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CMI juni 2017: 1e half jaar scoort goed
De Credit Managers’ Index (CMI) is in juni met 8,2 punten gestegen ten opzichte van
mei, de maand uitkomst is 60,9. Wederom maken de positieve factoren dat de uitkomst
goed is. Inmiddels is 2017 alweer 6 maanden onderweg, als we de balans opmaken ten
opzichte van voorgaande jaren dan valt op dat 2016 over het geheel nog beter scoort.
Kijken we naar de onderliggende uitkomsten dan wordt duidelijk dat 2017 qua omzet en
het genereren van klanten zeer goed scoort, beter dan alle voorgaande jaren. Wat in het
afgelopen half jaar roet in het eten gooit is het vervallen debiteurensaldo. Dit blijft vijf
van de zes maanden onder de maat en toenemen. Hetgeen inhoud dat nieuwe omzet
doorgaans niet op tijd wordt betaald. Ook de afschrijvingen zijn in het eerste half jaar
met bijna 5% toegenomen. Er wordt klaarblijkelijk weer meer risico genomen en
gelopen. Meer risico nemen kan ook de gedachte zijn, in juni waren er slechts 357
faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Wederom een laagte
record. Op de helft van 2017 staat het aantal faillissementen op 2.234 waar we in 2013
al na drie maanden op dit aantal zaten.
Over de Credit Managers’ Index
De CMI data is in mei 2017 verzameld. Dit is de vijfde publicatie van de zevende
jaargang 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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