
Om een fi-
nancieel 
probleem te 
kunnen her-
kennen, heb 
je een inte-
graal beeld 
nodig van 

de huishouding van een bedrijf”. 
Aan het woord is Eppo Horlings, 
oprichter en eigenaar van Horatio – 
‘een high end financieel advieskan-
toor’ uit Amsterdam Zuidoost. Dat 
bedrijf is sinds 2007 uitgegroeid 
tot een achtkoppig team van spe-
cialisten – ‘detective accountants’. 
Horatio had als organisatie groter 
kunnen zijn, maar, zo benadrukt 
Horlings: “kwaliteit gaat bij mij bo-
ven kwantiteit: vakkunde en -kennis 
staan bij mij hoog in het vaandel”. 
Horlings is geen onbekende in de 
financiële wereld. Hij diende als 
partner bijna 35 jaar bij het naar 
hem vernoemde kantoor Horlings. 

Interrupties
 “Wij houden ons bezig met waar-
de-creatie en waarde-realisatie. En 
alle stappen waar een ondernemer 
tussen beide zaken mee te maken 
krijgt”, legt de voorman van Hora-
tio uit. “In het bijzonder krijgen wij 
veel vragen over zogenoemde inter-
rupties in het bedrijfsproces. Zaken 
waarbij schade in ontstaan. Afge-
lopen jaren hebben wij bij Horatio 
zo’n 1.000 van dat soort schadeza-
ken met succes afgerond.” Anders 
gezegd, Horatio adviseert ook op 
het gebied van aandelenwaarde-
ring en de verkoop van bedrijven, 
mede vanwege haar opgedane er-
varing met schadezaken. Horlings 
en zijn team onderscheiden zich in 
hun werkgebied, maar zeker in hun 
mentaliteit: “Wij werken met een 
integrale aanpak als onafhankelijk 
expert in het operationeel proces.” 

Paperassen 
Horatio werkt niet als ‘gewone ac-
countant’. Zij begint waar de gewone 
accountant ophoudt. Doet ook veel 
onderzoek op verzoek van curato-
ren.  “Wij worden vooral gevraagd 
wanneer problemen zich voordoen”, 
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oordeelt voorman Horlings, “onze op-
drachten zijn veelal van korte duur.” 

Zo deed het financiële bedrijf jaren 
terug onderzoek naar een onder-
neming die een jaar na de aankoop 
op de fles ging. Tot grote ontstel-
tenis van de nieuwe eigenaar: “de 
cijfers in de verkoopacte zagen er 
immers meer dan positief uit: jaar-
lijks werd een keurige winst van 
twee miljoen genoteerd.” Horlings: 
“Het is ondoenlijk en – in verband 
met de tijdsdruk – onwenselijk om 
alle boeken bij een onderzoek door 
te nemen. Ik heb geleerd om syste-
matisch te werk te gaan en vooral 
naar de dynamiek van een onder-
nemer en zijn bedrijf te kijken.” Bij 
de failliete onderneming kon Hora-
tio op basis van het gedrag van het 
management snel tot de kern van de 
zaak komen. “Uit de duizenden pa-
parassen met cijfers, kon ik snel het 
ene relevante bonnetje vissen: veel 
uitstaande posten waren een jaar 
vooruitgeschoven. Horlings: “Het is 
een ingewikkeld proces, waarin wij 
veelal handelen in opdracht van cu-
ratoren of verzekeraars. Bij een fail-
lissement komen veel zaken kijken: 
wetgeving, jurisprudentie, het han-
delen van de overheid. Mijn kennis 
en ervaring in het vakgebied blijken 
dan cruciaal: ik weet snel waar ik 
moet zoeken.” 

Je zou kunnen zeggen dat het werk 
van Horatio eindigt, waar dat van 
een jurist begint. Toch gaan in de 
praktijk bedrijven veelal eerst met 
advocaten aan de slag: “Veel juri-
dische dienstverleners willen direct 
procederen om aansprakelijkheid 
aan te tonen. Ik vind het veel be-
langrijk om te zien of er ook schade 
is geleden. Als dat er niet of nauwe-
lijks is – heeft het geen zin om een 
uitgebreide zaak te beginnen.” 

Creative accounting
Even bekend als financieel advi-
seur, is Horlings overigens als do-
cent. De financieel adviseur is al 
sinds 1985 gastleraar aan de Nij-
meegse Radboud Universiteit. Be-
langrijk onderdeel van zijn les-
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programma is het zogenoemde ‘creative accounting’. 
Horlings: “Zeg maar, het opwaarderen van cijfers om 
een te hoge prijs of een hoog krediet te krijgen.” Bij 
overnames, en het proces van due diligence dat hierin 
een belangrijk onderdeel vormt, zijn kopers verplicht 
alle beschikbare informatie aan de kopende partij te 
verschaffen. “Er zijn echter altijd zaken die voor de ko-
pers verborgen blijven, 

Hard oordeel
“Door mijn werk aan de universiteit ben ik bij grote 
zaken betrokken geraakt”, vervolgt Horlings. Dat hij 
hierin niets te veel zegt, blijkt uit de CV van de finan-
cieel adviseur: sinds de jaren zeventig diende Horlings 
als onafhankelijk adviseur bij een serie ondernemingen 
waaronder IBM, KLM, KPN en Baan. “Grote bedrij-
ven die in de jaren tachtig en negentig omvangrijke sa-
neringsronden doorvoerden”, aldus Horlings. “Ik werd 
gevraagd bij die zaken door de ondernemingsraden 
en vakbonden gevraagd om te kijken of de financiële 
druk inderdaad zo hoog was dat ontslagen onvermijde-
lijk waren.” Na bestudering van de cijfers en plannen 
van het management van de geplaagde ondernemingen, 
kwam Horlings vaak tot een hard oordeel. “De ontslag-
ronden bleken volkomen te legitimeren. In mijn vakge-
bied moet je niet bang zijn om af en toe een andere me-
ning uit te dragen dan je opdrachtgevers verwachten.” 
 
Noord-Zuidlijn
Horatio heeft overigens niet alleen grote – en min-
der grote bedrijven – als klant gehad. Ook de overheid 
steunt in belangrijke mate op de kennis van het kan-
toor en zijn voorkomende leider. “Wij adviseren niet 
alleen de landelijke overheid, maar werken ook in op-
dracht van provincies en gemeenten.” 

Zo is Horatio afgelopen jaren betrokken geweest als 
externe bij de Betuweroute, de HSL, Schiphol, de 
Noord-Zuidlijn en veel andere kleinere infrastructurele 
werken. Horlings: “Ik word dan ingeschakeld om te on-
derzoeken of er schade bij ondernemers ontstaat. Er is 
de overheid veel aan gelegen om juridische conflicten 
te voorkomen. Dat vertraagt veelal en is bijzonder kost-
baar. Veel liever gaat de overheid in overleg met getrof-
fen bedrijven om verdere problemen te voorkomen.” 

De toekomst.
Het team binnen Horatio heeft zich dermate goed ont-
wikkeld dat zij ook zonder Horlings klaar is voor de 
toekomst. Met name haar business lijn merger & ac-
quisitions is bovenmatig actief. Zij beperkt zich tot de 
creatieve industrieën t.w. Confectie, Uitgeverijen , IT 
, Pharma, Travelservices,  Food & packages en Bouw. 
Deze laatsten vanwege de enorme voordelen die voort-
komen uit innovatie. De nadruk in deze business lijn 
ligt op de financiering van de koop en de uitbreiding 
naar internationalisatie en samenwerking. 


