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Werken uw buitenlandse vestigingen met afwijkende reke-
ningschema’s wegens andere wettelijke eisen? Met de module 
Consolidatie internationaal kunt u probleemloos ook deze reke-
ningschema’s consolideren. Bovendien kunt u meerdere consoli-
datieschema’s naast elkaar gebruiken, zoals een intern en statutair 
schema. Met de module Consolidatie internationaal kunt u vanuit 
de consolidatie-administratie rechtstreeks de journaalregels uit 
uw dochteradministraties opvragen. Op deze manier kunt u na 
consolidatie vanuit de holdingadministratie posten controleren in 
de dochteradministraties zonder voortdurend van administratie 
te wisselen.

Afwijkende rekeningschema’s
Consolideer automatisch administraties met afwijkende rekening-
schema’s. Dit is belangrijke functionaliteit omdat de rekening-
schema’s van uw buitenlandse vestigingen op wettelijke gronden 
volledig kunnen afwijken.

Optimaal inzicht
Zoom rechtstreeks in op de mutatieregels van uw dochteron-
dernemingen in de consolidatie-administratie, waardoor u pre-
cies ziet hoe een saldo is opgebouwd en u correcties direct kunt 
doorvoeren. 

De afwijkende rekeningschema’s van uw buitenlandse dochterondernemingen 
moeiteloos consolideren in één holdingadministratie zonder het overzicht te verliezen? 

Reken dan op de module Consolidatie internationaal.

Voor iedereen 
met meerdere
dochteronder-
nemingen in
binnen- en 
buitenland.

Uw voordeel
Snelle en gemakkelijke consolidatie  
van de cijfers van uw verschillende 
dochterondernemingen, waarbij niet 
bestaande grootboekrekeningen in de 
holdingadministratie automatisch worden 
aangemaakt.
Perfect zicht op de cijfers van uw totale  
onderneming, doordat u verschillende 
inzichtelijke consolidatieschema’s kunt 
opstellen waarin u een onbeperkt aantal 
subholdings diep kunt gaan.
Extra functionaliteit doordat u in combinatie  
met de module Budgettering I kunt 
budgetteren op holdingniveau.

Uitbreidingsmodules
U kunt Consolidatie I uitbreiden met Consolidatie 
Internationaal.

Kosten
U investeert € 450,- voor Consolidatie I.
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Wilt u per kostenplaats zien wat er gebeurt met de kosten? Met 
de module Controllers Desk stelt u eenvoudig in hoe u de infor-
matie van een bepaald overzicht wilt groeperen. U kunt het bij-
voorbeeld opsplitsen naar perioden of kwartalen, maar ook naar 
kostenplaatsen. Dat is pas fl exibiliteit!

Wilt u de detailinformatie van het huidige jaar inzien? Met de 
module Controllers Desk zoomt u direct vanuit het verslag door 
naar de onderliggende grootboekkaart en zelfs naar de daar on-
der liggende journaalpost. Met de module Multi-YearFinancials 
zoomt u vanuit het verslag direct door naar de onderliggende 
grootboekkaart van dit jaar en van vorig jaar. Zo ziet u precies 
waar de verschillen tussen de jaren vandaan komen. Direct wij-
zigingen doorvoeren in het dagboek? Controleren en corrigeren 
gaat zo in één moeite door.

Meerdere groeperingen voor het juiste inzicht
U bepaalt zelf hoe u naar de cijfers wilt kijken. Zo vergelijkt u 
bijvoorbeeld niet alleen de cijfers van het huidige met het vorige 
jaar (of het budget van het huidige jaar), maar u kunt de cijfers 
ook groeperen naar twee verschillende invalshoeken. Zo presen-
teert u bijvoorbeeld in plaats van jaarcijfers ook eenvoudig kwar-
taalcijfers of cijfers per kostenplaats. Of u combineert die twee 

Wilt u eenvoudig tussentijds kunnen rapporteren per afdeling? Wilt u op een handige 
manier uw complete administratie nakijken en zonodig direct in het dagboek 

corrigeren? Reken dan op de module Controllers Desk.

Voor iedere 
� nanciële  

professional die 
vanuit  één plek 
wil budge� eren, 

controleren, 
corrigeren  en 
rapporteren.

Meerdere consolidatieschema’s
Gebruik verschillende consolidatieschema’s naast 
elkaar, zoals een intern en een offi cieel statutair 
consolidatieschema, een eigen schema voor 
budgettering en managementrapportage, of een 
ketting- en een kernconsolidatie.

Posten elimineren
Elimineer posten in de geconsolideerde admi-
nistratie in combinatie met de module Kosten-
verdeel II/Activity Based Costing. Leg eenmalig 
het eliminatieschema vast en de eliminatie wordt 
direct na de consolidatie uitgevoerd.

Alles automatisch
Profi teer van de automatische omrekening van 
valuta en de automatische afhandeling van deel-
namepercentages en verschillen.

Uw voordeel
Snelle consolidatie van de cijfers van uw  
verschillende (dochter)ondernemingen 
in binnen- en buitenland, waarbij 
ontbrekende grootboekrekeningen in de 
holdingadministratie automatisch worden 
aangemaakt.
Grote gebruiksvriendelijkheid doordat  
rekening-courantboekingen automatisch 
worden afgeletterd en eliminatieboekingen 
voor intercompanyboekingen vanzelf 
worden aangemaakt.
Perfect overzicht door de grafi sche weergave  
van consolidatieschema’s, inclusief update-
markering van dochteradministraties.
Flexibiliteit en inzicht doordat u meerdere  
consolidatieschema’s kunt opstellen.

Kosten
U investeert € 4.395,- voor Consolidatie
Internationaal.
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