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შპს „KPMG Georgia“, რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად, „KPMG“-ის ქსელის დამოუკიდებელი ფირმების წევრი, რომელიც 

ერთიანდება შვეიცარიულ ორგანიზაციაში „KPMG International Cooprative („KPMG 

International“). 

 

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა 
 
შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზის 

აქციონერს 
 

პირობითი დასკვნა 
 

ჩვენ ჩავატარეთ შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ (შემდგომში „კომპანია“) 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებას 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მოგება ან ზარალის და სხვა 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებას, კაპიტალში ცვლილებებისა და ფულადი 

ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგებას ამავე თარიღით დასრულებული წლისთვის და 

ასევე სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვასა და სხვა ახსნითი ხასიათის 

ინფორმაციის შემცველ განმარტებით შენიშვნებს.  

 

ჩვენი აზრით, ჩვენი ანგარიშის პირობითი დასკვნის საფუძვლის შესახებ თავში 

აღწერილი მოვლენის გავლენის გარდა, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება 

ყველა არსებითი საკითხის გათვალისწინებით, სამართლიანად წარმოადგენს 

კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ასევე 

მის ფინანსურ მაჩვენებლებს და ფულადი ნაკადებს ამავე თარიღით დასრულებული 

წლისთვის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) 

შესაბამისად. 
 

პირობითი დასკვნის საფუძველი 

 

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მე-9 შენიშვნაში წარმოდგენილი 

ინფორმაციის შესაბამისად, კომპანიას არ შეუფასებია მისი სესხები და საკრედიტო 

ვალდებულებები, რომელიც 2016 წლის 31 დეკემბრის და 2015 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით წარმოდგენილია 1,891,431 ათასი ლარის და 1,557,610 ათასი ლარის 

ოდენობით (შესაბამისად) ამორტიზირებული ღირებულებით ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით, ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტის ბასს 39-ის (ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და 

შეფასება) შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგების საეთაშორისო სტანდარტებიდან ამ 

გადახრის გავლენა წინამდებარე ფინანსურ ანგარიშგებაზე განსაზღვრული არ არის.  

 

ჩვენ ჩავატარეთ აუდიტი აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) 

შესაბამისად. ამ უკანასკნელი სტანდარტების ფარგლებში ჩვენი პასუხისმგებლობა 

აღწერილია ჩვენი ანგარიშის თავში „აუდიტორთა პასუხისმგებლობა ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტზე“. ჩვენ დამოუკიდებელი ვართ კომპანიისგან ბუღალტერთა 

ეთიკის სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს პროფესიონალ ბუღალტერთა ეთიკის 

კოდექსის (IESBA კოდექსი) შესაბამისად, იმ ეთიკური მოთხოვნების 

გათვალისწინებით, რომლებიც შეესაბამებიან ჩვენს მიერ ჩატარებულ ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტს იურისდიქციაში და, ამასთან, ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი სხვა 

ეთიკური ვალდებულებები მოცემული მოთხოვნების და IESBA კოდექსის 
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შესაბამისად. დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენს მიერ მიღებული აუდიტორული 

მტკიცებულება სათანადო და შესაბამისია ჩვენი პირობითი დასკვნის გასაცემად. 

 
ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 
 

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და 

კეთილსინდისიერად წარდგენაზე, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად, ასევე შიდა კონტროლის ისეთი მექანიზმების 

შემუშავებაზე, რომლებსაც ხელმძღვანელობა საჭიროდ მიჩნევს თაღლითობის ან 

შეცდომის შედეგად დაშვებული არსებითი უზუსტობებისგან თავისუფალი 

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად. 

 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია 

კომპანიის უნარის შეფასებაზე, განაგრძოს ფუნქციონირება როგორც მოქმედმა 

საწარმომ და მოახდინოს მსგავსი შეფასების წარდგენა მანამ, სანამ 

ხელმძღვანელობას არ გაუჩნდება სურვილი მოახდინოს კომპანიის ლიკვიდაცია ან 

შეწყვიტოს მუშაობა, ან არ ექნება რაიმე სხვა რეალური ალტერნატივა, გარდა 

ზემოთ განსაზღვრული ქმედებებისა. 

 
აუდიტორთა პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე 
 

ფინანსური ანგარიშგება მთლიანობაში თავისუფალი თაღლითობის ან შეცდომის 

შედეგად დაშვებული არსებითი უზუსტობებისგან და ასევე აუდიტორთა 

დასკვნის გაცემა, რომელიც მოიცავს ჩვენს აზრს. გონივრული რწმუნება არის 

რწმუნებულების მაღალი დონე, მაგრამ ის არ წარმოადგენს გარანტიას იმისა, რომ 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე ჩატარებული აუდიტი 

ყოველთვის შესძლებს არსებული არსებითი უზუსტობების გამოვლენას. 

უზუსტობები შესაძლოა წარმოიშვას თაღლითობის ან შეცდომის შედეგად და 

არსებითად მოიაზრებოდნენ, თუ მათ შეუძლიათ, ცალკე ან ერთობლივად, 

გონივრულ ფარგლებში გავლენა მოახდინონ მომხმარებელთა ეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მიიღება წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების 

საფუძველზე. ასს-ს შესაბამისად, აუდიტის მსვლელობისას, ჩვენ ვიყენებთ 

პროფესიულ მსჯელობას და ვინარჩუნებთ პროფესიულ სკეპტიციზმს. ამასთან 

ჩვენ: 

 

ვახდენთ ფინანსურ ანგარიშგებაში თაღლითობის ან შეცდომის შედეგად არსებითი 

უზუსტობების დაშვების რისკების იდენტიფიცირებას და მათ შეფასებას, ამ 

რისკების შესაბამისი აუდიტორული პროცედურების დაგეგმვას და 

განხორციელებას და ისეთი აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვებას, 

რომლებიც საკმარისი და შესაბამისია ჩვენი დასკვნის საფუძვლის შესაქმნელად. 

თაღლითობის შედეგად წარმოშობილი არსებითი უზუსტობების არ გამოვლენის 

რისკი უფრო მაღალია, ვიდრე შეცდომით გამოწვეული არსებითი უზუსტობის, 

რადგან თაღლითობა შესაძლოა მოიცავდეს უკანონო ფარულ 

გარიგებებს, გაყალბებებს, განზრახ უმოქმედობას, ფაქტების დამახინჯებას ან შიდა 

კონტროლის მექანიზმების უგულვებელყოფას;  

 

— ვახდენთ აუდიტის შესაბამისი შიდა კონტროლის მექანიზმების გააზრებას 

ვითარების შესაბამისი აუდიტორული პროცედურების დასაგეგმად და არა 






