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CMI maart 2016: 16% minder faillissementen in Q1
De Credit Managers’ Index (CMI) laat in maart een stijging ten opzichte van vorige maand
zien, de maand uitkomst is met 55,9 zeer positief. De omzet en het aantal nieuwe klanten
heeft zich hersteld maar we zien toch een toename in het aantal problematische schulden.
Ook is het totaal aantal faillissementen hoger dan vorige maand, dit keer 603
faillissementen tegen 524 vorige maand (bron: www.faillissementen.com). Het eerste
kwartaal van 2016 komt op 1.614 faillissementen. In het eerste kwartaal van 2015 waren
dit er nog 1.992, een daling van meer dan 16% en daarmee een prima uitgangspunt voor
de rest van het jaar. De credit manager is daarnaast positief gestemd over het totaal
geïncasseerde bedrag en ook het vervallen bedrag is weer afgenomen. Met andere woorden
er is meer en sneller betaald dan in de voorgaande maand. Ondanks dat blijft het aantal
problematische schulden bij consumenten stijgen. Niet alleen is dat ingegeven door de
indicator die daalt van 57,6 naar 43,5 maar ook het aantal geregistreerde schuldsaneringen
is volgens faillissementen.com met 42% gestegen, een forse toename dus. Tellen we
daarbij op dat de afschrijvingen dubieuze debiteuren een stijging laten zien dan is duidelijk
dat de uitkomst van maart voornamelijk positief gestemd is door het herstel in omzet en
aantal nieuwe klanten.
Over de Credit Managers’ Index
De CMI data is in maart 2016 verzameld. Dit is de drieënzestigste 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. Bij de Ultimoo Group zijn op
dit moment meer dan 100 medewerkers werkzaam. We behandelen op elk moment meer
dan € 220.000.000,- aan vorderingen op zowel particulieren als bedrijven voor tevreden
opdrachtgevers in het MKB en grootbedrijf.
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Voor de publicatie van de CMI of nadere informatie kunt u contact opnemen met: Arjan
Stigter, 06-342 01557, astigter@ultimoo.nl of kijk op www.ultimoo.nl of www.cmbenchmark.nl.

