
VANDELANOTTE

CONSOLIDATIE



De redenen om een geconsolideerde jaarrekening te laten 

opstellen zijn divers. Groepen met een bepaalde omvang kennen 

in België bijvoorbeeld een wettelijke verplichting. Daarnaast kan 

uw onderneming ook door externe partijen gevraagd worden 

om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Vooral 

financiële instellingen doen dit bij hun beoordeling voor het 

verlenen van kredieten aan groepsstructuren. Ten slotte kan u 

als ondernemer ook vrijwillig beslissen om een consolidatie op te 

maken, bijvoorbeeld voor interne doeleinden. Met onze jarenlange 

ervaring in consolidatie, helpen wij u graag bij de opmaak van uw 

geconsolideerde jaarrekening. 

U groeit,  
wij consolideren



In België zijn grote groepen en consortia verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te 

stellen. Een groep bestaat steeds uit een moedervennootschap en haar dochtervennootschappen 

en/of uit vennootschappen die een consortium vormen. Grote groepen zijn groepen die op 

geconsolideerde basis twee of meer van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddelde van 

het personeelsbestand van 250, een jaaromzet excl. btw van 34 miljoen euro en een balanstotaal 

van 17 miljoen euro. Een consortium wordt gevormd door ondernemingen die onder centrale leiding 

staan.

In het kader van de overdracht van familiale ondernemingen en om te genieten van een vrijstelling 

of het verlaagd tarief, kan de Vlaamse Belastingdienst in bepaalde gevallen vragen om een 

geconsolideerde jaarrekening op te stellen. De vaststelling of een holdingstructuur al dan niet 

beschouwd kan worden als een familiale vennootschap, wordt namelijk op geconsolideerde basis 

vastgesteld.

Om een financiering te verkrijgen, vraagt de financiële instelling ook bij kleinere groepen geregeld 

naar een geconsolideerde balans en resultatenrekening. De onderneming kan hierbij proactief 

overgaan tot het opstellen daarvan (met beperkte operationele rapportering en toelichting).

Wat mag u van ons team verwachten?

• Opstellen van geconsolideerde groepsrapporteringen op maat van uw onderneming

• Advies bij het ontwerpen en opstellen van een consolidatiehandleiding

• Coördinatie van de gegevensverzameling voor groepsrapporteringen

• Omzetten van lokale GAAP naar GAAP voor consolidatiedoeleinden

• Controle van lokale rapporteringspakketten

• Opstellen van de geconsolideerde jaarrekening en NAV-rapportering volgens de BE-GAAP of IFRS

• Opstellen van gecompileerde jaarrekeningen voor consortia en gezamenlijk gecontroleerde ondernemingen

• Professioneel en technisch advies bij de audit door groepsauditors

• Volledige outsourcing van uw consolidatiewerkzaamheden

• Verzorgen van consolidatieopleidingen aan uw medewerkers

Een onderneming kan er voor kiezen om op vrijwillige basis een geconsolideerde 

balans en resultatenrekening op te stellen voor interne doeleinden, zoals een interne 

managementrapportering.

In functie van de omvang van de groep en uw wensen stellen we consolidaties op aan de hand van 

een eigen ontwikkelde Excel-template of aan de hand van gespecialiseerde consolidatiesoftware. 

Vandelanotte bouwde een ruime ervaring op met de software van Sigma, maar ook andere 

softwaretools zijn mogelijk. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid team van accountants en 

bedrijfsrevisoren met een ruime ervaring in consolidatie en GAAP-conversies. Als lid van the Leading 

Edge Alliance hebben we wereldwijde contacten met consolidatie- en accountingspecialisten. Zo 

kunnen we ook uw internationale consolidatieopdrachten tot een goed einde brengen.
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