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M1 Maatwerkrapport   
Datum: 17/07/2018

Klantnummer: 029362

Betreft:

0825.557.003

CHEMSTREAM BVBA                                                                                                                                                       

DRIE EIKENSTRAAT 661                              

2650       EDEGEM                              

Kredietadvies / 'Multiscoring'

Datum 17-07-2018

Advies Het berekende kredietmaximum bedraagt : 77.000 EUR

Graydon 'Multiscoring' De Graydon 'Multiscoring' is : 90/100

Het kredietadvies werd op uw verzoek berekend aan de hand van de door u gekende of 
ontworpen formule.

Het is slechts een onderdeel van het totale rapport dat moet bijdragen tot het verkrijgen 
van een globaal beeld over de toestand van een onderneming.

Officiële gegevens

Ondernemingsnummer 0825.557.003

Rechtspersonenregister RPR  ANTWERPEN

Commerciële 
hoedanigheid volgens 
KBO

Handelsonderneming, sedert 17/05/2010 

BTW hoedanigheid 
volgens KBO

Onderneming onderworpen aan BTW, sedert 1/06/2010 

Activiteit van de onderneming

Bron

KBO (Kruispuntbank van ondernemingen)
Code Sinds (1) Hoofdactiviteit    (0) Nevenactiviteit

20590 (1) 29/04/2010 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

BTW-registratie
20590 (1) Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

71121 (0) Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters

RSZ-registratie
71121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters

Bijlage Belgisch Staatsblad
8299 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

20 Vervaardiging van chemische producten

72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
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Financiële positie

Maatschappelijk kapitaal 21.000 EUR

Gestort kapitaal 21.000 EUR

Kredietfaciliteit (*) De vennootschap maakt geen gebruik van een kredietfaciliteit op korte termijn

Onroerend goed (*) Geen eigendom

Hypotheek - Pand (*) Onroerend goed : Neen

Handelsfonds : Neen

Andere activa : Neen

Liquiditeitspositie (*) Positief en verhoogd in vergelijking met het vorig boekjaar

Rentabiliteit (*) Positief

Solvabiliteit (*) Positief

(*) Deze gegevens hebben betrekking op de laatste jaarrekening

Betalingsgedrag

Faillissement / 
gerechtelijke reorganisatie

Er werd geen registratie gevonden in het Belgische faillissementsregister

Analyse van het betaalgedrag

Globale betaalscore 99/100

De Globale betaalscore is het resultaat van een wegingsberekening toegepast op de 
betalingsgedragingen die verschillende leveranciers van het onderzochte bedrijf aan 
Graydon Belgium NV rapporteren. Recentere waarnemingen wegen hierbij zwaarder 
door.

Analyse van het betaalgedrag van het bedrijf CHEMSTREAM BVBA

De analyse van het betaalgedrag is opgemaakt op basis van de gegevens van 7 leveranciers van de onderneming.
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Bovenstaande grafiek toont in welke mate de afgesproken betaaltermijnen worden gerespecteerd of overschreden. De 
betalingservaringen kunnen door over het hoofd geziene rekeningen, betwistingen, ... beïnvloed worden. Het huidige 
kwartaal is nog niet afgesloten waardoor de gegevens niet meer kunnen zijn dan een eerste indicatie.

Analyse van het betaalgedrag binnen de sector met nace-code 20590

De onderneming CHEMSTREAM BVBA staat geregistreerd onder de nace-code 20590 : " Vervaardiging van andere 
chemische producten, n.e.g.". Binnen deze nace-code tellen we 109 actieve ondernemingen. Voor 67 % van deze 
populatie werden aan Graydon betalingservaringen geleverd. Deze steekproef is dus statistisch ruim relevant.

Betaalscore : evolutie-vergelijking tussen het bedrijf, de sector en de nationale economie
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Evolutie van de betaalscore van het bedrijf en vergelijking met de sectorkwartielen

De zakenwereld is ook benieuwd naar uw ervaringen. Signaleer zwakke betalingen, maar beloon ook de goede 
betalers. Werk daarom mee aan ons uitwisselingsprogramma. In ruil krijgt u een commerciële tegemoetkoming. Voor 
meer info,  KLIK HIER

Gegevens uit de jaarrekeningen

HTTP://WWW.GRAYDON.BE/PUBLICNEW/DEFAULT.ASPX?S=PUBLIC&P=BE_LANDING&T=NL
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Het bedrijf publiceert een jaarrekening waarbij de omzet niet wordt vermeld. Hierdoor kan noch het aantal dagen 
klantenkrediet noch het aantal dagen leverancierskrediet worden bepaald.

Binnen de sector ligt het gemiddelde aantal dagen klantenkrediet op 59 dagen en het aantal dagen leverancierskrediet 
op 74 dagen.

Protesten Geen gereleveerd

Incassodossiers Geen gereleveerd

TOELICHTING 
JAARREKENING

VERVALLEN SCHULDEN 
(EUR)

RSZ FISCALE BESTUREN

30/09/2017 geen geen

30/09/2016 geen geen

30/09/2015 geen geen

Dagvaarding RSZ Geen gereleveerd

Dagvaarding(en) Fonds 
voor Bestaanszekerheid

Geen gereleveerd sinds 3/1999

Dagvaarding(en) Sociaal 
Verzekeringsfonds voor 
Zelfstandigen

Geen gereleveerd sinds 3/1999

FiTo®-meter

De FiTo® - score wordt bekomen door het bedrijf over verschillende boekjaren en op basis van percentielen te positioneren binnen 
de groepering van alle ondernemingen en binnen de PU of DE-sector, telkens in dezelfde grootteklasse (grote ondernemingen met 
een volledig schema, kleine ondernemingen met een verkort schema en ondernemingen zonder personeel).

De sectorale groepering is de PU/DE-indeling, opgesteld door de Nationale Bank van België op basis van de Nacebelcodes.

De FiTo® - meter is, zonder verdere aansprakelijkheid, gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Gent en de Vlerick 
Leuven Gent Management School o.l.v. Prof. Dr. Hubert Ooghe en wordt door Graydon Belgium NV toegepast in het kader van een 
exclusiviteitsovereenkomst.

De gebruikte methodes zijn theoretisch verantwoord en empirisch gevalideerd. Voor predictieve doeleinden moeten de resultaten 
voorzichtig geïnterpreteerd worden,rekening houdend met de beperkingen van de methodes en van de gegevens.

FiTo®-meter Algemene positionering

Positionering tegenover alle ondernemingen die een verkort schema neerleggen

2017 2016 2015
Ratiowaarde Percentiel Ratiowaarde Percentiel Ratiowaarde Percentiel

Bruto toegevoegde waarde/personeelskosten 178,09% 52 189,22% 56 228,69% 66

Nettorentabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen 31,29% 84 39,07% 88 45,00% 91

Nettorentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen 26,75% 76 31,10% 80 48,34% 89

Graad van zelffinanciering 57,47% 92 54,14% 90 58,25% 93

Graad van financiële onafhankelijkheid 59,38% 78 56,63% 76 62,21% 81

Korte termijn financiële schuldgraad - 100 - 100 - 100

Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow 64,63% 90 62,72% 89 108,68% 97

Nettokasratio 73,28% 87 75,44% 88 42,94% 67

FiTo®-score 0,6394 88 0,6431 89 0,6604 95

- = ratio onberekenbaar

Op basis van de meest recente jaarrekening behoort deze onderneming met  88 % tot de beste van de actieve ondernemingen. 
Deze ondernemingen zijn zeer succesvol. Slechts  12 % van de actieve ondernemingen scoren nog beter.



CHEMSTREAM BVBA                                                         Pagina 6 van de 9    



2017
2016
2015

Q1 = eerste kwartiel
Q2 = mediaan
Q3 = derde kwartiel

Bruto toegevoegde waarde/personeelskosten

Nettorentabiliteit van de bedrijfsactiva voor
belastingen

Nettorentabiliteit van het eigen vermogen
na belastingen

Graad van zelffinanciering

Graad van financiële onafhankelijkheid

Korte termijn financiële schuldgraad

Dekking van het vreemd vermogen door de
cashflow

Nettokasratio

Q1 Q2 Q3

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017

CHEMSTREAM BVBA                                                         Pagina 7 van de 9    

FiTo®-kompas

FiTo®-evolutie
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FiTo®-meter Sectorale positionering

Sector : PU-2312 Chemische industrie

Positionering tegenover alle ondernemingen in de sector PU-2312 die een verkort schema neerleggen

2017 2016 2015
Ratiowaarde Percentiel Ratiowaarde Percentiel Ratiowaarde Percentiel

Bruto toegevoegde waarde/personeelskosten 178,09% 55 189,22% 60 228,69% 73

Nettorentabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen 31,29% 86 39,07% 92 45,00% 95

Nettorentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen 26,75% 77 31,10% 80 48,34% 88

Graad van zelffinanciering 57,47% 93 54,14% 90 58,25% 91

Graad van financiële onafhankelijkheid 59,38% 79 56,63% 75 62,21% 80

Korte termijn financiële schuldgraad - 100 - 100 - 100

Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow 64,63% 88 62,72% 87 108,68% 95

Nettokasratio 73,28% 93 75,44% 94 42,94% 78

FiTo®-score 0,6394 88 0,6431 90 0,6604 95

- = ratio onberekenbaar

De sectorale positionering leidt tot resultaten die gelijk zijn aan die van de algemene positionering.

Met een score van  88 behoort de onderneming tot de beste van de actieve ondernemingen uit de sector PU-2312.

Deze ondernemingen zijn succesvol. Slechts  12 % van de actieve ondernemingen scoren nog beter.
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FiTo®-kompas

FiTo®-evolutie


