waar een klein kantoor
groot in is: overzicht
Jeugd is de enige periode zonder hoop,

Inmiddels heeft Horatio als specialist op dat vlak

want het overzicht ontbreekt. Er is geen toekomst.

een lange lijst van toonaangevende onderzoeken

Het nu is alles.*

uitgevoerd. Daarbij betrachten wij professionaliteit,

Langzaam aan gaat de jeugd dingen leuk vinden

objectiviteit, zorgvuldigheid, integriteit, vertrouwe-

en ontstaat er hoop op een toekomst. Zo is het veel

lijkheid en vakbekwaamheid.

mensen vergaan: hoop op een gelukkig leven. Daarbinnen voorziet accountantscontrole in een behoef-

Horatio blinkt uit in transparantie en in duidelijk-

te: het verkrijgen van zekerheid bij een noodzake-

heid in de rapportering. Daarin wordt nadrukkelijk

lijke verantwoording. Hoe beter het overzicht van

het doel van het onderzoek gewogen in relatie tot

de accountant zich heeft ontwikkeld, des te meer

de belangen van de daarbij betrokkenen. Het pro-

zekerheid hij aan zijn cliënten kan verstrekken als

portionaliteits-, subsidiariteits- en fair play-beginsel

het gaat om het ontdekken van fraude,

zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij

misleiding en onrechtmatige daad bij

het aanvaarden van de opdracht.

controle van de jaarrekening, aandelenwaardering, en schade als gevolg van

Heeft u een probleem? Bel dan met Eppo

onrechtmatige daad. En dat is exact wat

Horlings en ontdek waar accountancy

Horatio doet: het verschaffen van zeker-

verder gaat dan afvinken en decharge.

heid vanuit ons complete overzicht op de
* G.K. Chesterton

materie.
Eppo Horlings,
registeraccountant en
financieel specialist.

Horatio’s Rekenkamer vormt tezamen met Horatio Accountancy en Horatio Audit & Assurance de Horatio
Assurance Group. De bijdrage die Horatio levert aan Overheid en Bedrijfsleven bestaat uit het geven van
meer zekerheid (assurance) bij het nemen van beslissingen.
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