PERSBERICHT
Woerden, 12 juni 2016

CMI juni 2016: vakantiegeld lost schulden in
De Credit Managers’ Index (CMI) herstelt in juni het verlies van de maand mei, de maand
uitkomst is met 57,8 wederom goed en houdt de stabiele lijn vast. De sterkste stijging
(25%) is het herstel van de omzet. Het aantal faillissementen is daarentegen flink
toegenomen naar het hoogste punt sinds december 2015 en komt uit op 544 (bron:
www.faillissementen.com). Dit is voornamelijk een gevolg van de slechte
omstandigheden in de retail sector. 2016 is alweer een half jaar oud, bekijken we de CMI
over de jaren heen dan volgt volgende maand een hoogtepunt en kunnen we daarna een
flinke daling verwachten. Het zomerseizoen heeft voor de credit manager vaak een
slechtere uitkomst als nawee. Dit staat nog los van de externe factoren zoals de Brexit
en de tekorten bij Italiaanse banken, die ook een rol kunnen gaan spelen. Het aantal
vorderingen waarvoor een 3e partij wordt ingeschakeld is nog steeds aan de hoge kant,
daarnaast zien we dat de afgelopen maand meer kredietafwijzingen hebben
plaatsgevonden. De maand juni heeft (nog) niet geleid tot een hoger vervallen saldo,
sterker nog, het vervallen saldo is minder geworden en verbetert zich met 5%. Dit is
voornamelijk het gevolg van de uitbetaling van het vakantiegeld waarvan in de B2C
sector veelvuldig gebruik wordt gemaakt om achterstallige vorderingen alsnog te betalen.
Het neveneffect in de B2B sector kan zijn dat de liquiditeitspositie is verzwakt, het effect
daarvan zouden we volgende maand terug kunnen zien. Maar vooralsnog blijven de
cijfers positief gestemd.
Over de Credit Managers’ Index
De CMI data is in juni 2016 verzameld. Dit is de zesenzestigste publicatie die is
gebaseerd op een maandelijkse anonieme enquête onder credit managers. De
gecombineerde index wordt maandelijks gepubliceerd. De enquête vraagt deelnemers om
op te geven of ze verbetering, verslechtering of geen wijziging zien in verschillende
gunstige en ongunstige factoren. De methodiek en factoren zijn afgestemd op de sinds
2003 beproefde methode van de NACM, de Amerikaanse uitgever van de Credit
Managers’ Index. De CMI wordt uitgegeven door Ultimoo group en Kwestplus en wordt
ondersteund door een aantal toonaangevende bedrijven en instellingen in de sector
zoals; Credittools, Creditexpo, Creditsafe, Dun & Bradstreet, Experian, Krediet bewaking
bouw, OnGuard, Ultimoo Incasso, VVCM en NCMN. De CMI heeft in november 2011 de
credit management innovation award 2011 gewonnen! Vanaf november 2012 wordt in
samenwerking met www.faillissementen.com ook gerapporteerd over de faillissementen
en surseances.
Over Ultimoo group
Ultimoo Group is dé invorderingsspecialist voor maximale cashflow door Incasso, credit
management outsourcing, field collections en debt purchase.
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