Nieuwsbrief mei 2007
Geachte relatie
Het is weer enige tijd geleden dat ik u via een nieuwsbrief heb geinformeerd over
interessante onderwerpen. OFM heeft in ieder geval niet stil gezeten, de website is
verbeterd en opdrachten gerealiseerd. In deze nieuwsbrief sta ik uitgebreid stil over de
gevolgen voor de zelfstandig ondernemers als gevolg van de veranderingen in de
pensioenwetgeving, het stroomlijnen van de van de rapportage, zaken doen met de wind
in de zeilen enz., bla bla www.ofm-groep.nl

Helft zelfstandige ondernemers bouwt geen pensioen op
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Uit onderzoek van EIM blijkt dat circa de helft van de ondernemers
verwacht dat de pensioenvoorziening voldoende tot ruim voldoende
zal zijn op de pensioendatum. Vooral de directeurengrootaandeelhouders (DGA's) blijken in veel gevallen (bijna 90%)
een pensioen op te bouwen. Bij de zelfstandigen is dit beeld
beduidend anders. In slechts de helft van de gevallen bouwen
zelfstandigen een pensioen op.
Pensioenopbouw zelfstandige ondernemers
Lees verder….

Stroomlijning van de financiële keten met XBRL
Doe het beter met XBRL

Schandalen rondom organisaties als Enron en Worldcom hebben voor
een vertrouwenscrisis gezorgd tussen de opstellers en professionele
gebruikers van financiële informatie. Zelfs de grootste tegenstanders
van verslaggevinghervorming zijn het erover eens dat er iets moet
veranderen. Steeds harder klinkt de roep om eenduidige accounting
standaarden. Maar ook integriteit, transparantie en een helder
rapportageproces zijn noodzakelijk om deze crisis te bezweren. De
eenduidige rapportage standaard gaat in de richting van de
Internationale Accounting Standards (IAS). Maar hoe zit het met de
andere elementen?
De rapportage keten

Lees verder……..

Beveiliging is hot
In onze Energie portefeuille nemen we ook af en toe posities op die
zijdelings met energie te maken hebben. In dit geval liepen we tegen
een bedrijf op dat een oplossing heeft voor het feit dat jaarlijks
miljarden liters olie Amerika ongecontroleerd binnenkomen. Dat feit
is namelijk een veiligheidsrisico en u weet, dat soort risico's wil de
Amerikaanse regering graag uitsluiten. De aankomende jaren zal er
daarom in Amerika tientallen miljarden dollar in 'veiligheid' gestopt
gaan worden.
Reizigers naar Amerika weten het maar al te goed, de controle in
Amerika is streng en neemt vooral veel tijd in beslag.
Iedereen en alles is verdacht.
Het is daarom dat in Amerika de beveiligingsector enorm gegroeid is.

Is daarmee Amerika goed beveiligd?
Allerminst, zo blijkt.
Op dit moment wordt namelijk slechts 5% van de vracht die Amerika
binnenkomt gecontroleerd.
Ook komt jaarlijks meer dan 7 miljard liter olie volkomen
ongecontroleerd Amerika binnen.
Daarnaast komt ook ruim 10 miljoen ton chemische basisstof voor
vrachtwagenbommen ongecontroleerd Amerika binnen. Deze
basisstof is officieel bekend als kunstmest en zal daar normaal
gesproken ook voor gebruikt worden, maar de administratie en
controle erop is op dit moment nog niet geregeld. Oklahoma bewees
dat het niet zo moeilijk is er een bom van te maken. Het is voor
Amerika van groot belang dat deze makkelijk te verkrijgen basisstof
voor krachtige bommen gecontroleerd kan worden.
Amerika heeft dus nog een lange weg naar veiligheid te gaan en de
beveiligingsector zal dus nog enorm groeien.
Het zullen echter niet de bewakers zelf zijn waar de groei in zal
zitten. Het gaat vooral om de technologie waarmee relatief goedkoop
enorme hoeveelheden vracht en personen doorgelicht en bewaakt
kunnen worden.
Er is één bedrijf dat hier in onze ogen de beste papieren voor heeft.
Dit bedrijf is echter niet alleen actief in Amerika.
Dit bedrijf is ook in China actief bij de beveiliging van internationale
vliegvelden betrokken. Nu China het raam naar de rest van de
wereld opengezet heeft, moeten veel, heel veel vliegvelden voorzien
worden van de laatste technologieën ter scanning van personen en

vracht. Reeds meer dan tien jaar is dit bedrijf daarom ook in China
actief en is ook daar één van de meest toonaangevende leveranciers
van beveiligingstechnologie.
Een andere groeimarkt die we kennen, is de medische sector. In het
Westen kennen we een sterke veroudering van de bevolking en gaat
een steeds groter deel van het budget daarom op aan medische
zorg. U begrijpt het al, dit fantastische bedrijf is OOK in de medische
sector aanwezig.
Het bedrijf heeft een beurswaarde van rond de 10 miljard dollar. Het
staat op de NYSE genoteerd en is winstgevend.
Weten welke bedrijf het om gaat? Neemt u dan een abonnement op
de Global Energy Newsletter service. Dit kan al vanaf 247,50 euro
per jaar!

Verdien aan energie
Zaken doen met wind in de zeilen
Dat is iets wat de meeste van ons wensen. Bla de Bla

Opdracht, beschikbaar?

Aan ervaren mensen op het terrein van verandermanagement,
projectmanagement, procesmanagement op een bepaald vak gebied
is altijd een gebrek. Een aantal collega's staan open voor een
nieuwe opdracht. Bel of verstuur een e-mail bericht voor meer
informatie. U nu laten informeren, betekent een grote
voorsprong zodra u een gekwalificeerde professional ad

interim nodig hebt.
Periodiek worden de relaties van OFM op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen binnen OFM. U kunt toezending opzeggen via een
reply op deze nieuwsbrief, met in de onderwerpbalk ‘stop toezenden
nieuwsbrief’
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