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CMI mei 2016: Meer zaken naar het incassobureau
De Credit Managers’ Index (CMI) laat in mei een lichte daling ten opzichte van vorige
maand zien, de maand uitkomst is met 56,8 nog steeds zeer goed. De sterkste daling (25%) is te zien in de omzet, gezien de extreem hoge uitkomst van vorige maand was dit
ook te verwachten, maar met een score 54,2 nog geen reden om ons zorgen te maken.
Het aantal faillissementen is opnieuw afgenomen naar het laagste punt sinds augustus
2015 en komt uit op 398 (bron: www.faillissementen.com). Wederom een flinke daling
deze maand met 14%. De neergaande trend van de CMI is inmiddels doorbroken en een
halt toegeroepen, de trend van het drie maanden voortschrijdend gemiddelde is nu voor
de tweede maand op rij opgaand . Het vervallen saldo is afgelopen maand enigszins
afgenomen (-2%), gezien het seizoen geen vreemde ontwikkeling. Ook typerend voor
deze maand is de toename van voornamelijk het aantal vorderingen op particulieren dat
naar een derde partij is gestuurd (+12%). Met het vakantiegeld in aantocht wordt deze
mogelijkheid gezien als kans om vorderingen alsnog sneller te incasseren. Opvallend is
aan de andere kant de afname van het aantal klachten dat men heeft ontvangen (-14%).
Over het geheel genomen een prima maand en een paar uitschieters die goed zijn te
verklaren. Het effect van het uitbetalen van het vakantiegeld zal volgende maand
zichtbaar worden en dan kunnen we ook de uitkomsten van het eerste half jaar weer
analyseren. Vooralsnog lijkt 2016 het iets slechter te doen dan 2015, tot nu toe overall
een daling van 2%.
Over de Credit Managers’ Index
De CMI data is in mei 2016 verzameld. Dit is de vijfenzestigste 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.

