop
van 2008 is hetmaximale effect op de net debt/ebitda
ratio 0,2 (per ultimo november is de net debt/ebitda

Noten

1 In dit voorbeeld wordt verondersteld dat er fiscaal geen

verschil in behandeling is tussen herwaardering van acti-

va en passiva uit hoofde van wisselkoersmutaties.

2 Het is ookmogelijk om de solvabiliteit volledig te hedgen.

Hiervoor moet de valutasamenstelling van het vreemd ver-

mogen afgestemdworden op de valutasamenstelling van

het geïnvesteerde vermogen. Bij deze hedge zal de net

debt/ebitda ratio enigszins bloot blijven staan aan transla-

tierisico. Indien de verhouding tussen de ebitda en het

geïnvesteerd vermogen in de verschillende valuta verge-

lijkbaar is, is de hedge van de solvabiliteit gelijk aan de

hedge van de net debt/ebitda ratio.



Euro/USD

Geïnvesteerd vermogen
EBITDA (€)

Geconsolideerd (€), volledig in Euro’s gefinancierd
Eigen vermogen (€)
Vreemd vermogen (€)
Solvabiliteit (%)
Net debt/EBITDA

Geconsolideerd (€), gefinancierd naar rato van EBITDA
Eigen vermogen (€)
Vreemd vermogen (€)
Solvabiliteit (%)
Net debt/EBITDA

3. Translatie-effect op financiële ratio’s waarbij
gemiddelde koers = koers balansdatum
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ratio toegenomen van 4,0 tot 4,2). Als de afspraak is
dat de net debt/ebitda ratio kleiner of gelijk aan 4,0
moet zijn, zorgt dit koersverloop ervoor dat de onder-
neming nietmeer aan haar afspraken voldoet en dat
daarmee de lening opeisbaar is geworden.

Op basis van hetzelfde koersverloop is op demo-
menten dat de ratio's gemeten worden (per halfjaar
of per kwartaaleinde), gelukkig het effect veel be-
perkter. Toch wringt het om het doorbreken van een
ratio van het toevallige koersverloop te laten afhan-
gen. Kunnen we niets doen om dit zeer ongewenste
effect te voorkomen?

Jawel, de redding komt uit onverwachte hoek,
van de banken zelf. De whizzkids van de banken
hebben eenmooi product ontwikkeld: een covenant
shield. Dit is eenmandje van forwards en opties dat
mooi in overeenstemmingmet IAS 39 of FAS 133 de
net debt/ebitda ratio (of elke andere ratio die u wilt)
beschermt tegen wisselkoersbewegingen.

Of is dit toch niet zo gelukkig...?
Het vervelende van complexe derivaten is dat gewone
mensen ze nauwelijks begrijpen,maar klaarblijke-
lijk toezichthouders en bankdirecteuren zelf ook
niet. Daar staat tegenover dat je als bankwelmooie
marges kuntmakenmet deze producten, zeker als je
hiermee kunt voorkomen dat een onderneming in
default komt door het doorbreken van haar financië-
le ratio's. Het voornaamste bezwaar is echter dat de
covenant shield een oplossing biedt voor een pro-
bleemdat er helemaal niet hoeft te zijn. Economisch
is er namelijk helemaal niets aan de hand voor een
onderneming die de valutasamenstelling van haar
externe schuld afgestemdheeft op de valutasamen-
stelling van de ebitda. Tegenover de schuld in dollars
staat immers nog steeds een ebitda in dollarsmet een
verhouding 4,0. De toekomstige dollar rente- en af-
lossingsverplichtingen kunnen prima gedektworden
door de toekomstige dollar kasstromen.

Het probleem zit in een verkeerd gedefinieerde
net debt/ebitda ratio. De combinatie van balans-
grootheden en periodegrootheden is altijd een ge-
vaarlijke combinatie, die goed doordacht moet wor-
den. Zo zou een ondernemingmet een sterk
seizoenspatroonmet de bank(en) moeten afspreken
dat de net debt uitgerekend wordt als een gemiddel-
de over de afgelopen vier kwartalen. Een zelfde af-
spraak verkleint ook het besproken translatierisico
van de net debt/ebitda ratio aanzienlijk. De echte
oplossing is nog eenvoudiger: een onderneming
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4. Effecten van het 2008 Euro/USD koersverloop op
financieringsratio’s
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met een grote afhankelijkheid van een buitenland-
se valuta moet met haar bank(en) afspreken het net
debt/ebitda ratio uit te rekenen op basis van dezelf-
de (boekhoudkundige) wisselkoersen. Hiertoe moet
een onderneming haar banken inzicht geven in de
valutasamenstelling van haar net debt en deze ver-
volgens extra comptabel omrekenen op basis van de
gemiddelde koers. De aldus naar euro's omgereken-
de net debt dient gebruikt te worden voor de bereke-
ning van de net debt/ebitda ratio's. Zoals stap 3 uit
bovenstaand voorbeeld laat zien, is het danmoge-
lijk om de net debt/ebitda ratio te neutraliseren
voor wisselkoersbewegingen.

Concluderend
Vaakwordt de oplossing voor problemen gezocht in
ingewikkelde oplossingen. Zo ook in de financiële
wereld. Het lijkt soms of een oplossing alleen goed of
interessant is, als deze gepaard gaatmet sexy, com-
plexe producten.We hebben recent allemaalmogen
meemakenwaar dat toe leidt. In de praktijk blijkt dat
voor de uitvoering van een financieringsbeleid door-

gaans geen complexe instrumenten nodig zijn.
Het gebruikmaken van simpele oplossingen vergt

wel enige discipline. Jemoet immers het lek in je dak
niet gaanmaken als het regent. Elke onderneming
moet haar businessplan c.q. strategie vertalen in een
financieringsbeleid. De consequenties van afwijkin-
gen van het businessplanmoeten bewaaktworden
en vertaaldworden naar het financieringsbeleid.

Onderdeel van een goed doordacht financie-
ringsbeleid is ook de vraag hoe de onderneming om-
gaat met translatierisico's en hoe deze en andere ri-
sico's vertaald worden in de juiste financiële ratio's.
Het volstaat niet om voor de definities van de finan-
ciële ratio's te vertrouwen op de deskundigheid van
de banken. Vanuit het perspectief van een bank is
immers een financiële ratio die onterecht doorbro-
ken wordt geen probleem,maar voor een onderne-
ming geeft dit een ongewenste afhankelijkheid van
de bank.

Esther Goemans-Verkleij en Rolf Michon zijn senior consultant

respectievelijk directeur bij Orchard Finance Consultants.


