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Inleiding 

Een boekhoudkundige consolidatie betreft het opstellen van de financiële staat van 

een groep bedrijven, ter publicatie maar ook voor intern gebruik. Ze verenigt de 

boekhoudingen van elk van de ondernemingen van die groep en voert er een aantal 

handelingen op uit om het als één geheel voor te stellen. Het woord "consolidatie" 

komt uit het Engels: "to consolidate" = consolideren, "groeperen". 

 

De geconsolideerde financiële staat (of geconsolideerde 

rekeningen), waaronder de geconsolideerde 

balans en de geconsolideerde 

resultatenrekening worden opgesteld 

alsof het één enkele onderneming 

betreft. In bepaalde gevallen is het 

opstellen van geconsolideerde 

rekeningen verplicht. 

 

De hoofdrolspeler van de consolidatie is de consolidator. Deze persoon kan intern 

zijn aan de organisatie. Hij/Zij werkt dan meestal in de financiële dienst, ter zelfder 

titel als de beleidscontroleur. Het kan ook een externe persoon zijn. 

 

 

 

 

Deze module wordt u voorgesteld door Mafact  spr l /bvba  

A r a u c a r i a l a a n ,  1 0 8  

1 0 2 0  B r u s s e l  -   B e l g i ë  

T e l :  + 3 2  2  4 7 8 . 2 9 . 3 8     w w w . m a f a c t . c o m     E m a i l :  i n f o s @ m a f a c t . b e  

 

http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4987-comptable-consolidation-comptable.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/296-comptable-consolidation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/48-comptable-bilan.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/112-comptable-compte-de-resultat.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/296-comptable-consolidation.html
http://www.mafact.com/
mailto:infos@mafact.be
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1 Principes 
 

Het programma creëert: 

➢ een Diverse Post, één per periode  

➢ in een WinBooks dossier voor de consolidatie  

➢ op basis van de balansen van één of meerdere WinBooks dossiers  

➢ al dan niet met een transfer naar een andere rekening  

➢ al dan niet met een percentage, gekoppeld aan het "bron" dossier of de "bron" rekening 

➢ al dan niet met de analytische gegevens, gekoppeld aan de rekening 

 

De volgende handelingen kunnen met de CONSOLIDATIE uitgevoerd worden: 

➢ de transfer van het totaal debet en het totaal credit van een rekening naar dezelfde rekening 

➢ de transfer van het totaal debet en het totaal credit van een rekening naar een andere rekening 

➢ de transfer van een percentage van het totaal debet en het totaal credit van een rekening naar 

dezelfde rekening 

➢ transfer van een percentage van het totaal debet en het totaal credit van een rekening naar een 

andere rekening 

2  Voorwaarden 
 

➢ Het programma werkt onder: Windows 7 en + 

➢ Het programma WinBooks moet op hetzelfde werkstation geïnstalleerd zijn  

➢ De WinBooks module Link met externe programma's moet geïnstalleerd zijn 

➢ Indien het consolidatie dossier overeenkomt met een apart bedrijf moet er een extra dossier  

➢ De gegevens moeten toegankelijk zijn via WinBooks 

➢ De velden "Vrije zone 9" en "Vrije zone 10" van het/de "bron" dossier(s) moeten 

➢ Dezelfde beperkingen van WINBOOKS, gelden voor het dossier met de consolidatie (aantal 

centralisatierekeningen, aantal analytische secties, …) 

3 Beïnvloede bestanden 
 

➢ Het bestand xxxxx_ACF door het creëren van de algemene rekeningen 

➢ Het bestand xxxxx_ANF door het creëren van de analytische rekeningen 

➢ Het bestand xxxxx_ACT door het creëren van de Diverse Posten en het wissen van de vorige 

Diverse Posten 

➢ Het bestand xxxxx_ANT door het creëren van de analytische Diverse Posten en het wissen van 

de vorige analytische Diverse Posten 

➢ Het bestand xxxxx_CSF door het creëren van de klanten/leveranciers centralisatierekeningen 
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4 Installatie 
 

Het programma bestaat uit 2 bestanden: 

WBCONSOLIDATIE.EXE 

CONSO.TXT 

Het moet worden geïnstalleerd in de map van het WINBOOKS-programma. 

 

De ADVANTAGE-client (ADV.ZIP) moet worden uitgepakt in de SYSTEM32-directory in de 

beheerdersmodus. 

 

Het programma "link met extern programma" van WINBOOKS, moet geïnstalleerd zijn 

 

Wanneer het programma voor de eerste keer wordt gestart, wordt op een scherm een beveiligingssleutel 

weergegeven. Deze sleutel moet aan ons worden meegedeeld zodat we u een programma kunnen sturen 

dat aangepast is aan uw pc. 

 

In het onderstaande voorbeeld is de sleutel "-123238868 

 
 

Een nieuw WBCONSOLIDATION.EXE-bestand wordt voor u beschikbaar gesteld om te downloaden 

op onze site. 
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5 Het « Bestemming » dossier 

5.1 Verplichte handelingen 

5.1.1 Creatie 

Het dossier moet met identiek dezelfde boekhoudperiodes als in het/de "bron" dossier(s) gecreeërd 

worden 

En dezelfde boekjaar (PS : EX 2020 = BJR 2020) 

 

Het dossier moet met identiek dezelfde lengte voor de algemene rekeningen als in het/de "bron" 

dossier(s) aangemaakt worden 

 

De naam van het dossier hangt af van de WinBooks licentie en het statuut van de consolidatie: 

➢ Fiduciaire edition ➔ Vrije keuze van de naam van het dossier 

➢ Enterprise edition én het consolidatie dossier komt NIET overeen met een apart bedrijf ➔ 

Zelfde naam als de basislicentie 

➢ Enterprise edition én het consolidatie dossier komt overeen met een apart bedrijf ➔ De naam 

zoals vermeld op de WinBooks licentie van een bijkomend dossier 

 

Er kan in WinBooks in 2 boekjaren gewerkt worden. Voor het programma Consolidatie moet het 

consolidatiejaar overeenstemmen met het 1e openstaande boekjaar. Indien het het 2e jaar betreft, 

volstaat het het 1e te archiveren. 

5.1.2 Dagboeken 

Drie dagboeken maken: 

➢ CONSO0 Type: Diverse posten, heropeningsdagboek 

➢ CONSO Type: Diverse posten, dagboek dagelijkse boekingen 

➢ CONSO9 Type: Diverse posten, dagboek jaarafsluiting 

5.1.3 Centraliserende rekeningen 

De algemene parameters (van het WinBooks dossier voor de consolidatie) moeten volledig ingevuld 

worden waarbij er extra aandacht moet gaan naar het correct invullen van ALLE centraliserende 

rekeningen 

5.1.4 Analytische secties (in het geval van analytische consolidatie) 

De analytische secties moeten aangemaakt worden (in het WinBooks dossier voor de consolidatie) en 

de analytische parameters moeten het analytisch boeken op de rekeningen toestaan 

5.2 Aanbevolen handelingen 

Het is aangeraden het boekhoudplan van één van de "bron" dossiers te recupereren. 

Het is tevens aanbevolen de volgende elementen aan te maken: 

➢ in het klantenbestand: één klantenfiche per centralisatierekening klant van de "bron" dossiers 

➢ Vb.: centralisatierekening klant = 400000 → klantenfiche met referentie = 400000 

➢ in het leveranciersbestand: één leveranciersfiche per centralisatierekening leverancier van de 

"bron" dossiers 

➢ Vb.: centralisatierekening leverancier = 440000 → leveranciersfiche met referentie = 400000 

➢ de tegenboekingsrekening bij een consolidatie met percentages 
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6 In de "bron" dossiers voor te behouden velden 
 

De velden "Vrije zone 9" en "Vrije zone 10" van het/de "bron" dossier(s) moeten voorbehouden worden 

voor de consolidatie 

➢ " Vrije zone 9" →"Bestemmingsrekening" Type: Vrije tekst zonder invoermasker Lengte: 10 

➢ " Vrije zone 10" →"Percentage" Type: Numeriek  Lengte: 6 / Decimaal: 2 

 

Parametrage van deze vrije velden: 

1. Voor een transfert van het totaal debet en het totaal credit van een rekening naar dezelfde rekening: 

"Vrije zone 9" en "Vrije zone 10" leeg laten 

2. Voor een transfert van het totaal debet en het totaal credit van een rekening naar een andere 

rekening: "Vrije zone 9" invullen en "Vrije zone 10" leeg laten 

3. Voor een transfert van een percentage van het totaal debet en het totaal credit van een rekening naar 

dezelfde rekening: "Vrije zone 9" leeglaten en "Vrije zone 10" invullen 

4. Voor een transfert van een percentage van het totaal debet en het totaal credit van een rekening naar 

een andere rekening: "Vrije zone 9" en "Vrije zone 10" invullen 

5. Indien het debet en het credit van een rekening niet getransfereerd moeten worden: in "Vrije zone 9" 

dezelfde rekening als de algemene rekening zelf ingeven en "Vrije zone 10" leeg laten → De 

bedragen zullen op de tegenboekingsrekening getransfereerd worden 

 

Het percentage moet tussen 0,00 en 100,00 liggen 

7 Elementen die automatisch aangemaakt worden door de consolidatie 

procedure 

7.1 Algemene rekeningen 

Als een algemene "bron" of bestemmingsrekening (afhankelijk van het al dan niet invullen van "Vrije 

zone 9") niet werd aangemaakt, dan zal het programma een fiche voor die rekening aanmaken met als 

omschrijving de referentie van die rekening 

7.2 Klanten 

Als een centraliserende klantenfiche niet werd aangemaakt, dan zal het programma een klantenfiche 

aanmaken met als naam de referentie van de klant 

7.3 Leveranciers 

Als een centraliserende leveranciersfiche niet werd aangemaakt, dan zal het programma een 

leveranciersfiche aanmaken met als naam de referentie van de leverancier 

7.4 Analytische code 

Als een analytische code niet werd aangemaakt, dan zal het programma een referentie aanmaken met 

als omschrijving de referentie van de analytische code 
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8 Percentage gekoppeld aan het gehele "bron" dossier 
 

Zoals in de vorige paragraaf vermeld, wordt het percentage gekoppeld aan de algemene rekening 

ingegeven in de "Vrije zone 10" van de fiche van de betreffende rekening 

 

Indien het percentage hetzelfde is voor ALLE rekeningen van het dossier, volstaat het tijdens de 

consolidatie procedure het percentage voor het gehele "bron" dossier in te vullen (en moet de "Vrije 

zone 10" dus niet ingevuld worden in alle rekeningen)  

 

Indien én een percentage werd ingegeven in de "Vrije zone 10" van de algemene rekening én een 

algemeen percentage voor het gehele "bron" dossier tijdens de consolidatie procedure wordt ingegeven, 

dan zal de consolidatie de 2 percentages toepassen 

 

Het percentage moet tussen 0,00 en 100,00 liggen 

 

9 Analytisch 
 

De consolidatie procedure transfereert eveneens de analytische gegevens van de balansrekeningen 

 

De analytische secties van ALLE "bron" dossiers en van het dossier voor de consolidatie moeten 

IDENTIEK zijn. Indien dit niet het geval is, zal de consolidatie NIET doorgevoerd worden. Indien een 

"bron" dossier geen analytische gegevens bevat, zal de consolidatie enkel voor de algemene rekeningen 

uitgevoerd worden. 

 

De analytische gegevens worden volgens dezelfde principes als die van de algemene rekeningen 

getransfereerd 

 

Bijzonderheid: indien de analytische secties niet aangemaakt werden in het dossier voor de consolidatie, 

dan zal er geen rekening gehouden worden met de analytische gegevens van de "bron" dossiers 
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10 De consolidatie procedure 
 

Het programma opstarten door te dubbelklikken op het bestand "Wbconsolidation.exe" 

10.1 Het tabblad "EIGENSCHAPPEN" maakt de verbinding en definitie van 

consolidatietypes mogelijk. 

 

 
 

In dit tabblad kunt/moet u: 

➢ de "Gebruiker" en zijn "Wachtwoord" ingeven 

➢ het "Bedrijf" voor de consolidatie selecteren evenals het "Boekjaar" 

10.2 Het VERBINDING-icoontje (van de TOOLBAR) controleert het bestaan van de 

map en maakt het dus mogelijk om de aanvullende informatie te introduceren 
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Daarna kunt/moet u de laatste periode voor de consolidatie bepalen. De consolidatie start altijd met de 

heropeningsperiode 

 

Het wissen van de boekingen is verplicht bij de eerste consolidatie van het jaar. Voor de volgende 

consolidaties wordt bepaald of alle boekingen anders dan gerelateerd aan CONSO-journalen worden 

verwijderd. 

 

Wij bepalen de tegenrekening 

 

Standaard is de lokale ADVANTAGE-modus geselecteerd, als u het ADVANTAGE-programma op de 

server hebt en uw bestanden op deze server staan, schakelt u deze optie gewoon uit 

 

Het programma voorziet 3 mogelijkheden voor het veld « Commentaar »: 

➢ DEFAULT = max. 14 periodes en « Commentaar » = naam « bron »dossier 

➢ GEDETAILLEERDE BOEKING = max. 14 periodes en « Commentaar » = rekening + naam 

« bron »dossier 

➢ GLOBAAL OP LAATSTE BOEKING = max. 3 periodes en « Commentaar » = rekening + 

naam « bron »dossier 
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10.3 In het tabblad "PARAMETERS" de "bron" dossiers toevoegen en eventueel 

hun algemeen percentage ingeven 

In dit tabblad kunt/moet u:  

➢ de "bron" dossiers "Toevoegen" of verwijderen ("Uitwissen") 

➢ het algemene percentage voor het gehele "bron" dossier ingeven:  

❖ op het betreffende dossier klikken 

❖ het algemene percentage ingeven in het veld "percent" 

❖ op de knop "Opslaan" rechts van de te consolideren dossiers (zonder "Diskette"-symbool) 

klikken 

❖ Het percentage moet tussen 0,00 en 100,00 liggen 

 

10.4 Het "Opslaan"-icoontje bewaart de ingegeven eigenschappen 

De selecties worden dus voorgesteld tijdens de volgende consolidatie. 
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10.5 In het tabblad "Bewerkingen" wordt het verloop van de consolidatie getoond 
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10.6 Het "Consolidatie"-icoontje maakt een consolidatie van de dossieren op basis 

van de parameters §10.1 + §10.3 

10.7 In het tabblad "Verwittigingen" worden de foutmeldingen getoond 

Er zijn fatale foutmeldingen enerzijds en verwittigingen anderzijds 

 
Voorbeelden: 

Begin Consolidation  [*FAILED*] 

 

Adding Missing account 163200 [  Info  ] 

 Aanmaken van missende rekening 163200 

 

Adding missing ana 1:10705  [  Info  ] 

 Aanmaken van missende analytische code 10705 in sectie 1 

 

Updating IsAnaLyt Dst            With Src 0000000000 for account 121000 [  Info  ] 

Updating IsAnaLyt Dst            With Src 1100000000 for account 221000 [  Info  ] 

 Update van de analytische parameters 

 

Error, missing Central account : 486000   S2      from soc TESTSSE [*FATAL *] 

Error, missing Central account : 416000   C4      from soc TESTSSE [*FATAL *] 

 Centraliserende rekening die niet bestaat in het dossier voor de consolidatie 

 

Error(1), central account out of phase 416000  :        <> C4 [  Info  ] 

 Algemene rekening niet als centraliserende rekening gedefinieerd in het dossier voor de 

consolidatie 
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10.8 Het "Verlaten"-icoontje beëindigt de sessie 

Aan het einde van de consolidatie volstaat het op "Verlaten" te klikken 

Op dat moment maakt het programma een TXT-bestand aan met de parameters, karakteristieken van de 

"bron" dossiers, … 

 
 

Deze bestanden worden opgeslagen in de directory "History", met als naam "JJMMDD_UUMM.TXT.", 

bijvoorbeeld "090417_1507.TXT" 

10.9 VERPLICHTE procedure in WinBooks 

Na de consolidatieprocedure is een reorganisatie van het dossier voor de consolidatie VERPLICHT! 

Deze handeling zorgt ervoor dat de saldi berekend worden in de volgende bestanden: 

 het bestand xxxxx_ACF → Algemene rekeningen 

 het bestand xxxxx_ANF → Analytische rekeningen 

 het bestand xxxxx_CSF → Klanten en leveranciers 

 

Hierna kan in het dossier voor de consolidatie gewerkt worden zoals in elk ander WinBooks dossier: 

boeken, afdrukken, exporteren, … 
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11 Voorbeelden 
 

"Bron" dossiers: "DEMO1FR" en "DEMO2NL" 

 

Dossier voor de consolidatie: "CONSO" 

 

Twee analytische secties: 1e karakterveld met lengte 10 en 2e karakterveld met lengte 4 

 

Parametrage van de vrije zones (§6): 

 

In de "bron" dossiers:  

1. Rekening: 100000 Vrije zone 9: - Vrije zone 10: - Bedrag: 62222 (C) 

2. Rekening: 101000 Vrije zone 9: 109000 Vrije zone 10: - Bedrag: 12000 (D) 

3. Rekening: 162000 Vrije zone 9: - Vrije zone 10: 50 Bedrag: 30000 (C) 

4. Rekening: 700100 Vrije zone 9: 709000 Vrije zone 10: 50 Bedrag: 31747.99 (C) 

5. Rekening: 604000 Vrije zone 9: 604000 Vrije zone 10: - Bedrag: 116885.54 (D) 

 

Resultaat in het dossier voor de consolidatie: 
1. Rekening: 100000 = 62222 (C)  + Rekening: 100000 = 62222 (C) 

2. Rekening: 101000 = 0  + Rekening: 109000 = 12000 (D) 

3. Rekening: 162000 = 15000 (C) + Rekening: 999999 = 15000 (C) 

4. Rekening: 700100 = 0   + Rekening: 709000 = 15874 (C) Rekening: 999999 =15873.99 (C) 

5. Rekening: 604000 = 0  + Rekening: 999999 = 1116885.54 (D) 
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12 Voorbeelden van consolidatie 
 

12.1 Bv 1: het totale debet en krediet overboeken van één rekening naar dezelfde 

rekening 

 

Rekening 601000 in dossier1: 

 

 

Rekening 601000 in dossier 2: 

 

 
 

Rekening 601000 in de consolidatiedossier 

 

 
 

100% van 100.000,00 van rekening 601000 in dossier 1 

+ 100% van 100.000,00 van rekening 601000 in dossier 2 

= 200.000,00 op rekening 601000 in de consolidatiedossier 
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12.2 Bv 2: het totale debet en credit van de ene rekening naar de andere rekening 

overboeken 

 

Rekening 602000 in dossier 1: 

 

 
 

 

Rekening 602000 in dossier 2: 

 

 
 

 
 

Rekening 608000 in de consolidatiedossier 

 

 
 

100% van 100.000,00 van rekening 602000 in dossier 1 

+ 100% van 100.000,00 van rekening 602000 in dossier 2 

= 200.000,00 op rekening 608000 in de consolidatiedossier 
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12.3 Bve 3: een percentage van een rekening overmaken naar dezelfde rekening 

 

Rekening 603000 in dossier 1: 

 

 
 

 

Rekening 603000 in dossier 2: 

 

 
 

 
 

Rekening 603000 in de consolidatiedossier 

 

 
 

10% van 100.000,00 van rekening 603000 in dossier 1 

+ 20% van 100.000,00 van rekening 603000 in dossier 2 

= 30.000,00 op rekening 603000 in de consolidatiedossier 
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12.4 Bv 4: een percentage van de ene rekening overboeken naar een andere rekening 

 

Rekening 604000 in dossier 1: 

 

 
 

 

Rekening 604000 in dossier 2: 

 

 
 

 
 

Rekening 609000 in de consolidatiedossier 

 

 
 

10% van 100.000,00 van rekening 603000 in dossier 1 

+ 20% van 100.000,00 van rekening 603000 in dossier 2 

= 30.000,00 op rekening 609000 in de consolidatiedossier 
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Licentie = jaarlijkse bijdrage 

 

Consolidatie 1 gebruiker / 1 geconsolideerde dossier : 300€ Bbtw 

 

Consolidatie 1 Terminal server / 1 geconsolideerde dossier: 600€ Bbtw 

 

 

Opties  = jaarlijkse bijdrage 

 

Aanvullende gebruiker      : 50€ Bbtw 

 

Aanvullende geconsolideerde dossier   : 50€ Bbtw 

 

 

Diensten 

 

Installatie / parametrage met Teamviewer   : 100€ Bbtw / heure  

 

 

Support 

 

Jaarcontract       :  350€ Bbtw /jaar 

 

of 

 

Programmasupport per bel of per e-mail 

 

 

Voor informatie 

 

Winbooks link met externe programma’s is gratis vanaf 05/2021 

 

 


