














































































SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS van BIOTALYS NV (BEL-
GAAP)  
 
I. Beginsel 
 
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van art 3:6 van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
 
II. Bijzondere regels 
 
De oprichtingskosten: 
 
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen. 
 
Immateriële vaste activa: 
 
Kosten van onderzoek en van ontwikkeling in een vroeg stadium worden geactiveerd tegen 
vervaardigingsprijs en vervolgens volledig afgeschreven binnen het boekjaar waarin zij zich 
voordoen (zoals per CBN advies 2016/16, 2016/27 en 2018/02).  
 
Kosten van ontwikkelingsprojecten die zich reeds in een verder gevorderd stadium bevinden 
worden geactiveerd tegen vervaardigingsprijs , voor zover die niet hoger is dan de 
gebruikswaarde of de toekomstige opbrengsten uit deze activa  en vervolgens lineair 
afgeschreven op ten hoogste 10 jaar.  
 
Software-
worden lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar. 
 
Ingebrachte technologie wordt gewaardeerd aan de inbrengwaarde en wordt lineair 
afgeschreven over een periode van 5 jaar. 
 
Materiële vaste activa: 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, inclusief de 
rechtstreeks toewijsbare, bijkomende kosten opgelopen om het actief gebruiksklaar te maken. 
 
De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over volgende periodes : 
 
- Installaties, machines en uitrusting: 3-8 jaar  
- Rollend materieel: 3 jaar 
- Kantoormaterieel en meubilair: 3-5 jaar  
- Andere materiële vaste activa: Resterende looptijd huurcontract  

(einde huurcontract 31/12/2028) 
 
Leasing: 
 
De uitrusting die geleased wordt zal afgeschreven worden over de looptijd van het contract. 
 
Vast Activa in aanbouw: 
 



Er wordt niet afgeschreven op de vaste activa in aanbouw. 
Voorschotten worden ook opgenomen in deze categorie 
Van zodra het actief operationeel is wordt dit overgeboekt naar de desbetreffende klasse van 
het vast actief. 
 
Financiële vaste activa: 
 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. 
 
Vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar: 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Waardeverminderingen 
worden individueel toegepast indien de betaling op de vervaldag onzeker is. 
 
Voorraden: 
 
Grondstoffen 
 
D -methode of tegen hun 
marktwaarde indien deze, bij de afsluiting van het boekjaar, lager ligt dan in de berekening 
volgens de eerstgenoemde methode. 
 
Hulpstoffen 
 
Deze goederen worden gewaardeerd tegen hun aanschafwaarde, volgens de FIFO 
methode.Waardeverminderingen worden toegepast op verouderde of traag roterende 
voorraden. 
 
Goederen in bewerking 
 

-methode of tegen hun 
marktwaarde indien deze, bij de afsluiting van het boekjaar, lager ligt dan in de berekening 
volgens de eerstgenoemde methode 
 
Gereed product 
 

-methode of tegen hun 
marktwaarde indien deze, bij de afsluiting van het boekjaar, lager ligt dan in de berekening 
volgens de eerstgenoemde methode 
 
Schulden op meer dan één jaar en ten hoogste één jaar: 
 
De schulden worden opgenomen aan nominale waarde. 
 
Vreemde munten: 
 
De verrichtingen in vreemde munten in de loop van het jaar worden geboekt aan 
transactiekoers. Alle openstaande schulden en vorderingen per einde boekjaar worden 
gewaardeerd aan de koers op balansdatum. 
 
Resultatenrekening: 



 
Subsidies en toelagen worden in het resultaat van het boekjaar opgenomen ten belope van het 
deel van de subsidie dat effectief bestemd is voor het betreffende boekjaar. 
De omzet uit contractonderzoek wordt erkend over de duur van het contract op basis van de 
vordering in de werkzaamheden en volgens de contractuele bepalingen. 
 
Continuïteit  
 
In december 2022 daalden het kapitaal en de uitgiftepremies ten gevolge van de absorptie van 
overgedragen 
gecumuleerde verliezen uit de balans. De opname van de overgedragen verliezen in 
aandelenkapitaal en uitgiftepremies is een boekhoudkundige transactie die geen impact heeft 
op de netto kasstroom. 
 

-21.571K. 
 
Gezien de resultatenrekening een verlies gedurende (minstens) twee opeenvolgende 
boekjaren vertoont, maakt de Raad van Bestuur toepassing van art. 3:6, 6° van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen.  
 
Ook art. 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing en 
de betreffende procedures vermeld in art. 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen (toen: art. 633 van het Wetboek van Vennootschappen) werden op 4 april 2017 
toegepast.  
 
De Raad van Bestuur verantwoordt de toepassing van de waarderingsregels in de 
veronderstelling van continuïteit als volgt: 
 
Het overgedragen verlies is veroorzaakt doordat de Vennootschap zich volop in de 
ontwikkelingsfase bevindt waarbij via onderzoek een technologieplatform en nieuwe 
producten worden ontwikkeld voor toekomstige commercialisatie, wat inhoudt dat er 
enerzijds wordt geïnvesteerd en kosten worden gegenereerd terwijl er anderzijds nog geen 
commerciële opbrengsten zijn. In het financieel plan en de investeringsbudgetten is daarmee 
rekening gehouden. 
 
In 2021 heeft de Vennootschap door middel van een kapitaalronde voldoende financiering 
opgehaald, die de financiële toekomst en de activiteiten van de Vennootschap ten minste tot 
de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders in april 2024 moet 
veiligstellen. Op basis daarvan heeft de Raad van Bestuur er vertrouwen in dat de 
Vennootschap haar activiteiten zal kunnen voortzetten op continuïteitsbasis. 
 
Gelet op het voorgaande, is de Raad van Bestuur van oordeel dat de opgelopen verliezen de 
continuïteit van de Vennootschap niet in het gedrang brengen en dat de toepassing van de 
waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit dan ook verantwoord is. 
 












