
Consolidatie



“Consolidatie is het 
financieel samenvoegen van 
bedrijven zodat je overzicht 

krijgt over de financiële 
ontwikkeling in jouw groep 

van bedrijven.”



Consolidatie =

1) Een techniek 
2) om de resultaten van moeder- en 

dochtervennootschappen bij elkaar 
te voegen,

3) zodat de groep een 
resultatenrekening 

4) en balans krijgt alsof ze één 
vennootschap is. 



Consolidatie

Voorbeeld

Moeder Dochter 1 Dochter 2 Conso

Omzet 100 20 30 150

Winst/Verlies 10 2 -3 9

Balanstotaal 30 3 2 35



Consolidatie

 Maar MOEDER levert 
(ondersteunende) diensten aan 
DOCHTER 

 DOCHTER leent geld aan MOEDER
 Bovendien verkoopt MOEDER 

producten via DOCHTER in het land 
van de DOCHTER

 Al die INTERNE transacties moeten 
bij consolidatie weggenomen 
worden of geëlimineerd. 



Wie moet 
consolideren ?



Wie moet consolideren ?

Iedere vennootschap waarop het algemeen recht 
inzake consolidatie van toepassing is, moet een 
geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd 
jaarverslag opstellen, laten controleren en openbaar 
maken indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer 
dochterondernemingen controleert.

Onder controle over een vennootschap moet worden 
verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een 
beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling 
van de meerderheid van de bestuurders of 
zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid. De 
vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent 
over een andere vennootschap wordt de 
moedervennootschap genoemd; de vennootschap ten 
opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat, 
wordt de dochtervennootschap genoemd.

Klein woordje uitleg, copyright, …



Consolidatie

Wanneer aan 2 criteria is voldaan

Groep

Omzet (ex.BTW) 34.000.000 EUR

Personeel 250 personen

Balanstotaal 17.000.000 EUR



Moet mijn vennootschap consolideren ?



MOET MIJN VENNOOTSCHAP CONSOLIDEREN ?

Wanneer aan 2 criteria is voldaan

Groep

Omzet (ex.BTW) 40.800.000 EUR

Personeel 250 personen

Balanstotaal 20.400.000 EUR



Uitzonderingen

 De vennootschap is zelf dochter van een 
Belgische of buitenlandse moedervennootschap 
die een geconsolideerd jaarverslag opstelt, 
controleert en openbaar maakt en een 
geconsolideerd rapport opmaakt waarin de 
vennootschap en al haar filialen zijn 
opgenomen. (*)

 Een moedervennootschap kan worden 
vrijgesteld van consolidatie als zij, samen met 
haar dochtervennootschappen een groep van 
beperkte omvang vormt.

 Een moedervennootschap die enkel 
dochtervennootschappen heeft welke, gelet op 
de evaluatie van het geconsolideerd 
patrimonium, van de geconsolideerde financiële 
positie of van het geconsolideerd resultaat, 
zowel individueel als collectief een te 
verwaarlozen interesse toont, is uitgesloten van 
de verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening en een jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen.
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(*) “De vrijstelling geldt NIET 
ten aanzien van de leden 

van de ondernemingsraad”



Consolidatietechnieken



Consolidatietechnieken

 3 technieken afhankelijk van het 
niveau van participatie in de 
(dochter)onderneming(en)

 De technieken zijn:
 Integrale consolidatie
 Evenredige consolidatie
 Vermogensmutatie 



Consolidatietechnieken

 Integrale consolidatie

 De activa, passiva, opbrengsten, kosten, 
rechten en verplichtingen van de 
consoliderende onderneming en haar 
dochterondernemingen worden voor 100 % 
in de consolidatie opgenomen na 
herwerking en eliminaties.

 Herwerking is o.m. noodzakelijk om de 
individuele waarderingsregels van elke 
geconsolideerde dochteronderneming in 
overeenstemming te brengen met de 
groepswaarderingsregels. 
Eliminatieboekingen worden doorgevoerd 
om dubbeltellingen te vermijden.



Consolidatietechnieken

 Evenredige consolidatie

 Alle activa, passiva, rechten, 
verplichtingen, opbrengsten en kosten van 
gemeenschappelijke dochter-
ondernemingen worden in de 
geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
in verhouding tot het belangenpercentage, 
afgezien van de eliminaties.

 Gemeenschappelijke dochter-
ondernemingen (joint ventures) zijn 
ondernemingen die worden bestuurd door 
twee of meer groepen zonder dat één van 
hen een beslissende zeggenschap heeft. 



Consolidatietechnieken

 Vermogensmutatie:
 De door de consoliderende onderneming 

aangehouden deelnemingen 
geherwaardeerd: de historische 
aanschaffingsprijs van die deelnemingen 
worden vervangen door het aandeel van de 
consoliderende onderneming in het eigen 
vermogen van de geassocieerde 
vennootschap. 

 Bij deze methode worden de rekeningen van 
de geassocieerde vennootschap niet in deze 
van de consoliderende onderneming 
geïntegreerd. Het gaat hier bijgevolg niet 
om een consolidatiemethode in de strikte 
betekenis van het woord, maar een 
bijzondere waarderingsmethode.



Continentaal vs. Angelsaksisch



Conti vs. Anglo-saxon

 In België worden we geconfronteerd 
met geconsolideerde jaarrekeningen 
conform de continentale of 
Angelsaksische boekhoudnormen.

 Continentaal = 
België, Duitsland of Frankrijk 

 Anglo-saxon = 
IFRS, US, UK, Nederland, Japan of Korea



Angelsaksische normen

 De voornaamste Angelsaksische
boekhoudnormen zijn IFRS en US 
GAAP. 

 Elke beursgenoteerde onderneming
in Europa (inclusief de UK), Japan, 
Korea en China moet zijn
geconsolideerde jaarrekening
opstellen conform IFRS (light).

 Elke beursgenoteerde onderneming
in de Verenigde Staten moet zijn
geconsolideerde jaarrekening
opstellen conform US GAAP.
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IFRS vs. Belgische normen

 Het grootste verschil tussen de 
Belgische (continentale) 
boekhoudnormen en de IFRS/US 
GAAP-normen is dat IFRS/US GAAP 
de gecosolideerde jaarrekening 
presenteert aan de reële waarde 
(fair value) tegenover de 
historische waarde in een 
Belgische jaarrekening.

 IFRS/US GAAP kennen ook 
impairment kosten = bijzondere 
waardeverminderingen. 
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Belgische boekhoudnormen

 Interessant in een Belgische
geconsolideerde jaarrekening zijn:
 De omzet met code 70 en de 

evolutie van de omzet
 Het bedrijfsresultaat of EBIT met 

code 9901 en de evolutie van de 
EBIT

 De EBIT-marge = de EBIT gedeeld
door de omzet

 Het netto resultaat na
belastingen met code 9904

 De solvabiliteit van de groep = 
het eigen vermogen met code 
10/15 gedeeld door het 
balanstotaal met code 10/49
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Belgische boekhoudnormen

 De lijst van dochterondernemingen
met ondernemingsnummer, locatie, 
land en het percentage van aandelen
die de groep bezit in die 
vennootschappen

 De totale investeringen in ALLE 
bedrijven van de groep (codes 8161 
tot 8166)

 Totale tewerkstelling in de groep
(code 90901), onderverdeeld in 
arbeiders (code 90911), bedienden
(code 90921), directiepersoneel (code 
90931) en andere werknemers (code 
90941) op bladzijde CONSO 5.14 
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Belgische boekhoudnormen

 De totale bezoldiging aan 
bestuurders of zaakvoerders 
(code 99097 op CONSO 5.17)

 De bezoldiging van de commissaris 
met code 9507

 De bezoldiging voor uitzonderlijke 
werkzaamheden of opdrachten 
uitgevoerd door de commissaris (of 
zijn vennootschap)

 Het jaarverslag
 Verslag van de revisor over de 

geconsolideerde jaarrekening



Belgische boekhoudnormen

 Nieuwe posten in een geconsolideerde 
jaarrekening volgens de Belgische 
normen:
 Geconsolideerde reserves met code 9910 = 

Het betreft de reserves en het 
overgedragen resultaat van de 
consoliderende onderneming vóór de 
eerste consolidatie, verhoogd met het 
aandeel van de groep in de 
geconsolideerde resultaten na aftrek van 
de verrichte uitkeringen.

 Consolidatieverschillen = In eerste instantie 
is het consolidatieverschil gelijk aan de 
boekwaarde (A) van de deelnemingen 
tegenover het evenredig deel (B) van het 
eigen vermogen van de geconsolideerde 
onderneming.



Belgische boekhoudnormen

 M.a.w. het consolidatieverschil = (A) - (B)

 Dit verschil wordt zoveel mogelijk 
toegerekend aan de actief- en 
passiefbestanddelen waarvan de waarde 
hoger of lager is dan hun boekwaarde in de 
boekhouding van de dochteronderneming.

 Omrekeningsverschillen met code 9912 = 
de jaarrekeningbestanddelen van de 
geconsolideerde buitenlandse dochters 
worden omgerekend in euro, hetzij volgens 
de monetaire/niet-monetaire methode, 
hetzij volgens de slotkoersmethode. 
Bij de slotkoersmethode worden 
wisselkoersverschillen vermeld.



Belgische boekhoudnormen

 Belangen van derden met code 9913 = 
het aandeel van derden in het 
vermogen van de geconsolideerde 
dochterondernemingen wordt 
afzonderlijk op het passief van de 
balans opgenomen na het 
geconsolideerd eigen vermogen onder 
de rubriek 'Belangen van derden‘.

 Geconsolideerde winst met code 9976 
en de opsplitsing tussen het aandeel 
van de groep met code 99762 en het 
aandeel van de winst dat naar derden 
gaat met code 99761



Waarom de geconsolideerde jaarrekening raadplegen?



De Conso geeft

 De groepscijfers geven de 
gezondheid van de groep weer, met 
de solvabiliteit, de winstgevendheid 
en de cash(flow)positie.

 Bij beursgenoteerde ondernemingen 
spreekt men ook van de gearing in 
plaats van de solvabiliteit. De 
gearing geeft de verhouding van het 
eigen vermogen op het vreemd 
vermogen.

 IFRS/US GAAP geeft de strategie van 
de groep en de (financiële 
doelstellingen) in onder andere het 
management report.
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De Conso geeft

 In IFRS/US GAAP worden de 
resultaten verfijnd per afdeling en 
regio.

 In een IFRS/US GAAP-jaarrekening is 
een cashflowtabel verplicht.

 De tabel is ingedeeld in
 Operationele cashflow
 Financiële cashflow
 Investeringscashflow

 De financiële cashflowtabel geeft de 
winstuitkering als dividend of inkoop
van eigen aandelen.

 Je krijgt een overzicht van de 
(grootste) dochtervennootschappen.
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De Conso geeft

 US GAAP geeft de – theoretische –
gevaren voor de groep in het 
10-K rapport. 

 IFRS/US GAAP geeft de discontinue 
activiteiten of met andere woorden 
de activiteiten die worden 
stopgezet of verkocht.

 De voornaamste (afgelopen) 
reorganisaties worden vermeld.

 Je vindt de totale vergoeding aan 
aandeelhouders, bestuurders en 
topmanagement.

 Ten slotte geeft men de 
belastingen, de pensioenplannen 
en de geschillen weer.
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Contactgegevens

ABVV-Metaal
Tav Fidel Gavilan

Jakob Jordaensstraat 17
1000 Brussel

T: 02/627.74.56
E-mail: fgavilan@abvvmetaal.be


