Corona Barometer

resultaten week 42

De nieuwe SRA-Corona Barometer, die vlak voor de bekendmaking van de gedeeltelijke
lockdown is uitgegaan, laat zien dat het sentiment bij klanten van SRA-kantoren behoorlijk
is gekelderd: slechts 5% is positief gestemd, versus 29% in de vorige Barometer van 30 juni.
Toch vallen de financiële verwachtingen voor de komende drie maanden relatief mee. Wat
dienstverlening en advisering betreft, is er vooral een opmerkelijke toename in de vraag naar
prognoses, tussentijdse cijfers en advies over de financiële situatie van de onderneming.
Van alle steunmaatregelen is vooral gebruik gemaakt van uitstel van belasting en de NOW.
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Corona Barometer

resultaten week 42 (vervolg)

Vraag naar specifieke dienstverlening vergeleken met 3 maanden geleden

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 driewekelijks herhaald wordt. Hierdoor kunnen we
de trends monitoren en meer inzicht krijgen in maatregelen die nodig zijn.
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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.
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