
Corona Barometer resultaten week 7

58% van de SRA-kantoren verwacht een directe omzetdaling bij klanten in het tweede kwartaal van 20-40% en nog
een vijfde verwacht een omzetdaling van 40-60%. De hoge dalingen worden vooral genoteerd bij de horeca: 78%
van de SRA-kantoren verwacht voor deze klanten een omzetdaling van 80-100% in Q2. Toch is het percentage
bedrijven waarvoor liquiditeitsproblemen wordt verwacht iets lager dan twee weken geleden: 28,5% versus 35,9%
in week 5. Voor het eigen accountantskantoor wordt een verslechtering van de liquiditeit verwacht van 10,8% in het
tweede kwartaal.
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Corona Barometer resultaten week 7 (vervolg)

Hoogte directe omzetdaling in Q2 bij klanten gemiddeld genomen
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In deze crisistijd wil SRA graag schouder aan schouder met u staan om de problemen
het hoofd te bieden. Om meer zicht te krijgen in de stand van zaken op het moment,
doen we een beroep op u om deel te nemen aan de SRA-Corona Barometer, een
sentimentanalyse die (twee)wekelijks herhaald wordt. Hierdoor kunnen we de trends
monitoren en meer inzicht krijgen in maatregelen die nodig zijn. 

Heeft u inhoudelijke vragen, mail deze dan aan vaktechniek@sra.nl. Neem voor vragen
over de barometer contact op met Leonie Derksen, lderksen@sra.nl. over de barometer contact op met Leonie Derksen, lderksen@sra.nl. 


