Bijlage 13: jaarrekening, ondernemingsgrootte en OIM-controle (Onderneming In Moeilijkheden)

1. Toelichting
Volgens de Europese regels mag Screen Flanders geen steun toekennen aan een onderneming die
zich volgens bepaalde theoretische parameters in moeilijkheden bevindt. De definitie van
onderneming in moeilijkheden (OIM) is terug te vinden in artikel 2, punt 18 van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
Door het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 is vanaf 2022 de toestand van
jouw onderneming bij indiening bepalend. Dat betekent dat wanneer bij indiening van uw
aanvraag wordt vastgesteld dat uw onderneming een OIM is, uw aanvraag sowieso
onontvankelijk is en blijft.
Daarom raden we aan om de parameters die bij de OIM-controle worden gebruikt doorheen het
boekjaar goed op te volgen voor uw onderneming. Zelfs al is uw productiehuis naar uw gevoel
niet in moeilijkheden, dan kan dat volgens de parameters toch anders zijn. Misschien is een
kapitaaloperatie noodzakelijk om de situatie te verbeteren. Doe dat dan tijdig. Uw boekhouder of
accountant kan u hierbij helpen.
Alvorens je de OIM-controle kan doen, dien je de grootte van jouw onderneming te bepalen,
volgens de Europese KMO-definitie. Daarbij dien je ook een goed overzicht te hebben van de
groepsstructuur. Onderaan vindt u een handig stappenplan.
Via deze link kan u de praktische aanpak van deze OIM-controle vinden alsook de rekenmodules
die het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft opgemaakt. Let op wanneer uw onderneming
deel uitmaakt van een groep, want dan dient de analyse ook te gebeuren op groepsniveau, en dat
zowel voor een KMO als voor een GO. Om bij een steunaanvraag aan te tonen dat u de OIMcontrole heeft gedaan en geen OIM bent, dient u de ingevulde modules toe te voegen aan uw
aanvraagdossier.

2. Noodzakelijk toe te voegen documenten voor bijlage 13
A.
B.
C.
D.

Groepsstructuur mét percentages (zie voorbeeld);
Jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren van de aanvrager;
Geconsolideerde jaarrekening van de groep indien beschikbaar (al of niet neergelegd);
Overzicht balanstotaal, omzet en VTE’s van alle ondernemingen binnen de groep
(document ‘ondernemingsgrootte’);
E. Ingevulde rekenmodule onderneming in moeilijkheden.
F. Bij een eerste aanvraag en eventuele wijzigingen de statuten van het productiehuis.
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De OIM-controle gebeurt steeds op de cijfers van de laatst neergelegde jaarrekening. Indien u in
een lopend jaar een regularisatie doet, kan u de kapitaaloperatie laten vastleggen bij notariële
akte en deze akte samen met de tussentijdse financiële staten, voor waar en echt verklaard door
een boekhouder/accountant of revisor, toevoegen aan uw aanvraagdossier. Deze documenten
moeten op moment van de aanvraag in het dossier aanwezig zijn. Anders kan er geen rekening
meer mee worden gehouden.

3. Stappenplan:
STAP 1: Bepaling van de ondernemingsgrootte
Voor elke onderneming waarbinnen in de groep een verbondenheid van meer dan 25 % bestaat
dient u balanstotaal, omzet en aantal VTE te geven en dit voor laatste twee afgesloten boekjaren.
U kan daarvoor de Excel ‘ondernemingsgrootte’ gebruiken die ter beschikking wordt gesteld op
de website. Deze dient u toe te voegen aan uw aanvraagdossier.
De ondernemingsgrootte wordt met bovenstaande gegevens bepaald volgens de Europese KMOdefinitie.
STAP 2: Te berekenen ratio’s voor de OIM-controle
• U kan daarvoor gebruik maken van de rekenmodule die u kan vinden via deze link. Deze dient u
digitaal toe te voegen aan uw aanvraagdossier. Het tabblad ‘stand-alone’ kopieert u voor elke
individuele onderneming binnen de groep en vult u aan. Indien er een geconsolideerde
jaarrekening beschikbaar is voor de groep is het voldoende om deze verhouding enkel na te
kijken o.b.v. de geconsolideerde cijfers én bijkomend ook voor de aanvragende onderneming.
Ongeachte de grootte van de onderneming zal steeds de ratio EV/GK worden gecontroleerd.
Indien uw onderneming (en de groep) een grote onderneming is, zullen bijkomende ratio’s
berekend moeten worden (die verschijnen onderaan de rekenmodule nadat u de grootte hebt
ingevuld). U dient (eventueel samen met uw boekhouder/accountant) de rekenmodules die het
Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft opgemaakt verder in te vullen en toe te voegen bij
uw aanvraagdossier.
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