BENCHMARK

CONSOLIDATIE

Hoe gaan CFO’s om met consolidatie? Is het een verplicht nummer dat ze één
keer per jaar met de nodige tegenzin aanpakken? Of is consolidatie een extra
instrument om de business op maandelijkse business aan te sturen. In deze
CFO Benchmark gaan we op zoek naar de visie van de CFO op consolidatie.
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BEKIJK HET HELE PROCES,
NIET ALLEEN DE TOOL
Hebben we het over consolidatie, dan komen we onvermijdelijk bij de nood
aan transparantie terecht. Wanneer de CFO een consolidatietool inzet, dan wil
hij makkelijk kunnen volgen hoe de geconsolideerde cijfers tot stand komen.
Belangrijk is daarbij dat consolidatie en rapportering naadloos op elkaar
aansluiten, anders heeft de hele oefening nauwelijks zin.
 DRIES VAN DAM M E |  JE RRY DE BRIE

Hoe de financiële functie vandaag met consolidatie omgaat, vormde het centrale thema
van een online bevraging door CFO Magazine.
We legden onze vragen voor aan een staal
respondenten met een goede spreiding: voornamelijk CFO’s (56%) en controllers (25%), bij
bedrijven van diverse omvang – waarvan 35%
beursgenoteerd – en afkomstig uit diverse
sectoren. Een kwart van de bevraagde ondernemingen consolideert meer dan twintig entiteiten, een kwart zelfs meer dan vijftig.
Consolidatie is een verplicht nummer, zegt
één op vijf van de bevraagde bedrijven (22%),
maar biedt evengoed een extra instrument om de business mee te sturen (22%).
Doorgaans gelden beide standpunten (57%)
als drijfveer voor consolidatie. “Vooral de
bedrijven die onder Belgian GAAP vallen,
beschouwen consolidatie vaak louter als
een verplichting”, zegt Patrick Van Gaelen,
managing partner bij Seefo. Dat bedrijf specialiseert zich in financiële consulting en staat
in de markt bekend als implementator van de
consolidatietool LucaNet. “Een gewone Belgische jaarrekening is voor de CFO nauwelijks
bruikbaar voor de sturing van het bedrijf.” Bij
ondernemingen die volgens de IFRS rapporteren, ligt dat anders. “Die lay-out is helemaal
anders”, legt Patrick Van Gaelen uit. “Je hebt
er direct zicht op onder meer brutomarges en
segmentering.”
NIET OVERAL INGEBED
De houding van een bedrijf tegenover consolidatie hangt uiteraard ook in grote mate af
van het type onderneming. Een holding heeft
heel andere behoeften op het vlak van sturing

dan een operationele entiteit. Voor een holding
zal de beschikbaarheid van geconsolideerde
informatie in principe veel belangrijker zijn,
bijvoorbeeld in het kader van beslissingen rond
investeren en desinvesteren. “Heel wat ondernemingen vrezen wellicht nog altijd dat consolidatie een lastige oefening is, iets dat veel
tijd en moeite vraagt”, zegt Kristof Vanherle,
managing partner bij Seefo. “Ze beschouwen
consolidatie als iets waar ze onvoldoende expertise voor in huis hebben en waarop ze hun
tanden stuk zullen bijten.”
Anders gezegd: algemeen gesproken kunnen
we consolidatie nog niet altijd als een vertrouwd onderdeel van het finance landschap

LEES DIT ARTIKEL
INDIEN U WILT WETEN:
• Wat voor de Belgische CFO
de uitdagingen zijn op het vlak
van consolidatie
• Waarom consolidatie meer is
dan een kwestie van de juiste
tools
#consolidatie #tools
#processen #digitalisering

U consolideert omdat…

						

21,57%
56,86%

21,57%

■ Het een verplichting is
■ Het een tool is waarmee u
de business aanstuurt
■ Beide
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Hoe vaak consolideert u?
beschouwen. “Consolidatie gebruiken als
						
instrument om mee te sturen is zeker
nog niet overal ingebed, dat is duidelijk”,
zegt Kristof Vanherle. “Maar dat heeft
wellicht ook te maken met het feit dat
sommige ondernemingen de oefening
maar één keer per jaar doen – en dan
telkens weer vaststellen dat het een
behoorlijk pittig verhaal is.” Al kunnen
we daar meteen een kanttekening bij
■ maandelijks 62,75%
plaatsen. “Consolidatie hoeft op zich niet
■ elk kwartaal 19,61%
bijzonder ingewikkeld te zijn”, relativeert
■ halfjaarlijks 13,73%
Patrick Van Gaelen. “Heeft een organi■ jaarlijks 3,92%
satie weinig intercompany transacties,
dan is consolidatie niet veel meer dan
wat cijfers bij elkaar optellen. Zijn er wel
veel bewegingen tussen de entiteiten van
een groep, dan wordt het al snel een anVolgens welke standaarden consolideert u?
der paar mouwen.”

						
MAANDELIJKSE CONSOLIDATIE
Cijfers zorgen voor inzicht en vormen
zo een basis voor de beslissingen over
de koers die een bedrijf wil varen. Ruim
acht op tien van de bevraagde ondernemingen beschouwt consolidatie als een
goed hulpmiddel om de business mee
aan te sturen. “Het hangt allemaal wat
af vanuit welk standpunt je de zaken
■ IFRS 50,98%
bekijkt”, vindt Patrick Van Gaelen. “Wil
■ BEGAAP 39,22%
je een onderneming van heel nabij, con■ Andere GAAP 9,80%
■ Interne accounting manual 11,76%
■ Overige 1,96%

creet aansturen, dan moet je op weekbasis werken. Dat doe je met operationele
gegevens. De financiële cijfers zijn pas
op het einde van de maand beschikbaar.
In het beste geval bevestigen ze – uitgedrukt in euro – wat het bedrijf al kon
zien in de operationele cijfers.”
In die context is het bijzonder nuttig
om maandelijks over geconsolideerde
financiële informatie te beschikken. Nog
sneller – bijvoorbeeld op weekbasis – is
niet haalbaar. “In de praktijk verloopt
ook het facturatieproces vaak per
maand”, vervolgt Patrick Van Gaelen. “Je
kunt uiteraard wel telkens de verkoop
van de voorbije week becijferen en via
costing de vinger aan de pols houden.
Maar ook dan kun je de finale toetsing
eigenlijk maar doen op het einde van de
maand – of per kwartaal – op basis van
de geconsolideerde financiële gegevens.”
Bijna acht op tien van de bevraagde bedrijven hebben in het finance team een
medewerker die formeel voor de consolidatie verantwoordelijk is. “Dat bevestigt het gewicht van consolidatie”, zegt
Kristof Vanherle. “Bij de start duidt de
CFO vaak een Chinese vrijwilliger aan,
maar we zien dat de consolidatiefunctie
zich daarna doorheen de tijd organisch
ontwikkelt.”

PATRICK VAN GAELEN, MANAGING PARTNER BIJ SEEFO:

“Waarom consolideren? Omdat een gewone Belgische
jaarrekening voor de CFO nauwelijks bruikbaar is
voor de sturing van het bedrijf.”
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KRISTOF VANHERLE, MANAGING PARTNER BIJ SEEFO:

“Zodra de complexiteit van de omgeving toeneemt
– met bijvoorbeeld veel fusies en acquisities – dan
kan finance niet om een gespecialiseerde tool voor
consolidatie heen.”
GOUD WAARD
Consolidatie is een functie waar soms
wat verloop bij te merken is. “Dat maakt
het niet altijd makkelijk”, aldus Patrick
Van Gaelen. “Consolidatie – zeker voor
de IFRS – is geen goedkope functie. Het
is bovendien een takenpakket dat niet
voor iedereen is weggelegd.” Een degelijke consolidatiemanager die op langere
termijn in het team aan boord blijft, is
dan ook goud waard. Zeker wanneer
blijkt hoeveel mandagen de consolidatie per kwartaal in beslag neemt: twee
dagen (20%), drie tot vijf dagen (18%),
maar soms ook tot twintig dagen (14%)
of meer. Kristof Vanherle: “Meer dan tien
mandagen – of zelfs meer dan twintig –
met consolidatie bezig zijn, dat wijst volgens mij op een onderliggend probleem.
Het is duidelijk dat in die gevallen er iets
scheelt met de processen en de bijhorende informatiedoorstroming.”
IN DE VINGERS
De mate waarin een onderneming tijd
en moeite investeert in haar consolidatie, hangt daarnaast ook samen met de
frequentie waarmee dat gebeurt. “Als
je maar één keer per jaar consolideert,
dan hoeft het niet te verbazen dat er

vaak geen link is met de maandelijkse
rapportering”, zegt Patrick Van Gaelen. “Wanneer je de hele intercompany
reconciliatie maar één keer per jaar
uitvoert, dan staat dat proces volledig
op zichzelf. En ja, dat is erg (lacht).”
Ergens verbaast dat niet. Hoe minder
frequent een onderneming een consolidatie uitvoert, hoe groter de kans dat ze
de oefening niet helemaal in de vingers
heeft – en dus meer tijd zal moeten besteden dan een meer ervaren collega of
concurrent. Nochtans slaagt ook bijna
10% van de bevraagde ondernemingen
erin de consolidatie binnen één mandag
af te ronden. Kan dat alleen maar bij
kleine ondernemingen met een eenvoudige structuur? “Niet noodzakelijk”,
legt Patrick Van Gaelen uit. “Die snelle
consolidatie kan ook wijzen op een
groepsstructuur waarbij alle entiteiten
op hetzelfde ERP-platform werken. Dat
lost de problematiek van de intercompany reconciliatie bij de bron op. Die entiteiten kunnen rechtstreeks in elkaars
ledger boeken, wat ervoor zorgt dat de
consolidatie daarna meteen een heel
stuk eenvoudiger uitdraait.”
Los van het aantal mandagen dat een
consolidatieoefening kost, spelen de

Sluit de consolidatie aan bij de
managementrapportering?		

						

■ Ja
■ Nee

86,27%
13,73%
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Gebruikt u een specifieke tool
voor consolidatie?

gehanteerde deadlines uiteraard een
rol. Maar ook in het geval van de door						
looptijd hangt veel af van de frequentie
waarmee een onderneming het consolidatieproces opzet. Bij vier op tien bedrijven bedraagt de doorlooptijd hooguit
twee dagen. Eén op vijf doet er vijf tot
tien dagen over. “Die lange doorlooptijd
is typisch voor een onderneming die
maar één keer per jaar consolideert”,
weet Kristof Vanherle. “Moet de consolidatie mee met de maandelijkse rappor■ ja, een specifieke tool 70,59%
tering, dan heeft het bedrijf het proces
■ ja, excel 17,65%
intussen wel in de vingers en blijft de
■ nee, dit zit in mijn ERP pakket 9,80%
■ NVT 1,96%
doorlooptijd beperkt.” De bevindingen
uit de rondvraag bevestigen die analyse.
63% van de bevraagde bedrijven voert
maandelijks een consolidatie uit. Amper
4% houdt het bij een jaarlijkse consolidatie, wellicht met de raad van bestuur
die de jaarcijfers moet goedkeuren als
deadline. Eén op vijf bedrijven kiest voor
consolidatie op kwartaalbasis.
AANSLUITING OP RAPPORTERING
Kijken we naar de standaarden die de
bedrijven hanteren bij de consolidatie,
dan geeft de helft van de respondenten
(51%) aan volgens de IFRS te werken.
Vier op tien (39%) van de bedrijven volgt
de Belgian GAAP. “Meer en meer bedrijven kiezen voor de IFRS”, zegt Kristof
Vanherle. Heeft dat te maken met de
eerder aangehaalde opmerking dat de
lay-out van de Belgian GAAP geen directe sturing mogelijk maakt? Mogelijk, al
is de realiteit wellicht nog een stuk pragmatischer. “Wanneer een onderneming
consolideert volgens de IFRS, doet ze dat
niet altijd uit eigen overtuiging. Vaak
moet het, omdat een ander IFRS-bedrijf
de onderneming financiert of omdat het
moederhuis dat oplegt.”

Een consolidatietool alleen lost niet alles op. Er
moet ook aandacht zijn
voor het proces, de data
en de mensen.
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Belangrijk is uiteraard dat de consolidatie aansluit op de overige rapportering.
In de grote meerderheid van de gevallen
(86%) blijkt dat ook het geval. Toch geeft
13% van de bevraagde bedrijven aan dat
er zich tussen consolidatie en rapportering een zekere discrepantie aftekent.
“Daar kan het gevolg zijn van een heel
eenvoudige oorzaak”, legt Kristof Vanherle uit, “bijvoorbeeld omdat consolidatie en rapportering binnen finance de
domeinen zijn van twee medewerkers
die niet goed samenwerken.” Als CFO
bij zo’n bedrijf zou je voor minder enige
nervositeit ontwikkelen. “Soms komen

afwijkingen voort uit het wettelijke
kader”, weet Patrick Van Gaelen. “In
sommige landen gelden er restricties
op bepaalde boekingen. Wat je dan in
het ene land wel mag boeken, kan in het
andere land niet. In de managementrapportering geeft dat op zich geen verschil,
maar in de consolidatie wel. Zo kunnen
er mogelijk verschillen opduiken.”
GESPECIALISEERDE SOFTWARE
De tijd dat finance zich voor consolidatie
met Excel uit de slag moest trekken, lijkt
voorbij. Zeven op tien bedrijven (71%)
geven aan een gespecialiseerde consolidatietool in te zetten. Het marktaandeel
van Excel is bij de bevraagde bedrijven
teruggelopen tot 18%. “Tot op zeker
niveau kun je met Excel behoorlijk wat
doen, zeker in de context van de Belgian
GAAP”, zegt Kristof Vanherle. “Zodra de
complexiteit van de omgeving toeneemt,
bijvoorbeeld wanneer er binnen een
groep standvastig acquisities en verkopen plaatsvinden, dan kun je eigenlijk
niet om een gespecialiseerde tool heen.”
Ook de introductie van vreemde valuta
binnen een groep – bijvoorbeeld na een
overname – kan een driver zijn om de
consolidatie met een gespecialiseerde
tool te ondersteunen, net als de overstap
naar rapportering volgens de IFRS.
Het probleem met Excel is bovendien
dat er een soort black box ontstaat. “Een
typisch fenomeen is dat één medewerker
de consolidatie in Excel bouwt, maar
dat verder niet documenteert of deelt
met collega’s”, vervolgt Kristof Vanherle.
“Wanneer die medewerker plots uitvalt
of het bedrijf definitief verlaat, zadelt
dat finance mogelijk met een groot probleem op.” In de praktijk willen bedrijven
vaak van hun Excel-centrische aanpak
af om op een maandelijks ritme van
consolidatie over te stappen. Maar even
goed kan de bank een drijfveer zijn, wanneer ze meer en sneller inzicht vraagt in
geconsolideerde cijfers. Patrick Van Gaelen: “Om voor banken en andere investeerders een pro forma consolidatie te
kunnen uitvoeren – bijvoorbeeld in het
kader van investeringsscenario’s of in de
context van een acquisitie – dan is een
actuele, gespecialiseerde tool een must.”
PROCES, TOOL, PARTNER
Opvallend: één op vijf van de bevraagde
bedrijven (22%) geeft aan de aanschaf
van een nieuwe tool te overwegen. “Dat

De driver voor consolidatie bevindt zich vaak ook
buiten het bedrijf: banken
en investeerders vragen
meer en meer naar geconsolideerde informatie.

is een hoog cijfer”, vindt Kristof Vanherle. “Bedrijven die zich in die positie bevinden, kunnen we alleen maar aanraden om niet over één nacht ijs te gaan.”
Lees: kies niet zomaar voor een rapporterings- of BI-tool die en passant pretendeert ook inzetbaar te zijn voor consolidatie, maar selecteer een tool die enkel
op consolidatie focust en die in de markt
intussen zijn sporen heeft verdiend.
“Staar je tegelijk niet blind op de tool
alleen”, waarschuwt Patrick Van Gaelen.
“Hecht evenveel belang aan de partij die
de tool in je organisatie implementeert.
Kies ook daar voor specialisten.” Bij zo’n
partner kan een onderneming makkelijk
haar vragen op het vlak van consolidatie aftoetsen. “Want ook bij consolidatie
gaat het uiteindelijk om het hele proces”,
zegt Kristof Vanherle. “Er is aandacht
nodig voor de juiste data, de kwaliteit
van die data en de communicatie over
die data.” De tool biedt een instrument,
maar de implementatie ervan vormt
uiteraard lang niet het eindpunt van de
hele oefening.
Belangrijk aandachtspunt bij de keuze
voor een tool is de aanwezigheid van
functionaliteit voor kapitaalsconsolidatie. “Dat is waar bedrijven het meest
mee worstelen”, stelt Patrick Van Gaelen,
“met name in een omgeving die veel en
snel verandert.” Het gaat onder meer
om de interpretatie van goodwill bij de
aankoop en verkoop van een onderneming. Patrick Van Gaelen vervolgt:
“Daarin schuilt net de toegevoegde
waarde van een tool, dat je de becijfering
van de goodwill niet apart moet houden.

Kan een tool niet met kapitaalsconsolidatie uit de voeten, dan ben je eigenlijk
naast de kwestie bezig.” Meer algemeen
gesproken moet transparantie de rode
draad zijn doorheen de functionaliteit
die een tool aanbiedt. “Je moet altijd
goed kunnen volgen wat de software
precies doet”, zegt Kristof Vanherle. “En
uiteraard moet de consolidatie mooi
aansluiten op alle andere rapportering.
Dat blijft cruciaal: dat consolidatie en
rapportering één geïntegreerd geheel
vormen.” 

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het consolidatieproces?		
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geen eenduidige data 25,00%
slechte communicatie tussen entiteiten en HQ 35,42%
complexiteit structuur 52,08%
verschillende landen 41,67%
verschillende munten 29,17%
compliance 20,83%
geen tijd 16,67%
onvoldoende kennis 18,75%
niet de juiste tools 14,58%
Overige (geef nadere toelichting) 12,50%
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