
FINANCIËLE 
CONSOLIDATIE 
Geïntegreerd,  
snel & flexibel

Voor grote organisaties met meerdere vestigingen en 
administraties is de maandelijkse financiële consolidatie 
vaak een lastige klus. Cijfers van dochterondernemingen, 
entiteiten, joint ventures en/of deelnemingen vanuit 
verschillende landen moeten worden geconsolideerd, 
vaak met verschillende methodes. Fusies en overnames, 
buitenlandse valuta en eliminaties van intercompany 
transacties voegen extra complexiteit toe. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze klus over het algemeen 
zeer tijdrovend is en dat er vaak handmatige processen uitgevoerd 
worden om geconsolideerde cijfers voor te bereiden, die ook nog 
eens moeten voldoen aan (internationale) wet- en regelgeving, 
rapportage-eisen en/of de behoefte van interne stakeholders voor 
Enterprise Performance Management (EPM). Gelukkig kan het ook 
anders!

JEDOX FINANCIËLE CONSOLIDATIE: 
GEÏNTEGREERD, SNEL EN FLEXIBEL 
Het Jedox Financiële Consolidatie model is een flexibele software-
oplossing voor statutaire consolidatie en managementrapportages. 
Hiermee kunnen financiële afdelingen snel, eenvoudig, veilig 
en consistent aan alle interne en externe eisen voldoen. Jedox 
automatiseert complexe consolidatieprocessen en versnelt de 
totstandkoming van auditbestendige financiële rapportages, 
die  voldoen aan internationale normen zoals IFRS en US GAAP. 
Daarnaast ondersteunt de applicatie selfservice analyses. Met de 
geïntegreerde KPI-rapportages heeft u als controller direct inzicht 
in actuele financiële gegevens. Integratie met andere domeinen 
zoals verkoop, productie en personeel is uiteraard ook mogelijk. 
Jedox biedt u één breed Performance Management platform om de 
besluitvorming optimaal te ondersteunen.
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BELANGRIJKSTE FUNCTIONALITEITEN
Het Financiële Consolidatie model is onderdeel van de 
standaard beschikbare modellen van Jedox. Al deze modellen 
zijn snel te implementeren en aanpasbaar aan uw organisatie. 

Administratieve complexe groepsconsolidatie
Dochterondernemingen, entiteiten, joint ventures, 
deelnemingen
 Volledige consolidatie, proportionele consolidatie, equity 
methode
Direct en indirect eigendom
Verschillende versies

Stroomlijn het verzamelen en valideren van data
 Geautomatiseerde data import vanuit ERP, Jedox 
applicaties en andere bronsystemen
Valutakoersen importeren
 Templates voor het invoeren van data (bijv. Excel of web)
Workflow 
Plausibiliteitschecks en data validatie

Versnel data voorbereiding
 Journaalposten voor handmatige en geautomatiseerde 
invoer
Intercompany matching en reconciliatie
Automatische aanpassingen
Valutakoersen en wisselkoersverschillen

Automatiseer consolidatieprocessen
Verwerken van minderheidsbelangen
Intercompany transacties elimineren
Consolidatie van vorderingen en schulden
Consolidatie van kosten en opbrengsten
Consolidatie van equity en investeringen
Gelijktijdige consolidatie van verschillende entiteiten

Voldoe aan externe rapportage eisen
Audit trail en traceerbaarheid
Configureerbaar voor iedere standaard, inclusief IFRS, 
GAAP etc. 
 Geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening, 
kasstroomoverzicht etc. 

Verkrijg transparantie en inzicht
Flexibele managementrapportages
Selfservice KPI-analyses
 Integratie met planning, budgettering en voorspellingen
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Versnel financiële rapportage 
Efficiënte, automatische processen voor 
dataverzameling en consolidatie verminderen 
de tijd die nodig is om geconsolideerde 
financiële overzichten te creëren.

Zorg voor traceerbaarheid en audit trail 
Een transparant proces en audit trail helpt de 
accountant om data, KPI’s en berekeningen te 
traceren.

Verbeter Performance Management 
Verrijk het datamodel voor planning, budgettering 
en voorspelling met geconsolideerde financiële 
data voor het maken van betere beslissingen.

Implementeer uw oplossing snel
De vooraf gebouwde oplossing is gemakkelijk 
aanpasbaar en zorgt voor een snelle implemen- 
tatie zodat u er snel mee aan de slag kunt gaan.

Voldoe aan wettelijke vereisten
De aanpasbare oplossing zorgt voor compliance 
binnen verschillende internationale rapportage 
standaarden, sector specifieke en/of lokale 
eisen.

Vervul interne rapportagebehoeften
Krijg beter financieel inzicht in prestaties. Maak 
gebruik van de flexibiliteit om rapporten aan te 
passen voor interne stakeholders en intuïtieve 
manieren voor het delen van selfservice analyses.


