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  מ”מטריסלף בע לבעלי המניות של רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 
  
  

  מבוא
  

), הכולל את הדוח התמציתי על המצב החברה -(להלן  מטריסלף בע”מסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
בהון ותזרימי המזומנים לתקופה   הכולל, השינויים  ההפסדואת הדוחות התמציתיים על    2021ביוני    30הכספי ליום  

של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34נאות בינלאומי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבו

-לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.1970

  
  הסקירההיקף 

  
"סקירה של מידע בדבר    של לשכת רואי חשבון בישראל  2410(ישראל)    כנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירהער

כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
הלי סקירה אנליטיים והחשבונאיים, ומיישום נמורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים ו

אחרים. סקירה הינה מצומצת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

 של ביקורת. חוות דעתנו מחווים בביקורת. בהתאם לכך, אין א
  

  מסקנה 
  

לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל לנו בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם 
  .IAS 34 הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

  
לנו לסבור שהמידע  הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם בנוסף לאמור בפיסקה

של תקנות ניירות ערך (דוחות   'לפי פרק ד  אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי  הנ"להכספי  
  .1970 -ל "תקופתיים ומיידיים), התש

  
הינה לפיו החברה  לדוחות הכספיים,' ב1אנו מפנים את תשומת הלב לביאור  ,הנ"ל מסקנתנומבלי לסייג את 

הדרושים להמשך  תלויה בהשגת אמצעי מימון נוספיםמפעילותה ובשלבי מחקר ופיתוח, טרם הפיקה הכנסות 
גורמים אלה מעלים ספקות משמעותיים באשר  .אשר אין וודאות בדבר השגתם פעילות המחקר והפיתוח,

ליכולתה של החברה להמשיך ולהתקיים כעסק חי. תכניות ההנהלה בקשר לעניינים אלה מפורטות 
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, ככל שיידרש, במידה  .'ב1 בביאור

 .כעסק חי  בפעילותהוהחברה לא תוכל עוד להמשיך 
  
  
  
  

  וקסלמן קסלמן  תל אביב
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  מ ”מטריסלף בע

  דוח תמציתי על המצב הכספי 

  2021ביוני  30ליום 
  
  

 בדצמבר  31  ביוני 30    
  2020  2020  2021  ביאור  
  )מבוקר(  )מבוקר בלתי(    
 ח "ש אלפי     

 
          נכסים

          :שוטפים נכסים
  1,759 1,828  25,297    מזומנים  ושווי מזומנים

  87  124  633    חייבים ויתרות חובה 
  30 30  14    הוצאות מראש 

    25,944   1,982  1,876  
          נכסים שאינם שוטפים:

  123  -  135    מוגבל בשימוש ון פקד
  94  31   2,305    , נטו רכוש קבוע
  1,404  -  1,282    שימוש  נכסי זכות

 2,438  2,438   2,438    נכס בלתי מוחשי 
    6,160   2,469  4,059  

  5,935  4,451   32,104    סך נכסים 

  והון  התחייבויות
  

  
      

          :שוטפות התחייבויות
  184  224   1,050    ספקים ונותני שירותים 

  906  587   871    זכאים ויתרות זכות 
  203  -  184   חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה 

  146  -  - 5  מכשירים פיננסיים נגזרים 
  394  867  - 5  התחייבויות פיננסיות המירות 

  1,833  1,678   2,105    שוטפות  התחייבויות סך
          

          - התחייבויות שאינן שוטפות 
  1,305  -  1,209    התחייבויות בגין חכירה    

  -  -  -    תלויות והתחייבויות התקשרויות
  3,138  1,678  3,314    סך התחייבויות

          
        5  : הון

  1  1   117      מניות  הון
  4,607  2,710   31,146    מניות  על פרמיה

  3,623  2,733   12,358      הון נותקר
  ) 5,434(  ) 2,671(  )14,831(    הפסד  יתרת

  2,797  2,773   28,790    הון   סך
  5,935  4,451   32,104    והון  התחייבויות סך

  
  

  . 2021  באוגוסט 16: החברה דירקטוריון   ידי עלהתמציתיים   הכספיים הדוחות אישור  תאריך
  
  
  

   
  סיגל רוסו  אסף טוקר  דורון בירגר

  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   הדירקטוריון ר"יו
  
  
  

  .התמציתייםאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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