
Corio: Snel en transparant consolideren 
met SAP BPC en CPMview
Corio is één van de grootste beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen met 
retailfocus in Europa. De portefeuille van € 7,1 miljard bestaat uit een groot aantal 
winkelcentra met nadruk op Favourite Meeting Places: een plek waar mensen 
graag heen gaan om vrienden te ontmoeten, zich te vermaken of om iets te eten 
of te drinken. Op basis van SAP Business Planning & Consolidation (BPC) heeft 
Corio samen met CPMview de consolidatie van cijfers gestroomlijnd.

SAP Customer Success Story | Retail Property Company | Corio

C
or

io
 |

 U
tr

ec
ht

, T
he

 N
et

he
rl

an
ds

 |
 U

se
d 

w
it

h 
pe

rm
is

si
on

.



2 SAP Customer Success Story | Retail Property Company | Corio

BEREIKTE VOORDELEN

Managementsamenvatting

Tijdwinst

Audit trail 

Hogere kwaliteit 
van rapportages

TRANSfORmATIE

Belangrijkste doelstellingen:
 • Efficiency financiële verantwoordingsprocessen verhogen
 • Transparante audit trail voor alle financiële rapportages
 • Automatische checks & balances

Oplossing:
 • SAP Business Planning & Consolidation (BPC)
 • Standaard consolidatie implementatiemethode van CPMview

Grootste voordelen:
 • Sneller consolideren en rapporteren
 • Audit trails van wijzigingen: door wie, wanneer en welke 
 • Administratieve integratie van meer dan honderd bedrijfsentiteiten  
in zes landen

 • Basisdata mogelijk ook te gebruiken voor andere bedrijfsprocessen, 
bijvoorbeeld forecasting.

Bedrijf of organisatie
Corio

Hoofdkantoor
Utrecht (Nederland)

Branche
Real Estate 

Producten en diensten
Retail Property Company 

medewerkers
580 FTE (2012)

Omzet of begroting
€ 500 miljoen (2012)

Website 
www.corio-eu.com

Implementatiepartner
CPMview

“Met SAP BPC kunnen we sneller rapporteren, beschikken we over een 
transparante audit trail en verhogen we de efficiency. De tijd die we 
besparen, kunnen we gebruiken om onze resultaten beter te analyseren 
en de kwaliteit van onze rapportages te verhogen.”
Michel Hoogervorst, Group Controller, Corio



3

Optimaal renderend winkelvastgoed

Corio is één van de grootste beursgenoteerde 
vastgoedbeleggingsfondsen in Europa met een 
focus op retail. De portefeuille van € 7,1 miljard 
bestaat voor 99% uit winkelcentra. Corio voert het 
management van haar winkelcentra in Nederland, 
Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Turkije in eigen 
beheer uit. Het doel is om het rendement voor 
beleggers te optimaliseren met winkelruimte van 
de hoogste kwaliteit.

Op basis van SAP BPC heeft Corio, samen met 
SAP partner CPMview, de consolidatie van 
cijfers van meer dan honderd bedrijfsentiteiten 
in de zes vestigingslanden gestroomlijnd. 
Dankzij de kwaliteits- en tijdswinst kan Corio 
de bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever 
inrichten. Met heldere rapportages die audit trails 
bevatten over wie welke wijzigingen op welke 
moment heeft ingevoerd, beschikt Corio nu over 
sturingsinformatie om snel en transparant cijfers 
te leveren aan management, aandeelhouders, 
toezichthouders en andere stakeholders. 

“CPMview heeft expertise van consolidatieprocessen, SAP BPC en de 
implementatie daarvan. Dat levert verreweg de beste combinatie op.”
Michel Hoogervorst, Group Controller, Corio

Managementsamenvatting 

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing

Transformatie

Voordelen

Toekomstplannen
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Gestructureerd consolideren, 
transparante audit trails
Als beursgenoteerd AEX bedrijf moet Corio voldoen 
aan complexe regelgeving van diverse instanties, 
zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en  
De Nederlandsche Bank (DNB). Financiële 
informatie van meer dan honderd bedrijfsonder-
delen, uit zes landen, moet Corio op het 
hoofdkantoor in Utrecht gestructureerd 
samenvoegen tot holdingcijfers. Voorheen 
gebruikte Corio hiervoor Excel.

Michel Hoogervorst, Group Controller bij Corio:  
“We stuurden ieder kwartaal geprepareerde  
Excel-bestanden naar bedrijfsonderdelen die hun 
eigen financiële cijfers daarin zetten. De financiële 
afdeling op de holding controleerde vervolgens de 
juistheid en volledigheid van de gerapporteerde 
cijfers.

“Vervolgens voegden we cijfers samen in 
rapportages waarmee het management 
sturingsinformatie kreeg om onze vastgoed-
portefeuille van ruim € 7 miljard optimaal te 
beheren. Dat was handmatig en foutgevoelig werk. 
Bovendien was het lastig na te gaan wie op welk 
moment wijzigingen had aangebracht. We zochten 
een oplossing die ons kon helpen om dit proces te 
stroomlijnen, gestructureerd te automatiseren en 
transparante audit trails te krijgen.”

“CPMview heeft samen met een team van Corio 
een blueprint gemaakt voor een strak geplande 
implementatie en alles binnen planning en budget 
uitgevoerd. Gezamenlijk hebben we key users per 
land getraind en bij het live gaan waren er ervaren 
medewerkers van CPMview en de holding op locatie 
aanwezig om direct vragen van eindgebruikers te 
beantwoorden. Daarmee hebben we de risico’s 
geminimaliseerd. Ons vertrouwen in CPMview en 
SAP BPC is volledig waargemaakt.”

Managementsamenvatting 

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing
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Meer dan 100 entiteiten consolideren
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Efficiënt consolideren en tijd besparen

Om niet teveel tijd te verliezen in het selectietraject 
vergeleek Corio alleen consolidatieoplossingen 
van drie marktleiders. “Deze internationaal actieve 
partijen leveren standaard producten die gebaseerd 
zijn op best practices en voldoen aan (inter)
nationale wetgeving, zodat we ze zouden kunnen 
gebruiken bij al onze vestigingen.”

“Na een RFI, een ‘request for information’, bleven 
er twee systemen over en gingen we op zoek 
naar implementatiepartners die een demo wilden 
geven op basis van een beschrijving van onze 
rapportages. De demonstratie van CPMview, 
implementatiepartner voor SAP, was verreweg 

de beste. Zij hadden zich goed verdiept in onze 
specifieke situatie. Hierdoor hadden we snel een 
goed beeld van de voorgestelde oplossing.”

“Onze eindgebruikers hebben voor het gehele 
implementatietraject een gemiddeld cijfer van 
8 gegeven. Dat hoge cijfer geldt zowel voor de 
praktijkervaringen met SAP BPC, als het proces 
en de begeleiding door CPMview en Corio-
medewerkers.”

Financiële gegevens 6 landen 
samenvoegen

Live binnen 6 maanden Transparante audit trails

KEY BENEfITS 
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Automatische ‘checks & balances’,  
dus meer controle
Corio koos uiteindelijk voor SAP vanwege 
de gebruiksvriendelijkheid en de goede 
implementatiepartner CPMview. Hoogervorst: 
“Omdat CPMview begreep waar wij naartoe 
willen met SAP BPC lag de keuze voor SAP 
BPC voor de hand. Bovendien vinden we SAP 
gebruiksvriendelijker. 

“Corio-medewerkers moeten uiteraard wennen 
aan de nieuwe werkwijze, maar doordat onze 
bedrijfsonderdelen gegevens nu gestructureerd 
aanleveren en we altijd kunnen traceren wie 
wijzigingen heeft doorgevoerd en wanneer dit is 
gebeurd, zullen we zeker tijdwinst boeken”, stelt 
Hoogervorst. 

“Het belangrijkste voor Corio is dat de kwaliteit van 
onze basisdata is gestegen en we foutief ingevoerde 
gegevens eerder opmerken. Dankzij een koppeling 
met de brondata kost het corrigeren van fouten 
veel minder tijd en bouwen we automatisch ‘checks 
& balances’ in. De efficiency van onze financiële 
processen stijgt aanzienlijk, omdat we zelf minder 
tijd hoeven te besteden aan controles.”

Omdat de holdingrapportages ook in nationale en 
lokale overzichten zijn op te knippen, kunnen de 
bedrijfsonderdelen in de toekomst ook gegevens 
uit SAP BPC gebruiken voor rapportages op maat 
voor hun nationale toezichthouder(s). Daarnaast 
is Corio nu ook verzekerd van transparante audit 
trails. “Dat betekent dat onze accountants ook 
minder tijd kwijt zijn aan controles. Wat ons 
waarschijnlijk ook kostenbesparingen oplevert.”

SAP Customer Success Story | Retail Property Company | Corio
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Basisdata voor
andere afdelingen
Doordat de medewerkers van Corio intensief bij de 
selectie en implementatie van het systeem betrokken 
waren, hebben ze het systeem goed leren kennen. “We 
hebben er al vooraf rekening mee gehouden dat we 
SAP ook kunnen gebruiken om andere rapportages op 
te stellen, zoals bijvoorbeeld maandrapportages. We 
kunnen en moeten sneller inspelen op ontwikkelingen 
in onze branche, dus maandrapportages op korte 
termijn invoeren in SAP is een aantrekkelijke optie.”

Op iets langere termijn kan de rest van het bedrijf 
gebruik maken van de basisdata die Corio nu aan 
het verzamelen is. “Andere afdelingen hebben al 
laten weten dat ze die basisdata willen om ‘forecasts’ 
te verbeteren. Het is een teken aan de wand dat 
mijn collega’s al interesse hebben getoond. Het 
betekent dat we onze investering in SAP BPC via vele 
kanalen kunnen terugverdienen.” Door de actieve en 
intensieve participatie van de Corio-medewerkers 
bij de implementatie, is Corio in staat om zelfstandig 
het systeem te gebruiken en te onderhouden. “Ik ben 
ook blij dat CPMview in het geval van significante 
wijzigingen over de kennis beschikt om de kwaliteit van 
SAP BPC te borgen binnen de hele Corio-organisatie. 
Zeker omdat CPMview en SAP uitstekend op de 
hoogte zijn van de best practices in de financiële 
processen en deze voortdurend verwerken in nieuwe 
releases van SAP BPC”, constateert Hoogervorst 
tevreden.

Retail Property Company | Corio
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