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consolidAtie internAtionAAl

De afwijkende rekeningschema’s van uw buitenlandse dochteronderne-
mingen moeiteloos consolideren in één holdingadministratie zonder het 
overzicht te verliezen? Reken dan op de module Consolidatie internationaal.

voor wie
Voor iedereen met meerdere 
dochterondernemingen in 
binnen- en buitenland.

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

optimAAl inzicht
Zoom rechtstreeks in op de mutatieregels 
van uw dochterondernemingen in de 
consolidatie-administratie, waardoor  

u precies ziet hoe een saldo is opgebouwd 
en u correcties direct kunt doorvoeren.

meerdere consolidAtie-
schemA’s
Gebruik verschillende consolidatieschema’s 
naast elkaar, zoals een intern en een  
officieel statutair consolidatieschema, 
een eigen schema voor budgettering  
en managementrapportage, of een  
ketting- en een kernconsolidatie.

Werken uw buitenlandse vestigingen met afwijkende rekeningschema’s wegens andere 
wettelijke eisen? Met de module Consolidatie internationaal kunt u probleemloos ook deze 
rekeningschema’s consolideren. Bovendien kunt u meerdere consolidatieschema’s naast 
elkaar gebruiken, zoals een intern en statutair schema.

* Uitbreiding op de  
module Consolidatie I.
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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 gebruiksvriendelijk-
heid doordat rekening-cou-
rantboekingen automatisch 
worden afgeletterd en  
eliminatieboekingen voor 
intercompanyboekingen  
vanzelf worden aangemaakt.
 

 Perfect overzicht door  
de grafische weergave  
van consolidatieschema’s,  
inclusief update-markering 
van dochteradministraties.

 Flexibiliteit en inzicht 
doordat u meerdere  
consolidatieschema’s  
kunt opstellen.

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 dochter-
administraties zonder voortdurend van administratie te wisselen.

posten elimineren
Elimineer posten in de geconsolideerde 
administratie in combinatie met de 
module Kostenverdeel II/Activity Based 
Costing. Leg eenmalig het eliminatieschema 
vast en de eliminatie wordt direct na de 
consolidatie uitgevoerd.

Alles AutomAtisch
Profiteer van de automatische omrekening 
van valuta en de automatische afhandeling 
van deelnamepercentages en verschillen.

consolidAtie internAtionAAl




