Persbericht - Gereglementeerde informatie

Biotalys rapporteert financiële resultaten en hoogtepunten voor het eerste
halfjaar van 2022
•

Strategische partnerships gesloten ter voorbereiding van de marktkalibratie in de VS met Evoca™*,
het eerste biologische bestrijdingsmiddel van Biotalys

•

O&O-doorbraak voor Evoca gerealiseerd, waardoor het commercieel potentieel van het product
tegen 2026 wordt verhoogd

•

Management en Raad van Bestuur uitgebreid

•

De geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen eind juni 2022 45,6 miljoen euro

•

Het management houdt vandaag een conference call om 16.00u CEST / 15.00u BST / 10.00u EDT
(zie details hieronder)

Gent, BELGIE – 19 augustus 2022, 7.00u CEST – Biotalys (Euronext: BTLS), een bedrijf dat actief is op
het gebied van landbouwtechnologie (AgTech) en dat gewassen en voedsel beschermt met
biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten, maakt vandaag zijn belangrijkste
verwezenlijkingen en geconsolideerde financiële resultaten bekend voor het eerste halfjaar van 2022,
opgesteld in overeenstemming met International Accounting Standard 34 (Tussentijdse financiële
verslaggeving), zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het volledige tussentijdse financiële verslag
is hier beschikbaar op de website van Biotalys.
Patrice Sellès, Chief Executive Officer van Biotalys: "Biotalys blijft de weg banen naar een veiligere
en duurzamere voedselvoorziening door een sterke productpijplijn, een uitzonderlijk getalenteerd
team en een wereldwijd partnernetwerk uit te bouwen. Nu we dichter bij de officiële goedkeuring van
ons eerste biologische bestrijdingsmiddel Evoca komen, zorgt de aanhoudend positieve feedback die
we over het product ontvangen – zowel vanop het veld als van gerenommeerde experts binnen de
sector – voor bijzonder enthousiasme bij ons internationale team. We hebben in de eerste helft van
2022 een aantal belangrijke mijlpalen bereikt en blijven gefocust op onze missie om innovatieve
biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten tot bij de telers te brengen."
Operationele hoogtepunten voor de eerste helft van 2022
In de eerste helft van dit jaar heeft Biotalys zijn team en partnerships actief uitgebouwd om zijn
platform en pijplijn verder te ontwikkelen:
•

Biotalys is enkele nieuwe strategische partnerships aangegaan met bedrijven die tot de wereldtop
behoren ter voorbereiding van de marktkalibratie met Evoca, het eerste biofungicide van het
bedrijf.
o In januari 2022 ging Biotalys een partnership aan met Olon, een wereldwijd
toonaangevende producent van bioactieve stoffen om de productie van het actieve
bestanddeel van Evoca aanzienlijk op te schalen, en zo het marktpotentieel te vergroten
dankzij productie-efficiëntie. Biotalys sloot ook een overeenkomst met Kwizda Agro, een
gevestigde producent van gewasbeschermingsmiddelen, voor de formulering van zijn
biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten. Daarmee zet het bedrijf een
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o

cruciale stap in het opzetten van het productieproces van zijn producten, te beginnen met
Evoca.
In juni 2022 kondigde Biotalys een nieuw partnership aan met Novozymes, een
wereldleider op het gebied van biotech-oplossingen, om aanvullende routes te verkennen
voor de opschaling en productie van het bioactieve eiwit van Evoca. Er loopt momenteel
een haalbaarheidsstudie, waarvan de uitkomst voor Biotalys en Novozymes een
belangrijke mijlpaal kan zijn om ontwikkelings-, leverings- en commercialiseringsovereenkomsten aan te gaan voor een toekomstige generatie van Evoca.

•

Evoca blijft het goed doen in veldproeven ter voorbereiding van de voorziene marktintroductie in
de VS. Dat toont aan dat Evoca een veelbelovend en cruciaal hulpmiddel kan zijn voor telers die
op zoek zijn naar duurzamere manieren om schimmelziekten te bestrijden.
o De meest recente onderzoeksresultaten (bekendgemaakt in mei 2022) hebben nogmaals
de werkzaamheid en ideale positionering van Evoca aangetoond bij druiven. Daarbij
presteerde Evoca beter dan een vaak gebruikt chemisch product wanneer het tijdens de
bloeifase van druiven wordt toegepast in een gewasbeschermingsprogramma met
fungicidenrotatie.
o Bovendien is uit de meest recente proeven ook gebleken dat er geen verschillen zijn in de
kwaliteit van het druivensap, de wijnbereiding en de kenmerken van de wijn tussen met
Evoca behandelde wijngaarden en wijngaarden die niet met Evoca behandeld waren.
o Met meer dan 600 voltooide veldproeven biedt Evoca fruit- en groentetelers een nieuw
hulpmiddel voor geïntegreerde gewasbescherming ter bestrijding van ernstige
schimmelziekten om hun opbrengsten te maximaliseren met aanzienlijk minder residuen.

•

In mei van dit jaar bereikte Biotalys nog een belangrijke mijlpaal, toen het Fungicide Resistance
Action Committee (FRAC) het actieve bestanddeel van Evoca een volledig nieuwe resistentieklasse
toekende. De nieuwe classificatie door deze gerenommeerde internationale groepering van
technische experts laat telers zien dat het product een nieuw differentiërend hulpmiddel is om
fungicidenresistentie tegen te gaan, als aanvulling op bestaande biologische en conventionele
gewasbeschermingsoplossingen ter bestrijding van de schimmelziekten botrytis en echte
meeldauw.

•

Biotalys kreeg in mei 2022 ook erkenning voor Evoca met een World BioProtection Award 2022
voor beste biofungicideproduct. Deze prijs werd toegekend op de World BioProtection Summit in
Birmingham (VK) op basis van het innovatieve karakter, de wetenschappelijke waarde en het
marktpotentieel van het product.

•

In het begin van het jaar startte Biotalys het nieuwe fungicidenproject op dat gefinancierd wordt
door de Bill & Melinda Gates Foundation (BioFun-7) om nieuwe biologische oplossingen te
ontwikkelen voor cowpeas en andere peulvruchten. Dit nieuwe programma is een ongelooflijke
kans voor het Biotalys-team om de knowhow op het vlak van schimmelbestrijding opgebouwd
met het AGROBODY Foundry™-platform te benutten en verschaft het bedrijf financiering van
meer dan 5,1 miljoen euro over een periode van vier jaar.

•

Eind maart 2022 breidde Biotalys zijn managementteam uit met de benoeming van Carlo Boutton
als Chief Scientific Officer. Carlo Boutton is een bewezen leider op het gebied van
antilichaaminnovatie met een trackrecord in het bouwen van onderzoeksplatforms van
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wereldklasse. Hij zal de versnelling van de technische innovatie en ontwikkeling van het
AGROBODY Foundry™-platform ondersteunen.
•

In april 2022 versterkte Biotalys ook zijn Raad van Bestuur met de benoeming van Michiel van
Lookeren Campagne, een prominent figuur in de wereld van de plantenwetenschap en
biotechnologie die al decennialang ijvert voor wetenschappelijke vooruitgang in de
landbouwsector.

•

Biotalys heeft in de eerste helft van 2022 ook belangrijke medewerkers aangeworven voor
verschillende afdelingen, waaronder Marketing, Onderzoek en Regulatory & Sustainability. Op 30
juni 2022 stelde het bedrijf in totaal 75 mensen te werk.

•

Biotalys blijft zijn octrooienportefeuille versterken om zijn wetenschappelijke expertise en
producten te beschermen. In de eerste helft van 2022 werden aan Biotalys drie bijkomende
octrooien toegekend: in Japan met betrekking tot transgene planten, in Canada met betrekking
tot een agrochemische samenstelling en in Brazilië met betrekking tot een methode om planten
te beschermen en te behandelen tegen infectie door plantpathogene schimmels.

De bovengenoemde verwezenlijkingen zullen ook het pad effenen voor de pijplijn van
kandidaatproducten van Biotalys, waaronder biofungiciden, biobactericiden en bio-insecticiden.
•

Na de aankondiging van een belangrijke doorbraak in eiwitexpressie (productietoename van meer
dan 500%) voor het bioactieve bestanddeel van Evoca in januari 2022, wat het mogelijk maakt om
de productiekosten drastisch te verlagen, paste Biotalys zijn biofungicidepijplijn aan om op
doeltreffende wijze marktaandeel te veroveren. Als gevolg daarvan ziet de huidige pijplijn van
biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten van Biotalys er als volgt uit:
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•

De pijplijn met kandidaatproducten van Biotalys kan als volgt worden samengevat:

o Na goedkeuring door het Environmental Protection Agency (EPA) in de VS, is Biotalys van plan
om via zijn distributiepartnership met Biobest de eerste generatie Evoca te lanceren voor
marktkalibratie in geselecteerde staten in de Verenigde Staten, gevolgd door een introductie
in de EU (in afwachting van officiële goedkeuring in de EU).

o De tweede generatie Evoca (met hetzelfde bioactieve eiwit en een verbeterde formulering en
productie) bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase en ligt op schema om in de VS te
worden voorgelegd aan de EPA voor een vervolgregistratie.

o De derde generatie Evoca (met hetzelfde bioactieve eiwit en een geoptimaliseerde
formulering en productie) is gevorderd tot in de ontwikkelingsfase en Biotalys voorziet het
product tegen 2026 te lanceren op zowel de Amerikaanse als Europese markt. Het bedrijf
verwacht dat deze derde generatie Evoca positieve cashflowmarges zal genereren, wat gezien
de huidige productiekosten nog niet het geval zal zijn voor de eerste en tweede generatie van
het product.

o BioFun-6 blijft evolueren volgens plan, zodat Biotalys zich kan focussen op de doorvoer- en
selectiecapaciteit. Dat verhoogt de kans op succes en kan leiden tot een onderscheidend
aanbod voor de bescherming van groenten en fruit tegen 2028.

o BioFun-7 werd begin dit jaar opgestart en vordert volgens plan, met een aantal academische
partnerships die in voorbereiding zijn en de interne ontwikkeling van methodes en tests om
de eerste werkpakketten uit te voeren.

o De overige pijplijnprogramma's (BioIns-1, BioBac-1, BioFun-2 en BioFun-4) zullen naar
verwachting waardevolle intellectuele-eigendomsrechten en knowhow opleveren die het
AGROBODY Foundry-platform van het bedrijf zullen versterken en de basis kunnen vormen
voor verdere samenwerkingsverbanden op het gebied van O&O.
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Geselecteerde financiële informatie
€ duizend

30 juni 2022

30 juni 2021

1,140

831

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

(7,574)

(6,275)

Algemene en administratieve kosten

(2,596)

(2,241)

(718)

(677)

-

(1)

Operationeel verlies

(9,748)

(8,363)

Verlies voor de periode

(9,892)

(7,158)

Nettokasstroom gebruikt voor operationele activiteiten

(9,559)

(7,345)

(10,547)

(7,637)

45,560

15,465

Andere operationele opbrengsten

Verkoop- en marketingkosten
Andere operationele kosten

Netto afname Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten
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•

De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen 1,1 miljoen euro en hebben betrekking op ontvangen
fiscale stimulansen voor O&O en toelagen ter ondersteuning van de O&O-activiteiten. De stijging
heeft in de eerste plaats betrekking op subsidies ter ondersteuning van de O&O-activiteiten van
Biotalys, die in de eerste zes maanden van 2022 goed waren voor 1,0 miljoen euro (1ste helft
2021: 0,4 miljoen euro).

•

De onderzoeks- en ontwikkelingskosten in de eerste helft van 2022 bedroegen 7,6 miljoen euro,
een stijging van 1,3 miljoen euro tegenover dezelfde periode in 2021. Deze stijging heeft
voornamelijk betrekking op hogere uitgaven voor externe ontwikkeling (+0,4 miljoen euro) en
kosten van veldproeven (+0,4 miljoen euro) ter voorbereiding van de marktkalibratie met Evoca
volgend jaar, evenals op hogere loonkosten (+0,3 miljoen euro).

•

De algemene en administratieve kosten in de eerste helft van 2022 bedroegen 2,6 miljoen euro,
tegenover 2,2 miljoen euro in dezelfde periode in 2021. Deze stijging werd voornamelijk
veroorzaakt door hogere loonkosten gezien de uitbreiding van het team.

•

De netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten voor de zes maanden eindigend op 30 juni
2022 stegen met 2,3 miljoen euro tot 9,6 miljoen euro, tegenover 7,3 miljoen euro voor de eerste
zes maanden van 2021. Deze toename heeft voornamelijk betrekking op een stijging van het
bedrijfsverlies met 0,8 miljoen euro (na aftrek van non-cash items) en wijzigingen in het
werkkapitaal als gevolg van de hogere crediteurenbalans in juni 2021 in verband met bepaalde
beursgangkosten.

Vooruitzichten voor de rest van 2022 en daarna
•

Biotalys verwacht de eerste officiële goedkeuring van Evoca te krijgen in de Verenigde Staten. Het
Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) beoordeelt momenteel het
toelatingsdossier dat Biotalys eind december 2020 voor Evoca indiende. Op basis van recente
gesprekken met het agentschap verwacht het bedrijf nu om de registratie van het product vroeg
in 2023 te verkrijgen. Biotalys meent dat deze nieuwe tijdslijn voor de registratie het businessplan
of de vooruitzichten van het bedrijf niet zal beïnvloeden aangezien de eerste generatie van Evoca
een marktkalibratieproduct is.

•

Het bedrijf blijft zich concentreren op de aanstaande marktkalibratie van Evoca in geselecteerde
staten in de VS, evenals op de uitbouw van zijn lopende onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven
via het AGROBODY Foundry-platform. Biotalys zal de toekomstige netto ontwikkelingskosten van
de eerste en de tweede generatie Evoca beschouwen als O&O-kosten.

•

Voortbouwend op zijn meest recente veldproeven om de beste praktijken inzake
toepassingstijdstip te perfectioneren, voert Biotalys nu binnen IPM-programma's proeven uit met
sproei-toepassingen in de bloeifase van een brede waaier aan commercieel belangrijke gewassen
zoals bessen, komkommerachtigen en tomaten, terwijl het bedrijf zijn veldproefgegevens van
over de hele wereld blijft verdiepen.

•

B ot y w ook e ect e gebru k b j en m ken n z jn AGROBODY Foundry™-platform en pijplijn
om uit te breiden naar nieuwe markten en gewassen, en om bijkomende strategische partnerships
aan te gaan en toegevoegde waarde te creëren.
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•

Het bedrijf heeft de verwachte cash burn voor het volledige jaar 2022 verlaagd naar een bedrag
tussen 24 en 26 miljoen euro. Besparingen worden verwacht voor bepaalde kosten voor
productie, veldproeven, personeel en andere operationele kosten. Ook verlengde levertermijnen
voor bepaalde aankopen van materiaal zullen een uitgesteld effect hebben op de geldmiddelen.

•

Het resultaat van de lopende haalbaarheidsstudie met Novozymes wordt begin 2023 verwacht en
kan een belangrijke mijlpaal zijn voor Biotalys en Novozymes om ontwikkelings-, leverings- en
commercialiseringsovereenkomsten aan te gaan voor een toekomstige generatie van Evoca.

Verklaring van de commissaris
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden afgesloten op 30
juni 2022
o ge te d o ereenkom t g A 34 ‘ u ent jd e F n nc ë e Ver gge ng’ zo
aangenomen door de Europese Unie. Ze bevat niet alle informatie die vereist is voor een volledige
jaarrekening, en moet dan ook gelezen worden samen met de jaarrekening voor het jaar afgesloten
op 31 december 2021. De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie wordt
voorgesteld in duizenden Euro (tenzij anders vermeld). De verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële informatie werd door de raad van bestuur goedgekeurd voor uitgifte. De commissaris,
Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme, heeft een beoordeling van
de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie uitgevoerd. Het tussentijdse financiële verslag
2022 en het verslag inzake de beoordeling van de commissaris zijn beschikbaar op www.biotalys.com.
Komende IR-conferenties
•
•
•

13 september 2022: De CFO en het Hoofd IR van Biotalys zullen met investeerders spreken op de
Berenberg’ Food & Chem c Con erence n Londen (VK)
15 september 2022: De CEO, CFO en het Hoofd IR van Biotalys zullen met investeerders spreken
op de Kepler Cheuvreux / Belfius Autumn Conference in Parijs (Frankrijk)
29 september 2022: De CEO, CFO en het Hoofd IR van Biotalys zullen met investeerders spreken
op de Sustainability Conference georganiseerd door KBC Securities (digitaal)
-Einde-

Live webcast en conference call
Het management van het bedrijf zal vandaag, 19 augustus 2022 om 16:00 CEST / 15:00 BST / 10:00
EDT, een live webcast houden om de halfjaarresultaten voor 2022 en recente bedrijfsactiviteiten toe
te lichten.
Webcast link: https://edge.media-server.com/mmc/p/4pfcgtba.
Dial-in details: To ask questions live to the management, please also register for the conference call
via https://register.vevent.com/register/BIf4c5b351b875442796b58a40eb9c0faf.
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Over Biotalys
Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die gewassen en voedsel
beschermt met eigen biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten, met het oog op een
duurz mere en e gere oed e oorz en ng. O b
n h r ern euwende AGROBODY™
technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve
productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van
belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013
opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd
op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer
informatie vindt u op www.biotalys.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Toon Musschoot, Head of IR & Communication
T: +32 (0)9 274 54 00
E: Toon.Musschoot@biotalys.com
Belangrijk bericht
Biotalys, haar werkzaamheden, vooruitzichten en financiële positie blijven blootgesteld en onderhevig
n r co’ en onzekerheden. Een beschrijving daarvan is terug te vinden in het jaarverslag op de
geconsolideerde jaarrekening van 2021 (zie item 11.12 op p. 159 en hoofdstuk 2 van p.163 tot p.178).
Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen
worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand
n toekom tger chte term no og e, w ronder de woorden ‘n tre en’, 'ge o en', ' chatten', 'hopen',
' n
n z jn', 'kunnen', 'zu en', ' nnen', ' oortzetten', ‘ oortdurend’, ‘moge jk’, ' oor e en',
'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de onderneming over de
beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen
inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat geen van dergelijke
toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten biedt. De werkelijke
resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in de toekomstgerichte
verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen van deze
toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA
in € duizend

Toelichting

30 juni
2022

31 december
2021

5

Andere vaste activa

11.089
631
5.382
3.610
1.466

11.336
665
5.407
3.885
1.380

Vlottende activa
Vorderingen
Andere financiële activa
Andere vlottende activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

48.956
503
2.100
793
45.560

58.938
451
2.100
279
56.107

60.045

70.274

30 juni
2022

31 december
2021

50.004

58.915

82.094
31.394
(65.747)
2.263

81.969
31.303
(55.855)
1.498

50.004

58.915

5.710
5.591
30
88

6.150
6.037
26
87

4.331
1.119
2.254
958

5.209
1.186
3.119
904

Totaal verplichtingen

10.041

11.359

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

60.045

70.274

Vaste activa
Immateriële activa
Materiële vaste activa
Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa
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TOTAAL ACTIVA

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
in € duizend

Toelichting

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de
moedermaatschappij
Kapitaal
Uitgiftepremie
Gecumuleerde verliezen
Andere reserves
Totaal eigen vermogen
Langlopende verplichtingen
Leningen
Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen
Voorzieningen
Kortlopende verplichtingen
Leningen
Handels- en andere schulden
Andere kortlopende verplichtingen
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The accompanying notes are an integral part of these condensed consolidated financial statements. Please see the full interim
report available on www.biotalys.com.
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN DE OVERIGE
ELEMENTEN VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

in € duizend

Toelichting

2022

2021

Andere operationele opbrengsten

9

1.140

831

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

10

(7.574)

(6.275)

Algemene en administratieve kosten

10

(2.596)

(2.241)

Verkoop- en marketingkosten

10

(718)

(677)

Andere operationele kosten

10

-

(1)

(9.748)

(8.363)

141

1.322

(269)

(110)

(9.877)

(7.151)

(15)

(7)

(9.892)

(7.158)

9

1

(9.883)

(7.157)

(0,32)

(9,54)

Verlies voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap

(9.892)

(7.158)

Totaalresultaat voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de
Vennootschap

(9.883)

(7.157)

Operationeel verlies
Financiële opbrengsten
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Financiële kosten
Verlies voor belastingen
Winstbelastingen
VERLIES VOOR DE PERIODE

Overige elementen van het totaalresultaat (OCI)
Elementen die later zullen geherklasseerd worden naar de resultatenrekening
Omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

TOTAALRESULTAAT VOOR DE PERIODE

Gewone en verwaterde winst per aandeel (in €)
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The accompanying notes are an integral part of these condensed consolidated financial statements. Please see the full interim
report available on www.biotalys.com.
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VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR DE 6
MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap
Andere reserves

in € duizend
Saldo per 31 december
2020
Op aandelen gebaseerde
betalingen
Uitoefening ESOP
Warrants
Totaalresultaat
Saldo per 30 juni 2021

in € duizend
Saldo per 31 december
2021
Op aandelen gebaseerde
betalingen
Uitoefening ESOP
Warrants
Totaalresultaat
Saldo per 30 juni 2022

Gecumuleerde
verliezen

Totaal
Eigen
vermogen

20

(34,117)

25,648

-

-

-

300

-

-

-

-

15

1,362

(4,813)

1
21

(7,158)
(41,276)

(7,157)
18,807

Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap
Andere reserves
Reserve
Reserve
Gecumuleerde
voor op
voor
verliezen
aandelen
antiReserve voor
Uitgiftegebaseerde
dilutie
omrekeningsKapitaal
premie
betalingen
warrants
verschillen

Totaal
Eigen
vermogen

Kapitaal

Uitgiftepremie

Reserve
voor op
aandelen
gebaseerde
betalingen

Reserve
voor
antidilutie
warrants

Reserve voor
omrekeningsverschillen

62,822

675

1,062

(4,813)

-

-

300

-

15

62,822

690

81.969

31.303

1.473

-

25

(55.855)

58.915

-

-

847

-

-

-

847

125

91

(91)

-

-

-

125

82.094

31.394

2.229

-

9
34

(9.892)
(65.747)

(9.883)
50.004

The accompanying notes are an integral part of these condensed consolidated financial statements. Please see the full interim
report available on www.biotalys.com.
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VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30
JUNI
in € duizend

Toelichting

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Operationeel resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
In eigenvermogensinstumenten afgewikkelde op
aandelen gebaseerde betalingen
Voorzieningen
O&O belastingkrediet
Verlies op verkoop van vaste activa
Overige
Wijzigingen in het werkkapitaal:
Vorderingen
Andere vlottende activa
Handels- en andere schulden
Andere kortlopende verplichtingen
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Betaalde winstbelastingen
Nettokasstroom gebruikt voor operationele
activiteiten
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Aankoop van materiële vaste activa
Aankoop van immateriële activa
Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa
Investeringen in andere financiële activa

5

Nettokasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Inkomsten uit schulden en andere financiële verplichtingen
Terugbetaling van schulden
Terugbetaling van leaseschulden
Betaalde interesten
Inkomsten uit de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten
van de Vennootschap (na aftrek van uitgiftekosten)
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
NETTO TOENAME / (AFNAME) GELDMIDDELEN EN
KASEQUIVALENTEN
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN bij het begin
van de periode
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN aan het einde
van de periode

8
8

2022

2021

(9,748)

(8,363)

771

747

855

301

4
(203)
-

13
(186)
6
1

(52)
(397)
(831)
62
(9,539)

(83)
(292)
899
(371)
(7,328)

(20)

(17)

(9,559)

(7,345)

(328)
-

(975)
(53)
3
(1,500)

(328)

(2,526)

(207)
(416)
(164)

2.780
(68)
(422)
(71)

126

15

(661)

2.234

(10.547)

(7.637)

56.107

23.103

45.560

15.465

The accompanying notes are an integral part of these condensed consolidated financial statements. Please see the full interim
report available on www.biotalys.com.
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