Nieuwsbrief maart 2005

Geachte relatie

Met gepaste trots kan ik u mededelen dat de web-site van ofm in de lucht is. Op
www.ofm-groep.nl worden de activiteiten van ofm gepresenteerd en vindt u
informatie over uitgevoerde en vacante opdrachten. Verder wordt in de
nieuwsbrief ingegaan op de verscherpte controle op BV’s, oplossingen voor
bedrijven die in zwaar weer verkeren, bedrijven steunen voor IFRS-cijfers nog
steeds op tijdelijke oplossingen, uitstel Sarbanes-Oxley wetgeving en dat een
goede manager toch ook een inhoudelijk specialist is.

Kabinet verscherpt controle BV’s

Kabinet verscherpt controle BV's
Nederland krijgt een nieuw systeem voor toezicht op bedrijven en
stichtingen ter bestrijding van misbruik, zoals fraude en
terrorismefinanciering. De bestaande toetsing vooraf bij de oprichting
van BV's en NV's wordt vervangen door een systeem van permanente
controle. Dit toezicht wordt uitgebreid tot stichtingen en buitenlandse
BV's.

Dit heeft het kabinet onlangs besloten omdat het bestaande systeem
niet waterdicht is. Bij oprichting van een BV of NV is een ‘Verklaring
van geen bezwaar’ benodigd van het Ministerie van Justitie, maar
daarna vindt nooit meer controle plaats. Bestuurders van stichtingen
worden helemaal niet gecontroleerd. Gevolg is dat de handel in
‘tweedehandse BV’s’ welig tiert. Het is ook mogelijk een rechtspersoon
in een ander EU-land op te richten en deze vervolgens zonder toetsing
in Nederland te laten werken.

In het nieuwe systeem richt het toezicht zich niet langer op de
rechtspersonen zelf, maar op de directeuren en aandeelhouders die er
achter schuil gaan. Alle veranderingen van kerngegevens zullen via
notarissen of Kamers van Koophandel worden doorgegeven aan
Justitie, dat deze gegevens koppelt aan de bestanden van de
Belastingdienst en het UWV.

Voor bestuurders die met justitie in aanraking zijn geweest, komt een
bestuursverbod. Door de herziening van het toezicht dalen de
administratieve lasten bij de oprichting en wijziging van BV's. Het
kabinet verwacht dat van het permanente toezicht een preventieve
werking uitgaat en dat misbruik sneller opgespoord kan worden. Naar
verwachting zal de nieuwe procedure over twee jaar zijn ingevoerd.

(17 maart 2005)

DGA Solutions

OFM heeft samen met een groep managers een nieuw initiatief
gestart, WINDKRACHT 10.

De naam Windkracht 10 symboliseert de

situatie waarin de DGA aan het roer, met zijn onderneming in een
crisissituatie verkeert, een flinke storm. Windkracht 10 neemt in dit
soort situaties het roer over van de ondernemer en loodst de
onderneming naar veilig vaarwater. Vervolgens wordt samen met de
ondernemer een plan opgesteld – een turnaroundplan – om de
onderneming weer gezond te maken en te houden. Daarbij worden
ook instrumenten ingericht die tijdig signaleren wanneer een nieuwe
storm nadert zodat op tijd de juiste maatregelen kunnen worden
genomen. Voor informatie bel 078 6440040 of stuur een e-mail.

IFRS workarounds blijven populair bij bedrijven
Veel bedrijven steunen voor IFRS-cijfers nog op tijdelijke
oplossingen
Veel bedrijven blijken nog een stevige uitdaging voor zich te hebben
om IFRS volledig te integreren in hun financiële rapportageprocessen
en – systemen. Volgens onderzoek van KPMG zegt maar liefst 44
procent van de ondervraagden – een flinke toename ten opzichte van
de 30 procent van vorig jaar – voorlopig (tot2007/8) te steunen op
tijdelijke oplossingen of andere workarounds. Het is niet wenselijk dat
die situatie op langere termijn blijft voortbestaan. Zulke workarounds
zijn immer minder betrouwbaar. Belangrijker nog is dat daardoor IFRS
als kwaliteitsimpuls voor financiële informatie niet tot zijn recht komt:
zolang managers intern nog worden afgerekend op cijfers volgens het
‘oude’ stelsel, zullen zij geen begrip en gevoel ontwikkelen voor cijfers
onder IFRS. Daarmee dreigen IFRS-cijfers een eigen leven te gaan
leiden en is men niet in staat de busines te managen op basis van
IFRS. Het is dus zaak naar een meer duurzame oplossing te streven.

Europa krijgt één jaar uitstel Sarbanes-Oxley

Europese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering hoeven pas
vanaf 2006 te voldoen aan bepaling 404 uit de Sarbanes-Oxley-wet
inzake de uitgebreide rapportage-eis over de effectiviteit van de
financiële verslaggevingprocedures. Hiermee krijgen de
ondernemingen een jaar uitstel.

Dat heeft beurstoezichthouder de Securities and Exchange Commission
(SEC) bekendgemaakt, schrijft Het Financieele Dagblad. Het uitstel is
mede een gevolg van de toenemende dreiging dat Europese
beursfondsen hun Amerikaanse notering zouden intrekken. Vooral

Duitse en Franse bedrijven hadden hiermee gedreigd. De SEC loopt
met het uitstel vooruit op een rondetafeldiscussie die zij op 13 april
2005 houdt over de ervaringen met de wet van ondernemingen en
accountants.

De ingreep heeft direct gevolg voor ongeveer dertig, vooral grotere
Nederlandse beursfondsen die een Amerikaanse beursnotering hebben,
zoals Aegon , Ahold , Akzo Nobel , ING, Koninklijke Olie en KPN . Het
uitstel geldt ook voor Amerikaanse bedrijven met een beurswaarde
kleiner dan 75 miljoen dollar.

(17 maart 2005).

Een goede manager is een inhoudelijk specialist

Een goede manager heeft een eigen vakinhoud: het managen van
mensen en processen. Het uitvoeren van de bijbehorende taken en het
op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen, vereisen zovel
kennis, ervaring en vaardigheden, dat men met recht gezegd kan
worden dat een manager een inhoudelijk specialist is, maar wel op zijn
eigen terrein!

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.

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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