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רשות ניירות ערך
פרסום דוח ריכוז ממצאים בנושא מלאי

לקוחות וידידים יקרים,
ב 15-בנובמבר  2016פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא מלאי
(להלן – "הדוח") ,וזאת בעקבות ביקורת רוחב אשר בוצעה במספר תאגידים מדווחים
מענפים שונים.
הדוח מפרט מספר סוגיות המתייחסות הן להיבטי מדידה והן להיבטי גילוי אשר עלו
במסגרת הביקורות ,וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות
סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה.
הביקורת בחנה את חברות המדגם בקשר עם שלושה נושאים עיקריים:
 .1השיטה המיושמת בחברה המבוקרת למדידת המלאי ובחינת עקביות יישומה במהלך
התקופות הנבדקות בביקורת.
ברוב חברות המדגם נעשה שימוש בשיטה עקבית.
 .2התאמת יתרות דוחות המלאי ליתרות שדווחו בדוחות הכספיים
נמצא כי בחברה אחת סעיף המלאי כלל יתרה שלא נמצאה בספירות המלאי ובחברה
אחרת התגלתה טעות חישוב שהשפיעה על ערך המלאי בדוחות.
 .3מדידת המלאי
במסגרת הביקורת נמצאו מספר ליקויים לגבי נאותות היוון עלויות למלאי ואופן חישוב
ההפרשה לירידת ערך מלאי .בנוסף ,התגלו ליקויים לגבי מדיניות הפחתת מלאי איטי
ותהליך הערכתו.
 .4עמידה בדרישות גילוי
התגלו ליקויים בעמידה בדרישות הגילוי על פי  IAS 2והגילוי מכוח תקנות ניירות ערך
(דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע  2010ותקני חשבונאות אחרים.

ממצאים נוספים שהתגלו אגב הביקורת כללו ליקויים בסיווג מלאי חלקי חילוף במסגרת
.סעיף המלאי חלף סעיף הרכוש הקבוע
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