
FOR INTERNAL USE ONLY 0 

AAS: 

Accounting and 

Advisory 

Services 
It’s not just about mobile, it’s 

about mobility... 

 

July 2013 



FOR INTERNAL USE ONLY 1 

 

KPMG Dutch Caribbean & Suriname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

We have been actively servicing our clients in the Dutch Caribbean  

since 1952. In 2012 we celebrated our 60 years of existence. 

 

We are : 

 Full service firms operating in the Curacao, St. Maarten, Bonaire, 

Aruba and Suriname. 

 Over 190 employees in 6 offices. 

 Since 2008 licensed to operate in Cuba. 

 Since October 2011 we have close cooperation with KPMG 

Netherlands and therefore linked to the EMA region. 
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KPMG Dutch Caribbean & Suriname 
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 Businesspartner  

Advisory tools  
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Clients 

KPMG 

K-nectivity: Internet  

Intranet CRM Doc. management 
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Portaal 

Landingpage 

 

 Businesspartner  

Advisory tools  

 

 
 

Payroll: 

PayTime 

Jaar- 

rekening  

generator 

Tax 
Vision 

Planner 

Book-

keeping: 

Twinfield 

Digital Archive 

 

 

 

MPM 

Permanent Client file 

Correspondence Engagement files 

http://nl.linkedin.com/in/jaccooudhof
http://online.kpmg.nl/uurtje-geen-factuurtje.aspx
http://online.kpmg.nl/default.aspx?clip=0
http://twitter.com/KPMGMKB
http://online.kpmg.nl/KPMG-MKB-Online.aspx
https://collab.ema.kworld.kpmg.com/markets/nl-MKBAdvies/default.aspx?PageView=Shared
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Arbeidsintensief 

papieren dossier 
Veel handmatige handelingen 

Geen koppelingen 

tussen systemen 

Ontbreken van 

klantportaal, alle 

communicatie via post, 

telefoon en mail 

Chaos en maar op één plek in te zien 

Administratieve verplichtingen 

Oude processen en systemen leiden tot omslachtige werkwijze 
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My KPMG Portal 

Tijd voor datgene wat u het liefst doet: ondernemen! 

 Digitaal archief 

 

 Minder administratie, meer gemak 

 

 Winst in tijd en kwaliteit  

 

Meer ruimte voor ondernemen 

 
 

 24/7, waar ook ter wereld 

 

 Eenvoudig uitwisselen van gegevens 

 

 Veilig en efficiënt documentbeheer 

 

 XBRL/SBR proof 
 

 Direct online 

 

 Persoonlijke website 

 

 Direct toegang tot financiële administratie, jaarrekeningen en belastingaangiften 

 

Snel en eenvoudig documenten accorderen, ook via de App 
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Samen naar de toekomst kijken 

 

De jaarrekening is een commodity!

           = Bijzaak! 

Analyse, trendsignalering en advies heeft de 

focus! 

= Key! 
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Our Accounting Advisory Services (AAS) can provide the following: 

Services Services 

AAS 

Service offering 

Transaction  

Processing and  

Bookkeeping 

Effective 

Decision  

Support 

Efficient  

Finance  

Operations 

Services 

Compilation services 

Bookkeeping 

Payroll services 

Finance Shared Services and 
Outsourcing 

Quality Close & Integrated Reporting 

Finance Organisation Design 

Enabling Technologies (jointly with 

BI) 

Finance Function Benchmarking 

Finance Process Optimisation 

Cash and Working Capital 
Management 

Business Strategy Alignment 

Financial Performance Management 

Cost Management 

Planning, Budgeting & Forecasting 

Financial Information Management 

Business Partnering 

Bank financing  advise/support 

8 
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Visionplanner 

• Wat is visionplanner 

• Wat kan visionplanner 

• Wat kan vision planner niet 

• Welke rapportages kent visionplanner 

 Analyse bij de jaarrekening 

 Businessplan 

 Financiele Prognose 

 Kredietprofiel en financieringsaanvraag 

 Rendementsanalyse 

 Management rapportage 
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Voorbeelden onderdelen  visionplanner in rapportages 

• Resultaat en rendement 

• Bedrijfsvermogen 

• Financiering 

• Geldstroom 
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Resultaat en rendement 

Aandachtspunten en/of vragen: 

• Ligt het bedrijfsresultaat voor belastingen ruim boven nul? Zo nee, is een analyse beschikbaar wat hiervoor 

de belangrijkste oorzaken zijn? 

• Heeft de onderneming inzicht  in waar zij geld verdient of juist verliest? 

Aandachtspunten en/of vragen: 

• Wanneer is voor het laatst specifiek naar het rendement gekeken? 

(Bedrijfsresultaat/Omzet)*100% 

REV: (Resultaat voor belastingen)/ 

((EV T+EV T-1)/2)*100% 

RVV: (Financiële lasten)/ 

((VV T+VV T-1)/2)*100% 

RTV: (Resultaat voor belastingen + Financiële lasten)/ 

((TV jaar T+ TV jaar T-1)/2)*100% 
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Bedrijfsvermogen 

Aandachtspunten en/of vragen: 

• Is een gedetailleerde analyse beschikbaar zowel gericht op de financiële positie maar ook een kwalitatieve 

analyse die het werkkapitaal beïnvloeden? 

• Op welke manier wordt aandacht besteed aan het beheer van het werkkapitaal 

Betalings- en opslagtermijnen 

Liquiditeitsratio’s  

Current: vl.activa/vl.passia 

Quick: (vl.activa- voorraden en OHW))/vl.passia 

Debiteuren: (((Deb.T1+Deb.T-1)/2)/omzet) 

*365 dagen 

Crediteuren: (((Cred.T1+Cred.T-

1)/2)/(Kostprijs verkopen+overige 

bedrijfskosten) *365 dagen 

Voorraad: (((Voorr.T1+Voorr.T-

1)/2)/kostprijs verkopen) *365 dagen 

Werkkapitaalbeheer 
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Financiering 

Aandachtspunten en/of vragen: 

•  Is er een financiële planning voor de DGA en/of een dividend- en salarispolitiek? 

• Is het vermogen (waar mogelijk) veilig gesteld? 

Aandachtspunten en/of vragen: 

•  Is inzicht in de stille reserves van de onderneming? 

• Stuurt de onderneming op waardecreatie? 

EV: Garantievermogen + voorzieningen/Balanstotaal 

VV: (Balanstotaal – (Garantievermogen + 

voorzieningen))/Balanstotaal 

Zichtbaar eigen vermogen 

Waardeanalyse en value 

based management 

DGA, Estate planning, 

Bedrijfsoverdracht 
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Geldstroom 

Aandachtspunten en/of vragen: 

• Is een gedetailleerde analyse beschikbaar zowel gericht op de financiële positie maar ook een kwalitatieve 

analyse van de operationele processen die de cash flow beïnvloeden? 

Businessplan en 

financiële planning 

& prognoses 
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© 2013 KPMG Accounting Advisory Services (AAS) B.V. is a Curaçao limited liability 

company with branches elsewhere and a member firm of the KPMG network of 

independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Curaçao. 

 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address 

the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to 

provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such 

information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be 

accurate in the future. No one should act on such information without appropriate 

professional advice after a thorough examination of the particular situation. 


