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3410-asis Tarptautinis užtikrinimo užduočių standartas (TUUS) „Užtikrinimo užduotys dėl
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų“ turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į
„Tarptautinių kokybės kontrolės, audito, užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartų
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Įžanga
Ryšys tarp išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir klimato kaitos
keičiasi, todėl dauguma įmonių kiekybiškai vertina išmetamųjų ŠESD kiekius vidinio
valdymo tikslais ir rengia ŠESD apskaitos ataskaitas:

1.

a)

pagal informacijos atskleidimo priežiūros tikslais tvarką;

b)

pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą; arba

c)

siekdamos savanoriškai informuoti investuotojus ir kitas suinteresuotas šalis.
Savanoriškai atskleista informacija gali būti, pavyzdžiui, skelbiama kaip atskiras
dokumentas; pateikiama išsamesnėje tvarumo ataskaitoje arba įmonės metinėje
ataskaitoje; arba gali būti įtraukiama į „ŠESD registrą“ kaip papildoma
informacija.

Šio TUUS taikymo sritis
2.

Šiame Tarptautine užtikrinimo užduočių standarte (TUUS) nagrinėjamos užtikrinimo
užduotys pateikti išvadą dėl įmonių ŠESD apskaitos ataskaitos.

3.

Praktikuojančios asmens užtikrinimo užduoties išvada gali apimti papildomą, ne tik
ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktą, informaciją, pavyzdžiui, kai praktikuojantis asmuo
privalo pateikti išvadą dėl tvarumo ataskaitos, kurios viena iš dalių yra ŠESD apskaitos
ataskaita. Tokiais atvejais: (žr. A1–A2 dalis)
a)

šis TUUS taikomas užtikrinimo procedūroms, kurios yra atliekamos dėl ŠESD
apskaitos ataskaitos informacijos, išskyrus procedūras, kurios atliekamos dėl
ŠESD apskaitos ataskaitos, kurios informacija sudaro palyginti nedidelę bendros
užtikrinimo užduoties informacijos dalį; ir

b)

3000-asis TUUS1 (arba kitas TUUS, kuriame nagrinėjamas šio TUUS dalykas)
taikomas užtikrinimo procedūroms, kurios atliekamos dėl likusios informacijos,
įtraukiamos į praktikuojančio asmens išvadą.

Šiame TUUS nenagrinėjamos užtikrinimo užduotys ir nepateikiamos konkrečios
užtikrinimo užduočių išvados pateikimo gairės dėl:

4.

a)

ataskaitų apie išmetamuosius teršalus, kurie nėra ŠESD, pavyzdžiui, azoto oksidus
(NOx) ir sieros dioksidus (SO2). Nepaisant to, šiuo TUUS galima remtis vykdant
tokias užduotis;2

c)

kitos su ŠESD susijusios informacijos, tokios kaip produktų gyvavimo ciklo
„pėdsakai“, hipotetinė „bazinė“ informacija ir pagrindiniai veiklos rodikliai,
remiantis duomenimis apie išmetamuosius teršalus; arba (žr. A3 dalį)

d)

priemonių, procesų arba mechanizmų, tokių kaip kompensavimo projektai, pagal
kuriuos kitos įmonės ataskaitoje atima išmetamųjų teršalų kiekius. Tačiau, jei
įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodyti atimami išmetamųjų teršalų
kiekiai, kuriems būtinas užtikrinimas, šio TUUS reikalavimai yra atitinkamai
taikomi tokiems atimamiems išmetamųjų teršalų kiekiams (žr. 76 dalies f punktą).

Tvirtinimais pagrįstos užduotys ir užduotys, kai išvada pateikiama tiesiogiai

1

3000-asis TUUS „Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ar peržvalgas“. Šiuo metu TAUSV peržiūri
3000-ąjį TUUS. Pakeitus 3000-ąjį TUUS, gali būti keičiamas ir šis TUUS.

2

NOx (t.y. NO ir NO2, kurie skiriasi nuo ŠESD azoto oksido N2O) ir SO2 yra susiję su „rūgščiuoju lietumi“, o ne klimato kaita.
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Tarptautinėje užtikrinimo užduočių vykdymo sistemoje (Užtikrinimo sistemoje)
pažymėta, kad užtikrinimo užduotis gali būti tvirtinimais pagrįsta užduotis arba
užduotis, kai išvada apie dalyką yra pateikiama tiesiogiai. Šiame TUUS nagrinėjamos
tik tvirtinimais pagrįstos užtikrinimo užduotys.3

5.

Pakankamo užtikrinimo užduoties ir riboto užtikrinimo užduoties procedūros
6.

Užtikrinimo sistemoje yra pažymėta, kad užtikrinimo užduotys gali būti pakankamo
arba riboto užtikrinimo užduotys.4 Šiame TUUS nagrinėjamos pakankamo ir riboto
užtikrinimo užduotys.

7.

Vykdydamas pakankamo užtikrinimo ir riboto užtikrinimo užduotis dėl ŠESD apskaitos
ataskaitų, praktikuojantis asmuo turi pasirinkti keletą tokių užtikrinimo procedūrų:
tikrinimas, stebėsena, patvirtinimas, perskaičiavimas, pakartotinis atlikimas, analitinės
procedūros ir paklausimų teikimas. Siekiant pasirinkti konkrečios užduoties užtikrinimo
procedūras, būtina vadovautis profesiniu sprendimu. Kadangi ŠESD apskaitos ataskaitos
apima įvairias aplinkybes, todėl vykdant skirtingas užduotis pasirenkamos skirtingo
pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties procedūros.

8.

Jei nenurodyta kitaip, visi šio TUUS reikalavimai yra taikomi pakankamo ir riboto
užtikrinimo užduotims. Kadangi vykdant riboto užtikrinimo užduotį yra gaunamas
žemesnio lygio užtikrinimas nei vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį, todėl
praktikuojančio asmens atliekamų riboto užtikrinimo užduoties procedūrų ir pakankamo
užtikrinimo užduoties procedūrų pobūdis skirsis ir jų apimtis bus mažesnė.5 Šioms
dvejoms užduočių rūšims taikomi reikalavimai yra pateikti stulpeliuose, kurių vienas
žymimas raide „K“ (ribotas užtikrinimas), o kitas – „D“ (pakankamas užtikrinimas).
Nors kai kurias procedūras būtina atlikti tik vykdant pakankamo užtikrinimo užduotis,
tačiau jas būtų tikslinga atlikti ir vykdant kai kurias riboto užtikrinimo užduotis (taip pat
žr. A90 dalį, kurioje nurodyti svarbiausi skirtumai tarp tolesnių procedūrų, kurias
praktikuojantis asmuo atlieka per pakankamo ir riboto užtikrinimo užduotis dėl ŠESD
apskaitos ataskaitos). (žr. A4, A90 dalis)

Ryšys su 3000-uoju TUUS, kitais profesiniais standartais ir kitais reikalavimais
Vykdydamas užtikrinimo užduotį, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditą arba
peržvalgą, praktikuojantis asmuo privalo vadovautis 3000-uoju TUUS. 3000-ajame
TUUS pateikti reikalavimai dėl tokių klausimų, kaip užduoties prisiėmimas, planavimas,
įrodymai ir dokumentavimas, kurie taikomi visoms užtikrinimo užduotims, įskaitant
užduotis, atliekamas pagal šį TUUS. Šiame TUUS yra papildomai paaiškinta, kaip
3000-asis TUUS turi būti taikomas užtikrinimo užduotims, kurias vykdant siekiama
pateikti išvadą dėl ŠESD apskaitos ataskaitos. Užtikrinimo sistemoje yra apibrėžtos ir
apibūdintos užtikrinimo užduoties sudedamosios dalys ir tikslai, kuriais remiantis
galima būtų suprasti šį ir 3000-ąjį TUUS. (žr. A17 dalį)

9.

10. Laikydamasis 3000-ojo TUUS reikalavimų, praktikuojantis asmuo, be visų kitų dalykų,
turi laikytis nepriklausomumo ir kitų reikalavimų, nurodytų Tarptautinių etikos
standartų valdybos išleistame Buhalterių profesionalų etikos kodekse (Etikos kodekse),
ir įgyvendinti kokybės kontrolės procedūras, kurios taikomos konkrečioms užduotims.6
(žr. A5–A6 dalis)
3

Užtikrinimo sistema, 10 dalis

4

Užtikrinimo sistema, 11 dalis

5

Užtikrinimo sistemos 53 dalis ir 3000-ojo TUUS 37 dalis

6

3000-ojo TUUS 4 ir 6 dalys
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11. Jei užduočiai yra taikomi vietiniai įstatymai, teisės aktai arba apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemos nuostatos, šis TUUS nėra viršesnis už šiuos įstatymus, teisės aktus
arba nuostatas. Jei vietinių įstatymų arba teisės aktų reikalavimai, arba apyvartinių
taršos leidimų prekybos sistemos nuostatos skiriasi nuo šio TUUS reikalavimų,
užduotis, atlikta vadovaujantis vietiniais įstatymais, teisės aktais arba konkrečios
sistemos nuostatomis, nebus savaime laikoma atlikta vadovaujantis ir šiuo TUUS.
Praktikuojantis asmuo, laikydamasis vietinių įstatymų arba teisės aktų, arba apyvartinių
taršos leidimų prekybos sistemos nuostatų, turi teisę papildomai laikytis šio TUUS, jei
nebuvo įvykdyti taikomi šio TUUS reikalavimai. (žr. A7 dalį)
Įsigaliojimo data
12. Šis TUUS galioja užtikrinimo ataskaitoms, kurios parengtos 2013 m. rugsėjo 30 d. arba
vėliau.
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Tikslai
13. Praktikuojančio asmens tikslai yra šie:
a)

gauti pakankamą arba ribotą užtikrinimą, priklausomai nuo to, kokio užtikrinimo
reikia, kad ŠESD apskaitos ataskaitoje nėra reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar
klaidos, ir tuo remiantis pateikti išvadą, išreiškiančią tokio lygio užtikrinimą;

b)

remiantis savo pastebėjimais ataskaitoje nurodyti, ar:

c)

i)

vykdydamas pakankamo užtikrinimo užduotį nustatė, kad ŠESD apskaitos
ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal taikomus kriterijus;
arba

ii)

vykdydamas riboto užtikrinimo užduotį pastebėjo tam tikrų dalykų, dėl kurių
praktikuojantis asmuo, remdamasis atliktomis procedūromis, mano, kad
ŠESD ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais neparengta pagal taikomus
kriterijus; ir

informuoti remiantis praktikuojančio asmens pastebėjimais, kaip to reikalauja šis
TUUS.

Apibrėžtys
14. Šiame TUUS toliau nurodyti terminai reiškia:7

7

a)

taikomi kriterijai – kriterijai, kuriais įmonė vadovaujasi kiekybiškai vertindama
išmetamuosius teršalus ir nurodydama juos ŠESD apskaitos ataskaitoje;

b)

tvirtinimai – atviri ar kitokie įmonės pareiškimai, kurie yra įtvirtinti ŠESD
apskaitos ataskaitoje ir kuriuos praktikuojantis asmuo naudoja siekdamas įvertinti
įvairių galimų iškraipymų rūšis;

c)

baziniai metai – konkretūs metai, su kurių duomenimis įmonė lygina savo
išmetamuosius teršalų kiekius, arba kelių metų vidutiniai duomenys, su kuriais
įmonė lygina savo išmetamuosius teršalų kiekius;

d)

didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos
sistema – sistema, pagal kurią nustatomos bendros išmetamųjų teršalų ribinės
vertės, paskirstomi leidimai sistemos dalyviams ir suteikiama teisė tarpusavyje
prekiauti leidimais ir išmetamųjų teršalų mažinimo kreditais;

e)

lyginamoji informacija – vieno laikotarpio arba kelių ankstesnių laikotarpių sumos
ir atskleista informacija, pateikta ŠESD apskaitos ataskaitoje;

f)

išmetamieji teršalai – ŠESD, kurios atitinkamu laikotarpiu buvo išmestos į
atmosferą arba būtų išmestos į atmosferą, jei nebūtų buvusios surinktos ir
absorbuotos. Išmetamieji teršalai gali būti skirstomas į tokias kategorijas:


tiesiogiai išmetami teršalai (taip pat vadinami 1-osios kategorijos tarša) –
teršalai, išmetami iš įmonei priklausančių arba jos kontroliuojamų šaltinių; (žr.
A8 dalį)



netiesiogiai išmetami teršalai – tai teršalai, kurie yra išmetami įmonei vykdant
savo veiklą, tačiau iš kitai įmonei priklausančių ir jos kontroliuojamų šaltinių.
Netiesiogiai išmetami teršalai dar gali būti skirstomi į tokias kategorijas:

3000-ojo TUUS apibrėžtys taip pat taikomos ir šiam TUUS.
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ο

2-sios kategorijos tarša – tai išmetamieji teršalai, kurie yra susiję su
įmonei tiekiama ir jos naudojama energija; (žr. A9 dalį)

ο

3-osios kategorijos tarša – visi kiti netiesiogiai išmetami teršalai. (žr. A10
dalį)

g)

atimami išmetamųjų teršalų kiekiai – bet kokie ŠESD apskaitos ataskaitoje
nurodyti išmetamųjų teršalų kiekiai, išskyrus pašalintus teršalų kiekius, kurie yra
atimami iš bendro pranešamo išmetamųjų teršalų kiekio. Dažniausiai tokie kiekiai
yra nustatomi pagal įsigytas kompensacijas, tačiau taip pat gali būti nustatomi
naudojant ir kitas priemones arba mechanizmus, tokius kaip išmetamųjų teršalų
mažinimo kreditai ir apyvartiniai taršos leidimai, kurie yra pripažinti pagal
priežiūros ar kitos rūšies sistemą, kurioje įmonė dalyvauja; (žr. A11–A12 dalis)

h)

išmetamųjų teršalų faktorius – matematinis faktorius arba koeficientas, kuris
naudojamas veiklos rodikliams (pavyzdžiui, sunaudoto kuro litrams, nukeliautiems
kilometrams, žemės ūkyje išaugintų gyvulių skaičiui arba pagamintos produkcijos
tonoms) perskaičiuoti į ŠESD kiekį, susijusį su tokia veikla;

i)

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – rinkos dėsniais pagrįstas šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio kontrolės modelis, pagal kurį yra numatytos
ekonominės paskatos tokių išmetamųjų dujų kiekiui mažinti;

j)

įmonė – juridinis asmuo, ūkio subjektas arba juridinio asmens arba ūkio subjekto
dalis, kurią galima nustatyti (pavyzdžiui, atskira gamykla arba kitos rūšies
objektas, toks kaip atliekų sąvartynai), arba juridinio asmens ir ūkio subjekto
junginys, arba tokių įmonių dalys (pavyzdžiui, bendroji įmonė), kurių išmetamųjų
teršalų kiekiai yra nurodomi ŠESD apskaitos ataskaitoje;

k)

apgaulė – tyčinis vieno ar kelių vadovybei priklausančių asmenų, už valdymą
atsakingų asmenų, darbuotojų ar trečiųjų šalių veiksmas, kuriuo apgaule siekiama
įgyti neteisėtą ar nepelnytą pranašumą;

l)

tolesnės procedūros – procedūros, įskaitant kontrolės priemonių testus (jei
taikomi), detaliuosius testus ir analitines procedūras, atliekamos atsižvelgiant į
įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką;

m)

ŠESD apskaitos ataskaita – ataskaita (kartais vadinama išmetamųjų teršalų
aprašu), kurioje nurodomos įmonės išmetamųjų ŠESD sudedamosios dalys ir jų
kiekis per laikotarpį, ir, jei taikytina, pateikiama lyginamoji informacija ir
aiškinamosios pastabos, įskaitant svarbių kiekybinio vertinimo ir ataskaitos
teikimo principų santrauką. Įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje taip pat gali būti
kategorijomis suskirstytų pašalinamų arba atimamų išmetamųjų teršalų sąrašas. Jei
užduotis neapima visos ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktos informacijos, sąvoka
„ŠESD apskaitos ataskaita“ turi būti suprantama, kaip ta ataskaitos dalis, kurios
informaciją apima užduotis. ŠESD apskaitos ataskaita yra užduoties „dalyko
informacija“.8

n)

šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) – anglies dioksidas (CO2) ir kitos
tokios dujos, kurios pagal taikomus kriterijus turi būti nurodytos ŠESD apskaitos
ataskaitoje:
metanas,
azoto
oksidas,
sieros
heksafluoridas,
hidrofluoroangliavandeniliai,
perfluoroangliavandeniliai
ir
chlorofluoroangliavandeniliai. Dujos, išskyrus anglies dioksidą, dažnai yra
vadinamos anglies dioksido ekvivalentais (CO2-e);

Užtikrinimo sistemos 8 dalis
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o)

organizacinės ribos – ribos, pagal kurias nustatoma, kurios rūšies veikla turi būti
įtraukta į įmonės ŠESD apskaitos ataskaitą;

p)

darbinis reikšmingumas – praktikuojančio asmens nustatyta suma ar sumos,
mažesnės nei nustatytas ŠESD apskaitos ataskaitos reikšmingumo dydis,
reikalingas tam, kad iki priimtinai žemo lygio butu sumažinta tikimybė, kad
neištaisytų ir nenustatytų iškraipymų visuma bus didesnė už nustatytą ŠESD
apskaitos ataskaitos reikšmingumo dydį. Jeigu taikytina, darbinis reikšmingumas
taip pat gali būti praktikuojančio asmens nustatytas dydis arba dydžiai, kurie yra
mažesni už tam tikrų rūšių taršai arba atskleidžiamai informacijai nustatytą
reikšmingumo lygį ar lygius;

q)

įsigytos kompensacijos – atimami išmetamųjų teršalų kiekiai, už kuriuos įmonė
moka, siekdama mažinti kitos įmonės išmetamųjų teršalų kiekius (išmetamųjų
teršalų kiekio mažinimas) arba didinti kitos įmonės šalinamų išmetamųjų teršalų
kiekius (šalinamų išmetamųjų teršalų kiekio padidinimas), palyginti su
hipotetiniais baziniais rodikliais; (žr. A13 dalį)

r)

kiekybinis vertinimas – ŠESD, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su
įmone ir kurie yra išmetami (arba šalinami) atitinkamais šaltiniais (arba
absorbentais), kiekio nustatymo procesas;

s)

išmetamųjų teršalų šalinimas – ŠESD kiekis, kurį įmonė tam tikru laikotarpiu
pašalino iš atmosferos, arba kuris būtų išmestas į atmosferą, jei jis nebūtų buvęs
surinktas ir absorbuotas; (žr. A14 dalį)

t)

svarbus objektas – atskiras objektas, kuris yra svarbus dėl išmetamųjų teršalų
kiekio palyginti su bendru išmetamųjų teršalų kiekiu, nurodytu ŠESD apskaitos
ataskaitoje, arba dėl savo specifinio pobūdžio ar aplinkybių, dėl kurių kyla
reikšmingo iškraipymo rizika; (žr. A15–A16 dalis)

u)

absorbentas – fizinis objektas arba procesas, kuriuo ŠESD pašalinamos iš
atmosferos;

v)

šaltinis – fizinis objektas, kuris į atmosferą išmeta ŠESD, arba procesas, per kurį į
atmosferą yra išmetamos ŠESD;

w)

taršos rūšis – taršos grupė atsižvelgiant į, pavyzdžiui, taršos šaltinį, dujų rūšį,
regioną arba objektą.

Reikalavimai
3000-asis TUUS
15. Praktikuojantis asmuo gali nurodyti, kad laikėsi šio TUUS tik tada, jei laikėsi šio ir
3000-ojo TUUS reikalavimų. (žr. A5–A6, A17, A21–A22, A37, A127 dalis)
Sutikimas atlikti užduotį ir jos tęsimas
Įgūdžiai, žinios ir patirtis
16. Užduoties partneris turi:
a)

turėti pakankamai užtikrinimo užduoties vykdymo įgūdžių, žinių ir patirties bei
pakankamai kompetencijos išmetamųjų teršalų kiekybinio vertinimo ir ataskaitos
teikimo klausimais bei prisiimti atsakomybę už užtikrinimo užduoties išvadas; ir

b)

įsitikinti, ar užduoties komanda ir praktikuojančio asmens išorės ekspertai turi
būtinos profesinės kompetencijos, įskaitant kompetenciją išmetamųjų teršalų
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kiekybinio vertinimo ir ataskaitos teikimo klausimais, kad galėtų vykdyti
užtikrinimo užduotį remiantis šiuos TUUS. (žr. A18–A19 dalis)
Išankstinės užduoties sąlygos
17. Siekiant nustatyti, ar yra įvykdytos išankstinės užduoties sąlygos:
a)

b)

c)

užduoties partneris turi nustatyti, ar ŠESD apskaitos ataskaita ir užduotis apima
pakankamai informacijos, kuri būtų naudinga numatomiems vartotojams, ir
apsvarstyti tokius dalykus: (žr. A20 dalį)
i)

jei ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nepateikti reikšmingi išmetamųjų teršalų
kiekiai, kurie buvo arba kuriuos yra lengva kiekybiškai įvertinti, ar toks
nepateikimas yra pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis;

ii)

jei vykdant užduotį nepateikiamas užtikrinimas dėl reikšmingų išmetamųjų
teršalų kiekių, kuriuos įmonė nurodė ataskaitoje, ar toks nepateikimas yra
pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis;

iii)

jei vykdant užduotį pateikiamas užtikrinimas dėl atimamų išmetamųjų
teršalų kiekių, ar užtikrinimo, kurį praktikuojantis asmuo gaus dėl atimamų
kiekių, pobūdis ir numatytas užtikrinimo ataskaitos turinys dėl tokių
atimamų kiekių tam tikromis aplinkybėmis yra aiškus, pagrįstas ir
suprantamas užduoties šaliai. (žr. A11–A12 dalis)

vertindamas taikomų kriterijų, kurie privalomi pagal 3000-ąjį TUUS,9 tinkamumą,
praktikuojantis asmuo turi nustatyti, ar tokie kriterijai apima tokius privalomus
dalykus: (žr. A23–A26 dalis)
i)

įmonės organizacinių ribų nustatymo metodą; (žr. A27–A28 dalis)

ii)

apskaitomas ŠESD;

iii)

priimtus kiekybinio vertinimo metodus, įskaitant bazinių metų kiekių
koregavimo metodus (jei taikytina); ir

iv)

pakankamai atskleistą informaciją, kad numatomi vartotojai galėtų suprasti
reikšmingus sprendimus, priimtus rengiant ŠESD apskaitos ataskaitą. (žr.
A29–A34 dalis)

praktikuojantis asmuo turi gauti įmonės susitikimą, kad ji pripažįsta ir supranta
savo atsakomybę:
i)

parengti, įdiegti ir palaikyti tokią vidaus kontrolę, būtiną įmonei rengiant
ŠESD apskaitos ataskaitą, kurioje nebūtų reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar klaidos;

ii)

rengti ŠESD apskaitos ataskaitą vadovaujantis taikomais kriterijais; ir (žr.
A35 dalį)

iii)

ŠESD ataskaitoje pateikti nuorodas į jos taikytus kriterijus arba juos aprašyti
ir nurodyti, kas juos parengė, kai to akivaizdžiai neįmanoma nustatyti
remiantis užduoties aplinkybėmis. (žr. A36 dalį)

Susitarimas dėl užduoties sąlygų
18. Pagal 3000-ąjį TUUS10 reikalaujamos užduoties sąlygos, dėl kurių buvo susitarta, turėtų
apimti: (žr. A37 dalį)

9

3000-ojo TUUS 19 dalis

10

3000-ojo TUUS 10 dalis
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a)

užduoties tikslą ir apimtį;

b)

praktikuojančio asmens įsipareigojimus;

c)

įmonės įsipareigojimus, įskaitant 17 dalies c punkte aprašytus įsipareigojimus;

d)

taikomus kriterijus, kuriais yra vadovaujamasi rengiant ŠESD apskaitos ataskaitą;

e)

informaciją apie tai, kokios formos ir turinio atskaitą praktikuojantis asmuo ketina
išleisti ir pareiškimą, kad tam tikromis aplinkybėmis ataskaitos forma ir turinys
gali skirtis nuo tikėtinos formos ir turinio; ir

f)

patvirtinimą, kad užduoties pabaigoje įmonė sutinka pateikti rašytinius
pareiškimus.

Planavimas
19. Planuodamas užduotį, kaip to yra reikalaujama pagal 3000-ąjį TUUS,11 praktikuojantis
asmuo turi: (žr. A38–A41 dalis)
a)

nustatyti užduoties savybes, kuriomis remiantis yra nustatoma užduoties apimtis;

b)

nustatyti užduoties ataskaitos teikimo tikslus, kad galėtų suplanuoti užduoties
atlikimo laiką ir būtino informavimo pobūdį;

c)

apsvarstyti veiksnius, kurie, praktikuojančio asmens profesionaliu vertinimu, yra
svarbūs nukreipiant užduoties grupės pastangas;

d)

apsvarstyti užduoties prisiėmimo arba jos tęsimo procedūrų rezultatus ir, jei
taikytina, apsvarstyti, ar žinios, kurias užduoties partneris įgijo per kitas įmonei
atliktas užduotis, yra svarbios;

e)

nustatyti išteklių, kurių reikia užduočiai atlikti, pobūdį, laiką ir apimtį, įskaitant
ekspertų ir kitų praktikuojančių asmenų dalyvavimą; ir (žr. A42– A43 dalis)

f)

nustatyti įmonės vidaus audito tarnybos, jei tokia yra, įtaką užduočiai.

Reikšmingumas planuojant ir vykdant užduotį
Reikšmingumo ir darbinio reikšmingumo nustatymas užduoties planavimo etape
20. Rengdamas bendrą užduoties strategiją praktikuojantis asmuo turi nustatyti ŠESD
apskaitos ataskaitos reikšmingumą. (žr. A44–A50 dalis)
21. Praktikuojantis asmuo turi nustatyti darbinį reikšmingumą, kuriuo remiantis jis vertins
reikšmingo iškraipymo riziką ir nustatys tolesnių procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir
apimtį.
Tikslinimas vykdant užduotį
22. Praktikuojantis asmuo turi tikslinti ŠESD apskaitos ataskaitos reikšmingumo lygį, jeigu,
vykdydamas užduotį, sužino informacijos, dėl kurios iš pradžių būtų nustatęs kitokį
reikšmingumo dydį. (žr. A51 dalį)
Supratimo apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmonės vidaus kontrolę, įgijimas ir
reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas bei įvertinimas
Supratimo apie įmonę ir jos aplinką įgijimas
23. Praktikuojantis asmuo turi įgyti supratimą apie tokius dalykus: (žr. A5–A6 dalis)

11

a)

ūkio šaką, priežiūros ir kitus išorės veiksnius, įskaitant taikomus kriterijus;

b)

įmonės pobūdį, įskaitant:

3000-ojo TUUS 12 dalis
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veiklos, kuri yra įmonės organizacinėse ribose, pobūdį, įskaitant: (žr. A27–
A28 dalis)

i)

a.

taršos šaltinius ir visus išmetamuosius teršalus bei absorbentus ir
atimamus išmetamųjų teršalų kiekius, jei tokių yra;

b.

kiekvieno taršos šaltinio išmetamųjų teršalų dalį bendrame įmonės
išmetamųjų teršalų kiekyje; ir

c.

neapibrėžtumus, susijusius su kiekiais, nurodytais ŠESD apskaitos
ataskaitoje. (žr. A5–A6 dalis)

ii)

veiklos pobūdžio arba apimties pokyčius palyginti su praėjusiais
laikotarpiais, įskaitant ir tai, ar buvo kokių nors taršos šaltinių sujungimų,
įsigijimų arba pardavimų, arba funkcijų, susijusių su didele tarša, perdavimų;
ir

iii)

veiklos pertraukimo dažnumą ir pobūdį. (žr. A60 dalį)

c)

įmonės pasirinktus ir taikomus kiekybinio vertinimo metodus ir ataskaitos teikimo
principus, įskaitant jų keitimo priežastis ir galimą dvigubą ŠESD apskaitos
ataskaitoje nurodytų išmetamųjų teršalų apskaitą;

d)

taikomų kriterijų reikalavimus, susijusius su įvertinimais, įskaitant atskleistą
susijusią informaciją;

e)

įmonės tikslus ir strategiją dėl klimato kaitos, jei įmonė jų turi, ir su tuo susijusią
ekonominę, priežiūros, fizinę ir reputacinę riziką; (žr. A61 dalį)

f)

informacijos apie išmetamuosius teršalus priežiūrą ir atsakomybę už tokią
informaciją įmonės viduje;

g)

ar įmonėje yra vidaus audito tarnyba, ir, jei yra, įgyti supratimą apie jos veiklą ir
pagrindinius pastebėjimus dėl išmetamųjų teršalų.

Supratimo įgijimo ir reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymo bei įvertinimo procedūros
24. Supratimo apie įmonę ir jos aplinką įgijimo ir reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymo
ir įvertinimo procedūros turėtų būti šios: (žr. A52–A53 ir A62 dalis)
a)

paklausimai asmenims, kurie, praktikuojančio asmens profesiniu vertinimu, turi
informacijos, kuri gali būti naudinga nustatant ir įvertinant reikšmingo iškraipymo
riziką dėl apgaulės arba klaidos;

b)

analitinės procedūros; (žr. A63–A65 dalis)

c)

stebėsena ir tikrinimas. (žr. A66–A68 dalis)

Supratimo apie įmonės vidaus kontrolę įgijimas
Ribotas užtikrinimas

Pakankamas užtikrinimas

25K. Siekdamas įgyti supratimą apie
vidaus kontrolę, susisusią su
išmetamųjų
teršalų
kiekybiniu
vertinimu ir ataskaitos teikimu, ir tuo
remiantis nustatyti bei įvertinti
reikšmingo
iškraipymo
riziką,
praktikuojantis asmuo turi teikti
paklausimus dėl: (žr. A52–A53 ir
A69–A70 dalis)

25D.
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Praktikuojantis asmuo turi įgyti
supratimą
apie
tokius
toliau
nurodytus įmonės vidaus kontrolės
komponentus,
susijusius
su
išmetamųjų
teršalų
kiekybiniu
vertinimu ir ataskaitos teikimu, ir tuo
remiantis nustatyti bei įvertinti
reikšmingo iškraipymo riziką: (žr.
A52–A53 ir A70 dalis)
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a)
b)

c)

kontrolės aplinkos;
informacinės
sistemos,
įskaitant
susijusius
verslo
procesus, ir informacijos apie
išmetamuosius teršalus teikimo
vaidmenų ir pareigų bei
reikšmingų dalykų, susijusių su
ataskaitų apie išmetamuosius
teršalus teikimu; ir
įmonės
rizikos
vertinimo
procesų rezultatų.

a) kontrolės aplinką;
b) informacinę sistemą, įskaitant
susijusius verslo procesus, ir
informacijos apie išmetamuosius
teršalus teikimo vaidmenis bei
pareigas ir reikšmingus dalykus,
susijusius su ataskaitų apie
išmetamuosius teršalus teikimu;
c) įmonės rizikos vertinimo procesą;
d) kontrolės priemones, svarbias
užduočiai,
apie
kurias,
praktikuojančio
asmens
vertinimu, būtina įgyti supratimą,
siekiant
įvertinti
reikšmingo
iškraipymo riziką užtikrinimo
lygmenyje ir nustatyti tolesnes
procedūras, kaip atsaką į įvertiną
riziką; ar vykdant užtikrinimo
užduotį
nėra
būtina
įgyti
supratimo apie visas kontrolės
priemones, susijusias su kiekviena
ŠESD
apskaitos
ataskaitoje
nurodyta reikšminga taršos rūšimi
ir atskleista informacija arba apie
kiekvieną tvirtinimą, susijusį su
tokiomis taršos rūšimis; ir (žr.
A71–A72 dalis)
26D.

e) kontrolių stebėseną.
Įgydamas 25D punkte nurodytą
supratimą praktikuojantis asmuo
turi įvertinti kontrolių modelį ir
nustatyti, ar jos buvo įdiegtos. Tam
praktikuojantis asmuo turi ne tik
pateikti
paklausimą
įmonės
darbuotojams,
bet
ir
atlikti
papildomas procedūras. (žr. A52–
A53 dalis)

Kitos supratimo įgijimo ir reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymo ir įvertinimo procedūros
27. Jei užduoties partneris įmonei įvykdė kitas užduotis, jis turi įvertinti, ar gauta
informacija yra svarbi nustatant ir vertinant reikšmingo iškraipymo riziką. (žr. A73 dalį)
28. Praktikuojantis asmuo turi pateikti paklausimus vadovybei ir kitiems atitinkamiems
įmonės darbuotojams, kad galėtų nustatyti, ar jie turi žinių apie faktišką, įtariamą arba
numanomą apgaulės ar įstatymų arba teisės aktų nesilaikymo atvejį, kuris turi įtakos
ŠESD apskaitos ataskaitai. (žr. A84–A86 dalis)
29. Užduoties partneris ir kiti pagrindiniai užduoties grupės nariai bei pagrindiniai
praktikuojančio asmens išorės ekspertai turi aptarti įmonės ŠESD apskaitos ataskaitos
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidos tikimybę ir taikomų kriterijų taikymą
įmonės faktams ir aplinkybėms. Užduoties partneris turi nustatyti, apie kuruos dalykus
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būtina informuoti aptarime nedalyvaujančius užduoties grupės narius ir praktikuojančio
asmens išorės ekspertus.
30. Praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar įmonės kiekybinio vertinimo metodai ir
ataskaitos teikimo principai, įskaitant įmonės organizacinių ribų nustatymo būdus, yra
tinkami įmonės veiklai ir yra suderinti su taikomais kriterijais, kiekybinio vertinimo
metodais ir ataskaitos teikimo principais, kurie ankstesniais laikotarpiais buvo taikomi
atitinkamoje pramonės šakoje.
Procedūrų atlikimas vietoje, kur yra įmonės objektai
31. Praktikuojantis asmuo turi nustatyti, ar atsižvelgiant į užduoties aplinkybes yra būtina
atlikti procedūras vietoje, kur yra svarbūs objektai. (žr. A15–A16 ir A74–A77 dalis)
Vidaus auditas
32. Jei įmonėje yra vidaus audito tarnyba, kurios veikla yra svarbi vykdant užduotį,
praktikuojantis asmuo turi: (žr. A78 dalį)
a)

nustatyti, ar ir kokiu mastu naudoti vidaus audito tarnybos specifinį darbą; ir

b)

jei naudojamas specifinis vidaus audito tarnybos darbas, nustatyti, ar tokio darbo
pakanka užduoties tikslams pasiekti.

Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas
Ribotas užtikrinimas
33K.

Pakankamas užtikrinimas

Praktikuojantis asmuo turi nustatyti ir 33D. Praktikuojantis asmuo turi nustatyti ir
įvertinti
reikšmingo
iškraipymo
įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką:
riziką:
a) ŠESD
apskaitos
ataskaitos
a) ŠESD
apskaitos
ataskaitos
lygmenyje; ir (žr. A79–A80 dalis)
lygmenyje; ir (žr. A79–A80 dalis)
b) tvirtinimo lygmeniu pagal svarbias
b) pagal svarbias taršos rūšis ir
atskleistą informaciją, (žr. A81
dalį)

taršos rūšis ir atskleistą informaciją,
(žr. A81–A82 dalis )

kuria remiantis
nustatomos
ir
atliekamos procedūros, kurių pobūdis,
atlikimo laikas ir apimtis:

kuria
remiantis
nustatomos
ir
atliekamos procedūros, kurių pobūdis,
atlikimo laikas ir apimtis: (žr. A83
dalį)

c) atitinka
įvertintą
iškraipymo riziką; ir

c) atitinka
įvertintą
iškraipymo riziką; ir

reikšmingo

d) suteikia
galimybę
praktikuojančiam asmeniui įgyti
ribotą užtikrinimą apie tai, ar
ŠESD apskaitos ataskaita visais
reikšmingais atžvilgiais parengta
pagal taikomus kriterijus.

reikšmingo

d) suteikia galimybę praktikuojančiam
asmeniui
įgyti
pakankamą
užtikrinimą apie tai, ar ŠESD
apskaitos
ataskaita
visais
reikšmingais atžvilgiais parengta
pagal taikomus kriterijus.

Reikšmingo iškraipymo rizikos priežastys
34. Atlikdamas 33K ir 33D dalyse nurodytas procedūras praktikuojantis asmuo turi įvertinti
bent šiuos veiksnius: (žr. A84–A89 dalis)
a)

tyčinio ŠESD apskaitos ataskaitos informacijos iškraipymo tikimybę; (žr. A84–
A86 dalis)
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b)

įstatymų ir teisės aktų, kurie yra visuotinai pripažinti kaip turintys tiesioginės
įtakos ŠESD apskaitos ataskaitos turiniui, nuostatų nesilaikymo tikimybę; (žr. A87
dalį)

c)

potencialiai reikšmingų išmetamųjų taršalų kiekių nepateikimo tikimybę; (žr. A88
dalies a punktą)

d)

reikšmingus ekonominius arba teisės aktų pokyčius; (žr. A88 dalies b punktą)

e)

veiklos pobūdį; (žr. A88 dalies c punktą)

f)

kiekybinio vertinimo metodų pobūdį; (žr. A88 dalies d punktą)

g)

organizacinių ribų nustatymo sudėtingumo laipsnį ir tai, ar tokios organizacinės
ribos apima susijusias šalis; (žr. A27–A28 dalis)

h)

ar yra didelių išmetamųjų teršalų kiekių, kurie neatitinka įprastos įmonės veiklos,
arba dėl kitų priežasčių yra neįprasti; (žr. A88 dalies e punktą)

i)

išmetamųjų teršalų kiekybinio vertinimo subjektyvumo laipsnį; (žr. A88 dalies e
punktą)

j)

ar 3-iosios kategorijos trąša yra įtraukta į ŠESD apskaitos ataskaitą; ir (žr. A88
dalies f punktą)

k)

kaip įmonė atlieka reikšmingus įvertinimus ir gauna duomenis, kuriais remiantis
tokie įvertinimai atliekami. (žr. A88 dalies g punktą)

Bendras atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką ir tolesnės procedūros
35. Praktikuojantis asmuo turi parengti ir įgyvendinti bendrą atsaką į įvertintą reikšmingo
iškraipymo riziką ŠESD apskaitos ataskaitos lygmeniu. (žr. A90–A93 dalis)
36. Praktikuojantis asmuo, atsižvelgęs į tai, kokio lygio užtikrinimą – ribotą ar pakankamą –
būtina gauti, turi nustatyti ir atlikti tolesnes procedūras, kurių pobūdis, atlikimo laikas ir
apimtis atitinka įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką. (žr. A90 dalį)
Ribotas užtikrinimas
37K.

Pakankamas užtikrinimas

Rengdamas ir atlikdamas tolesnes 37D.
procedūras
pagal
36
dalį,
praktikuojantis asmuo turi: (žr. A90
ir A94 dalis)

Rengdamas ir atlikdamas tolesnes
procedūras
pagal
36
dalį,
praktikuojantis asmuo turi: (žr. A90
ir A94 dalis)

a) apsvarstyti kiekvienos rūšies
išmetamų teršalų kiekių ir
atskleidžiamos
informacijos
reikšmingo iškraipymo rizikos
įvertinimo priežastis; ir (žr. A95
dalį)

a) apsvarstyti kiekvienos rūšies
išmetamųjų teršalų kiekių ir
atskleidžiamos
informacijos
reikšmingo iškraipymo rizikos
tvirtinimų lygmeniu įvertinimo
priežastis, įskaitant: (žr. A95
dalį)

b) gauti tuo įtikinamesnių įrodymų,
kuo didesnė yra praktikuojančio
asmens įvertinta rizika. (žr. A97
dalį)
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reikšmingo
iškraipymo
tikimybę dėl konkrečių rūšių
išmetamųjų teršalų arba
atskleidžiamos informacijos
konkrečių ypatybių (t.y.
įgimtos rizikos) tikimybę; ir

ii)

tai, ar praktikuojantis asmuo,
nustatydamas kitų procedūrų
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pobūdį, atlikimo
apimtį,
ketina
kontrolės
efektyvumu; ir (žr.

laiką ir
pasitikėti
priemonių
A96 dalį)

b) gauti tuo įtikinamesnių įrodymų,
kuo didesnė yra praktikuojančio
asmens įvertinta rizika. (žr. A97
dalį)
Kontrolės priemonių testai
38D. Praktikuojantis asmuo, siekdamas gauti
pakankamų tinkamų įrodymų dėl
kontrolės priemonių efektyvumo, turi
parengti ir atlikti kontrolės priemonių
testus, jeigu: (žr. A90 dalies a punktą)
a)

praktikuojantis
asmuo,
siekdamas
nustatyti
kitų
procedūrų pobūdį, atlikimo laiką
ir apimtį, ketina pasitikėti
kontrolės priemonių efektyvumu;
arba (žr. A96 dalį)

b)

atliekant procedūras, kurios nėra
kontrolės
priemonių
testai,
neįmanoma gauti pakankamų
tinkamų įrodymų tvirtinimo
lygmeniu. (žr. A98 dalį)

39D. Jei yra nustatomi nuokrypiai nuo
kontrolės
priemonių,
kuriomis
praktikuojantis asmuo ketina pasitikėti,
jis
turi
pateikti
specifinius
paklausimus, kad galėtų suprasti šiuos
dalykus ir jų galimas pasekmes bei
nustatyti, ar: (žr. A90 dalį)
a)

atlikti kontrolės priemonių testai
suteikia pakankamą pagrindą
pasitikėti kontrolės priemonėmis;

b)

yra būtini papildomi kontrolės
priemonių testai; arba

c)

reikia
reaguoti
į
galimą
iškraipymo riziką taikant kitas
procedūras.

Kitos
procedūros,
priemonių testus

išskyrus

kontrolės

40D. Neatsižvelgdamas į įvertintą reikšmingo
iškraipymo riziką, praktikuojantis
asmuo turi parengti ir atlikti ne tik
kontrolės priemonių testus, jei tokie
16
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atliekami, bet ir detaliuosius testus
arba analitines procedūras su visomis
svarbiomis taršos rūšimis ir atskleista
informacija. (žr. A90 ir A94 dalis)
41D. Praktikuojantis asmuo turi apsvarstyti,
ar
būtina
gauti
išorės
šalių
patvirtinimus. (žr. A90 ir A99 dalis)
Analitinės procedūros, atliekamos
atsakas į reikšmingo iškraipymo riziką

kaip Analitinės procedūros, atliekamos
atsakas į reikšmingo iškraipymo riziką

kaip

42K. Jei praktikuojantis asmuo rengia ir 42D. Jei praktikuojantis asmuo rengia ir
atlieka analitines procedūras, jis turi:
atlieka analitines procedūras, jis turi:
(žr. A90 dalies c punktą ir A100–A102
(žr. A90 dalies c punktą ir A100–A102
dalis)
dalis)
a) nustatyti
konkrečių
analitinių
procedūrų
tinkamumą
atsižvelgdamas
į
įvertintą
reikšmingo iškraipymo riziką ir
detaliųjų testų, jei tokie buvo
atlikti, rezultatus;

a) nustatyti
konkrečių
analitinių
procedūrų tinkamumą konkretiems
tvirtinimams,
atsižvelgdamas į
įvertintą reikšmingo iškraipymo
riziką ir detaliųjų testų, jei tokie
buvo atlikti, rezultatus;

b) įvertinti
duomenų,
kuriais
remdamasis praktikuojantis asmuo
nustato tikėtinas apskaitytų kiekių
ir rodiklių vertes, patikimumą,
atsižvelgdamas
į
turimos
informacijos
šaltinį,
palyginamumą,
pobūdį
ir
tinkamumą, o taip pat duomenų
parengimo kontrolės priemones; ir

b) įvertinti
duomenų,
kuriais
remdamasis praktikuojantis asmuo
nustato tikėtinas apskaitytų kiekių
ir rodiklių vertes, patikimumą,
atsižvelgdamas
į
turimos
informacijos
šaltinį,
palyginamumą,
pobūdį
ir
tinkamumą, o taip pat duomenų
parengimo kontrolės priemones; ir

c) nustatyti tikėtinas apskaitytų kiekių
arba rodiklių vertes.

c) nustatyti tikėtinas apskaitytų kiekių
arba rodiklių vertes, kurios turi būti
pakankamai tikslios, kad galima
būtų
nustatyti
reikšmingus
iškraipymus.

43K. Jei atlikdamas analitines procedūras
praktikuojantis
asmuo
nustato
nuokrypius arba sąsajas, kurie yra
nesuderinami
su
kita
svarbia 43D. Jei atlikdamas analitines procedūras
informacija arba kurie reikšmingai
praktikuojantis
asmuo
nustato
skiriasi nuo tikėtinų kiekių arba
nuokrypius arba sąsajas, kurie yra
rodiklių, jis turi pateikti paklausimus
nesuderinami
su
kita
svarbia
įmonei
dėl
tokių
skirtumų.
informacija arba kurie reikšmingai
Praktikuojantis asmuo turi apsvarstyti
skiriasi nuo tikėtinų kiekių arba
atsakymus į paklausimus ir nustatyti, ar
rodiklių, jis turi ištirti tokius
tokiomis aplinkybėmis reikia atlikti
skirtumus: (žr. A90 dalies c punktą)
kitas procedūras. (žr. A90 dalies c
a) įmonei teikdamas paklusimus ir
punktą)
rinkdamas papildomus įrodymus,
susijusius su įmonės atsakymais; ir
b) atlikdamas kitas procedūras, kurios
yra
būtinos
atsižvelgiant
į
aplinkybes.
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Su įvertinimais susijusios procedūros

Su įvertinimais susijusios procedūros

44K. Atsižvelgdamas į įvertintą reikšmingo 44D. Atsižvelgdamas į įvertintą reikšmingo
iškraipymo riziką, praktikuojantis
iškraipymo riziką, praktikuojantis
asmuo turi: (žr. A103–A104 dalis)
asmuo turi įvertinti, ar: (žr. A103 dalį)
a) įvertinti, ar:
i) įmonė tinkamai vykdė taikomų
kriterijų
reikalavimus,
susijusius su įvertinimais; ir

a) įmonė tinkamai vykdė taikomų
kriterijų reikalavimus, susijusius su
įvertinimais; ir
b) įvertinimų atlikimo metodai yra
tinkami ir taikomi nuolat, ir ar
atskaitoje nurodytų įvertinimų arba
jų atlikimo metodų pokyčiai, jei
tokie buvo, palyginti su praėjusiu
laikotarpiu
yra
tinkami
konkrečiomis aplinkybėmis.

ii) įvertinimų atlikimo metodai yra
tinkami ir taikomi nuolat, ir ar
atskaitoje nurodytų įvertinimų
arba jų atlikimo metodų
pokyčiai, jei tokių buvo,
palyginti
su
praėjusiu
laikotarpiu
yra
tinkami 45D. Reaguodamas į įvertintą reikšmingo
konkrečiomis aplinkybėmis; ir
iškraipymo riziką praktikuojantis
asmuo, atsižvelgęs į įvertinimų pobūdį,
b) apsvarstyti, ar kitos procedūras yra
turi atlikti vieną arba kelias toliau
būtinos
konkrečiomis
nurodytas procedūras: (žr. A103 dalį)
aplinkybėmis.
a) patikrinti, kaip įmonė atliko
įvertinimą ir gavo duomenų,
kuriais toks įvertinimas yra
pagrįstas.
Tai
atlikdamas
praktikuojantis asmuo turi įvertinti,
ar:
i) taikytas kiekybinio vertinimo
metodas
yra
tinkamas
konkrečiomis aplinkybėmis; ir
ii) įmonės taikytos prielaidos yra
pagrįstos;
b) atlikti
kontrolės
priemonių,
kuriomis kontroliuojama, kaip
įmonė
atlieka
įvertinimus,
efektyvumo
testus
ir
kitas
atitinkamas procedūras;
c) suformuoti
įvertinimą
arba
įvertinimo intervalą tam, kad
galėtų įvertinti įmonės įvertinimą.
Tuo tikslu:
i) jei
praktikuojantis
asmuo
vadovaujasi prielaidomis arba
taiko metodus, kurie skiriasi
nuo įmonės prielaidų ir
metodų, praktikuojantis asmuo
turi įgyti pakankamą supratimą
apie įmonės prielaidas arba
metodus, kuriuo remiantis
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galėtų
nustatyti,
ar
jo
įvertinimas arba įvertinimų
intervalas
apima
svarbius
kintamuosius,
ir
nustatyti
reikšmingus
skirtumus
palyginti su įmonės įvertinimu;
ii) jei
praktikuojantis
asmuo
padaro išvadą, kad reikia
naudoti įvertinimų intervalą,
remdamasis turimais įrodymais
jis turi siaurinti intervalą tiek,
kad galiausiai visus į intervalą
patenkančius rezultatus jis
galės laikyti pagrįstais.
Imtis
46. Jei yra naudojama imtis, praktikuojantis asmuo, nustatydamas imtį, turi apsvarstyti
procedūros tikslą ir visumos, iš kurios bus atrinkta imtis, ypatybes. (žr. A90 dalies b
punktą ir A105 dalį)
Apgaulė, įstatymai ir teisės aktai
47. Praktikuojantis asmuo turi tinkamai reaguoti į apgaulę arba įtariamą apgaulę bei
įstatymų arba teisės aktų nesilaikymą arba įtariamą nesilaikymą, kuriuos nustato per
užduotį. (žr. A106–A107 dalis)
Ribotas užtikrinimas
ŠESD
apskaitos
ataskaitos
apibendrinimo procesas
48K.

Pakankamas užtikrinimas
duomenų ŠESD
apskaitos
ataskaitos
apibendrinimo procesas

duomenų

Praktikuojantis asmuo turi atlikti 48D.
procedūras, susijusias su ŠESD
apskaitos
ataskaitos
duomenų
apibendrinimo procesu: (žr. A108
dalį)

Praktikuojantis asmuo turi atlikti
procedūras, susijusias su ŠESD
apskaitos
ataskaitos
duomenų
apibendrinimo procesu: (žr. A108
dalį)

a) patikrinti, ar ŠESD apskaitos
ataskaitos duomenys atitinka
pagrindinius įrašus; ir

a) patikrinti, ar ŠESD apskaitos
ataskaitos duomenys atitinka
pagrindinius įrašus; ir

b) teikti paklausimus įmonei ir įgyti
supratimą
apie
reikšmingus
koregavimus, atliktus rengiat
ŠESD apskaitos ataskaitą, bei
apsvarstyti,
ar
konkrečiomis
aplinkybėmis yra būtina atlikti
kitas procedūras.

b) patikrinti
reikšmingus
koregavimus, atliktus rengiant
ŠESD apskaitos ataskaitą.

Nustatyti, ar vykdant riboto užtikrinimo Rizikos
vertinimo
peržiūra
užduotį būtina atlikti papildomas procedūras pakankamo užtikrinimo užduotį
49K. Jei praktikuojantis asmuo sužino apie 49D.
dalyką (-us), dėl kurio praktikuojantis
asmuo gali manyti, kad ŠESD apskaitos
ataskaita
gali
būti
reikšmingai
3410-asis TUUS
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iškraipyta, jis turi parengti ir atlikti
papildomas
procedūras,
kurių
praktikuojančiam asmeniui pakaktų: (žr.
A109–A110 dalis)
a) padaryti išvadą, kad yra mažai
tikėtina, kad ŠESD apskaitos
ataskaita bus reikšmingai iškraipyta
dėl tokio dalyko (-ų); arba
b) nustatyti, kad dėl dalyko (-ų) ŠESD
apskaitos ataskaita yra reikšmingai
iškraipyta. (žr. A111 dalį)

papildomos
informacijos.
Tais
atvejais, kai praktikuojantis asmuo
atlikdamas tolesnes procedūras gauna
įrodymų arba naujos informacijos,
nesuderinamų su įrodymais, kuriais iš
pradžių remdamasis praktikuojantis
asmuo atliko įvertinimą, jis turi
tikslinti įvertinimą ir atitinkamai
keisti suplanuotas procedūras. (žr.
A109 dalį)

Nustatytų iškraipymų kaupimas
50. Praktikuojantis asmuo turi kaupti per užduotį nustatytus iškraipymus, išskyrus tuos,
kurie yra aiškiai nesvarbūs. (žr. A112 dalį)
Vykdant užduotį nustatytų iškraipymų apsvarstymas
51. Praktikuojantis asmuo turi nustatyti, ar būtina peržiūrėti bendrąją užduoties strategiją ir
užduoties planą, jeigu:
a)

nustatytų iškraipymų pobūdis ir jų atsiradimo aplinkybės rodo, kad gali būti kitų
iškraipymų, kurie kartu su per užduotį sukauptais iškraipymais galėtų būti
reikšmingi; arba

b)

per užduotį sukauptų iškraipymų visuma artėja prie reikšmingumo lygio, nustatyto
vadovaujantis šio TUUS 20−22 dalimis.

52. Jeigu įmonė, praktikuojančio asmens prašymu, patikrino taršos rūšį arba atskleistą
informaciją ir ištaisė nustatytus iškraipymus, praktikuojantis asmuo turi atlikti
procedūras, kad galėtų patikrinti įmonės atliktą darbą ir nustatyti, ar dar yra iškraipymų.
Informavimas apie iškraipymus ir jų taisymas
53. Praktikuojantis asmuo turi laiku informuoti atitinkamo lygio įmonės darbuotojus apie
visus per užduotį sukauptus iškraipymus ir paprašyti įmonės tuos iškraipymus ištaisyti.
54. Jeigu įmonė atsisako ištaisyti kai kuriuos ar visus iškraipymus, apie kuriuos informavo
praktikuojantis asmuo, jis turi siekti suprasti priežastis, dėl kurių įmonė šių iškraipymų
neištaisė, ir į tai atsižvelgti formuodamas praktikuojančio asmens išvadą.
Neištaisytų iškraipymų poveikio vertinimas
55. Prieš vertindamas neištaisytų iškraipymų poveikį, praktikuojantis asmuo turi iš naujo
įvertinti nustatytą reikšmingumą remdamasis šio TUUS 20–22 dalimis ir įsitikinti, ar jis
išlieka tinkamas atsižvelgiant į faktinius įmonės išmetamųjų teršalų kiekius.
56. Praktikuojantis asmuo turi nustatyti, ar kiekvienas atskirai arba visi kartu neištaisyti
iškraipymai yra reikšmingi. Tai nuspręsdamas praktikuojantis asmuo turi atsižvelgti į
iškraipymų, susijusių su ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodytu išmetamųjų teršalų kiekiu
ir atskleista informacija, dydį ir pobūdį ir konkrečias jų atsiradimo aplinkybes (žr. 72
dalį).
Kitų praktikuojančių asmenų darbo naudojimas
57. Jei praktikuojantis asmuo ketina naudoti kitų praktikuojančių asmenų darbą, jis turi:
a) aiškiai informuoti kitus praktikuojančius asmenis apie jų darbo sritį ir atlikimo laiką
bei jų pastebėjimus; ir (žr. A113–A114 dalis)
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b) įvertinti gautų įrodymų pakankamumą ir tinkamumą bei susijusios informacijos
pateikimo ŠESD apskaitos ataskaitoje procesą. (žr. A115 dalį)
Rašytiniai pareiškimai
58. Praktikuojantis asmuo turi prašyti asmens (-ų), kuris atsako už nagrinėjamus dalykus ir
juos išmano, pateikti rašytinius pareiškimus apie tai: (žr. A116 dalį)
a)

kad jie įvykdė savo pareigą ir parengė ŠESD apskaitos ataskaitą, įskaitant
lyginamąją informaciją, kai jos reikia, vadovaudamiesi taikomais kriterijais,
nurodytais užduoties sąlygose;

b)

kad jie praktikuojančiam asmeniui pateikė visą svarbią informaciją ir suteikė
prieigą, dėl kurių buvo susitarta užduoties sąlygose, bei visus svarbius dalykus
nurodė ŠESD apskaitos ataskaitoje;

c)

ar, jų įsitikinimu, kiekvieno atskirai ar visų kartu neištaisytų iškraipymų poveikis
ŠESD apskaitos ataskaitai yra nereikšmingas. Tokios informacijos santrauka turi
būti įtraukta į rašytinį pareiškimą arba pridėta kaip priedas;

d)

ar, jų įsitikinimu, atliekant įvertinimus naudotos svarbios prielaidos yra pagrįstos;

e)

kad jie informavo praktikuojantį asmenį apie visus užduočiai svarbius vidaus
kontrolės trūkumus, kurie nėra aiškiai nesvarbūs ir apie kuriuos jie žino; ir

f)

ar jie atskleidė praktikuojančiam asmeniui apie jiems žinomus, jų įtariamus arba
numanomus apgaulės ar įstatymų arba kitų teisės aktų nesilaikymo atvejus, kai
tokia apgaulė arba teisės aktų nesilaikymas gali turėti reikšmingos įtakos ŠESD
apskaitos ataskaitai.

59. Rašytinių pareiškimų data turi būti kuo artimesnė užtikrinimo ataskaitos datai, bet už ją
ne vėlesnė.
60. Praktikuojantis asmuo turi atsisakyti pateikti išvadą apie ŠESD apskaitos ataskaitą arba
atsisakyti vykdyti užduotį, kai toks atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomus įstatymus
arba teisės aktus, jeigu:
a)

praktikuojantis asmuo padaro išvadą, kad yra pakankamai abejonių dėl asmens (ų), teikiančio rašytinius pareiškimus, kurių jis prašė pagal 58 dalies a ir b punktą,
sąžiningumo ir kad tokie pareiškimai yra nepatikimi; arba

b)

įmonė nepateikė rašytinių pareiškimų, kurie buvo prašomi pagal 58 dalies a ir b
punktą.

Pobalansiniai įvykiai
61. Praktikuojantis asmuo turi: (žr. A117 dalį)
a)

apsvarstyti, ar dėl įvykių nuo ŠESD apskaitos ataskaitos datos iki užtikrinimo
ataskaitos datos turi būti koreguojama ŠESD apskaitos ataskaita ir ar tokie įvykiai
turi būti atskleidžiami ŠESD apskaitos ataskaitoje, ir įvertinti, ar gauti įrodymai,
kad tokie įvykiai yra tinkamai parodyti ŠESD apskaitos ataskaitoje pagal taikomus
kriterijus, yra pakankami ir tinkami;

b)

tinkamai reaguoti į faktus, kuriuos praktikuojantis asmuo sužinojo po užtikrinimo
ataskaitos datos ir dėl kurių, jei jis būtų žinojęs šiuos faktus užtikrinimo ataskaitos
datą, jis galėjo pakeisti užtikrinimo ataskaitą.

Lyginamoji informacija
62. Kai lyginamoji informacija yra teikiama kartu su einamojo laikotarpio informacija apie
išmetamuosius teršalus ir kai dalį arba visą tokią lyginamąją informaciją apima
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praktikuojančio asmens išvada, atlikdamas procedūras dėl lyginamosios informacijos
praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar: (žr. A118–A121 dalis)
a)

lyginamoji informacija atitinka praėjusį laikotarpį pateiktas sumas ir kitą atskleistą
informaciją, arba, jei reikia, buvo tinkamai patikslinta ir toks patikslinimas buvo
tinkamai atskleistas; ir (žr. A121 dalį)

b)

kiekybinio vertinimo metodai, kuriais remiantis pateikta lyginamoji informacija,
atitinka einamuoju laikotarpiu taikytus kiekybinio vertinimo metodus arba, jei
tokie metodai buvo keičiami, ar tokie pakeitimai buvo atlikti tinkamai ir apie juos
buvo atskleista pakankamai informacijos.

63. Jei praktikuojantis asmuo, neatsižvelgdamas į tai, ar jo išvados apima lyginamąją
informaciją, sužino, kad pateiktoje lyginamojoje informacijoje gali būti reikšmingas
iškraipymas, jis turi:
a)

tokį dalyką aptarti su asmeniu (-imis), kuris įmonėje yra atsakingas už nagrinėjamą
klausimą ir turi apie tai žinių, ir atlikti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas
procedūras; ir (žr. A122–A123 dalis)

b)

apsvarstyti poveikį užtikrinimo ataskaitai. Jei pateiktoje lyginamojoje
informacijoje yra reikšmingas iškraipymas ir tokia lyginamoji informacija nebuvo
patikslinta:
i)

užtikrinimo ataskaitoje praktikuojantis asmuo turi pateikti kvalifikuotą arba
neigiamą išvadą, jei jo išvada apima tokią lyginamąją informaciją; arba

ii)

užtikrinimo ataskaitoje praktikuojantis asmuo turi įterpti „Kitų dalykų“
pastraipą, kurioje būtų aprašytos aplinkybės, turinčios įtakos lyginamajai
informacijai, jei jo išvada neapima tokios lyginamosios informacijos.

Kita informacija
64. Praktikuojantis asmuo turi skaityti kitą dokumentuose, kurie apima ŠESD apskaitos
ataskaitą ir čia aprašomą užtikrinimo ataskaitą, pateiktą informaciją, ir jei,
praktikuojančio asmens sprendimu, dėl tokios kitos informacijos gali sumažėti ŠESD
apskaitos ataskaitos ir užtikrinimo ataskaitos patikimumas, tokį dalyką jis turi aptarti su
įmone ir imtis atitinkamų tolesnių veiksmų. (žr. A124–A126 dalis)
Dokumentavimas
65. Dokumentuodamas atliktų procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, praktikuojantis
asmuo turi įrašyti: (žr. A127 dalį)
a)

skiriamuosius patikrintų vienetų ar dalykų požymius;

b)

kas atliko užduoties darbą ir tokio darbo baigimo datą; ir

c)

kas peržiūrėjo atliktą užduotį, šios peržiūros datą ir apimtį.

66. Praktikuojantis asmuo dokumentuose turi aprašyti reikšmingus dalykus, aptartus su
įmone ir kitais asmenimis, nurodydamas aptartų reikšmingų dalykų pobūdį, kada ir su
kuo jie aptarti. (žr. A127 dalį)
Kokybės kontrolė
67. Praktikuojantis asmuo užduoties dokumentuose turi nurodyti:
a)

nustatytas problemas dėl atitinkamų etikos reikalavimų laikymosi ir kaip tokios
problemos buvo išspręstos;

b)

išvadas dėl nepriklausomumo reikalavimo, kuris taikomas užduočiai, vykdymo ir
susijusius aptarimus su audito įmone, kuriais pagrindžiamos tokios išvados;
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c)

padarytas išvadas dėl santykių su klientu ir užtikrinimo užduočių prisiėmimo ir
tęsimo; ir

d)

pasitarimų, kurie vyko vykdant užduotį, pobūdį, aptartą temą ir padarytas išvadas.

Dalykai, paaiškėję po užtikrinimo ataskaitos datos
68. Jeigu išskirtinėmis aplinkybėmis praktikuojantis asmuo atlieka naujas ar papildomas
procedūras arba parengia naujas išvadas jau po užtikrinimo ataskaitos datos, jis
dokumentuose turi nurodyti: (žr. A128 dalį)
a)

susidariusias aplinkybes;

b)

atliktas naujas ar papildomas procedūras, surinktus įrodymus bei padarytas išvadas
ir jų poveikį užtikrinimo ataskaitai; ir

c)

kada ir kas padarė bei peržiūrėjo atitinkamus užduoties dokumentų pakeitimus.

Galutinės užduoties bylos sudarymas
69. Praktikuojantis asmuo turi surinkti užduoties dokumentus į užduoties bylą ir po
užtikrinimo ataskaitos datos laiku atlikti administracines galutinės užduoties bylos
sudarymo procedūras. Sudaręs galutinę užduoties bylą, praktikuojantis asmuo turėtų
neištrinti ir nesunaikinti jokių užduoties dokumentų iki jų saugojimo laikotarpio
pabaigos. (žr. A129 dalį)
70. Jeigu susidarius kitokioms aplinkybėms, negu nurodytos 68 dalyje, praktikuojantis
asmuo jau sudaręs galutinę užduoties bylą nusprendžia, kad būtina taisyti esamus
užduoties dokumentus ar juos papildyti naujais dokumentais, nepriklausomai nuo tokių
pataisymų ar papildymų pobūdžio jis turi dokumentuose nurodyti:
a)

konkrečias tokių pataisymų ar papildymų priežastis; ir

b)

kada ir kas atliko bei peržiūrėjo tokius pataisymus ar papildymus.

Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
71. Kai užduočių kokybės kontrolės peržiūra yra reikalaujama atlikti pagal įstatymus ar
teisės aktus, arba kai audito įmonė nustato, kad būtina atlikti užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą, asmuo, atliekantis kokybės kontrolės peržiūrą, turi objektyviai
įvertinti reikšmingus užduoties grupės sprendimus ir išvadas, padarytas rengiant
užtikrinimo ataskaitą. Toks vertinimas turi apimti: (žr. A130 dalį)
a)

reikšmingų dalykų, įskaitant užduoties grupės profesinės kompetencijos
išmetamųjų teršalų kiekybinio vertinimo ir ataskaitos teikimo bei užtikrinimo
klausimais, aptarimus su užduoties parneriu;

b)

ŠESD apskaitos ataskaitos ir siūlomos užtikrinimo ataskaitos peržiūrą;

c)

atrinktų užduoties dokumentų, susijusių su reikšmingais sprendimais, kuriuos
užduoties grupė priėmė, ir jos padarytų išvadų peržiūrą; ir

d)

išvadų, padarytų rengiant užtikrinimo ataskaitą, įvertinimą ir svarstymus, ar
siūloma užtikrinimo ataskaita yra tinkama.

Užtikrinimo išvados rengimas
72. Praktikuojantis asmuo turi padaryti išvadą, ar jis įgijo pakankamą ar ribotą užtikrinimą
dėl ŠESD apskaitos ataskaitos, atsižvelgdamas į tai, kokio užtikrinimo reikia. Rengiant
išvadą būtina atsižvelgti į šio TUUS 56 ir 73–75 dalyse nurodytus reikalavimus.
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Ribotas užtikrinimas

Pakankamas užtikrinimas

73K. Praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar 73D. Praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar
pastebėjo tam tikrų dalykų, dėl kurių jis
ŠESD apskaitos ataskaita visais
mano, kad ŠESD apskaitos ataskaita
reikšmingais atžvilgiais parengta pagal
visais
reikšmingais
atžvilgiais
taikomus kriterijus.
neparengta pagal taikomus kriterijus.
74. Toks vertinimas turi apimti svarstymus dėl įmonės kiekybinio vertinimo metodų ir
atskaitos teikimo praktikos kokybės, įskaitant galimo šališkumo priimant sprendimus
dėl įvertinimų atlikimo ir ŠESD apskaitos ataskaitos rengimo požymius,12 ir, remiantis
taikomais kriterijais, svarstymus, ar:
a)

pasirinkti ir taikomi kiekybinio vertinimo metodai ir ataskaitos teikimo principai
atitinka taikomus kriterijus ir yra tinkami;

b)

įvertinimai, atlikti rengiant ŠESD apskaitos ataskaitą, yra pagrįsti;

c)

ŠESD apskaitos ataskaitoje pateikta informacija yra svarbi, patikima, išsami,
palyginama ir suprantama;

d)

ŠESD apskaitos ataskaitoje yra atskleista pakankamai informacijos apie taikomus
kriterijus ir kitus dalykus, įskaitant neapibrėžtumus, kad numatomi vartotojai
galėtų suprasti reikšmingus sprendimus, priimtus rengiant ŠESD apskaitos
ataskaitą; ir (žr. A29 ir A131–A133 dalis)

e)

ŠESD apskaitos ataskaitoje naudojami tinkamos sąvokos.

75. Atliekant 73 dalyje reikalaujamą vertinimą taip pat būtina apsvarstyti:
a)

bendrą ŠESD apskaitos ataskaitos pateikimą, struktūrą ir turinį; ir

b)

užtikrinimo išvados formuluotę atsižvelgiant į kriterijus, kai to reikia, arba, esant
kitoms užduoties aplinkybėms, apsvarstyti, ar svarbiausi išmetamųjų teršalų
kiekiai yra pateikti ŠESD apskaitos ataskaitoje tokiu būdu, kuriuo užtikrinamas
teisingas pateikimas.

Užtikrinimo ataskaitos turinys
76. Užtikrinimo ataskaitą turi sudaryti tokios pagrindinės dalys: (žr. A134 dalį)

12

a)

antraštė, kuri aiškiai parodo, kad ataskaita – tai nepriklausoma riboto arba
pakankamo užtikrinimo ataskaita;

b)

užtikrinimo ataskaitos adresatas;

c)

ŠESD apskaitos ataskaitos nurodymas, įskaitant laikotarpį (-ius), už kurį ji yra
parengta, ir, jei tam tikra ataskaitos informacija nėra pateikta praktikuojančio
asmens išvadoje, aiškus informacijos, kuriai būtinas užtikrinimas, ir neįtrauktos
informacijos nurodymas ir praktikuojančio asmens pareiškimas, kad jis dėl
neįtrauktos informacijos neatliko jokių procedūrų, todėl apie tai neišreiškė jokių
išvadų; (žr. A120 ir A135 dalis)

d)

įmonės įsipareigojimų apibūdinimas; (žr. A35 dalį)

e)

pareiškimas, kad kiekybiniams ŠESD vertinimui yra būdingas neapibrėžtumas; (žr.
A54–A59 dalis)

f)

jei ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodyti atimami išmetamųjų teršalų kiekiai,
įtraukti į praktikuojančio asmens išvadą, tokių atimamų išmetamųjų teršalų kiekių

Rengiant išvadą apie atskirų įvertinimų pagrįstumą, galimo šališkumo požymiai patys savaime nelaikomi iškraipymais.
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nurodymas ir praktikuojančio asmens pareiškimas dėl atsakomybės už tokią
informaciją; (žr. A136–A139 dalis)
g)

h)

taikomų kriterijų nurodymas:
i)

nurodymas, kaip galima būtų gauti informacijos apie tokius kriterijus;

ii)

jei informacija apie šiuos kriterijus yra prieinama tik konkretiems
numatomiems vartotojams arba ji yra pateikiama tik konkretiems tikslams,
pareiškimas dėl galimybės užtikrinimo ataskaitą naudoti tik tokiems
numatomiems vartotojams arba tokiems tikslams; ir (žr. A140–A141 dalis)

iii)

jei siekiant nurodyti, kad nustatyti kriterijai yra tinkami, būtina apie juos
papildomai atskleisti informaciją ŠESD apskaitos ataskaitos aiškinamajame
rašte, atitinkamos pastabos (-ų) nurodymas; (žr. A131 dalį)

praktikuojančio asmens atsakomybių apibūdinimas, įskaitant:
i)

pareiškimą, kad užduotis buvo vykdoma vadovaujantis 3410-uoju TUUS
„Užtikrinimo užduotys dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos
ataskaitų“; ir

ii)

praktikuojančio asmens atliktų procedūrų santrauką. Vykdant riboto
užtikrinimo užduotį turi būti pateiktas teiginys, kad riboto užtikrinimo
užduoties procedūros savo pobūdžiu skiriasi nuo pakankamo užtikrinimo
užduoties procedūrų ir yra mažesnės apimties. Todėl vykdant riboto
užtikrinimo užduotį įgytas užtikrinimo lygis yra gerokai mažesnis nei
užtikrinimo lygis, kuris būtų įgytas vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį.
(žr. A142–A144 dalis)

i)

praktikuojančio asmens išreikšta teigiama išvada vykdant pakankamo užtikrinimo
užduotį arba neigiama išvada vykdant riboto užtikrinimo užduotį apie tai, ar ŠESD
apskaitos ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais yra parengta vadovaujantis
taikomais kriterijais;

j)

jei praktikuojantis asmuo išreiškia modifikuotą išvadą, aiškus tokios išvados
paaiškinimas;

k)

praktikuojančio asmens parašas; (žr. A145 dalį)

l)

užtikrinimo ataskaitos data;

m)

vieta jurisdikcijoje, kurioje praktikuojantis asmuo vykdo savo praktiką.

„Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos
77. Jei, praktikuojančio asmens nuomone, yra būtina: (žr. A146–A152 dalis)
a)

atkreipti numatomų vartotojų dėmesį į ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktą ar
atskleistą dalyką, kuris, praktikuojančio asmens vertinimu, yra toks svarbus, kad
turi esminės reikšmės numatomiems vartotojams suprantant ŠESD apskaitos
ataskaitą („Dalyko pabrėžimo“ pastraipa); arba

b)

pranešti apie dalyką, išskyrus ŠESD ataskaitoje pateiktus ir atskleistus dalykus,
kuris, praktikuojančio asmens vertinimu, yra svarbus vartotojams suprantant
užduotį, praktikuojančio asmens pareigas arba užtikrinimo ataskaitą („Kitų dalykų
pastraipa), ir tai nėra draudžiama įstatymais arba teisės aktais. Apie tai
praktikuojantis asmuo turi nurodyti užtikrinimo ataskaitos pastraipoje, turinčioje
tinkamą antraštę, kuri aiškiai parodo, kad praktikuojančio asmens išvada nebuvo
modifikuota atsižvelgiant į tokį dalyką.

Kiti informavimui keliami reikalavimai
3410-asis TUUS
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78. Praktikuojantis asmuo turi informuoti asmenį (-is), vykdantį ŠESD apskaitos ataskaitos
rengimo priežiūros pareigas, apie toliau nurodytus dalykus, kuriuos praktikuojantis
asmuo pastebėjo per užduotį, ir turi nustatyti, ar jis privalo apie juos pranešti kitai šaliai
įmonės viduje arba už jos ribų:
a)

vidaus kontrolės trūkumus, kurie, praktikuojančio asmens profesiniu vertinimu,
yra labai reikšmingi ir verti dėmesio;

b)

nustatytą arba įtariamą apgaulę; ir

c)

dalykus dėl įstatymų arba teisės aktų nesilaikymo, išskyrus dalykus, kurie yra
aiškiai nesvarbūs. (žr. A87 dalį)
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Įžanga
Užtikrinimo užduotys, apimančios papildomą, ŠESD apskaitos ataskaitoje nepateiktą,
informaciją (žr. 3 dalį)
A1.

Kai kuriais atvejais praktikuojantis asmuo gali vykdyti užtikrinimo užduotį dėl
ataskaitos, kurioje pateikiama informacija apie ŠESD, tačiau tokia informacija apie
ŠESD neapima ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktos informacijos, apibūdintos 14
dalies m punkte. Tokiais atvejais šiuo TUUS galima vadovautis kaip tokios užduoties
rekomendacijomis.

A2.

Jei ŠESD apskaitos ataskaitos informacija sudaro palyginti nedidelę bendros
informacijos, kurią apima praktikuojančio asmens išvada, dalį, šio TUUS taikymo
mastas priklauso nuo praktikuojančio asmens profesinio sprendimo atsižvelgiant į
užduoties aplinkybes.

Pagrindiniai veiklos rodikliai, nustatyti remiantis ŠESD duomenimis (žr. 4 dalies b punktą)
A3.

Pagrindinių veiklos rodiklių, nustatytų remiantis ŠESD duomenimis, pavyzdys yra per
laikotarpį įmonės pagamintų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio, tenkančio
vienam kilometrui, svertinis vidurkis, kuris turi būti skaičiuojamas ir atskleidžiamas
vadovaujantis tam tikrose jurisdikcijose taikomais įstatymais arba teisės aktais.

Pakankamo ir riboto užtikrinimo užduočių procedūros (žr. 8 dalį)
A4.

Kai kurios procedūros, kurios turi būti atliekamos tik vykdant pakankamo užtikrinimo
užduotis, taip yra tinkamos vykdant kai kurias riboto užtikrinimo užduotis.
Pavyzdžiui, vykdant riboto užtikrinimo užduotis nebūtina įgyti supratimo apie
kontrolės priemones, tačiau kai kuriais atvejais, kai, pavyzdžiui, informacija yra
įrašoma, apdorojama arba pranešama tik elektronine forma, praktikuojantis asmuo gali
nuspręsti, kad kontrolės priemonių testai, kuriuos vykdydamas jis įgyja supratimą apie
atitinkamas kontrolės priemones, yra būtini vykdant riboto užtikrinimo užduotį (taip
pat žr. A90 dalį).

Nepriklausomumas (žr. 10 ir 15 dalis)
A5.

Etikos kodekse laikomasi grėsmių nepriklausomumui ir apsaugos priemonių požiūrio.
Dėl įvairiausių aplinkybių gali kilti grėsmė, kad nebus laikomasi pagrindinių principų.
Daugelį grėsmių galima priskirti tokioms grupėms:
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A6.



savanaudiški interesai, pavyzdžiui, per daug didelė priklausomybė nuo kliento
mokamo atlygio;



savikontrolė, pavyzdžiui, teikiant įmonei kitas paslaugas, kurios turi tiesioginės
įtakos ŠESD apskaitos ataskaitai, kaip, pavyzdžiui, dalyvavimas kiekybiškai
vertinant įmonės išmetamuosius teršalus;



tarpininkavimas, pavyzdžiui, atstovauti įmonę aiškinant taikomus kriterijus;



familiarumas, pavyzdžiui, užduoties narį sieja ilgalaikiai santykiai arba artimi ar
šeimyniniai santykiai su įmonės darbuotoju, kurio pareigos leidžia daryti tiesioginę
ir reikšmingą įtaką rengiant ŠESD apskaitos ataskaitą;



įbauginimas, pavyzdžiui, spaudimas netinkamai sumažinti atliekamo darbo apimtį,
siekiant sumažinti mokestį, arba bauginimas, kad registruojanti institucija, susijusi
įmonės pramonės grupe, panaikins praktikuojančio asmens registraciją.
Profesijos atstovų, įstatymų ar teisės aktų nustatytos apsaugos priemonės arba darbo
aplinkoje taikomos apsaugos priemonės gali pašalinti arba sumažinti grėsmes iki
priimtino lygio.

Vietiniai įstatymai ir teisės aktai bei apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nuostatos
(žr. 11 dalį)
A7.

Vietiniuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemos nuostatose gali būti įtraukti šio TUUS ir papildomi reikalavimai;
reikalavimas vykdant visų rūšių užduotis atlikti specifines procedūras arba
reikalavimas procedūras atlikti tam tikru būdu. Pavyzdžiui, pagal vietinius įstatymus
ar teisės aktus arba apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nuostatas gali būti
reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo pateiktų tokio formato ataskaitą, kuri
neatitinka šio TUUS. Kai įstatyme arba kitame teisės akte yra nurodoma užtikrinimo
ataskaitos išdėstymą arba formuluotę pateikti tokia forma arba remiantis tokiomis
sąlygomis, kurios reikšmingai skiriasi nuo šiame TUUS nurodytų užtikrinimo
ataskaitos formos ir sąlygų, ir kai praktikuojantis asmuo išvadoje nurodo, kad
papildomas paaiškinimas užtikrinimo ataskaitoje nesumažins galimo neteisingo
supratimo, jis turi apsvarstyti, ar įtraukti į ataskaitą pareiškimą, kad ši užduotis buvo
atlikta nesivadovaujant šiuo TUUS.

Apibrėžtys
Taršos kategorijos (žr. 14 dalies f punktą ir 1 priedą)
A8.

1-osios kategorijos tarša gali būti stacionarus deginimas (sudeginus kurą įmonės
stacionariuose įrenginiuose, tokiuose kaip katilai, atliekų deginimo įrenginiai, varikliai
ir fakelai), mobilus deginimas (sudeginus kurą įmonės transporto priemonėse, tokiose
kaip sunkvežimiai, traukiniai, lėktuvai ir laivai), procesų tarša (fizinių arba cheminių
procesų, tokių kaip cemento gamyba, naftos chemijos procesai ir aliuminio lydymas)
ir neorganizuota tarša (tyčinė arba netyčinė tarša, tokia kaip įrangos pratekėjimas per
jungtis ir plombas ir tarša iš nuotekų valymo įrenginių, kasyklų ir aušinimo bokštų).

A9.

Beveik visos įmonės perka elektros, šiluminę arba garų energiją, todėl beveik visos
vykdo 2-osios kategorijos taršą. 2-sios kategorijos tarša yra netiesioginė, nes teršalai,
susiję su, pavyzdžiui, įmonės įsigyjama elektros energija, yra išmetami elektrinėje,
kuri yra už įmonės organizacinių ribų.

A10.

3-iosios kategorijos tarša gali apimti išmetamuosius teršalus, susijusius su, pavyzdžiui:
darbuotojo verslo kelionėmis; užsakomosiomis paslaugomis; kietojo kuro arba
elektros energijos, kurios reikia įmonės produktams, kad jie veiktų, naudojimu;
medžiagų, kurios buvo įsigytos kaip žaliava įmonės procesams, gavyba ir gamyba;
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įsigyto kuro transportavimu. 3-iosios kategorijos tarša išsamiau aptarta A31–A34
dalyse.
Atimami išmetamųjų teršalų kiekiai (žr. 14 dalies g punktą, 17 dalies a punkto iii papunktį ir 1
priedą)
A11.

Kai kuriais atvejais atimami išmetamųjų teršalų kiekiai – tai tam tikrose jurisdikcijose
taikomi išmetamųjų teršalų mažinimo kreditai ir apyvartiniai taršos leidimai, kai nėra
nustatyta ryšio tarp pagal kriterijus leidžiamų atimti išmetamųjų teršalų kiekių ir
mažinamų išmetamųjų teršalų kiekių, kurie gali būti sumažinti mokant pinigus, arba
kai įmonė imasi kitų veiksmų, siekdama gauti leidimą atimti išmetamųjų teršalų
kiekius.

A12.

Jei įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodyti atimami išmetamųjų teršalų
kiekiai, kuriuos apima užduotis, šio TUUS reikalavimai yra atitinkamai taikomi
tokiems atimamiems išmetamųjų teršalų kiekiams (taip pat žr. A136−A139 dalis).

Įsigytos kompensacijos (žr. 14 dalies q punktą ir 1 priedą)
A13.

Kai įmonė įsigyja kompensacijas iš kitos įmonės, tokia kita įmonė iš pardavimo
gautus pinigus gali panaudoti taršos mažinimo projektams (tokiuose kaip energijos
gamybos naudojant kietąjį kurą keitimas į atsinaujinančius energijos šaltinius arba
efektyvaus energijos vartojimo priemonių diegimas) arba išmestiems teršalams
pašalinti iš atmosferos (pavyzdžiui, sodindama ir prižiūrėdama medžius, kurie kitais
atvejais nebūtų sodinami ir prižiūrimi), arba pinigus ji gali panaudoti kaip
kompensaciją už tai, kad susilaikė nuo veiksmų, kurių priešingu atvejų būtų ėmusi
(tokių kaip miškų naikinimas arba alinimas). Kai kuriose jurisdikcijose kompensacijos
gali būti įsigytos tik tada, jei išmetamųjų teršalų mažinimo arba pašalinimo priemonių
jau buvo imtasi.

Pašalinimas (žr. 14 dalies s punktą ir 1 priedą)
A14.

ŠESD galima pašalinti, jei jos yra laikomos geologiniuose absorbentuose (pavyzdžiui,
po žeme) arba biologiniuose absorbentuose (pavyzdžiui, jas sulaiko medžiai). Jei
ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodyti pašalinti ŠESD kiekiai, kuriuos priešingu
atveju įmonė būtų išmetusi į atmosferą, paprastai ŠESD apskaitos ataskaitoje tokie
kiekiai nurodomi bendra suma, t.y. ŠESD apskaitos ataskaitoje sumuojamos iš šaltinio
išmestos ŠESD ir absorbento pašalintos ŠESD. Jei praktikuojančio asmens išvadose
pateikiama informacija apie pašalintas ŠESD, šio TUUS reikalavimai yra atitinkamai
taikomi šioms pašalintoms ŠESD.

Svarbus objektas (žr. 14 dalies t punktą ir 31 punktą)
A15.

Kai vieno objekto išmetamųjų teršalų kiekis, kuris turi įtakos bendram ŠESD
apskaitos ataskaitoje nurodomų išmetamųjų teršalų kiekiui, didėja, paprastai didėja ir
ŠESD apskaitos ataskaitos reikšmingo iškraipymo rizika. Praktikuojantis asmuo,
siekdamas nustatyti, kurių objektų išmetamųjų teršalų kiekiai atskirai turi reikšmės
bendram ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodytų išmetamųjų teršalų kiekiui, gali naudoti
procentinę pasirinkto kriterijaus išraišką. Siekiant nustatyti kriterijų ir apskaičiuoti jo
procentinę išraišką būtinas profesinis sprendimas. Pavyzdžiui, praktikuojantis asmuo
gali nuspręsti, kad svarbūs yra tie objektai, kuriais pagaminama daugiau kaip 15 proc.
produkcijos. Tačiau, praktikuojančio asmens profesiniu vertinimu, didesnis arba
mažesnis procentas gali būti laikomas tinkamu esant tam tikroms aplinkybėms. Tai
gali būti, kai, pavyzdžiui: įmonėje yra mažai objektų, kurių kiekvienas pagamina ne
mažiau kaip 15 proc. bendrosios produkcijos, tačiau, praktikuojančio asmens
profesiniu vertinimu, ne visi šie objektai yra svarbūs. Arba įmonėje yra daug objektų,
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kurių daugelis pagamina gerokai mažiau kaip 15 proc. bendros produkcijos ir kurie,
praktikuojančio asmens profesiniu vertinimu, yra svarbūs.
A16.

Praktikuojantis asmuo taip pat gali objektą laikyti svarbiu dėl jo specifinio pobūdžio
arba aplinkybių, dėl kurių atsiranda reikšmingo iškraipymo rizika. Pavyzdžiui, objekte
gali būti taikomi kiti duomenų surinkimo arba kiekybinio vertinimo metodai nei
kituose objektuose, nes tokiame objekte yra būtinas itin sudėtingas arba specializuotas
kiekybinio vertinimo būdas arba apimti itin sudėtingus arba specializuotus cheminius
ar fizinius procesus.

3000-asis TUUS (žr. 9 ir 15 dalis)
A17.

3000-ajame TUUS yra nurodyta daugybė užtikrinimo užduotims taikomų reikalavimų,
įskaitant užduotis, kurios atliekamos vadovaujantis šiuo TUUS. Kai kuriais atvejais
TUUS gali būti pateikti papildomi reikalavimai arba taikymo medžiaga, susijusi su
šiomis temomis.

Sutikimas atlikti užduotį ir jos tęsimas
Kompetencija (žr. 16 dalies b punktą)
A18.

A19.

Kompetencija ŠESD klausimais gali apimti:


bendras žinias mokslo apie klimato kaitą srityje, taip pat žinias apie mokslinius
procesus, siejančius ŠESD su klimato kaita;



supratimą, kas yra ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktos informacijos numatomi
vartotojai ir kokiais tikslai jie galėtų panaudoti tokią informaciją (žr. A47 dalį);



apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos ir susijusių rinkos mechanizmų
supratimą, kai tai yra svarbu;



taikomų įstatymų ir teisės aktų, jei tokie yra taikomi, kuriais nustatoma, kaip
įmonė turi pranešti apie išmetamųjų teršalų kiekius, ir kuriais taip pat gali būti,
pavyzdžiui, ribojimai įmonės išmetamųjų teršalų kiekiai, išmanymą;



ŠESD kiekybinio įvertinimo ir matavimo metodų, įskaitant susijusius mokslinius ir
vertinimo neapibrėžtumus, bei galimų alternatyvių metodų išmanymą;



taikomų kriterijų išmanymą, įskaitant, pavyzdžiui, tokių dalykų išmanymą:
ο

tinkamų teršalų išmetimo faktorių nustatymas;

ο

kriterijų aspektų, dėl kurių būtina atlikti svarbius arba labai tikslius
įvertinimus, arba priimti labai svarbų sprendimą, nustatymas;

ο

metodų, kuriais remiantis nustatomos organizacinės ribos, t.y. įmonės, kurių
išmetamųjų teršalų kiekiai turi būti pateikti ŠESD apskaitos ataskaitoje;

ο

kokius atimamus išmetamųjų teršalų kiekius leidžiama nurodyti įmonės
ŠESD apskaitos ataskaitoje.

Užtikrinimo užduočių dėl ŠESD apskaitos ataskaitų sudėtingumas yra nevienodas. Kai
kuriais atvejais užduotis gali būti gana paprasta, pavyzdžiui, kai įmonė nevykdo 1osios kategorijos taršos ir ataskaitą teikia tik apie 2-osios kategorijos taršą remdamasi
išmetamųjų teršalų faktoriumi, nurodytu teisės akte, kuriuo reglamentuojamas elektros
energijos suvartojimas tam tikroje vietoje. Vykdant tokią užduotį daugiausia dėmesio
gali būti skiriama elektros energijos suvartoto kiekio, kuris yra nurodytas sąskaitose
faktūrose, registravimo ir apdorojimo sistemai bei aritmetiniams veiksmams su
konkrečiu išmetamųjų teršalų faktoriumi. Tačiau, kai užduotis yra palyginti sudėtinga,
labai tikėtina, kad joje turės dalyvauti specialistas, išmanantis išmetamųjų teršalų
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kiekybinį vertinimą ir ataskaitos teikimo principus. Konkrečios kompetencijos sritys,
kurios yra būtinos tokiais atvejais, yra:
Informacinės sistemų išmanymas


Gebėjimas suprasti, kaip informacija yra surenkama, o taip pat iš kur gaunami
duomenys, kaip įrašomi, apdorojami, taisomi, kai to reikia, lyginami ir pateikiami
ŠESD apskaitos ataskaitoje.

Mokslo ir inžinerijos žinios


Medžiagų srauto per gamybos procesą ir papildomus procesus, per kuriuos
susidaro išmetamieji teršalai, atvaizdavimas, įskaitant svarbių vietų, surenkami
pradiniai duomenys, nustatymas. Tokios žinios gali būti itin svarbios svarstant, ar
įmonė nurodė visus šaltinius.



Cheminių ir fizinių santykių tarp naudojamų išteklių, jų apdorojimo ir gautų
rezultatų bei santykių tarp išmetamųjų teršalų ir kitų kintamųjų analizė. Gebėjimas
suprasti ir analizuoti šiuos santykius dažniausiai yra būtinas planuojant analitines
procedūras.



ŠESD apskaitos ataskaitos neapibrėžtumų poveikio nustatymas.



Žinios apie kokybės kontrolės priemones ir procedūras, kurios atliekamos
bandymų – išorės arba įmonės vidaus – laboratorijose.



Patirtis konkrečiose pramonės šakose ir su jomis susijusių išmetamųjų teršalų
susidarymo ir šalino procesų išmanymas. 1-osios kategorijos taršos kiekybinio
vertinimo procedūros labai skiriasi atsižvelgiant į su tokia tarša susijusias
pramonės šakas ir procesus, pavyzdžiui, elektrolitiniai procesai, vykstantys
gaminant aliuminį, degimo procesai gaminant elektros energiją iš kietojo kuro ir
cheminiai procesai gaminant cementą yra skirtingi.



Fizikinių dydžių jutiklių ir kitų kiekybinio vertinimo metodų taikymas ir tinkamų
išmetamųjų teršalų faktorių pasirinkimas.

ŠESD apskaitos ataskaitos ir užduoties apimtis (žr. 17 dalies a punktą)
A20.

Aplinkybių, kai žinomų taršos šaltinių nepateikimo ŠESD apskaitos ataskaitoje ir
atskleistų taršos šaltinių pašalinimo iš užduoties priežastys gali būti nepagrįstos,
pavyzdžiai:


įmonės 1-osios kategorijos tarša yra didelė, tačiau ŠESD apskaitos ataskaitoje ji
nurodo tik 2-osios kategorijos taršą;



įmonė priklauso didesniam juridiniam asmeniui, išmetančiam teršalus dideliais
kiekiais, apie kuriuos jis nėra pateikęs ataskaitos dėl nustatytų organizacinių
ribų, todėl yra tikėtina, kad taip bus klaidinami numatomi vartotojai;



išmetamųjų teršalų kiekiai, apie kuriuos praktikuojantis asmuo praneša, sudaro
mažą bendro teršalų kiekio, nurodyto ŠESD apskaitos ataskaitoje, dalį.
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Dalyko tinkamumo vertinimas (žr. 15 dalį)
A21.

3000-ajame TUUS yra reikalaujama, kad būtų įvertintas dalyko tinkamumas.13
Užduoties dėl ŠESD apskaitos ataskaitos dalykas yra įmonės išmetamieji teršalai (taip
pat pašalinti teršalai ir atimami išmetamųjų teršalų kiekiai, jei tokių yra). Dalykas yra
tinkamas, jei, be visų kitų dalykų, įmonės išmetamųjų teršalų kiekybinis vertinimas
nuolat atliekamas remiantis tinkamais kriterijais.14

A22.

ŠESD šaltinių kiekybinis vertinimas gali būti atliekamas:
a) tiesiogiai matuojant (tiesiogiai stebint) ŠESD koncentraciją ir srautą bei taikant
nuolatinę taršos stebėseną arba periodinį mėginių ėmimą; arba
b) pakaitinės veiklos nustatymas, tokios kaip kuro suvartojimas, ir išmetamųjų teršalų
kiekio apskaičiavimas, pavyzdžiui, naudojant masės balanso formules, 15 su įmone
susijusių išmetamųjų teršalų faktorius arba vidutinius regiono, šaltinio, pramonės
šakos arba proceso išmetamųjų teršalų faktorius.

Kriterijų tinkamumo įvertinimas
Specialiai sukurti ir nustatyti kriterijai (žr. 17 dalies b punktą)
A23.

Tinkami kriterijai turi atitikti šias ypatybes: tinkamumas, išsamumas, patikimumas,
neutralumas ir suprantamumas. Kriterijai gali būti „specialiai sukurti“ arba jie gali būti
„nustatyti“, o tai reiškia, kad jie yra nustatyti įstatymuose, teisės aktuose arba yra
išleisti įgaliotų arba pripažintų ekspertų organizacijų, kurios juos rengia skaidriai ir
tinkamai.16 Nors gali būti manoma, kad priežiūros institucijos nustatyti kriterijai yra
tinkami, tačiau, kai priežiūros institucija yra numatomas vartotojas, kai kurie nustatyti
kriterijai gali būti sukurti konkretiems tikslams, todėl netinkami kitomis aplinkybėmis.
Pavyzdžiui, priežiūros institucijos sukurtų kriterijų, apimančių tam tikram regionui
nustatytus išmetamųjų teršalų faktorius, informacija gali būti klaidinanti, jei tokie
kriterijai yra taikomi kitame regione išmetamiems teršalams. Taip pat kriterijai, kurie
yra sukurti tik tam, kad pagal juos būtų rengiamos ataskaitos apie priežiūros tikslais
svarbius išmetamuosius teršalus, gali būti netinkami rengiant ataskaitas numatomiems
vartotojams, kurie nėra priežiūros institucija, nustačiusi tokius kriterijus.

A24.

Specialiai sukurti kriterijai gali būti tinkami, kai, pavyzdžiui, įmonė turi labai
specializuotos technikos arba apibendrina informaciją apie išmetamuosius teršalų
kiekus skirtingose jurisdikcijose, kai tokiose jurisdikcijose yra taikomi skirtingi
nustatyti kriterijai. Vertinant neutralumo ir kitas specialiai sukurtų kriterijų ypatybes
yra būtinas atidumas, ypač tais atvejais, kai tokie kriterijai iš esmės nėra pagrįsti
nustatytais kriterijais, kurie paprastai yra taikomi įmonės pramonės šakoje arba
regione, arba yra nesuderinti su tokiais kriterijais.

A25.

Taikomi kriterijai gali apimti nustatytus kriterijus, kuriuos papildo ŠESD apskaitos
ataskaitos aiškinamąjame rašte atskleista informacija apie specifines ribas, metodus,
prielaidas, išmetamųjų teršalų faktorius ir pan. Kai kuriais atvejais nustatyti kriterijai
gali būti netinkami net ir papildžius juos atskleista informacija ŠESD apskaitos

13

3000-ojo TUUS 18 dalis

14

Užtikrinimo sistemos 34−38 dalys ir 3000-ojo TUUS 19−21 dalys

15

T.y. į nustatytą ribą patekusio cheminės medžiagos kiekio prilyginimas iš jos išeinančiam kiekiui, pavyzdžiui, anglies, esančios
angliavandeniliniame kure, kiekis, patekęs į deginimo įrenginį, lygus anglies kiekiui, išmetamam iš įrenginio anglies dioksido forma.

16

Užtikrinimo sistemos 36–37 dalys
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ataskaitos aiškinamąjame rašte, pavyzdžiui, kai jie neapima 17 dalies b punkte
nurodytų dalykų.
A26.

Būtina pažymėti, kad užtikrinimo lygis neturi įtakos taikomų kriterijų tinkamumui,
t.y., jei tokie kriterijai netinka pakankamo užtikrinimo užduočiai, tai jie netinka ir
riboto užtikrinimo užduočiai, ir atvirkščiai.

Veiklos rūšys, kurios yra įmonės organizacinėse ribose (žr. 17 dalies b punkto i papunktį, 23
dalies b punkto i papunktį ir 34 dalies g punktą)
A27.

Procesas, per kurį siekiama nustatyti, kurios įmonės vykdomos arba jos
kontroliuojamos veiklos rūšys turi būti įtrauktos į įmonės ŠESD apskaitos ataskaitą,
paprastai yra vadinamas įmonės organizacinių ribų nustatymu. Kai kuriais atvejais
priežiūros tikslais įstatymuose arba teisės aktuose būna apibrėžiamos įmonei
nustatytos pranešimo apie išmestus ŠESD kiekius ribos. Kitais atvejais remiantis
taikomais kriterijais gali būti leidžiama rinktis skirtingus įmonės organizacinių ribų
nustatymo metodus, pavyzdžiui, gali būti leidžiama rinktis metodą, pagal kurį įmonės
ŠESD apskaitos ataskaita yra suderinama su finansinėmis ataskaitomis, arba kitokį
metodą, pagal kurį, pavyzdžiui, bendrosios įmonės arba asocijuotosios įmonės
traktuojamos skirtingai. Siekiant nustatyti įmonės organizacines ribas gali tekti atlikti
tokių subjektų, kaip bendrųjų įmonių, ūkio bendrijų ir trestų sudėtingos organizacinės
struktūros bei sudėtingų arba neįprastų sutartinių santykių analizę. Pavyzdžiui,
objektas gali priklausyti vienai šaliai, tačiau jį gali naudoti kita šalis ir jis gali apdoroti
tik kitos šalies medžiagas.

A28.

Veiksmai, kuriais siekiama nustatyti įmonės organizacines ribas, skiriasi nuo veiksmų,
kurie pagal kai kuriuos kriterijus yra apibūdinami kaip „veiklos ribos“. Veiklos ribos
priklauso nuo to, kokios kategorijos – 1-osios, 2-osios ir 3-iosios – tarša bus įtraukta į
ŠESD apskaitos ataskaitą, ir yra nustatomos tik po to, kai nustatomos organizacinės
ribos.

Pakankami atskleidimai (žr. 17 dalies b punkto iv papunktį ir 74 dalies d punktą)
A29.

Pagal informacijos atskleidimo reguliavimo tvarką priežiūros institucijai pakanka
informacijos, kurią reikalaujama atskleisti pagal atitinkamus įstatymus arba teisės
aktus. Siekiant, kad savanoriško ataskaitos teikimo atvejais numatomi vartotojai galėtų
suprasti reikšmingus sprendimus, priimtus rengiant ŠESD apskaitos ataskaitą, būtina
atskleisti tokius dalykus:
a) kokios rūšies veikla patenka į įmonės organizacines ribas ir koks metodas buvo
taikomas nustatant tokias ribas, jei pagal taikomus kriterijus yra leidžiama rinktis
skirtingus metodus (žr. A27–A28 dalis);
b) pasirinkti reikšmingi kiekybinio vertinimo metodai ir ataskaitos teikimo principai,
įskaitant:
i)

metodus, taikytus siekiant nustatyti, kokia 1-osios ir 2-osios kategorijos tarša
buvo pateikta ŠESD apskaitos ataskaitoje (žr. A30 dalį);

ii)

bet kokius reikšmingus aiškinimus dėl įmonės aplinkybėmis taikytų kriterijų,
įskaitant duomenų šaltinius ir, kai leidžiama pasirinkti tarp skirtingų metodų
arba yra naudojami konkrečiai įmonei tinkantys metodai, taikytų metodų
atskleidimus ir racionalų tokio elgesio paaiškinimą; ir

iii)

kaip įmonė nustato, kad anksčiau pranešti išmestų teršalų kiekiai turi būti
tikslinami.
32

3410-asis TUUS

UŽTIKRINIMO UŽDUOTYS DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS
ATASKAITŲ

c) ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodytų išmetamųjų teršalų grupavimas. A14 dalyje
yra nurodyta, kad jei ŠESD apskaitos ataskaita apima pašalintus ŠESD kiekius,
kuriuos priešingu atveju įmonė būtų išmetusi į atmosferą, ŠESD apskaitos
ataskaitoje turėtų būti nurodyti bendri tokių išmestų ir pašalintų teršalų kiekiai, t.y.
ŠESD apskaitos ataskaitoje sumuojamos iš šaltinio išmestos ŠESD ir absorbento
pašalintos ŠESD;
d) pareiškimas dėl neapibrėžtumų, susijusių su įmonės išmetamųjų teršalų kiekybiniu
vertinimu, o taip pat: jų priežastys, kaip į jas buvo reaguota, jų įtaka ŠESD
apskaitos ataskaitai ir, jei ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodyta 3-iosios
kategorijos tarša, turi būti paaiškinti tokie dalykai: (žr. A31–A34 dalis)
i)

3-iosios kategorijos taršos pobūdis, o taip pat, kad įmonės ŠESD apskaitos
ataskaitoje neįmanoma nurodyti visų 3-osios kategorijos taršos rūšių; ir

ii)

tokių 3-iosios kategorijos taršos šaltinių, kurie buvo nurodyti, pasirinkimo
pagrindas; ir

e) šioje dalyje minėtų dalykų arba kitų dalykų pasikeitimas, jei toks buvo, kuris turi
reikšmingos įtakos ŠESD apskaitos ataskaitos palyginamumui su ankstesniu
laikotarpiu (-iais) arba baziniais metais.
1-osios ir 2-osios kategorijos tarša
A30.

Paprastai remiantis kriterijais ŠESD apskaitos ataskaitoje turi būti nurodyta visa
reikšminga 1-osios arba 2-osios kategorijos tarša, arba 1-osios ir 2-osios kategorijos
tarša. Jei kai kurios 1-osios arba 2-osios kategorijos taršos rūšys nebuvo įtrauktos,
labai svarbu ŠESD apskaitos ataskaitos aiškinamajame rašte atskleisti, kuo remiantis
buvo nustatyta, kurios rūšies tarša buvo įtraukta, o kuri nebuvo, ypač, jei įtrauktų
taršos rūšių kiekiai nėra patys didžiausi, už kuriuos įmonė yra atsakinga.

3-iosios kategorijos tarša
A31.

Nors pagal kai kuriuos kriterijus privaloma ataskaitoje nurodyti 3-osios kategorijos
taršos kiekius, dažniausiai nėra reikalaujama nurodyti tokių kiekių, nes beveik nė
viena įmonė negali nustatyti visų savo netiesioginių išmetamųjų teršalų, kurie yra
išmetami iš visų šaltinių nuo įmonės tiekimo grandinės pradžios iki jos pabaigos. Kai
kurios įmonės savo ataskaitoje privalo nurodyti 3-iosios kategorijos taršos kiekius, nes
tai yra svarbi informacija numatomiems vartotojams, pavyzdžiui, kai įmonės 3-iosios
kategorijos taršos kiekis yra gerokai didesnis už 1-osios ir 2-osios kategorijos taršos
kiekį. Paprastai tokios įmonės yra daugelis paslaugų sektoriaus įmonės. Tokiais
atvejais praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad būtų netinkama imtis užtikrinimo
užduoties, jei reikšmingi 3-iosios kategorijos taršos kiekiai nenurodyti ŠESD apskaitos
ataskaitoje.

A32.

Jei ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodyta dalis 3-osios kategorijos taršos šaltinių,
labai svarbu pasirinkti pagrįstą pagrindą, kuriuo remiantis nustatoma, kokius šaltinius
reikia nurodyti, ypač, jei nurodyti šaltiniai nėra didžiausią teršalų kiekį, už kurį įmonė
yra atsakinga, išmetantys šaltiniai.

A33.

Kai kuriais atvejais įmonė gali rinkti pradinius duomenis, naudojamus kiekybiškai
vertinant 3-iosios kategorijos taršą. Pavyzdžiui, įmonė gali registruoti išsamią
informaciją, kuria remiantis kiekybiškai vertinami išmetamieji teršalai, susiję su
darbuotojų kelionėmis lėktuvu. Kai kuriais kitais atvejais pradiniai duomenys, kuriais
remiantis kiekybiškai vertinama 3-iosios kategorijos tarša, gali būti renkami gerai
kontroliuojamame ir prieinamame šaltinyje, esančiame už įmonės ribų. Tačiau, jei taip
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nėra, mažai tikėtina, kad praktikuojantis asmuo galės gauti pakankamų tinkamų
įrodymų dėl tokios 3-iosios kategorijos taršos. Tokiu atveju nereikėtų į užduotį įtraukti
tokių 3-iosios kategorijos taršos šaltinių.
A34.

Taip pat nereikėtų į užduotį įtraukti 3-iosios kategorijos taršos, jei taikomi kiekybinio
vertinimo metodai labai priklauso nuo skaičiavimų ir jei juos taikant gaunami itin
neapibrėžti išmetamųjų teršalų kiekiai, kurie nurodomi ataskaitoje. Pavyzdžiui, taikant
skirtingus išmetamųjų teršalų, susijusių su kelionėmis oro transportu, kiekybinio
vertinimo metodus gali būti gaunami labai nevienodi kiekiai, net jei naudojami
visiškai vienodi pradiniai duomenys. Jei tokie 3-iosios kategorijos taršos šaltiniai yra
įtraukti į užduotį, labai svarbu, kad taikomi kiekybinio vertinimo metodai būtų
pasirenkami objektyviai ir išsamiai aprašomi kartu su jų taikymu susijusiais
neapibrėžtumais.

Įmonės pareiga rengti ŠESD apskaitos ataskaitą (žr. 17 dalies c punkto ii papunktį ir 76
dalies d punktą)
A35.

Kaip nurodyta A70 dalyje, vykdant kai kurias užduotis praktikuojančiam asmeniui gali
kilti susirūpinimas įmonės įrašų būkle ir patikimumu, todėl jis gali prieiti išvados, kad
yra mažai tikėtina gauti pakankamų tinkamų įrodymų, būtinų pagrįsti nemodifikuotą
išvadą dėl ŠESD apskaitos ataskaitos. Tai būdinga įmonėms, kurios turi mažai ŠESD
apskaitos ataskaitų rengimo patirties. Tokiais atvejais būtų geriau, kad išmetamųjų
teršalų kiekybinis vertinimas ir ataskaita apie išmetamuosius teršalus būtų įtraukti į
sutartų procedūrų užduotį arba konsultacinę užduotį, siekiant pasirengti vėlesnio
laikotarpio užtikrinimo užduočiai.

Kas parengė kriterijus (žr. 17 dalies c punkto iii papunktį)
A36.

Jei ŠESD apskaitos ataskaita yra rengiama pagal informacijos atskleidimo reguliavimo
tvarką arba apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kuriose yra nurodyti taikomi
kriterijai ir ataskaitos teikimo forma, labai tikėtina, kad iš užduoties aplinkybių bus
aišku, kad kriterijus parengė priežiūros institucija arba už sistemą atsakinga institucija.
Kai ataskaita yra teikiama savanoriškai, gali būti neaišku, kas parengė kriterijus, jei
apie tai nėra nurodyta ŠESD apskaitos ataskaitos aiškinamajame rašte.

Užduoties sąlygų keitimas (žr. 15 ir 18 dalis)
A37.

3000-ąjį TUUS nurodyta, kad praktikuojantis asmuo privalo nesutikti keisti užduoties
sąlygų be pagrįsto pateisinimo.17 Prašymas keisti užduoties apimtį neturi pagrįsto
pateisinimo, jei, pavyzdžiui, yra prašoma į užduotį neįtraukti konkrečių taršos šaltinių,
nes yra tikėtina, kad praktikuojančio asmens išvada bus modifikuota.

Planavimas (žr. 19 dalį)
A38.

17

Nustatant bendrą užduoties strategiją reikėtų apsvarstyti įvairiems ŠESD informacinės
sistemos struktūros ir įdiegimo aspektams skirtą dėmesį. Pavyzdžiui, kai kuriais
atvejais įmonė galėjo ypač daug dėmesio skirti atitinkamoms vidaus kontrolės
priemonėms, kurių reikia siekiant užtikrinti ataskaitoje pateiktos informacijos
patikimumą, o kitais atvejais įmonė galėjo daugiau dėmesio skirti kruopščiam
informacijos, kurią reikia surinkti, mokslinių, veiklos ir techninių ypatybių
nustatymui.

3000-ojo TUUS 11 dalis
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A39.

Mažesnes užduotis arba paprastesnes užduotis (žr. A19 dalį) gali įvykdyti labai maža
užduoties grupė. Mažesnės grupės koordinavimas ir informacijos perdavimo procesas
joje yra paprastesni. Mažesnės užduoties arba paprastesnės užduoties bendro
strategijos nustatymo procesas turi būti paprastas ir neilgas. Pavyzdžiui, trumpas
memorandumas, parengtas remiantis pasitarimais su įmone ir apimantis 19 dalyje
nurodytus dalykus, gali būti naudojamas kaip dokumentuota užduoties strategija.

A40.

Praktikuojantis asmuo, siekdamas nustatyti užduoties apimtį arba palengvinti
užduoties įgyvendinimą ir vadovavimą jai, gali nuspręsti aparti planavimo elementus
su įmone (pavyzdžiui, suderinti tam tikras suplanuotas procedūras su įmonės
darbuotojų darbu). Nors tokie pasitarimai vyksta dažnai, bendrą užduoties strategiją ir
planą turi rengti praktikuojantis asmuo. Aptariant dalykus, įtrauktus į bendrą užduoties
strategiją arba užduoties planą, būtina laikytis atsargumo principo, kad nesumažėtų
užduoties veiksmingumas. Pavyzdžiui, užduoties veiksmingumas gali sumažėti, jei su
įmone yra aptariamas detaliųjų procedūrų pobūdis ir jų atlikimo laikas, nes procedūros
tampa pernelyg nuspėjamos.

A41.

Užtikrinimo užduoties vykdymas yra pasikartojantis procesas. Praktikuojantis asmuo,
vykdydamas suplanuotas procedūras, gali gauti įrodymų, dėl kurių jis turėtų keisti
suplanuotų procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį. Kai kuriais atvejais
praktikuojantis asmuo gali gauti informacijos, kuri labai skiriasi nuo informacijos,
kurios jis tikėjosi pradiniame užduoties etape. Pavyzdžiui, jei atliekant procedūras
pasirinktame objekte yra aptinkama sistemingų klaidų, tai gali reikšti, kad yra būtina
patikrinti papildomus objektus.

Ketinimas naudoti ekspertų arba kitų praktikuojančių asmenų darbą (žr. 19 dalies e punktą)
A42.

Užduotį gali vykdyti įvairių sričių specialistų grupė, kurią sudaro vienas arba daugiau
ekspertų, ypač pakakamai sudėtingose užduotyse, kuriose gali prireikti specialisto,
išmanančio išmetamųjų teršalų kiekybinį vertinimą ir ataskaitos teikimo principus (žr.
A19 dalį). 3000-ajame TUUS yra nurodyta keletas reikalavimų dėl eksperto darbo
naudojimo, kuris turi būti apsvarstytas planavimo etape nustatant šaltinių, būtinų
užduočiai vykdyti, pobūdį, atlikimo laiką ir apimtis.18

A43.

Kito praktikuojančio asmens darbas gali būti naudojamas, kai, pavyzdžiui, gamykla
arba kitos formos objektas yra nutolusioje vietovėje; kai pavaldi bendrovė, padalinys
arba filialas yra užsienio jurisdikcijoje; arba kai įmonė turi bendrųjų arba asocijuotųjų
įmonių. Jei užduoties grupė planuoja prašyti kito praktikuojančio asmens atlikti darbą,
susijusį su ŠESD apskaitos ataskaitoje ketinama pateikti informacija, ji galėtų
apsvarstyti tokius svarbius dalykus:


ar kitas praktikuojantis asmuo supranta ir laikosi užduočiai svarbių etikos
reikalavimų, o ypač, ar jis yra nepriklausomas;



kito praktikuojančio asmens profesinę kompetenciją;



užduoties grupės dalyvavimo kito praktikuojančio asmens darbe mastą;



ar kitas praktikuojantis asmuo veikia teisinėje aplinkoje, kurioje yra vykdoma
aktyvi tokių praktikuojančių priežiūra.

Reikšmingumas planuojant ir vykdant užduotį
Reikšmingumo nustatymas planuojant užduotį (žr. 20−21 dalis)

18

3000-ojo TAS 26–32 dalys
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A44.

Kriterijuose gali būti aptariama reikšmingumo samprata rengiant ir pateikiant ŠESD
apskaitos ataskaitą. Nors kriterijuose reikšmingumas gali būti aptariamas įvairiais
aspektais, dažniausiai yra paaiškinama, kad:


iškraipymai, įskaitant praleidimus, yra laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali daryti įtaką vartotojų svarbiems
sprendimams, priimamiems vadovaujantis ŠESD apskaitos ataskaita;



sprendimai dėl reikšmingumo priimami atsižvelgiant į susijusias aplinkybes,
jiems įtaką daro iškraipymo mastas ir pobūdis arba abi šios aplinkybės; ir



sprendimai dėl dalykų, kurie gali būti reikšmingi ŠESD apskaitos ataskaitos
numatomiems vartotojams, priimami atsižvelgiant į numatomų vartotojų kaip
grupės bendrosios informacijos poreikius. Į galimą iškraipymo poveikį
konkretiems vartotojams, kurių poreikiai gali būti labai nevienodi, šiuo atveju
neatsižvelgiama.

A45.

Toks aptarimas, jeigu jis pateiktas taikomuose kriterijuose, suteikia pagrindą
praktikuojančiam asmeniui nustatyti reikšmingumą užduočiai. Jeigu taikomuose
kriterijuose reikšmingumo samprata neaptarta, tokį pagrindą praktikuojančiam
asmeniui suteikia prieš tai nurodytos ypatybės.

A46.

Reikšmingumą praktikuojantis asmuo nustato priimdamas profesinį sprendimą ir tam
įtakos turi jo supratimas apie numatomų vartotojų kaip grupės bendros informacijos
poreikius. Šiuo atžvilgiu praktikuojančiam asmeniui tikslinga daryti prielaidą, kad
numatomi vartotojai:

A47.

a)

turi tinkamų žinių apie su ŠESD susijusią veiklą ir nori pakankamai išsamiai
išnagrinėti ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktą informaciją;

b)

supranta, kad ŠESD apskaitos ataskaita yra parengta ir užtikrinimas yra pateiktas
pagal užtikrinimo lygius, taip pat supranta taikomuose kriterijuose nurodytą
reikšmingumo sampratą;

c)

supranta, kad išmetamųjų teršalų kiekybiniam vertinimui yra būdingos
neapibrėžimų (žr. A54–A59 dalis); ir

d)

priima pagrįstus sprendimus remdamiesi ŠESD apskaitos ataskaitoje pateikta
informacija.

Numatomi vartotojai ir jų informacijos poreikiai gali būti, pavyzdžiui:


investuotojai ir kitos suinteresuotos šalys, tokios kaip tiekėjai, klientai,
darbuotojai ir plačioji visuomenė, kai informacija yra atskleidžiama savo noru.
Jų informacijos poreikiai gali būti susiję su sprendimu pirkti arba parduoti
įmonės akcijas, skolinti įmonei, su ja prekiauti arba joje įsidarbinti, tam tikru
reikalu kreiptis į įmonę arba kitus, pavyzdžiui, politikus;



rinkos dalyviai, dalyvaujantys apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje,
kurie gali pageidauti informacijos, susijusios su sprendimais vykdyti prekybą
apyvarčiomis priemonėmis (tokiomis kaip leidimai, išmetamųjų teršalų
mažinimo kreditai arba apyvartiniai taršos leidimai), kurios buvo sukurtos
remiantis tokia sistema, arba nustatyti baudas arba kitas sankcijas dėl per didelio
išmestų teršalų kiekio;



priežiūros institucijos ir politikai informacijos atskleidimo reguliavimo tvarkos
atveju. Jie gali pageidauti informacijos, susijusios su stebėsena, kaip laikomasi
informacijos atskleidimo tvarkos, ir įvairiais politiniais sprendimais dėl klimato
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, kurie paprastai yra priimami remiantis
apibendrinta informacija;
36
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vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys, kurie informaciją apie
išmetamuosius teršalus naudoja priimdami strateginius ir veiklos sprendimus,
pavyzdžiui, alternatyvių technologijų pasirinkimas, bei investavimo ir pardavimo
sprendimus, greičiausiai tikintis pradėti laikytis informacijos atskleidimo
reguliavimo tvarkos arba siekiant dalyvauti apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistemoje.

Praktikuojančiam asmeniui gali nepavykti nustatyti visų, kurie skaitys užtikrinimo
ataskaitą, ypač, kai daugybė žmonių turi galimybę gauti tokią ataskaitą. Tokiais
atvejais, ypač, kai galimi skaitytojai gali domėtis išmetamaisiais teršalais dėl
įvairiausių priežasčių, numatomi naudotojai gali būti tik pagrindinės suinteresuotosios
šalys, turinčios svarbių ir bendrų interesų. Numatomus naudotojus galima nustatyti
įvairiais būdais, pavyzdžiui, remiantis sutartimi tarp praktikuojančio asmens ir
užduoties šalies arba įstatymais ar teisės aktais.
A48.

Sprendimai dėl reikšmingumo yra priimami atsižvelgiant į susijusias aplinkybes ir yra
veikiami kiekybinių ir kokybinių veiksnių. Tačiau būtina atminti, kad užtikrinimo
lygis neturi įtakos sprendimams dėl reikšmingumo, t.y. pakankamo užtikrinimo
užduoties reikšmingumas yra toks pats kaip ir riboto užtikrinimo reikšmingumas.

A49.

Pasirinktas palyginamasis rodiklis, naudojamas kaip pradžios taškas nustatant
reikšmingumą, dažniausiai pateikiamas procentine išraiška. Veiksniai, galintys turėti
įtakos nustatant tinkamą palyginamąjį rodiklį ir jo procentinę išraišką, apima:


ŠESD apskaitos ataskaitoje pateikta informacija (pavyzdžiui, 1-osios, 2-osios ir
3-iosios kategorijos taršos kiekiai, atimami ir pašalinti išmetamieji teršalų
kiekiai). Palyginamasis rodiklis, kuris gali būti tinkamas tam tikromis
aplinkybėmis, yra bendras ataskaitoje nurodytų išmetamųjų teršalų kiekis,
apibendrinti 1-osios, 2-osios ir 3-iosios kategorijos taršos kiekiai prieš atimant
atimamus ir pašalinamus išmetamuosius teršalus. Reikšmingumas yra susijęs su
išmetamaisiais teršalais, kuriuos praktikuojantis asmuo nurodo savo išvadoje.
Todėl, kai praktikuojančio asmens išvada neapima visos ŠESD apskaitos
ataskaitoje pateiktos informacijos, reikšmingumas turi būti nustatomas tik tai
ŠESD apskaitos ataskaitos daliai, kurios informaciją apima praktikuojančio
asmens išvada, ir tokiu pačiu būdu, kaip ir nustatant reikšmingumą visai ŠESD
apskaitos ataskaitai;



konkrečios rūšies teršalų kiekis arba konkrečios atskleistos informacijos pobūdis.
Kai kuriais atvejais visi iškraipymai, mažesni arba didesni už reikšmingumą,
nustatytą ŠESD apskaitos ataskaitai, yra priimtini esant tam tikriems išmetamųjų
teršalų kiekiams arba atskleistai informacijai. Pavyzdžiui, praktikuojantis asmuo
gali nuspręsti, kad tam tikroje jurisdikcijoje išmetamiems teršalų kiekiams arba
konkrečios rūšies dujoms, apimčiai arba objektui reikėtų nustatyti mažesnį arba
didesnį reikšmingumo dydį;



kaip ŠESD apskaitos ataskaitoje pateikta svarbi informacija, pavyzdžiui, ar ji
apima lyginamąją šio ir ankstesnio laikotarpio (-ių) informaciją apie
išmetamuosius teršalus, taip pat lyginamąją bazinio laikotarpio arba „viršutinės
ribos“ informaciją, kai gali būti nuspręsta, kad reikšmingumo nustatymas
remiantis lyginamąja informacija yra tinkamas. Kai taikomas „viršutinės ribos“
principas, reikšmingumas gali būti nustatomas remiantis įmonės nustatyta
viršutine riba, jei ji yra mažesnė nei ataskaitoje nurodyti išmetamųjų teršalų
kiekiai;



sąlyginis išmetamųjų teršalų kiekio nepastovumas. Pavyzdžiui, jei skirtingų
laikotarpių išmetamųjų teršalų kiekiai labai skiriasi, reikšmingumą reikėtų
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nustatyti remiantis mažiausiu svyravimų intervalo kiekiu, net jei einamuoju
laikotarpiu toks kiekis yra didesnis;


A50.

taikomų kriterijų reikalavimai. Kai kuriais atvejais taikomuose kriterijuose gali
būti nustatyta tikslumo riba, kuri gali būti laikoma reikšmingumo riba.
Pavyzdžiui, kriterijuose gali būti nustatyta tikimybė, kad išmetamųjų teršalų
kiekiai bus skaičiuojami taikant nustatytą procentą kaip „reikšmingumo ribą“. Jei
taikomas toks skaičiavimo būdas, praktikuojantis asmuo gali nustatyti
reikšmingumą užduočiai remdamasis kriterijuose nustatyta riba.

Kokybiniai veiksniai gali būti:


taršos šaltiniai;



susijusių dujų rūšys;



ŠESD apskaitos ataskaitos informacijos naudojimo atvejai (pavyzdžiui, ar
informacija bus naudojama apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje,
pateikiama priežiūros institucijai arba bus įtraukta į plačiai skelbiamoje tvarumo
ataskaitoje) ir sprendimų, kuriuos numatomi vartotojai galėtų priimti, rūšys;



informacija apie tai, ar yra vienos ar kelių rūšių išmetamųjų teršalų arba
atskleistos informacijos, kuriai numatomi vartotojai turėtų skirti daugiausiai
dėmesio, pavyzdžiui, dujos, kurios ardo ozono sluoksnį ir skatina klimato kaitą;



įmonės pobūdis, jos strategijos dėl klimato kaitos ir susijusių tikslų
įgyvendinimo pažanga;



pramonės šaka, ekonominė ir teisinė aplinka, kurioje įmonė veikia.

Peržiūra vykdant užduotį (žr. 22 dalį)
A51.

Reikšmingumą gali tekti tikslinti, jei vykdant užduotį pasikeičia aplinkybės
(pavyzdžiui, perleidžiama didžioji įmonės verslo dalis), gaunama nauja informacija
arba praktikuojančiam asmeniui atliekant procedūras keičiasi jo supratimas apie įmonę
ir jos veiklą. Pavyzdžiui, jeigu vykdant užduotį paaiškėja, kad faktiniai išmestų teršalų
kiekiai gali reikšmingai skirtis nuo kiekių, kuriais remiantis iš pradžių buvo nustatytas
reikšmingumas. Jei vykdant užduotį praktikuojantis asmuo prieina išvados, kad
reikšmingumas (ir, jei yra taikoma, tam tikros rūšies išmestų teršalų ir atskleistos
informacijos reikšmingumo lygis arba lygiai) ŠESD apskaitos ataskaitai turėtų būti
mažesnis nei buvo nustatyta iš pradžių, jis turėtų tikslinti darbinį reikšmingumą ir
keisti tolesnių procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį.

Supratimo apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmonės vidaus kontrolę, įgijimas ir
reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas bei įvertinimas (žr. 23−26 dalis)
A52.

Vadovaudamasis profesiniu vertinimu praktikuojantis asmuo nustato supratimo mastą
ir procedūrų, kuriomis jis siekia nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką,
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, kai toks supratimas ir procedūros yra būtinos siekiant
įgyti pakankamą arba ribotą užtikrinimą, atsižvelgiant į tai, kokio užtikrinimo reikia.
Pirmiausia praktikuojantis asmuo turi apsvarstyti, ar įgyto supratimo ir rizikos
nustatymo ir įvertinimo pakanka šiame TUUS nurodytiems tikslams pasiekti.
Supratimo, kurį praktikuojantis asmuo turi įgyti, lygis yra mažesnis nei vadovybės
įgyto supratimo, reikalingo vadovaujant įmonei, lygis. Vykdant riboto užtikrinimo
užduotis būtinas žemesnio lygio supratimas nei vykdant pakankamo užtikrino užduotis
ir kitokio pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties procedūrų, kuriomis siekiama nustatyti
ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką.
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A53.

Supratimo įgijimas ir reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas – tai
pasikartojantys procesai. Procedūrų, kuriomis siekiama įgyti supratimą apie įmonę ir
jos aplinką bei nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką, nepakanka siekiant
gauti pakankamų tinkamų įrodymų, kuriais remiantis galima būtų daryti išvadas.

Neapibrėžtumas (žr. 23 dalies b punkto i papunkčio c dalis ir 76 dalies e punktą)
A54. ŠESD kiekybinio vertinimo procesas labai retai būna 100 proc. tikslus dėl:
a)

mokslinio neapibrėžtumo: jis atsiranda, kai turima nepakankamai žinių apie
ŠESD skaičiavimą. Pavyzdžiui, turima nepakankamai mokslinių žinių apie
ŠESD sekvestracijos biologiniuose absorbentuose normą ir „visuotinio atšilimo
potencialo“ vertes, kurios yra naudojamos siekiant susumuoti išmestų skirtingų
rūšių dujų kiekius ir juos ataskaitoje nurodyti kaip anglies dioksido ekvivalentus.
Įmonė negali kontroliuoti mokslinio neapibrėžtumo, kuris turi įtakos ataskaitoje
nurodomų išmetamųjų teršalų kiekybiniam vertinimui, masto. Tačiau mokslinio
neapibrėžtumo, dėl kurio ataskaitoje gali būti nepagrįstų išmetamųjų teršalų
kiekių skirtumų, gali nebelikti, jei yra taikomi kriterijai, kuriuose yra numatytos
tam tikros mokslinės prielaidos, kuriomis remiantis rengiama ŠESD apskaitos
ataskaita, arba tam tikri veiksniai, pagrįsti tokiomis prielaidomis; ir

b)

įvertinimo (arba matavimo) neapibrėžtumas: jis atsiranda vertinimo ir
skaičiavimo procesuose, kuriuose kiekybiškai vertinami išmesti teršalai
nustatytose esamų mokslinių žinių ribose. Įvertinimo neapibrėžtumas gali būti
susijęs su duomenimis, kuriais pagrįstas toks įvertinimas (pavyzdžiui, jis gali
būti susijęs su neapibrėžtumu, kuris būdingas naudojamoms vertinimo
priemonėms), arba metodu, įskaitant, jei taikytina, modeliu, naudotu atliekant
vertinimą (kartais vadinamas parametro ar modelio neapibrėžtumu). Dažniausiai
įmonė gali kontroliuoti įvertinimo neapibrėžtumo laipsnį. Sumažinus įvertinimo
neapibrėžtumo laipsnį, gali padidėti išlaidos.

A55.

Tai, kad įmonės išmestų teršalų kiekybiniam vertinimui yra būdingas neapibrėžtumas,
nereiškia, kad įmonės išmetamųjų teršalų kiekis negali būti nagrinėjamu dalyku.
Pavyzdžiui, pagal taikomus kriterijus gali būti reikalaujama, kad skaičiuojant 2-osios
kategorijos taršos dėl elektros energijos suvartojimo kiekius nustatytas išmetamųjų
teršalų faktorius būtų dauginamas iš suvartoto elektros energijos kiekio, išreikšto
kilovatvalandėmis. Išmetamųjų teršalų faktorius nustatomas remiantis prielaidomis ir
modeliais, kurie ne visais atvejais pasitvirtina. Tačiau, jei prielaidos ir modeliai tam
tikromis aplinkybėmis yra pagrįsti ir apie juos atskleista pakankamai informacijos,
dažniausiai bus galima pateikti užtikrinimą dėl ŠESD apskaitos ataskaitos
informacijos.

A56.

Priešinga A55 dalyje aprašyta situacija galėtų būti, kai kiekybinis vertinimas
atliekamas vadovaujantis kriterijais, pagal kuriuos modeliai ir prielaidos pasirenkami
atsižvelgiant į įmonės aplinkybes. Taikant konkrečiai įmonei tinkamus modelius ir
prielaidas, galima būtų gauti tikslesnius kiekybinio vertinimo rezultatus nei naudojant,
pavyzdžiui, vidutinius pramonės šakos išmetamųjų teršalų faktorius. Papildoma
reikšmingo iškraipymo rizika taip pat gali kilti ir dėl to, kaip buvo gauti konkrečiai
įmonei taikomi modeliai ir prielaidos. Kaip nurodyta A55 dalyje, jei prielaidos ir
modeliai tam tikromis aplinkybėmis yra pagrįsti ir apie juos atskleista pakankamai
informacijos, dažniausiai bus galima pateikti užtikrinimą dėl ŠESD apskaitos
ataskaitos informacijos.

A57.

Tačiau kai kuriais atvejais praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad būtų netinkama
imtis užtikrinimo užduoties, jei neapibrėžtumo poveikis ŠESD apskaitos ataskaitos
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informacijai yra labai didelis. Toks poveikis būna, kai, pavyzdžiui, įmonės ataskaitoje
nurodyti išmetamieji teršalai daugiausiai yra iš neorganizuotų šaltinių (žr. A8 dalį),
kurie nėra stebimi ir kurių vertinimo metodai yra nepakankamai sudėtingi, arba kai
didelė įmonės ataskaitoje nurodytų pašalintų teršalų dalis buvo pašalinta biologiniais
absorbentais. Reikėtų pažymėti, kad tokiomis aplinkybėmis užtikrinimo lygis neturi
įtakos sprendimui imtis užtikrinimo užduoties, t.y. jei jis netinka pakankamo
užtikrinimo užduočiai, tai jis netiks ir riboto užtikrinimo užduočiai, ir atvirkščiai.
A58.

ŠESD apskaitos ataskaitos aiškinamąjame rašte pateikta informacija apie
neapibrėžtumų, kurie turi įtakos įmonės ŠESD apskaitos ataskaitai, pobūdį, priežastį ir
poveikį yra įspėjimas numatomiems vartotojams dėl neapibrėžtumų, susijusių su
išmetamųjų teršalų kiekybiniu vertinimu. Tokia informacija yra ypač svarbi, kai
numatomi vartotojai nenustato kriterijų, kuriais turi būti vadovaujamasi. Pavyzdžiui,
ŠESD apskaitos ataskaita gali būti prieinama įvairiems numatomiems vartotojams net
ir tuomet, kai naudojami kriterijai buvo parengti tam tikrais priežiūros tikslais.

A59.

Kadangi neapibrėžtumas yra svarbi visų ŠESD apskaitos ataskaitų ypatybė, pagal 76
dalies e punktą yra reikalaujama apie jį užsiminti užtikrinimo ataskaitoje
neatsižvelgiant į tai, kas yra atskleista ŠESD apskaitos ataskaitos aiškinamąjame
rašte.19

Įmonė ir jos aplinka
Veiklos pertraukimas (žr. 23 dalies b punkto iii papunktį)
A60.

Veikla gali būti pertraukta dėl tokių įvykių, kaip uždarymas, kuris gali būti netikėtas
arba suplanuotas, pavyzdžiui, dėl planinio remonto darbų. Kai kuriais atvejais veikla
gali būti nutrūkstama, pavyzdžiui, kai objektas yra naudojamas tik piko laikotarpiu.

Tikslai ir strategijos dėl klimato kaitos (žr. 23 dalies e punktą)
A61.

Atlikdamas įmonės strategijos dėl klimato kaitos, jei tokia yra, ir su tuo susijusios
ekonominės, priežiūros, fizinės ir reputacinės rizikos įvertinimą praktikuojantis asmuo
galėtų gauti informacijos, kuri padėtų nustatyti reikšmingo iškraipymo riziką.
Pavyzdžiui, jei įmonė įsipareigojo tapti „žalia“ įmone, tai galėtų paskatinti ją
ataskaitoje rodyti mažesnius išmetamųjų teršalų kiekius, kad užsibrėžtas tikslas būtų
pasiektas per nustatytą laikotarpį. Ir atvirkščiai, jei įmonė siekia ateityje tapti
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyve, tai galėtų paskatinti ją nurodyti
didesnius išmetamųjų teršalų kiekius ir taip padidinti galimybes sistemos pradžioje
gauti daugiau apyvartinių taršos leidimų.

Supratimo įgijimo ir reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymo ir įvertinimo procedūros (žr. 24
dalį)
A62.

Nors praktikuojantis asmuo privalo atlikti visas 24 dalyje nurodytas procedūras, kad
galėtų įgyti reikiamą supratimą apie įmonę, jis neprivalo atlikti visų procedūrų dėl
kiekvieno supratimo aspekto.

Analitinės procedūros, siekiant įgyti supratimą apie įmonę ir jos aplinką bei nustatyti ir
įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką (žr. 24 dalies b punktą)

19

Taip pat žr. 3000-ojo TUUS 49 dalies e punktą.
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A63.

Atliekant analitines procedūras, kuriomis siekiama įgyti supratimą apie įmonę ir jos
aplinką bei nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką, gali būti nustatyti tam
tikri dalykai apie įmonę, kurių praktikuojantis asmuo nežinojo ir kurie gali būti
naudingi vertinant reikšmingo iškraipymo riziką ir rengiant bei įgyvendinant atsaką į
tokią įvertintą riziką. Analitinės procedūros gali būti, pavyzdžiui, ŠESD, išmetamų iš
įvairių objektų, kiekio palyginimas su šių objektų gamybos rodikliais.

A64.

Atliekant analitines procedūras galima nustatyti neįprastus įvykius, sumas,
koeficientus ir tendencijas, kurie gali rodyti, kad yra dalykų, turinčių įtakos užduočiai.
Nustatęs neįprastus arba netikėtus santykius, praktikuojantis asmuo galėtų lengviau
nustatyti reikšmingo iškraipymo riziką.

A65.

Tačiau, kai atliekant tokias analitines procedūras yra naudojami itin apibendrinti
duomenys (tais atvejais, kai analitinės procedūros atliekamos siekiant įgyti supratimą
apie įmonę ir jos aplinką bei nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką), šių
analitinių procedūrų rezultatai tik apibendrintai parodo, ar gali būti reikšmingų
iškraipymų. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo, apsvarstęs kitus įrodymus, kuriuos
surinko siekdamas nustatyti reikšmingo iškraipymo riziką, ir tokių analitinių
procedūrų rezultatus, galėtų suprasti ir įvertinti tokių analitinių procedūrų rezultatus.

Stebėsena ir patikra (žr. 24 dalies c punktą)
A66.

Stebėsena – tai procesų ir procedūrų, kuriuos atlieka kiti asmenys, stebėjimas,
pavyzdžiui, praktikuojantis asmuo stebi, kaip įmonės darbuotojai kalibruoja kontrolės
įtaisus arba kaip jie vykdo kontrolę. Stebėsena suteikia įrodymų apie tai, kaip vykdomi
procesai ir procedūros, tačiau ji gali būti atliekama tik konkrečiu metu. Be to,
žinojimas, kad yra vykdoma stebėsena, gali turėti įtakos tam, kaip yra vykdomi
procesai ir procedūros.

A67.

Patikra apima:

A68.

a)

įrašų arba dokumentų, kurie gali būti išorės arba vidaus, popierinės arba
elektroninės formos, parengti kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, kontrolės
įrenginio kalibravimo įrašų, patikrą. Tikrinant įrašus ir dokumentus yra gaunami
įrodymai, kurių patikimumo laipsnis priklauso nuo jų pobūdžio ir šaltinio bei,
vidaus įrašų ir dokumentų atveju, jų rengimo kontrolės priemonių
veiksmingumo.

b)

fizinę patikrą, pavyzdžiui, įtaiso kalibravimą.

Atliekant stebėseną ir patikrą galima pagrįsti atsakymus į paklausimus, pateiktus
vadovybei ir kitiems subjektams, ir gauti informacijos apie įmonę ir jos aplinką.
Tokių procedūrų pavyzdžiai būtų toliau nurodytų dalykų stebėsena ir patikra:


įmonės veiklos. Procesų ir įrangos, įskaitant kontrolės įtaisus, stebėsena
objektuose gali būti ypač svarbi, kai ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodomi
dideli 1-osios kategorijos taršos kiekiai;



dokumentų (tokių kaip išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo planai ir strategijos),
įrašų (tokių kaip kalibravimo įrašai ir bandymų laboratorijų rezultatai) ir vadovų,
kuriuose išsamiai aprašytos informacijos rinkimo procedūros ir vidaus kontrolės
priemonės;



ataskaitų, parengtų vadovybei ar už valdymą atsakingiems asmenims, tokių kaip
vidaus arba išorės ataskaitos dėl įmonės aplinkosaugos vadybos sistemų;
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ataskaitų, kurias parengė vadovybė (tokių kaip vadovybės ketvirčio ataskaitos) ir
už valdymą atsakingi asmenys (tokios kaip direktorių valdybos susirinkimų
protokolai).

Supratimo apie įmonės vidaus kontrolę įgijimas (žr. 25K–26D dalis
A69.

Vykdydamas riboto užtikrinimo užduotį praktikuojantis asmuo neprivalo įgyti
supratimo apie visus įmonės vidaus kontrolės komponentus, susijusius su išmetamųjų
teršalų kiekybiniu vertinimu ir ataskaitos teikimu, kurio reikia vykdant pakankamo
užtikrinimo užduotį. Be to, praktikuojantis asmuo neprivalo vertinti kontrolės
priemonių modelio ir nustatyti, ar jos buvo įdiegtos. Todėl vykdant riboto užtikrinimo
užduotį daugeliu atveju būtų tikslinga teikti paklausimus įmonei apie kontrolės
priemones ir kontrolių stebėseną, susijusias su išmetamųjų teršalų kiekybiniu
vertinimu ir atskaitos teikimu, tačiau neprivaloma įgyti išsamaus tokių įmonės vidaus
kontrolės komponentų supratimo.

A70.

Praktikuojančiam asmeniui įgijus supratimą apie svarbius vidaus kontrolės
komponentus gali kilti abejonių, ar jis turi pakankamų tinkamų įrodymų, reikalingų
užbaigti užduotį. Pavyzdžiui: (taip pat žr. A71–A72, A92–A93 ir A96 dalis)


susirūpinimas ŠESD apskaitos ataskaitos rengėjų sąžiningumu gali būti labai
rimtas, todėl praktikuojantis asmuo gali prieiti išvados, kad rizika dėl vadovybės
ŠESD apskaitos ataskaitos informacijos iškraipymų yra tokia didelė, kad jis
negali vykdyti užduoties;



praktikuojančiam asmeniui gali kilti susirūpinimas įmonės įrašų būkle ir
patikimumu, todėl jis gali prieiti išvados, kad yra mažai tikėtina gauti
pakankamų tinkamų įrodymų, kuriais būtų pagrįsta nemodifikuota išvada dėl
ŠESD apskaitos ataskaitos.

Su užduotimis susijusios kontrolės priemonės (žr. 25D dalies d punktą)
A71.

Praktikuojančio asmens vertinimui, ar konkrečios kontrolės priemonės yra svarbios
užduočiai, įtakos gali turėti įmonės informacinės sistemos, o taip pat ir susijusių verslo
procesų, svarbių teikiant ataskaitą apie išmetamuosius teršalus, sudėtingumo,
dokumentavimo ir formalumo lygis. Kadangi atskaitų apie išmetamuosius teršalus
teikimo procesas plečiasi, yra tikėtina, kad kils informacinių sistemų ir susijusių
kontrolės priemonių, svarbių kiekybiškai vertinant išmetamuosius teršalus ir teikiant
atskaitas, sudėtingumo, dokumentavimo ir formalumo lygis.

A72.

Tikėtina, kad labai mažose įmonėse arba įmonėse, turinčiose nepakankamai išvystytas
informacines sistemas, konkrečios kontrolės priemonės bus paprastesnės, mažiau
dokumentuotos ir įdiegtos neformaliai. Tokiu atveju yra mažai tikėtina, kad
praktikuojantis asmuo, siekiantis įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką ir parengti
tolesnes procedūras, kaip atsaką į įvertintą riziką, nuspręs, kad yra būtina įgyti
supratimą apie konkrečias kontrolės priemones. Antra vertus, pagal kai kurias
priežiūros sistemas gali būti reikalaujama, kad informacinė sistema ir kontrolės
priemonės būtų formaliai dokumentuotos, o jų modelis būtų patvirtintas priežiūros
institucijos. Tačiau net ir tokiais atvejais ne visi svarbių duomenų srautai ir susijusios
kontrolės priemonės gali būti dokumentuotos. Pavyzdžiui, labai tikėtina, kad pradinių
duomenų rinkimo vykdant nuolatinę stebėseną kontrolės priemonės bus sudėtingos,
gerai dokumentuotos ir formalesnės nei tolesnio duomenų apdorojimo ir ataskaitų
teikimo kontrolės priemonės (taip pat žr. A70, A92–A93 ir A96 dalis).
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Kitos įmonei atliktos užduotys (žr. 27 dalį)
A73.

Informacija, įgyta įmonei atliekant kitas užduotis, gali būti susijusi su, pavyzdžiui,
įmonės kontrolės aplinkos aspektais.

Procedūrų atlikimas patikros vietoje, kurioje yra įmonės objektai (žr. 31 dalį)
A74.

Patikros vietoje, kurioje yra objektai, atliekama stebėsena ir patikra bei kitos
procedūros (dažniausiai vadinamos „apsilankymu vietoje“) gali būti svarbios siekiant
praplėsti supratimą apie įmonę, kurį praktikuojantis asmuo įgyja atlikdamas
procedūras pagrindinėje būstinėje. Kadangi yra tikėtina, kad praktikuojančio asmens
supratimas apie įmonę ir reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas bus
sudėtingesnis vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį nei riboto užtikrinimo užduotį,
todėl paprastai vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį tikrinamų objektų, kuriuose
atliekamos procedūros, skaičius bus didesnis nei vykdant riboto užtikrinimo užduotį.

A75.

Procedūros, kurias praktikuojantis asmuo atlieka patikros vietoje esančiame objekte
(arba jo vardu atlieka kitas praktikuojantis asmuo), gali būti planavimo proceso dalis,
siekiant nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką arba reaguoti į įvertintą
reikšmingo iškraipymo riziką. Procedūrų atlikimas svarbiuose objektuose dažniausiai
yra itin svarbus, kai užduotis vykdoma pirmą kartą ir kai reikia nustatyti, ar ŠESD
apskaitos ataskaitoje yra nurodyti visi 1-osios kategorijos taršos šaltiniai ir
absorbentai, ir ar įmonės duomenų rinkimo ir apdorojimo sistema bei jos vertinimo
metodai yra tinkami pagrindiniams fiziniams procesams ir susijusiems
neapibrėžtumams.

A76.

Kaip nurodyta A74 dalyje, procedūros, atliekamos patikros vietoje esančiuose
objektuose, gali svarbios siekiant praplėsti supratimą apie įmonę, kurį praktikuojantis
asmuo įgijo atlikdamas procedūras pagrindinėje būstinėje. Vykdydamas daugelį
pakankamo užtikrinimo užduočių praktikuojantis asmuo taip pat gali nuspręsti, kad
yra būtina atlikti procedūras kiekviename patikros vietoje esančiame svarbiame
objekte kaip atsaką į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką, ypač kai įmonė turi
svarbių 1-osios kategorijos taršos objektų. Praktikuojantis asmuo, vykdantis riboto
užtikrinimo užduotį įmonėje, kuri turi daug svarbių 1-osios kategorijos taršos objektų,
reikšmingo lygio užtikrinimą gali gauti tik tada, jei jis atlieka svarbių objektų atranką.
Jei įmonė turi svarbių 1-osios kategorijos taršos objektų ir jei praktikuojantis asmuo
nustato, kad patikros vietoje esančiame objekte jis (arba jo vardu veikiantis kitas
praktikuojantis asmuo) negali atlikti veiksmingų procedūrų, jis gali atlikti vieną arba
kelias šias alternatyvias procedūras:

A77.



peržiūrėti pradinius dokumentus, energijos srautų diagramas ir medžiagų srautų
diagramas;



išanalizuoti objekto vadovybės atsakymus į klausimyną;



išnagrinėti iš palydovų gautą objekto vaizdą.

Praktikuojantis asmuo, siekiantis įvertinti pakankamą visų išmetamųjų teršalų kiekį,
ypač vykdydamas pakankamo užtikrinimo užduotį, gali nuspręsti, kad būtų tinkama
atlikti procedūras patikros vietoje esančiuose pasirinktuose objektuose, kurie
nelaikomi svarbiais objektais. Tokie sprendimai gali būti priimami remiantis tokiais
veiksniais:


skirtingų objektų išmetamųjų teršalų pobūdis. Pavyzdžiui, labiau tikėtina, kad
praktikuojantis asmuo aplankys 1-osios kategorijos taršos objektą nei objektą,
kuriam būdinga tik 2-osios kategorijos tarša. Pastaruoju atveju yra labiau
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tikėtina, kad sąskaitų faktūrų už elektros energiją tikrinimas pagrindinėje
būstinėje bus svarbiausiu įrodymų šaltiniu;


objektų skaičius ir dydis bei išmetamųjų teršalų dalis bendrame išmetamųjų
teršalų kiekyje;



ar objektuose yra vykdomi skirtingi procesai, ar vykdant procesus naudojamos
skirtingos technologijos. Tokiais atvejais yra tikslinga atlikti procedūras patikros
vietoje esančiuose pasirinktuose objektuose, kuriuose yra naudojami skirtingi
procesai arba technologijos;



skirtinguose objektuose naudojami informacijos apie išmetamuosius teršalus
rinkimo būdai;



tam tikrų darbuotojų, dirbančių skirtinguose objektuose, patirtis;



laikui bėgant keičiamas objektų pasirinkimas.

Vidaus auditas (žr. 32 dalį)
A78.

Įmonės vidaus audito tarnyba gali būti svarbi užduočiai, jei tokios tarnybos
atsakomybė ir veiklos pobūdis yra susijęs su išmetamųjų teršalų kiekybiniu vertinimu
ir atskaitos teikimu ir jei praktikuojantis asmuo tikisi naudoti vidaus audito tarnybos
darbą, kad galėtų keisti planuojamų atlikti procedūrų pobūdį arba atlikimo laiką, arba
sumažinti jų apimtį.

Reikšmingo iškraipymo rizika ŠESD apskaitos ataskaitos lygmeniu (žr. 33K dalies a punktą ir
33D dalies a punktą)
A79.

Reikšmingo iškraipymo rizika ŠESD apskaitos atskaitos lygmeniu – tai ŠESD
apskaitos ataskaitai kaip visumai kylanti rizika. Tokio pobūdžio rizika nebūtinai
tapatinama su rizika, kuri nustatoma esant tam tikros rūšies išmetamiems teršalams
arba tam tikram atskleidimo lygmeniui. Tokia rizika dažniau tapatinama su
aplinkybėmis, kurioms esant padidėja reikšmingo iškraipymo rizika visoje įmonėje,
pavyzdžiui, vadovybei nepaisant vidaus kontrolės priemonių. Reikšmingo iškraipymo
rizika ŠESD apskaitos ataskaitos lygmeniu gali būti ypač svarbi praktikuojančiam
asmeniui, kai jis vertina reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką.

A80.

Rizika ŠESD apskaitos ataskaitos lygmeniu visų pirma gali kilti dėl netinkamos
kontrolės aplinkos. Pavyzdžiui, tokie trūkumai kaip vadovybės kompetencijos stoka,
gali turėti įtakos visai ŠESD apskaitos ataskaitai, todėl praktikuojantis asmuo turėtų
parengti ir įgyvendinti bendrą atsaką. Kitos rūšies reikšmingo iškraipymo rizika ŠESD
apskaitos ataskaitos lygmeniu gali būti, pavyzdžiui:


netinkami, blogai kontroliuojami arba blogai dokumentuoti duomenų rinkimo,
išmetamųjų teršalų kiekybinio vertinimo ir ŠESD apskaitos ataskaitos rengimo
mechanizmai;



darbuotojų kompetencijos, būtinos renkant duomenis, atliekant išmetamųjų
teršalų kiekybinį vertinimą ir rengiant ŠESD apskaitos atskaitas, stoka;



nepakankamai aktyvus vadovybės dalyvavimas atliekant kiekybinį išmetamų
teršalų vertinimą ir rengiant ŠESD apskaitos ataskaitas;



nesugebėjimas tiksliai nustatyti visų ŠESD šaltinių;



apgaulės rizika, pavyzdžiui, susijusi su apyvartinių taršos leidimų prekybos
rinka;
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pateikiama informacija, apimanti ankstesnius laikotarpius, kuri yra parengta
nesivadovaujant nuoseklumo principu, pavyzdžiui, dėl pasikeitusių ribų arba
matavimo metodikos;



klaidingas informacijos pateikimas ŠESD apskaitos ataskaitoje, pavyzdžiui,
pernelyg pabrėžiant ypač palankius duomenis arba tendencijas;



skirtinguose objektuose taikomi nesuderinami kiekybinio vertinimo metodai ir
ataskaitos teikimo principai, o taip pat skirtingi metodai organizacinėms riboms
nustatyti;



klaidingas vienetų perskaičiavimas sujungiant skirtingų objektų informaciją;



atskleista netinkama informacija apie mokslinius neapibrėžtumus ir pagrindines
prielaidas, susijusias su įvertinimais.

Tvirtinimų naudojimas (žr. 33K dalies b punktą ir 33D dalies b punktą)
A81.

Praktikuojantis asmuo tvirtinimus naudoja vykdydamas pakankamo užtikrinimo
užduotį. Juos taip pat gali naudoti ir vykdydamas riboto užtikrinimo užduotį, kad
galėtų apsvarstyti įvairias galimo iškraipymo rūšis.

A82.

Tvirtindama, kad ŠESD apskaitos ataskaita yra parengta pagal taikomus kriterijus,
įmonė numanomai arba aiškiai pateikia tvirtinimus apie išmetamų teršalų kiekybinį
vertinimą, pateikimą ir informacijos atskleidimą. Tvirtinimai skirstomi į šias grupes ir
gali būti tokios formos:
a)

b)

tvirtinimai apie išmetamųjų teršalų kiekybinį vertinimą užduoties vykdymo
laikotarpiu:
i)

įvykimas – užregistruoti išmestų teršalų kiekiai buvo išmesti ir yra susiję
su įmone;

ii)

išsamumas – visi išmestų teršalų kiekiai, kurie turėjo būti užregistruoti, yra
užregistruoti (žr. A30–A34 dalis, kuriose yra aptartas išsamumas esant
skirtingos kategorijos taršai);

iii)

tikslumas – išmetamųjų teršalų kiekybinio vertinimo rezultatai yra
tinkamai užregistruoti;

iv)

priskyrimas ataskaitiniam laikotarpiui – išmetamieji teršalai užregistruoti
tinkamu ataskaitiniu laikotarpiu;

v)

klasifikavimas – užregistruoti išmetamieji teršalai priskirti tinkamai rūšiai.

tvirtinimai apie pateikimą ir informacijos atskleidimą:
i)

įvykimas ir atsakomybė – atskleisti išmesti teršalai buvo išmesti ir kiti
dalykai įvyko bei yra susiję su įmone;

ii)

išsamumas – visa informacija, kuri turėjo būti atskleista ŠESD apskaitos
ataskaitoje, buvo įtraukta;

iii)

klasifikavimas ir suprantamumas – informacija apie išmetamuosius teršalus
pateikta ir apibūdinta tinkamai, o atskleista informacija yra aiškiai
išreikšta;

iv)

tikslumas ir kiekybinis vertinimas – išmetamųjų teršalų kiekybinis
vertinimas ir susijusi ŠESD apskaitos ataskaitos informacija yra atskleista
tinkamai;
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v)

nuoseklumas – kiekybinio vertinimo principai yra suderinti su pareitame
laikotarpyje taikytais principais, arba jų pakeitimai yra pagrįsti ir tinkamai
taikomi bei tinkamai atskleidžiami, o palyginamoji informacija (jei tokia
yra) yra suderinta su praėjusio laikotarpio informacija arba yra tinkamai
patikslinta.

Pasitikėjimas vidaus kontrole (žr. 33D dalį)
A83.

Jei praktikuojantis asmuo, atlikęs reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimą tvirtinimų
lygmeniu, tikisi, kad kontrolės veikia veiksmingai (t.y. praktikuojantis asmuo,
nustatydamas kitų procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, ketina pasitikėti
kontrolėmis, kaip veikiančiomis efektyviai), jis privalo parengti ir atlikti tokių
kontrolės priemonių efektyvumo testus, kurie yra privalomi pagal 38D dalį.

Reikšmingo iškraipymo rizikos priežastys (žr. 34 dalį)
Apgaulė (žr. 28 dalį ir 34 dalies a punktą)
A84.

ŠESD apskaitos ataskaita gali būti iškraipyta dėl apgaulės arba klaidos. Skiriamasis
apgaulės ir klaidos bruožas yra tas, ar veiksmas, dėl kurio iškraipyta ŠESD apskaitos
ataskaita, yra tyčinis ar netyčinis.

A85.

Paskatos tyčia iškraipyti ŠESD apskaitos ataskaitą gali kilti, jei, pavyzdžiui, asmenų,
kurie tiesiogiai dalyvauja ataskaitų apie išmetamuosius teršalus teikimo procese arba
kurie turi galimybę daryti įtaką tokiam procesui, didelė atlyginimo dalis priklauso nuo
atkakliai įgyvendinamų ŠESD kiekio mažinimo arba didinimo tikslų. Kaip nurodyta
A61 dalyje, kitos paskatos nurodyti mažesnius arba didesnius išmetamųjų teršalų
kiekius gali atsirasti dėl įmonės klimato kaitos strategijos (jei tokia yra) ir susijusios
ekonominės, priežiūros, fizinės ir reputacinės rizikos.

A86.

Nors teisine prasme apgaulė yra plati sąvoka, šį TUUS taikančiam praktikuojančiam
asmeniui yra svarbi apgaulė, dėl kurios ŠESD apskaitos ataskaitoje atsiranda
reikšmingų iškraipymų. Nors praktikuojantis asmuo gali įtarti arba retais atvejais
nustatyti, kad buvo įvykdyta apgaulė, jis nedaro teisinių išvadų, ar apgaulė iš tikrųjų
buvo įvykdyta.

Įstatymų ir teisės aktų nesilaikymas (žr. 34 dalies b punktą ir 78 dalies c punktą)
A87.

Šiame TUUS išskiriamos praktikuojančio asmens pareigos dviejų skirtingų rūšių
įstatymų ir teisės aktų atžvilgiu:
a)

įstatymų ir teisės aktų, kurie yra bendrai pripažįstami turintys tiesioginės įtakos
ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodomų reikšmingų kiekių nustatymui ir
atskleidžiamai informacijai, nes juose yra nustatyta, kokie kiekiai turi būti
nurodyti įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje ir kokia informacija turi būti
atskleista. Pagal 34 dalies b punktą reikalaujam, kad praktikuojantis asmuo,
atlikdamas 33K ir 33D reikalaujamas procedūras, įvertintų reikšmingo
iškraipymo dėl įstatymų ir teisės aktų nuostatų nesilaikymo tikimybę; ir

b)

kitų įstatymų ir teisės aktų, kurie nedaro tiesioginės įtakos nustatant ŠESD
apskaitos ataskaitoje nurodomus kiekius ir atskleidžiamą informaciją, tačiau
kurių laikymasis gali būti labai svarbus įmonės veiklos sritims, jos galimybėms
tęsti veiklą ar išvengti didelių sankcijų (pavyzdžiui, veiklos licencijos sąlygų
vykdymas ar aplinkos apsaugos reikalavimus nustatančių teisės aktų laikymasis).
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Labai svarbu, kad per visą užduoties vykdymo laiką praktikuojantis asmuo
išlaikytų profesinį skepticizmą, kaip tai nurodyta 3000-ajame TUUS,20 ir būtų
budrus atlikdamas procedūras, skirtas išvadai apie ŠESD apskaitos ataskaitą
suformuoti, kad jis galėtų pastebėti tokių įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo arba
įtariamus nesilaikymo atvejus.
Kitos reikšmingo iškraipymo rizikos priežastys (žr. 34 dalį)
A88.

34 dalies c–k punktuose nurodytų veiksnių pavyzdžiai:
a)

labai tikėtina, kad bus nenurodytas vienas arba keli taršos šaltiniai, kurie yra ne
tokie akivaizdūs ir gali būti nepastebėti, tokie kaip neorganizuotos taršos
šaltiniai;

b)

reikšmingi ekonomikos pokyčiai arba teisė aktų pakeitimai gali būti, pavyzdžiui,
atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo didinimo tikslai arba reikšmingi
apyvartinių taršos leidimų, išduodamų pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistemą, kainos pokyčiai, dėl kurių gali, pavyzdžiui, padidėti rizika, kad elektros
energijos gamybos vietoje šaltiniai bus neteisingai suklasifikuoti;

c)

įmonės veikla gali būti sudėtingo pobūdžio (pavyzdžiui, įmonė savo veikloje gali
naudoti daugybę įvairių objektų ir procesų), nutrūkstama (pavyzdžiui, elektros
energijos gamyba didžiausios apkrovos laikotarpiu) arba ryšys tarp įmonės
išmetamųjų teršalų ir kitų matuojamos veiklos lygių gali būti silpnas
(pavyzdžiui, kobalto ir nikelio perdirbimo gamykla). Tokiais atvejais gali
gerokai sumažėti galimybių atlikti naudingas analitines procedūras.
Pasikeitus veiklai arba riboms (pavyzdžiui, pradėjus vykdyti naujus procesus
arba pradavus, įsigijus taršos šaltinius ar šalinimo absorbentus arba juos
patikėjus rangovams) tai pat gali kilti reikšmingo iškraipymo rizika (pavyzdžiui,
dėl kiekybinio vertinimo ir atskaitos teikimo procedūrų neišmanymo). Be to, dėl
netinkamos šaltinių ir absorbentų, esančių sudėtinguose įrenginiuose, nustatymo
proceso kontrolės gali būti vykdoma dviguba taršos šaltinių ir šalinimo
absorbentų apskaita.

d)

20

pasirenkamas netinkamas kiekybinio vertinimo metodas (pavyzdžiui, 1-osios
kategorijos taršos kiekiai apskaičiuojami naudojant išmetamųjų teršalų faktorių,
kai galima naudoti tikslesnį tiesioginį skaičiavimo metodą, kuris šiuo atveju būtų
tinkamesnis). Labai svarbu, kad keičiant kiekybinio vertinimo metodą, būtų
pasirinktas tinkamas metodas. Tai būtina, nes numatomus vartotojus visada
domina teršalų išmetimo tendencijos per tam tikrą laiko tarpą arba galimybė
išmestus teršalus palyginti su baziniais metais. Pagal kai kuriuos kriterijus gali
būti reikalaujama, kad kiekybinio vertinimo metodai būtų keičiami, jei būtinas
tikslesnis metodas. Kiti veiksniai, susiję su kiekybinio vertinimo metodo
pobūdžiu, yra šie:


kiekybinis vertinimo metodas yra taikomas netinkamai, pavyzdžiui,
nenaudojami kalibratoriai arba jų duomenys yra tikrinami nepakankamai
dažnai, arba taikomas išmetamųjų teršalų faktorius, kuris konkrečiomis
aplinkybėmis yra netinkamas. Pavyzdžiui, išmetamųjų teršalų faktorius gali
būti numatomas remiantis įrenginio tęstinio naudojimo prielaida, todėl jo
negalima taikyti po jo sustabdymo;



kiekybinio vertinimo metodų sudėtingumas, todėl yra tikėtina, kad iškils
didesnė reikšmingo iškraipymo rizika, pavyzdžiui: įvairūs arba sudėtingi

3000-ojo TUUS 14 dalis
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matematiniai veiksmai su pradiniais duomenimis (pavyzdžiui, naudojant
sudėtingus matematinius modelius); įvairių šalyje taikomų perskaičiavimo
koeficientų naudojimas (tokių koeficientų, kurie naudojami skystojo kuro
matavimo vienetus konvertuoti į dujų matavimo vienetus); arba įvairių
vienetų perskaičiavimo koeficientų naudojimas (tokių koeficientų, kurie
naudojami Jungtinės Karalystės matavimo vienetus konvertuoti į
dešimtainės sistemos matavimo vienetus);


e)

kiekybinių įvertinimo metodų arba įvesties kintamųjų pokyčiai
(pavyzdžiui, jei taikomi kiekybinio vertinimo metodai yra pagrįsti anglies
kiekiu biomasėje, o naudojama biomasės sudėtis laikui bėgant keičiasi);

neįprastai dideli išmetamųjų teršalų kiekiai arba sprendimo reikalaujantys
dalykai yra didesnės reikšmingo iškraipymo rizikos šaltiniai palyginti su
įprastais, nesudėtingai nustatomais išmetamųjų teršalų kiekiais, kurių kiekybinis
vertinimas ir ataskaitos teikimas vykdomas sistemingai. Neįprasti išmetamųjų
teršalų kiekiai – tai kiekiai, kurių dydis ir pobūdis yra neįprastas, todėl jie gali
būti išmetami nedažnai (pavyzdžiui, dėl tokių vienkartinių įvykių kaip veiklos
sutrikimai arba dideli nuotėkiai). Sprendimo reikalaujantys dalykai gali būti
atliekami subjektyvūs įvertinimai. Reikšmingo iškraipymo rizika gali būti
didesnė dėl tokių dalykų:


didesnio vadovybės, kuri siekia nurodyti, kuriuos kiekybinio vertinimo
metodus taikyti, arba kurios ataskaitų teikimo tvarkos laikytis, įsikišimo;



didesnio rankiniu būdu atliekamų duomenų rinkimo ir apdorojimo
operacijų kiekio;



sudėtingų skaičiavimo arba kiekybinio vertinimo metodų ir ataskaitų
teikimo principų;



neįprastų išmetamųjų teršalų pobūdžio, dėl kurio įmonė negali įdiegti
veiksmingų rizikos kontrolės priemonių;



skirtingo kiekybinio vertinimo metodų ir įvertinimų pateikimo ataskaitoje
principų aiškinimo;



subjektyvių arba sudėtingų sprendimų, kuriuos būtina priimti.

f)

ataskaitoje nurodoma 3-osios kategorijos tarša, kai įmonė atlikdama kiekybinį
vertinimą naudoja ne savo pačios surinktus pradinius duomenis, arba kai
dažniausiai taikomi kiekybinio vertinimo metodai yra netikslūs arba pagal juos
yra gaunami labai skirtingi išmetamųjų teršalų kiekiai (žr. A31–A34 dalis);

g)

dalykai, kuriuos turi apsvarstyti praktikuojantis asmuo, siekdamas įgyti
supratimą apie tai, kaip įmonė atlieka svarbius įvertinimus, ir kokiais
duomenimis yra pagrįsti tokie įvertinimai, yra, pavyzdžiui:


duomenų, kuriais yra pagrįsti įvertinimai, supratimas;



metodas ir, kai reikia, modelis, naudojami atliekant įvertinimus;



svarbūs kontrolės aplinkos ir informacinės sistemos aspektai;



ar įmonė samdė ekspertą;



įvertinimus pagrindžiančios prielaidos;



ar įvertinimų atlikimo metodai, taikyti praėjusiame laikotarpyje, keitėsi
arba turėjo būti keičiami, ir, jei buvo keičiami, kokia to priežastis; ir
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A89.

ar įmonė įvertino ir, jei taip, kaip įvertino įvertinimo neapibrėžtumo įtaką
ŠESD apskaitos ataskaitai, o taip pat:
ο

ar įmonė apsvarstė ir, jei taip, kaip apsvarstė alternatyvias prielaidas
arba rezultatus atlikdama, pavyzdžiui, jautrumo analizę, siekdama
nustatyti prielaidų pokyčių įtaką įvertinimui;

ο

kaip įmonė atlieka įvertinimą, kai remiantis analize yra galimi įvairūs
baigties scenarijai; ir

ο

ar įmonė kontroliavo ankstesniame laikotarpyje atliktų įvertinimų
rezultatą ir ar tinkamai reagavo į tokių kontrolės procedūrų rezultatus.

Kitų veiksnių, dėl kurių gali atsirasti reikšmingo iškraipymo rizika, pavyzdžiai:


žmogaus klaida atliekant kiekybinį išmetamųjų teršalų vertinimą, kuri yra labiau
tikėtina tais atvejais, kai darbuotojai neišmano teršalų išmetimo arba duomenų
registravimo procesų, arba gavo nepakankamai žinių apie tokius procesus;



per didelis pasitikėjimas blogai suprojektuota informacine sistema, kurioje gali
būti tik kelios veiksmingos kontrolės, pavyzdžiui, nėra tinkamų skaičiuoklių
naudojimo kontrolės priemonių;



rankinis informacijos apie veiklos lygius, kuri turėtų būti registruojama
automatizuotai, koregavimas, pavyzdžiui, fakelo duomenų įvedimas ranka, kai jo
matuoklis yra perkrautas;



reikšmingi išoriniai pokyčiai, tokie kaip padidėjusi visuomeninė konkretaus
objekto kontrolė.

Bendras atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką ir tolesnės procedūros
Riboto ir pakankamo užtikrinimo užduotys (žr. 8, 35–41D, 42K–43D ir 46 dalis)
A90.

Kadangi vykdant riboto užtikrinimo užduotį įgyto užtikrinimo lygis yra mažesnis nei
vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį, todėl praktikuojančio asmens per riboto
užtikrinimo užduotį atliekamų procedūrų pobūdis skirsis nuo pakankamo užtikrinimo
užduoties procedūrų pobūdžio, bet to procedūrų apimtis bus mažesnė. Svarbiausi
skirtumai tarp praktikuojančio asmens bendro atsako į įvertintą reikšmingo iškraipymo
riziką ir tolesnių procedūrų vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį dėl ŠESD
apskaitos ataskaitos ir bendro atsako bei tolesnių procedūrų vykdant riboto
užtikrinimo užduotį dėl ŠESD apskaitos ataskaitos yra šie:
a)

dėmesys, skiriamas įvairiausių procedūrų pobūdžiui: tikėtina, kad dėmesys,
skiriamas įvairių procedūrų kaip įrodymų šaltiniui pobūdžiui, skirsis
atsižvelgiant į užduoties aplinkybes. Pavyzdžiui:


praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad tam tikros riboto užtikrinimo
užduoties aplinkybėmis jis turėtų skirti gerokai daugiau dėmesio įmonės
darbuotojams teikiamiems paklausimams ir analitinėms procedūroms, ir
gerokai mažiau (arba visai neskirti) dėmesio kontrolių testams ir įrodymų
rinkimui iš išorės šaltinių, kai toks dėmesys nėra tinkamas pakankamo
užtikrinimo užduoties aplinkybėmis;



jei įmonė, norėdama kiekybiškai įvertinti išmetamųjų teršalų srautus,
naudoja nuolatinio matavimo įrangą, praktikuojantis asmuo gali nuspręsti,
kad atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką vykdant riboto
užtikrinimo užduotį turėtų būti paklausimai apie įrangos kalibravimo
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dažnumą. Tokiomis pačiomis pakankamo užtikrinimo užduoties
aplinkybėmis praktikuojantis asmuo gali nuspręsti patikrinti įmonės
įrangos kalibravo dokumentus arba pats atlikti kalibravimo patikrą;


b)

c)

jei įmonė degina anglis, praktikuojantis asmuo, vykdydamas pakankamo
užtikrinimo užduotį, gali nuspręsti pats išanalizuoti anglių savybes, tačiau
vykdydamas riboto užtikrinimo užduotį jis gali nuspręsti, kad įmonės įrašų
su laboratorinių bandymų rezultatais peržiūra yra pakankamas atsakas į
įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką.

tolesnių procedūrų apimtis: vykdant riboto užtikrinimo užduotį atliekamų
tolesnių procedūrų apimtis yra mažesnė nei vykdant pakankamo užtikrinimo
užduotį. Galima būtų:


sumažinti tikrinamų vienetų skaičių, pavyzdžiui, mažesnis detaliųjų testų
imties dydis;



atlikti mažiau procedūrų (pavyzdžiui, atlikti tik analitines procedūras, kai,
per pakankamo užtikrinimo užduotį, reikėtų atlikti analitines ir detaliuosius
testus); arba



atlikti procedūras vietoje, kurioje yra mažiau objektų.

analitinių procedūrų pobūdis: vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį
atliekamos analitinės procedūros kaip atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo
riziką apima tikimybių dėl kiekių ir koeficientų nustatymą, kurie yra paknakamai
tikslūs, kad galima būtų nustatyti reikšmingus iškraipymus. Antra vertus,
vykdant riboto užtikrinimo užduotį visada parenkamos tokios analitinės
procedūros, kuriomis galima būtų pagrįsti tikėtinas tendencijų kryptis, santykius
ir koeficientus, o ne nustatyti iškraipymus taip tiksliai, kaip to tikimasi vykdant
pakankamo užtikrinimo užduotį.21
Be to, jei reikšmingi svyravimai, santykiai arba skirtumai yra nustatyti, vykdant
riboto užtikrinimo užduotį tinkamų įrodymų dažniausiai galima gauti teikiant
paklausimus įmonei ir vertinant gautus atsakymus remiantis žinomomis
užduoties aplinkybėmis. Tokiu atveju nereikia gauti papildomų įrodymų, kurių
yra reikalaujama pagal 43D dalies a punktą pakankamo užtikrinimo užduoties
atveju.
Be to, praktikuojantis asmuo, atlikdamas analitines procedūras per riboto
užtikrinimo užduotį, gali, pavyzdžiui:


naudoti labiau apibendrintus duomenis, pavyzdžiui, viso regiono, o ne tik
objekto duomenis, arba mėnesio, o ne savaitės duomenis;



naudoti duomenis, kurie nebuvo į traukti atliekant atskiras procedūras,
siekiant patikrinti jų patikimumą tokiu pačiu mastu, kuris būtinas vykdant
pakankamo užtikrinimo užduotį.

Bendras atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką (žr. 35 dalį)
A91.

Bendras atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką ŠESD apskaitos ataskaitos
lygmenyje gali būti:


21

akcentuoti užduoties dalyviams, kad yra būtina išlaikyti profesinį skepticizmą;

Taip būna ne visada. Pavyzdžiui, tam tikromis aplinkybėmis praktikuojantis asmuo, remdamasis pastoviais fiziniais ir cheminiais
santykiais, gali nustatyti tikslias tikimybes net ir vykdydamas riboto užtikrinimo užduotį.
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A92.

A93.



skirti labiau patyrusius arba specialių įgūdžių turinčius darbuotojus, arba naudoti
ekspertų darbą;



vykdyti daugiau priežiūros;



pasirenkant ketinamas atlikti
nenuspėjamumo elementų;



atlikti bendrus procedūrų pobūdžio, atlikimo laiko arba apimties pakeitimus,
pavyzdžiui: atlikti procedūras laikotarpio pabaigoje, o ne tarpiniu laikotarpiu;
keisti procedūrų pobūdį siekiant gauti įtikinamesnių įrodymų.

tolesnes

procedūras

įtraukti

daugiau

Reikšmingo iškraipymo rizikos įvertinimui ŠESD apskaitos ataskaitos lygmeniu ir
praktikuojančio asmens bendram atsakui į tokią riziką įtakos turi praktikuojančio
asmens įgytas supratimas apie kontrolės aplinką. Jei kontrolės aplinka yra veiksminga,
praktikuojantis asmuo gali labiau pasitikėti vidaus kontrole ir gauti patikimesnių
įmonės viduje surinktų įrodymų, todėl, pavyzdžiui, jis gali atlikti keletą procedūrų
tarpiniu laikotarpiu, o ne laikotarpio pabaigoje. Tačiau, jei kontrolės aplinka turi
trūkumų, veiksmai bus kitokie. Pavyzdžiui, praktikuojančio asmens atsakas į
neveiksmingą kontrolės aplinką galėtų būti:


atlikti daugiau procedūrų laikotarpio pabaigoje, o ne tarpiniu laikotarpiu;



gauti daugiau išsamesnių įrodymų atliekant procedūras, išskyrus kontrolių testus;



padidinti imtį ir procedūrų apimtį, pavyzdžiui, objektų, kuriuose atliekamos
procedūros, skaičių.

Tokie svarstymai turi reikšmingos įtakos praktikuojančio asmens bendram požiūriui,
pavyzdžiui, jis skiria gerokai daugiau dėmesio kontrolių testams, o ne kitoms
procedūroms (taip pat žr. A70–A72 ir A92 dalis).

Tolesnių procedūrų pavyzdžiai (žr. 37K–37D ir 40D dalys)
A94.

Tolesnės procedūros gali būti, pavyzdžiui:


kontrolės priemonių efektyvumo tikrinimas renkant ir registruojant duomenis
apie veiklą, pavyzdžiui, įsigytas elektros energijos kiekis, išreikštas
kilovatvalandėmis;



išmetamųjų teršalų faktoriaus sutikrinimas su atitinkamais šaltiniais (pavyzdžiui,
vyriausybės skelbiama informacija) ir jų tinkamumo atitinkamomis
aplinkybėmis vertinimas;



bendrųjų įmonių ir kitų sutarčių, pagal kurias galima nustatyti įmonės
organizacines ribas, peržiūra;



įrašytų duomenų suderinimas su, pavyzdžiui, įmonei priklausančių transporto
priemonių ridos skaitikliais;



kartotinis skaičiavimų atlikimas (pavyzdžiui, masės ir energijos balanso
skaičiavimai) ir pastebėtų skirtumų suderinimas;



nuolatinės stebėsenos įrenginių rodmenų ėmimas;



stebėjimas, kaip atliekami fiziniai matavimai, tokie kaip naftos talpyklų gylio
matavimas, arba jų kartotinis atlikimas;



išskirtinių matavimo arba kiekybinio vertinimo metodų pagrįstumo ir
tinkamumo analizavimas, ypač sudėtingų metodų, kurie apima, pavyzdžiui,
perdirbimą arba pakartotinį medžiagų naudojimą tam pačiam procesui;
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medžiagų, tokių kaip anglis, ypatybių atrinkimas ir analizavimas, arba
stebėjimas, kaip įmonė taiko imties atrankos metodus, ir įrašų su laboratorinių
bandymų rezultatais peržiūra;



skaičiavimų tikslumo ir naudotų skaičiavimo metodų tinkamumo tikrinimas
(pavyzdžiui, apskaičiuotų įvesties duomenų konvertavimas ir apibendrinimas);



įrašytų duomenų sutikrinimas su pradiniais dokumentais, tokiais kaip gamybos,
kuro sunaudojimo dokumentai ir elektros energijos įsigijimo sąskaitos faktūros.

Veiksniai, kurie gali turėti įtakos įvertintai reikšmingo iškraipymo rizikai (žr. 37K dalies a
punktą ir 33D dalies a punktą)
A95.

Veiksniai, kurie gali turėti įtakos įvertintai reikšmingo iškraipymo rizikai, yra:


matavimo prietaisams būdingos ribotos matavimo galimybės ir jų kalibravimo
dažnumas;



objektų, kuriuose buvo surinkti duomenys, skaičius, pobūdis, geografinis
pasiskirstymas ir nuosavybės forma;



įvairių dujų rūšių ir taršos šaltinių, nurodytų ŠESD apskaitos ataskaitoje,
skaičius ir pobūdis;



ar su išmetamaisiais teršalais susiję procesai yra nuolatiniai, ar nutrūkstami, ir
tokių procesų nutraukimo rizika;



veiklos vertinimo ir išmetamųjų teršalų kiekio skaičiavimo metodų
sudėtingumas, nes kai kuriems procesams turi būti taikomi išskirtiniai vertinimo
ir skaičiavimo metodai;



neorganizuotos taršos rizika;



išmetamųjų teršalų kiekio ir lengvai prieinamų įvesties duomenų koreliacijos
mastas;



ar asmenys, kurie renka duomenis, buvo mokomi taikyti atitinkamus metodus, ir
tokių darbuotojų kaitos dažnumas;



duomenų rinkimo ir skaičiavimo procesų automatizavimo pobūdis ir lygis;



kokybės kontrolės priemonės ir procedūros, kurios atliekamos išorės arba įmonės
vidaus bandymų laboratorijose;



kriterijų ir kiekybinio vertinimo bei ataskaitos teikimo principų sudėtingumas, o
taip pat organizacinių ribų nustatymo metodai.

Kontrolės priemonių efektyvumas (žr. 37D dalies a punkto ii papunktį ir 38D dalies a punktą)
A96.

Labai mažose įmonėse arba įmonėse, turinčiose nepakankamai išvystytas informacines
sistemas, gali būti įgyvendinama nedaug kontrolės priemonių, kurias galėtų nustatyti
praktikuojantis asmuo, arba įmonė gali turėti nedidelį kiekį dokumentuotos
informacijos apie jų buvimą ir įgyvendinimą. Tokiais atvejais, praktikuojantis asmuo
gautų daugiau naudos, jei atliktų tolesnes procedūras, kurios visų pirma yra ne
kontrolių testai. Tačiau labai retais atvejais neesant kontrolės priemonių arba kitų
kontrolės komponentų, gali nepavykti gauti pakankamų tinkamų įrodymų (taip pat žr.
A70–A72 ir A92–A93 dalis).

Įrodymų įtikinamumas (žr. 37K dalies b punktą ir 37D dalies b punktą)
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A97.

Siekdamas gauti įtikinamesnių įrodymų dėl įvertintos didesnės reikšmingo iškraipymo
rizikos, praktikuojantis asmuo gali surinkti daugiau įrodymų arba gauti labiau
susijusių ir patikimesnių įrodymų, pavyzdžiui, pagrindžiančių įrodymų iš įvairių
nepriklausomų šaltinių.

Rizika, kuriai esant būtina atlikti kontrolių testus ir gauti pakankamų tinkamų įrodymų (žr.
38D dalies b punktą)
A98.

Išmetamųjų teršalų kiekybinis vertinimas gali apimti labai automatizuotus procesus,
kai tik nedidelė tokių procesų dalis atliekama rankiniu būdu arba kai visi procesai
atliekami automatizuotai, pavyzdžiui, tokie procesai, kaip nuolatinės stebėsenos
sistema, kurioje svarbi informacija įrašoma, apdorojama ir ataskaitos teikiamos tik
elektronine forma, arba procesai, kai veiklos duomenų apdorojimas yra integruotas į
informacinėmis technologijomis pagrįstą veiklos arba finansinės atskaitomybės
sistemą. Tokiais atvejais:


įrodymai būna tik elektroninės formos, o jų pakankamumas ir tinkamumas
priklauso nuo duomenų tikslumo ir išsamumo kontrolės priemonių
veiksmingumo;



tikimybė, kad informacija bus netinkamai įvesta arba pakeista ir kad tai nebus
nustatyta, gali būti didesnė tais atvejais, kai tinkamos kontrolės priemonės veikia
netinkamai.

Patvirtinimo procedūros (žr. 41D dalis)
A99.

Atliekant išorės patvirtinimų gavimo procedūras galima surinkti svarbių įrodymų apie
tokią informaciją:


trečiosios šalies surinktus duomenis apie veiklą, pavyzdžiui, apie: darbuotojo
keliones lėktuvu, kai tokius duomenis surenka kelionių agentas; objekto gautus
elektros energijos kiekius, kuriuos apskaičiuoja tiekėjas; įmonei priklausančių
transporto priemonių nuvažiuotus kilometrus, kuriuos registruoja išorės
transporto priemonių parko vadovas;



pramonės šakos palyginamuosius duomenis, naudojamus nustatant išmetamųjų
teršalų faktorius;



susitarimų, sutarčių arba sandorių, sudarytų tarp įmonės ir kitos šalies, sąlygas
arba informaciją apie tai, ar kitos šalys ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodo
konkrečius išmetamuosius teršalus, ar jų nenurodo, kai tokia informacija
naudojama vertinant įmonės organizacines ribas;



mėginių laboratorinės analizės pavyzdžiai (pavyzdžiui, įvesties mėginių
šilumingumo vertė).

Analitinės procedūros kaip atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką (žr. 42K–42D
dalis)
A100. Daugeliu atveju dėl fizinio arba cheminio santykio tarp tam tikrų išmetamųjų teršalų ir
kitos rūšies išmatuojamo reiškinio nekintamumo galima parengti labai veiksmingas
analitines procedūras (pavyzdžiui, sunaudoto kuro ir išmesto anglies dioksido bei
azoto oksido santykis).
A101. Taip pat pagrįstai nuspėjami santykiai gali būti tarp išmetamųjų teršalų ir finansinės
arba veiklos informacijos (pavyzdžiui, santykis tarp 2-osios kategorijos taršos dėl
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elektros energijos suvartojimo ir didžiosios knygos sąskaitų, kuriose nurodomas
įsigytas elektros energijos kiekis arba įrenginio veikimo valandos). Kitos analitinės
procedūros gali būti informacijos apie įmonės išmetamuosius teršalus palyginimas su
tokiais išorės duomenimis, kaip pramonės šakos vidutiniai rodikliai; arba tendencijų
per nustatytą laikotarpį analizė, siekiant aptikti anomalijas, kurios bus toliau tiriamos,
ir kelių laikotarpių tendencijų analizė, siekiant nustatyti suderinamumą su informacija
kitomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, objektų įsigijimas arba perleidimas.
A102. Analitinės procedūros gali būti ypač veiksmingos, jei galima lengvai gauti išskaidytos
informacijos arba jei praktikuojantis asmuo turi priežasčių manyti, kad duomenys,
kuriuos ketina naudoti, yra patikimi, pavyzdžiui, jei jie yra gauti iš gerai
kontroliuojamo šaltinio. Kai kuriais atvejais duomenys, kuriuos ketinama naudoti, gali
būti sukaupti finansinės atskaitomybės informacinėje sistemoje arba įvesti į kitą
informacinę sistemą kartu su susijusiais finansiniais duomenimis ir gali būti taikomos
bendros tokių duomenų įvesties kontrolės priemonės. Pavyzdžiui, įsigyto kuro kiekis,
nurodytas tiekėjo sąskaitoje faktūroje, gali būti įvestas tokiomis pačiomis sąlygomis
kaip ir susijusios sąskaitos faktūros, įvedamos į mokėtinų sumų sistemą. Kai kuriais
atvejais ketinami naudoti duomenys gali būti labai svarbūs priimant veiklos
sprendimus, todėl už aptarnaujantis personalas turi juos itin atidžiai patikrinti, arba
jiems turi būti taikomos išorės audito procedūros (pavyzdžiui, kaip jungtinės veiklos
sutarties arba priežiūros institucijos vykdomos priežiūros dalis).
Su įvertinimais susijusios procedūros (žr. 44K–45D)
A103. Kai kuriais atvejais praktikuojantis asmuo turėtų įvertinti, kaip įmonė atsižvelgė į
alternatyvias prielaidas arba rezultatus ir kodėl ji juos atmetė.
A104. Atlikdamas kai kurias riboto užtikrinimo užduotis praktikuojantis asmuo turėtų atlikti
vieną arba keletą 45D dalyje nurodytų procedūrų.
Atranka (žr. 46 dalį)
A105. Atliekant atranką būtina:
a)

Apibrėžti imties dydį, kuris yra pakankamas, kad atrankos rizika būtų sumažinta
iki priimtinai mažo lygio. Kadangi vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį
priimtinas užtikrinimo užduoties rizikos lygis yra mažesnis nei vykdant riboto
užtikrinimo užduotį, todėl ir atrankos rizikos lygis, priimtinas atliekant
detaliuosius testus, turi būti atitinkamai mažesnis. Jei per pakankamo
užtikrinimo užduotį atliekant detaliuosius testus yra naudojama atranka, atrankos
dydis gali būti didesnis nei dydis, naudojamas panašiomis aplinkybėmis per
riboto užtikrinimo užduotį;

b)

pasirinkti atrankos vienetus taip, kad visi atrankos vienetai visumoje turėtų
galimybę būti atrinkti, ir su kiekvienu pasirinktu vienetu atlikti procedūras,
kurios atitinka tikslą. Jei praktikuojantis asmuo negali taikyti parengtų arba
tinkamų alternatyvių procedūrų atrinktam vienetui, atlikdamas kontrolės
priemonių testus šį vienetą jis turi laikyti nuokrypiu nuo nustatytos kontrolės, o
atlikdamas detaliųjų testus – iškraipymu;

c)

ištirti nustatytų nuokrypių ir iškraipymų pobūdį bei priežastį ir įvertinti galimą jų
įtaką audito procedūros tikslui ir kitoms audito sritims;

d)

įvertinti:
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imties rezultatus, įskaitant imtyje nustatytų iškraipymų ekstrapoliaciją
visumai, kai atliekami detalieji testai; ir



ar atranka suteikė tinkamą pagrindą išvadoms apie visumą, kuri buvo
tikrinama.

Apgaulė, įstatymai ir teisės aktai (žr. 47 dalį)
A106. Reaguodamas į per užduotį nustatytą apgaulę arba įtariamą apgaulę praktikuojantis
asmuo galėtų, pavyzdžiui:


aptarti tokį dalyką su įmone;



prašyti įmonės pasikonsultuoti su tinkamos kvalifikacijos trečiąja šalimi, tokia
kaip įmonės teisės patarėjas arba priežiūros institucija;



apsvarstyti tokio dalyko reikšmę palyginti su kitais užduoties aspektais, įskaitant
praktikuojančio asmens rizikos vertinimą ir iš įmonės gautų rašytinių pareiškimų
patikimumą;



gauti teisinį patarimą apie skirtingų veiksmų pasekmes;



informuoti trečiąsias šalis (pavyzdžiui, priežiūros instituciją);



nepateikti užtikrinimo ataskaitos;



atsisakyti vykdyti užduotį.

A107. A106 dalyje nurodyti veiksmai gali būti tinkamas atsakas į įstatymų ir teisės aktų
nesilaikymą arba įtariamą nesilaikymą, kuris nustatomas vykdant užduotį. Tai pat gali
būti tikslinga tokį dalyką aprašyti užtikrinimo ataskaitos „Kitų dalykų“ pastraipoje
remiantis šio TUUS 77 dalimi, išskyrus, kai praktikuojantis asmuo:
a)

padaro išvadą, kad nesilaikymas turi reikšmingos įtakos ŠESD apskaitos
ataskaitai ir kad jis nebuvo tinkamai atspindėtas ŠESD apskaitos ataskaitoje;
arba

b)

įmonė kliudė surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais remiantis
galima būtų įvertinti, ar nesilaikymas, kuris galėtų turėti reikšmingos įtakos
ŠESD apskaitos ataskaitai, iš tikrųjų įvyko ar galėjo įvykti. Tokiu atveju taikoma
3000-ojo TUUS 51 dalis.

Procedūros dėl ŠESD apskaitos ataskaitos duomenų apibendrinimo (žr. 48K–48D dalis)
A108. A71 dalyje yra nurodyta, kad atskaitos apie išmetamuosius teršalus teikimo procesas
plečiasi, todėl yra tikėtina, kad kils informacinių sistemų, kurios svarbios kiekybiškai
vertinant išmetamuosius teršalus ir teikiant atskaitas, sudėtingumo, dokumentavimo ir
formalumo lygis. Jei informacinės sistemos yra nepakankamai išvystytos,
apibendrinimo procesas gali būti labai neformalus. Jei sistemos yra sudėtingesnės,
apibendrinimo procesas gali būti sistemingesnis ir formaliai dokumentuotas.
Praktikuojančio asmens procedūrų dėl koregavimų ir metodo, kuriuo remiantis
praktikuojantis asmuo sutikrina arba suderina ŠESD apskaitos ataskaitos duomenis su
pagrindiniais įrašais, pobūdis ir apimtis priklauso nuo įmonės kiekybinio vertinimo ir
ataskaitos teikimo proceso pobūdžio ir sudėtingumo bei susijusios reikšmingo
iškraipymo rizikos.
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Papildomos procedūros (žr. 49K–49D dalis)
A109. Užtikrinimo užduotis – tai pasikartojantis procesas, todėl praktikuojančio asmens
dėmesį gali patraukti informacija, kuri labai skiriasi nuo informacijos, kuria remiantis
buvo nustatomos planuojamos atlikti procedūros. Atlikdamas planuotas procedūras
praktikuojantis asmuo gali gauti įrodymų, dėl kurių jis turės atlikti papildomų
procedūrų. Tokios procedūros gali būti prašymas įmonei patikrinti dalyką (-us),
kuriuos nustatė praktikuojantis asmuo, ir atlikti ŠESD apskaitos ataskaitos
koregavimus, jei jų reikia.
Nustatyti, ar vykdant riboto užtikrinimo užduotį būtina atlikti papildomas procedūras (žr. 49K
dalį ir 49K dalies b punktą)
A110. Praktikuojantis asmuo gali sužinoti apie dalyką (-us), dėl kurio jis gali manyti, kad
ŠESD apskaitos ataskaita gali būti reikšmingai iškraipyta. Pavyzdžiui, per
apsilankymus vietoje praktikuojantis asmuo gali nustatyti galimą taršos šaltinį, kuris
nėra nurodytas ŠESD apskaitos ataskaitoje. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo
teikia papildomus paklausimus apie tai, ar galimas šaltinis buvo nurodytas ŠESD
apskaitos ataskaitoje. Tokių papildomų procedūrų, atliekamų remiantis 49K dalimi,
apimtis nustatoma remiantis profesiniu sprendimu. Kuo didesnė reikšmingo
iškraipymo tikimybė, tuo labiau įtikinančių įrodymų praktikuojantis asmuo turi
surinkti.
A111. Jei vykdydamas riboto užtikrinimo užduotį praktikuojantis asmuo pastebi dalyką (-us),
dėl kurio jis mano, kad ŠESD apskaitos ataskaita gali būti reikšmingai iškraipyta,
praktikuojantis asmuo turi suplanuoti ir atlikti papildomas procedūras, kurių yra
reikalaujama pagal 49K dalį. Tačiau, jei ir jas atlikdamas praktikuojantis asmuo negali
surinkti pakankamų tinkamų įrodymų, kuriais remiantis galėtų daryti išvadą, kad yra
mažai tikėtina, kad dėl dalyko (-ų) ŠESD apskaitos ataskaita būtų reikšmingai
iškraipyta, arba nustatyti, kad dėl jo ŠESD apskaitos ataskaita nėra reikšmingai
iškraipyta, jis negali daugiau didinti procedūrų apimties.
Nustatytų iškraipymų kaupimas (žr. 50 dalį)
A112. Praktikuojantis asmuo gali nustatyti sumą, už kurią mažesni iškraipymai būtų aiškiai
nesvarbūs ir kurių nereikia kaupti, kadangi praktikuojantis numato, kad tokių sumų
kaupimas neturėtų reikšmingo poveikio ŠESD apskaitos ataskaitai. „Aiškiai
nesvarbus“ nėra kitas būdas pasakyti „nereikšmingas“. Aiškiai nesvarbūs dalykai yra
dalykai, kurie yra visiškai kitokio (mažesnio) dydžio negu šiame TUUS nustatytas
reikšmingumas, ir tai yra dalykai, kurie kiekvienas atskirai ar visi kartu aiškiai
nesukelia padarinių vertinant pagal bet kurį dydžio, pobūdžio ar aplinkybių kriterijų.
Kai yra neapibrėžtumas dėl to, ar vienas ar daugiau dalykų yra aiškiai nesvarbus,
laikoma, kad dalykas nėra aiškiai nesvarbus.
Kitų praktikuojančių asmenų darbo naudojimas
Kitų praktikuojančių asmenų informavimas (žr. 57 dalies a punktą)
A113. Svarbūs dalykai, apie kuriuos užduoties grupė gali informuoti kitus praktikuojančius
asmenis, ir kurie yra susiję su ketinamu naudoti kitų praktikuojančių asmenų darbu,
tokio darbo naudojimo tikslu ir kito praktikuojančio asmens bendravimo su užduoties
grupe forma ir turiniu, gali būti:
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prašymas, kad kitas praktikuojantis asmuo, žinantis kokiose situacijose užduoties
grupė naudos jo darbą, patvirtintų, kad jis bendradarbiaus su užduoties grupe;



kito praktikuojančio asmens darbe naudojamas darbinis reikšmingumas, kuris
gali būti mažesnis nei ŠESD apskaitos ataskaitai nustatytas darbinis
reikšmingumas (ir, jei taikoma, reikšmingumo lygis arba lygiai konkrečios rūšies
išmetamiesiems teršalams ir atskleistai informacijai), ir riba, kurią viršijantys
iškraipymai negali būti laikomi aiškiai nesvarbūs ŠESD apskaitos ataskaitai;



nustatyta ŠESD apskaitos ataskaitos reikšmingo iškraipymo rizika, kuri yra
svarbi kito praktikuojančio asmens darbui, ir prašymas, kad kitas praktikuojantis
asmuo laiku informuotų apie bet kokią kitą riziką, nustatytą per užduotį, kuri gali
būti reikšminga ŠESD apskaitos ataskaitai, ir apie kito praktikuojančio asmens
atsaką į tokią riziką.

Kitų praktikuojančių asmenų informacijos teikimas (žr. 57 dalies a punktą)
A114. Užduoties grupė gali prašyti, kad kitas praktikuojantis asmuo informuotų apie tokius
svarbius dalykus:


ar kitas praktikuojantis asmuo laikėsi etikos reikalavimų, kurie yra svarbūs
vykdant grupės užduotį, o taip pat, ar laikėsi nepriklausomumui ir profesinei
kompetencijai keliamų reikalavimų;



ar kitas praktikuojantis asmuo laikėsi grupės užduoties grupės reikalavimų;



informacija apie įstatymų arba teisės aktų nesilaikymą, dėl kurio ŠESD apskaitos
ataskaita galėtų būti reikšmingai iškraipyta;



neištaisytų iškraipymų, kuriuos per užduotį nustatė kitas praktikuojantis asmuo ir
kurie nėra aiškiai nesvarbūs, sąrašas;



galimo šališkumo rengiant svarbią informaciją požymiai;



bet kokių svarbių vidaus kontrolės trūkumų, kuriuos per užduotį nustatė kitas
praktikuojantis asmuo, aprašymas;



kiti svarbūs dalykai, kuriuos kitas praktikuojantis asmuo pranešė arba ketina
pranešti įmonei, įskaitant apgaulę arba įtariamą apgaulę;



bet kokie kiti dalykai, kurie gali būti susiję su ŠESD apskaitos ataskaita, arba į
kuriuos kitas praktikuojantis asmuo nori atkreipti užduoties grupės dėmesį,
įskaitant rašytiniuose pareiškimuose, kuriuos įmonė turėjo pateikti kito
praktikuojančio asmens prašymu, pastebėtos išimtys;



kiti bendri kito praktikuojančio asmens pastebėjimai, išvados arba nuomonė.

Įrodymai (žr. 57 dalies b punktą)
A115. Svarbūs svarstymai siekiant surinkti įrodymų dėl kito praktikuojančio asmens darbo
gali būti:


aptarti su kitu praktikuojančiu asmeniniu verslo veiklą, susijusią su kito
praktikuojančio asmens darbu ir svarbią rengiant ŠESD apskaitos ataskaitą;



aptarti su kitu praktikuojančiu asmeniu svarbios informacijos reikšmingo
iškraipymo tikimybę;



peržiūrėti kito praktikuojančio asmens reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymo,
atsako į tokią riziką dokumentus ir išvadas.
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Tokie dokumentai gali būti memorandumas, kuriame pateikiamos kito
praktikuojančio asmens išvados dėl nustatytos rizikos.
Rašytiniai pareiškimai (žr. 58 dalį)
A116. Be 58 dalyje numatytų rašytinių pareiškimų, praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad
yra būtina prašyti kitų rašytinių pareiškimų. Paprastai asmuo (-ys), iš kurio
praktikuojantis asmuo prašo rašytinių pareiškimų, yra aukščiausios vadovybės narys
arba už valdymą atsakingi asmenys. Tačiau vadovybės ir valdymo struktūra, kuriai
įtakos turi skirtinga kultūra, teisinės aplinkybės, dydis ir nuosavybės forma, įvairiose
jurisdikcijose ir įmonėse yra nevienoda, todėl šiame TUUS neįmanoma nurodyti, koks
asmuo (-ys), iš kurio reikėtų prašyti rašytinių pareiškimų, būtų tinkamas visų užduočių
atžvilgiu. Pavyzdžiui, įmonė gali būti objektas, kuris nėra savarankiškai veikiantis
juridinis subjektas. Tokiais atvejais, siekiant nustatyti tinkamą vadovaujantį
darbuotoją arba už valdymą atsakingus asmenis, iš kurių būtina prašyti rašytinių
pareiškimų, būtinas profesinis sprendimas.
Pobalansiniai įvykiai (žr. 61 dalį)
A117. Pobalansiniai įvykiai gali būti, pavyzdžiui, valdžios institucija, tokia kaip valstybinė
agentūra, paskelbia pakeistus išmetamųjų teršalų faktorius, pakeičiami susiję įstatymai
arba teisės aktai, įgyjama daugiau mokslinių žinių, vykdomi svarbūs įmonės
struktūriniai pokyčiai, atsiranda galimybė taikyti tikslesnius kiekybinio vertinimo
metodus arba nustatoma svarbi klaida.
Lyginamoji informacija (žr. 62–63 dalis ir 76 dalies c punktą)
A118. Įstatyme arba kitame teisės akte, arba užduoties sąlygose gali būti nurodyti
reikalavimai dėl lyginamosios informacijos pateikimo ŠESD apskaitos ataskaitoje ir
užtikrinimo apie ją pateikimo. Pagrindinis skirtumas tarp finansinių ataskaitų ir ŠESD
apskaitos ataskaitos – ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodomi kiekiai yra per atskirą
laikotarpį išmestų teršalų kiekiai, o ne laikui bėgant sukaupti kiekiai. Todėl pateikta
lyginamoji informacija neturi įtakos einamųjų metų informacijai, išskyrus, kai
išmetamųjų teršalų kiekiai yra registruojami neteisingame laikotarpyje, todėl visi
kiekiai gali būti pagrįsti neteisingo matavimo pradžios laikotarpio duomenimis.
A119. Jei ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodomas išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimo
procentinis dydis arba yra pateikta panaši lyginamoji laikotarpių informacija, labai
svarbu, kad praktikuojantis asmuo įvertintų tokios lyginamosios informacijos
tinkamumą. Tokia informacija gali būti netinkama dėl:
a)

svarbių veiklos pakeitimų palyginti su praėjusiu laikotarpiu;

b)

svarbių konversijos veiksnių pokyčių; arba

c)

vertinimo šaltinių arba metodų nesuderinamumo.

A120. Kai lyginamoji informacija yra pateikiama kartu su einamojo laikotarpio informacija
apie išmestus ŠESD kiekius, tačiau praktikuojančio asmens išvados neapima kai
kurios arba visos tokios lyginamosios informacijos, labai svarbu, kad tokios
informacijos padėtis būtų aiškiai nurodyta ŠESD apskaitos ataskaitoje ir užtikrinimo
ataskaitoje.
Tikslinimai (žr. 62 dalies a punktą)

58

3410-asis TUUS

UŽTIKRINIMO UŽDUOTYS DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS
ATASKAITŲ

A121. Ankstesnio laikotarpio ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodyti kiekiai gali būti tikslinami
remiantis įstatymais, teisės aktais arba taikomais kriterijais, nes, pavyzdžiui, įgyjama
daugiau mokslinių žinių, atliekami svarbūs struktūriniai įmonės pakeitimai, atsiranda
galimybė taikyti tikslesnius kiekybinio vertinimo metodus arba nustatoma svarbi
klaida.
Procedūrų taikymas lyginamajai informacijai (žr. 63 dalies a punktą)
A122.

Jei atlikdamas riboto užtikrinimo užduotį, kuri apima užtikrinimą dėl lyginamosios
informacijos, praktikuojantis asmuo sužino, kad pateikta informacija gali būti
reikšmingai iškraipyta, jis turi atlikti procedūras vadovaudamasis 49K dalies
reikalavimais. Jei jis atlieka pakankamo užtikrinimo užduotį, jis turi atlikti tokias
procedūras, kurių pakaktų suformuoti nuomonę apie lyginamąją informaciją.

A123.

Jei atliekant užduotį nebūtinas užtikrinimas dėl lyginamosios informacijos,
praktikuojantis asmuo, atlikdamas procedūras 63 dalies a punkte nurodytomis
aplinkybėmis, privalo vykdyti etinę pareigą sąmoningai atsiriboti nuo iš esmės
klaidingos arba klaidinančios informacijos.

Kita informacija (žr. 64 dalį)
A124.

A125.

ŠESD apskaitos ataskaita gali būti skelbia kartu su kita informacija, kurios neapima
praktikuojančio asmens išvados, pavyzdžiui, ŠESD apskaitos ataskaita gali būti
pateikiama kaip įmonės metinės ataskaitos arba tvarumo ataskaitos dalis, arba
pateikiama kartu tokia kita informacija apie klimato kaitą:


strateginė analizė, įskaitant ataskaitą, kurioje nurodoma, kokios įtakos įmonės
strateginiams tikslams turėjo klimato kaita;



paaiškinimas apie dabartinę ir numatytą reikšmingą riziką bei galimybes,
susijusias su klimato kaita, ir jų kokybinis vertinimas;



atskleista informacija apie įmonės veiksmus, įskaitant jos ilgalaikius ir
trumpalaikius planus dėl su klimato kaita susijusios rizikos mažinimo, tokio
mažinimo galimybes ir poveikį;



atskleista informacija apie ateities perspektyvas, įskaitant tendencijas ir
veiksnius, susijusius su klimato kaita, kuri gali turėti įtakos įmonės strategijai
arba planuojamai jos įgyvendinimo trukmei;



valdymo procesų ir įmonės išteklių, kurie buvo skirti su klimato kaita
susijusiems dalykams nustatyti, valdyti ir prižiūrėti, aprašymas.

Kai kuriais atvejais įmonė gali paskelbti informaciją apie išmetamųjų teršalų
kiekius, kurie buvo apskaičiuoti remiantis ne tuo pačiu pagrindu, kaip skaičiuojant
ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktus kiekius, pavyzdžiui, tokia kita informacija
galėjo būti parengta vadovaujantis tais pačiais principais, tačiau išmetamieji teršalų
kiekiai yra perskaičiuoti siekiant pašalinti nepasikartojančių įvykių, tokių kaip
naujosios elektrinės paleidimas arba objekto uždarymas, įtaką. Praktikuojantis
asmuo taip pat gali siekti, kad tokia informacija būtų pašalinta, jei ji buvo parengta
taikant metodus, kurie yra neleidžiami pagal ŠESD apskaitos ataskaitos rengimo
kriterijus. Praktikuojantis asmuo taip pat gali siekti, kad būtų pašalinta bet kokia
aiškinamoji informacija, kuri yra nesuderinta su ŠESD apskaitos ataskaitoje
pateiktais kiekybiniais duomenimis arba kuri negali būti pagrįsta (pavyzdžiui,
hipotetinės prognozės arba tvirtinimai apie būsimuosius veiksmus).
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A126.

Tolesni veiksmai, kurių būtina imtis, jei dėl kitos informacijos gali sumažėti ŠESD
apskaitos ataskaitos ir užtikrinimo ataskaitos patikimumas, yra, pavyzdžiui:


prašyti įmonės pasikonsultuoti su kvalifikuota trečiąja šalimi, tokia kaip įmonės
teisės patarėjas;



gauti teisinį patarimą apie skirtingų veiksmų pasekmes;



bendrauti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, priežiūros institucija;



nepateikti užtikrinimo ataskaitos;



atsisakyti vykdyti užduotį, jei toks atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomus
įstatymus arba teisės aktus;



aprašyti dalyką užtikrinimo ataskaitoje.

Dokumentavimas
Atliktų procedūrų ir gautų įrodymų dokumentavimas (žr. 15 ir 65–65 dalis)
A127.

22

3000-ajame TUUS nurodyta, kad praktikuojantis asmuo turi dokumentuoti dalykus,
kurie suteikia svarbių įrodymų, pagrindžiančių užtikrinimo išvadą ir patvirtinančių,
kad užduotis buvo atlikta vadovaujantis TUUS.22 Toliau yra pateikti dalykų, kuriuos
reikėtų nurodyti užduoties dokumentuose, pavyzdžiai:


apgaulė: reikšmingo iškraipymo rizika ir procedūrų, kuriomis siekiama nustatyti
apgaulę, pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis, taip pat informacija apie apgaulę,
perduota įmonei, priežiūros institucijai ir kitiems;



įstatymai ir teisės aktai: nustatytas arba įtariamas įstatymų ir teisės aktų
nesilaikymas bei pasitarimo su įmone ir kitomis šalimis, kurios nepriklauso
įmonei, rezultatai;



planavimas: bendra užduoties strategija, užduoties planas ir bet kokie reikšmingi
pokyčiai atliekant užduotį bei tokių pokyčių priežastys;



reikšmingumas: šie dydžiai ir veiksniai, į kuriuos buvo atsižvelgta nustatant
tokius dydžius: ŠESD apskaitos ataskaitos reikšmingumas; tam tikros rūšies
išmetamųjų teršalų reikšmingumo lygis arba lygiai, arba atskleista informacija,
jei tai yra taikoma; darbinis reikšmingumas; užduoties eigoje patikslintas
reikšmingumas.



reikšmingo iškraipymo rizika: pagal 29 dalį reikalaujamas pasitarimas ir priimti
svarbūs sprendimai, pagrindiniai įgyto supratimo apie kiekvieną 23 dalyje
nurodytą įmonės ir jos aplinkos aspektą elementai ir reikšmingo iškraipymo
rizika, dėl kurios, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, būtina atlikti
tolesnes procedūras;



tolesnės procedūros: atliktų tolesnių procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir
apimtis, tokių tolesnių procedūrų ryšys su reikšmingo iškraipymo rizika ir tokių
procedūrų rezultatai;



iškraipymų vertinimas: suma, už kurią mažesnės iškraipymų sumos bus
laikomos aiškiai nesvarbios, per užduotį sukaupti iškraipymai, nuoroda, ar tokie
iškraipymai buvo ištaisyti, ir praktikuojančio asmens išvada apie tai, ar
neištaisyti iškraipymai yra reikšmingi atskirai arba kartu bei tokios išvados
pagrindas.

3000-ojo TUUS 42 dalis
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Dalykai, paaiškėję po užtikrinimo ataskaitos datos (žr. 68 dalį)
A128.

Išskirtinių aplinkybių pavyzdžiai būtų faktai, apie kuriuos praktikuojantis asmuo
sužino po užtikrinimo ataskaitos išleidimo datos, tačiau kurie buvo tokią datą ir dėl
kurių, jei būtų žinomi tokią datą, būtų keičiama ŠESD apskaitos ataskaita arba
praktikuojantis asmuo būtų keitęs savo išvadą, pateiktą užtikrinimo ataskaitoje,
pavyzdžiui, buvo nustatyta svarbi neištaisyta klaida. Dėl to atlikti užduoties
dokumentų pakeitimai yra peržiūrimi vadovaujantis audito įmonės politika ir
procedūromis bei atsižvelgiant į peržiūros įsipareigojimus, nurodytus 1-ąjame
TKKS. Užduoties partneris prisiima galutinę atsakomybę už pakeitimus.23

Galutinės užduoties bylos sudarymas (žr. 69 dalį)
A129.

Pagal 1-ąjį TKKS (arba nacionalinius reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežtesni)
yra reikalaujama, kad audito įmonės įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias
galima būtų laiku baigti sudaryti galutines užduoties bylas.24 Tinkamas terminas, per
kurį turi būti baigta rengti galutinė užduoties byla, paprastai būna ne vėliau kaip 60
dienų po užduoties ataskaitos datos.25

Užduoties kokybės kontrolės peržiūra (žr. 71 dalį)
A130.

Kiti dalykai, kurie gali būti svarstomi užduoties kokybės kontrolės peržiūroje, yra:


užduoties grupės įvertintas audito įmonės nepriklausomumas atliekant konkrečią
užduotį;



ar buvo tinkamai konsultuojamasi dėl nuomonių skirtumų ar kitais sudėtingais
arba ginčytinais klausimais, ir kokios yra šių konsultacijų išvados;



ar peržiurai atrinkti užduoties dokumentai parodo su reikšmingais sprendimais
susijusį atliktą darbą ir patvirtina padarytas išvadas.

Užtikrinimo išvados rengimas
Taikomų kriterijų aprašymas (žr. 74 dalies d punktą ir 76 dalies g punkto iv papunktį)
A131.

23

Rengdama ŠESD apskaitos ataskaitą, įmonė privalo ŠESD apskaitos ataskaitos
aiškinamąjame rašte pateikti tinkamą taikomų kriterijų aprašymą. Remdamiesi tokiu
aprašymu numatomi vartotojai gali sužinoti, pagal kokią sistemą buvo parengta
ŠESD apskaitos ataskaita. Toks aprašymas yra itin svarbus tais atvejais, kai kriterijai
dėl konkrečių dalykų nurodymo ŠESD apskaitos ataskaitoje reikšmingai skiriasi,
pavyzdžiui: kurie atimami išmetamųjų teršalų kiekiai, jei tokių yra, yra nurodyti;
kaip jie buvo apskaičiuoti ir kas juos sudaro; kokiu pagrindus remiantis buvo
nustatyta, kokią 3-iosios kategorijos taršą nurodyti ataskaitoje ir kaip buvo
nustatytas tokios taršos kiekis.

1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų
užduotis, kokybės kontrolė“ 32–33 dalys

24

1-ojo TKKS 45 dalis

25

1-ojo TKKS A54 dalis
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A132.

Aprašymas, kad ŠESD apskaitos ataskaita yra parengta vadovaujantis konkrečiais
kriterijais, yra tinkamas tik tais atvejais, kai ŠESD apskaitos ataskaita atitinka visus
tokių kriterijų, kurie galioja laikotarpiu, už kurį rengiama ŠESD apskaitos ataskaita,
reikalavimus.

A133.

Taikomų kriterijų aprašymas vartojant netikslią apibrėžiamąją arba apribojamąją
kalbą (pavyzdžiui, „ŠESD apskaitos ataskaita iš esmės atitinka XYZ reikalavimus“)
yra netinkamas aprašymas, nes gali klaidinti ŠESD apskaitos ataskaitos vartotojus.

Užtikrinimo ataskaitos turinys
Užtikrinimo ataskaitų pavyzdžiai (žr. 76 dalį)

A134.

2 priede yra pateikti užtikrinimo ataskaitų dėl ŠESD apskaitos ataskaitų pavyzdžiai, į
kuriuos įtraukiami 76 dalyje aprašyti elementai.

Informacija, kurios neapima praktikuojančio asmens išvados (žr. 76 dalies c punktą)
A135.

Jei ŠESD apskaitos ataskaitoje yra pateikta informacija, tokia kaip lyginamoji
informacija, kurios praktikuojančio asmens išvados neapima, siekiant išvengti
nesusipratimų ir per didelio pasitikėjimo informacija, kuriai negautas užtikrinimas,
paprastai ŠESD apkaistos ataskaitoje ir praktikuojančio asmens užtikrinimo
ataskaitoje tokia informacija nurodoma kaip informacija, kuriai užtikrinimo nebuvo
gauta.

Atimami išmetamųjų teršalų kiekiai (žr. 76 dalies f punktą)
A136.

Jei ŠESD apskaitos ataskaitoje yra nurodomi atimami išmetamųjų teršalų kiekiai,
užtikrinimo ataskaitoje būtino pateikti teiginio formuluotė gali labai skirtis
atsižvelgiant į aplinkybes.

A137.

Galimybės gauti svarbios ir patikimos informacijos apie kompensacijas ir kitus
atimamus išmetamųjų teršalų kiekius, o taip pat ir galimybės gauti įrodymų, kuriais
praktikuojantis asmuo galėtų pagrįsti įmonės prašomus suteikti atimamus
išmetamųjų teršalų kiekius, yra labai nevienodos.

A138.

Kadangi atimamų išmetamųjų teršalų pobūdis yra labai įvairus, o procedūrų, kurias
praktikuojantis asmuo gali taikyti atimamiems išmetamųjų teršalų kiekiams, skaičius
ir įvairovė dažniausiai būna mažesnė, todėl šiame TUUS yra reikalaujama
užtikrinimo ataskaitoje nurodyti atimamus išmetamųjų teršalų kiekius (jei tokių yra),
kuriuos apima praktikuojančio asmens išvados, ir įrašyti teiginį dėl praktikuojančio
asmens atsakomybės už tokius atimamus kiekius.

A139.

Praktikuojančio asmens teiginys dėl atsakomybės už atimamus išmetamųjų teršalų
kiekius, kai tokius atimamus išmetamuosius teršalų kiekius sudaro kompensacijos,
gali būti formuluojamas taip: „ŠESD apskaitos ataskaitoje nurodyti ABC atimami
išmetamųjų teršalų kiekiai – yyy tonų CO2-e per metus – yra susiję su
kompensacijomis. Atlikome procedūras, siekdami nustatyti, ar tokios kompensacijos
buvo įsigytos per ataskaitinius metus ir ar ŠESD apskaitos ataskaitoje yra pateikta
tinkama susijusių sutarčių ir dokumentų santrauka. Tačiau neatlikome jokių
procedūrų dėl tokių kompensacijų išorės tiekėjų ir neišreiškiame nuomonės apie tai,
ar dėl tokių kompensacijų buvo išmesta yyy tonų mažiau CO2-e ar bus mažiau
išmesta ateityje.“
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Užtikrinimo ataskaitos naudojimas (žr. 76 dalies g punkto iii papunktį)
A140.

Užtikrinimo ataskaitoje praktikuojantis asmuo gali nurodyti ne tik užtikrinimo
ataskaitos adresatą, bet ir į ją įtraukti formuluotę, skirtą nurodyti, kokiems tikslams
arba kokiems numatomiems vartotojams ataskaita buvo parengta. Pavyzdžiui, jei
ŠESD apskaitos ataskaita bus pateikta visuomenei, ŠESD apskaitos ataskaitos
aiškinamąjame rašte ir užtikrinimo ataskaitoje reikėtų pateikti teiginį, kad atskaita
yra skirta vartotojams, kurie turi pakankamai žinių apie su ŠESD susijusią veiklą ir
kurie pakankamai atidžiai išanalizavo ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktą
informaciją bei supranta, kad ŠESD apskaitos ataskaita yra parengta ir užtikrinimas
yra pateiktas atsižvelgiant į atitinkamo lygio reikšmingumą.

A141.

Be to, praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad reikėtų įtraukti formuluotę, kurioje
būtų nurodomas draudimas platinti užtikrinimo ataskaitą, išskyrus numatomiems
vartotojams, ją naudoti kitiems vartotojams arba kitais tikslais.

Praktikuojančio asmens atliktų procedūrų santrauka (žr. 76 dalies h punkto ii papunktį)
A142.

Atliekant pakankamo užtikrinimo užduotį užtikrinimo ataskaitos formuluotė
paprastai būna standartinė ir apima trumpą atliktų procedūrų aprašymą. Taip yra
todėl, kad vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį įvairaus detalumo lygio
informacija apie atliktas konkrečias procedūras nepadės vartotojams suprasti, kad
visais atvejais, kai išleidžiama nemodifikuota ataskaita, buvo surinkta pakankamų
tinkamų įrodymų, kuriais remiantis praktikuojantis asmuo gali pareikšti nuomonę.

A143.

Atliekant riboto užtikrinimo užduotį būtina aprašyti atliktų procedūrų pobūdį,
atlikimo laiką ir apimtį, kad numatomi vartotojai galėtų suprasti riboto užtikrinimo
ataskaitoje pateiktą išvadą. Paprastai atlikus riboto užtikrinimo užduotį
praktikuojančio asmens procedūros yra aprašomos išsamiau nei atlikus pakankamo
užtikrinimo užduotį. Taip pat reikėtų aprašyti procedūras, kurios nebuvo atliktos,
tačiau kurios paprastai atliekamos vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį. Tačiau
ne visada yra įmanoma nurodyti visas tokias procedūras, nes reikiamas
praktikuojančio asmens supratimas ir reikšmingo iškraipymo rizikos įvertinimas yra
ne toks išsamus, kaip atliekant pakankamo užtikrinimo užduotį.
Veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti nustatant, ką ir kiek išsamiai aprašyti, yra šie:

A144.



įmonei būdingos aplinkybės (pvz., kitoks įmonės veiklos pobūdis palyginti su
veikla, būdinga sektoriuje, kurioje įmonė veikia);



specifinės užduoties sąlygos, kurios turėjo įtakos atliktų procedūrų pobūdžiui ir
apimčiai;



numatomų vartotojų lūkesčiai dėl ataskaitoje pateiktos informacijos išsamumo
lygio remiantis praktika rinkoje arba taikomais įstatymais ar teisės aktais.

Aprašant procedūras, atliktas vykdant riboto užtikrinimo užduotį, labai svarbu, kad
tai būtų atliekama laikantis objektyvumo principo, tačiau aprašymas turi būti ne
pernelyg glaustas, kad nekiltų neaiškumų, ne pernelyg išsamus, pagražintas arba
leidžiantis suprasti, kad buvo gautas pakankamas užtikrinimas. Taip pat labai
svarbu, kad remiantis aprašymu negalima būtų susidaryti nuomonės, kad buvo
atlikta sutartų procedūrų užduotis, ir kad daugeliu atveju tokiame aprašyme nebūtų
nurodomas visas darbo planas.
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Praktikuojančio asmens parašas (žr. 76 dalies k punktą)
A145.

Praktikuojančio asmens parašas – tai praktikuojančio asmens įmonės pavadinimas
arba jo vardas ir pavardė, arba abu – atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama
konkrečioje jurisdikcijoje. Be praktikuojančio asmens parašo konkrečiose
jurisdikcijose gali būti reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo užtikrinimo
ataskaitoje nurodytų savo profesinį vardą arba kitą faktą, įrodantį, kad praktikuojantį
asmenį arba audito įmonę pripažino atitinkama licencijas išduodanti institucija,
veikianti tokioje jurisdikcijoje.

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos (žr. 77 dalį)
A146.

Labai dažnai naudojant „Dalyko pabrėžimo“ arba „Kitų dalykų“ pastraipas,
sumažėja praktikuojančio asmens informavimo apie tokius dalykus veiksmingumas.

A147.

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipą galima būtų naudoti, kai, pavyzdžiui, buvo taikyti
skirtingi kriterijai arba kriterijai buvo tikslinti, atnaujinti arba kitaip aiškinami
palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir tai turėjo didelės įtakos ataskaitoje
nurodytiems išmetamųjų teršalų kiekiams, arba kai dalį laikotarpio neveikė sistema,
naudota skaičiuoti išmetamuosius teršalų kiekius, todėl tokiu laikotarpiu išmetamųjų
teršalų kiekiai buvo skaičiuojami ekstrapoliacijos būdu ir tai buvo nurodyta ŠESD
apskaitos ataskaitoje.

A148.

„Kitų dalykų“ pastraipą galima naudoti, kai, pavyzdžiui, nuo praėjusio laikotarpio
reikšmingai pasikeitė užduoties apimtis, tačiau toks dalykas nebuvo nurodytas ŠESD
apskaitos ataskaitoje.

A149.

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipoje turi būti pateikta aiški nuoroda į pabrėžiamą dalyką
ir ŠESD apskaitos ataskaitos dalį, kurioje galima rasti svarbią atskleistą informaciją,
išsamiai apibudinančią tokį dalyką. Joje taip pat būtina nurodyti, kad praktikuojančio
asmens išvada dėl dalyko, kurį jis pabrėžia, nėra modifikuota. (taip pat žr. A125
dalį)

A150.

„Kitų dalykų“ pastraipos turinys aiškiai parodo, kad tokių kitų dalykų nereikia
pateikti ir atskleisti ŠESD apskaitos ataskaitoje. Pagal 77 dalį „Kitų dalykų“
pastraipą galima pateikti tik apie tokius dalykus, kurie yra svarbūs vartotojams,
norintiems suprasti užduotį, praktikuojančio asmens atsakomybę arba užtikrinimo
ataskaitą, kuriuos, praktikuojančio asmens nuomone, būtina nurodyti užtikrinimo
ataskaitoje. (taip pat žr. A124 dalį)

A151.

Jei užtikrinimo ataskaitoje yra pateikiamos praktikuojančio asmens rekomendacijos
dėl įmonės informacinės sistemos gerinimo, gali susidaryti įspūdis, kad į tokius
dalykus nebuvo tinkamai atsižvelgta rengiant ŠESD apskaitos ataskaitą. Tokios
rekomendacijos turėtų būti pateiktos, pavyzdžiui, vadovybės laiške arba išsakytos
per pasitarimą su už valdymą atsakingais asmenimis. Siekiant priimti sprendimus, ar
užtikrinimo ataskaitoje pateikti rekomendacijas, būtina apsvarstyti, ar jų pobūdis
atitinka numatomų vartotojų informacinius poreikius ir ar jų formuluotė yra tinkama,
kad numatomi vartotojai galėtų ją tinkamai suprasti ir nelaikyti sąlygine
praktikuojančio asmens nuomone apie ŠESD apskaitos ataskaitą.

A152.

„Kitų dalykų“ pastraipoje negali būti informacijos, kurią draudžiama pateikti pagal
įstatymus, teisės aktus arba kitus profesinius standartus, pavyzdžiui, etikos
standartus, susijusius su informacijos konfidencialumu. „Kitų dalykų“ pastraipoje
taip pat negali būti informacijos, kurią privalo pateikti vadovybė.
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1 priedas
(žr. A8–A14 dalis)

Išmetamieji teršalai, pašalinami ir atimami išmetamieji teršalai

Išmetamieji
teršalai
(A)

Pašalinami
išmetamieji
teršalai

Energija

Įmonės organizacinės ribos

Įmonė
Mažesnė
tarša

Tiekėjai
(F)
Klientai

Mokėjimai

A – tiesiogiai išmetami teršalai arba 1-osios kategorijos tarša (žr. A8 dalį).
B – pašalinamas išmetamųjų teršalų kiekis (teršalai, kurie buvo išmesti įmonės ribose, tačiau
buvo surinkti ir saugomi tokiose ribose jų neišleidžiant į atmosferą. Jie dažniausiai
registruojami bendrosiomis vertėmis, t.y. 1-osios kategorijos taršos kiekis ir pašalinamas
išmetamųjų teršalų kiekis) (žr. A14 dalį).
C – pašalinamas išmetamųjų teršalų kiekis (teršalai, kurias įmonė pašalino iš atmosferos) (žr.
A14 dalį).
D – tai veiksmai, kurių įmonė imasi siekdama sumažinti išmetamųjų teršalų kiekius. Tokiais
veiksmais galima sumažinti 1-osios kategorijos taršą (pavyzdžiui, naudojant mažiau kuro
suvartojančias transporto priemones), 2-osios kategorijos taršą (pavyzdžiui, instaliuojant
saulės baterijas ir taip sumažinant įsigyjamos elektros energijos kiekį) arba 3-iosios
kategorijos taršą (pavyzdžiui, mažinant verslo kelionių skaičių arba parduodant produktus,
kurie sunaudoja mažiau elektros energijos). Įmonė gali tokius veiksmus aprašyti ŠESD
apskaitos ataskaitos aiškinamąjame rašte, tačiau tokia informacija turi įtakos išmetamųjų
teršalų, pateikiamų įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje, kiekybiniam vertinimui, jeigu
ataskaitoje nurodomi išmetamųjų teršalų kiekiai yra mažesni nei turėtų būti arba jeigu
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekiai yra išmetamųjų teršalų kiekiai, atimami remiantis
taikomais kriterijais (žr. A11 dalį).
3410-ojo TUUS 1 PRIEDAS

65

UŽTIKRINIMO UŽDUOTYS DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS
ATASKAITŲ

E – 2-osios kategorijos tarša (žr. A9 dalį).
E – 3-iosios kategorijos tarša (žr. A10 dalį).
G – atimami išmetamieji teršalų kiekiai, įskaitant įsigytas kompensacijas (žr. A11–A13 dalis).
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2 priedas
(žr. A134 dalį)

Užtikrinimo ataskaitų dėl ŠESD apskaitos ataskaitos pavyzdžiai
1-asis pavyzdys:
Aplinkybės apima tokius dalykus:


pakankamo užtikrinimo užduotis;



įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje nėra nurodyti 3-iosios kategorijos taršos
kiekiai;



įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje nėra nurodyti atimami išmetamųjų teršalų
kiekiai;



ŠESD apskaitos ataskaitoje nepateikta lyginamoji informacija.

Ši pavyzdinė ataskaita yra rekomendacinio, todėl nėra išsami ir tinkama visoms situacijoms.
NEPRIKLAUSOMA PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PAKANKAMO UŽTIKRINIMO
ATASKAITA DĖL ABC ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ (ŠESD)
APSKAITOS ATASKAITOS
[Tam tikras adresatas]
Ataskaita dėl ŠESD apskaitos ataskaitos (ši antraštė nėra būtina, jei ataskaitą sudaro tik ši
skiltis)
Atlikome toliau pateikiamos ABC įmonės ŠESD apskaitos ataskaitos, parengtos už metus,
pasibaigusius 20X1 m. gruodžio 31 d., ir apimančios išmetamųjų ŠESD aprašą ir aiškinamąjį
raštą, pateiktą xx–yy puslapiuose, pakankamo užtikrinimo užduotį. [Šią užduotį įvykdė įvairių
sričių specialistų grupė, kurią sudaro užtikrinimo užduotį atlikę praktikuojantys asmenys,
inžinieriai ir aplinkosaugos specialistai.]1
ABC įmonės atsakomybė už ŠESD apskaitos ataskaitą
ABC įmonė yra atsakinga už ŠESD apskaitos ataskaitos parengimą pagal [taikomus
kriterijus2], kurių taikymas yra paaiškintas ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje. Tokia
atsakomybė – tai vidaus kontrolės priemonių, susijusių su ŠESD apskaitos ataskaitos, kurioje
nėra reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės arba klaidų, rengimas, diegimas ir palaikymas.

1

Šis sakinys turi būti ištrintas, jei jo negalima pritaikyti užduočiai (pavyzdžiui, jei užduotis buvo pateikti ataskaitą dėl 2-osios
kategorijos taršos ir užduotyje nedalyvavo kiti ekspertai).

2

[Taikomus kriterijus] galima nemokamai atsisiųsti iš www.######.org.
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[Kaip nurodyta ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje,]3 ŠESD kokybiniam vertinimui yra
būdingas neapibrėžtumas dėl nepakankamų mokslinių žinių, naudojamų nustatant išmetamųjų
teršalų faktorius ir vertes, kurios yra naudojamos siekiant bendrai pateikti skirtingas
išmetamąsias dujas.

Mūsų nepriklausomumas ir kokybės kontrolė
Laikėmės Buhalterių profesionalų etikos kodekso, kurį išleido Tarptautinių buhalterių etikos
standartų valdyba, ir kuriame yra nurodyti nepriklausomumo ir kiti reikalavimai, remiantis
pagrindiniais
sąžiningumo,
objektyvumo,
profesinės
kompetencijos,
atidumo,
konfidencialumo ir profesionalaus elgesio principais.
Remdamasi 1-uoju Tarptautiniu kokybės kontrolės standartu4 [audito įmonės pavadinimas]
palaiko kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotą politiką ir procedūras dėl etikos
reikalavimų, profesionalų standartų ir taikomų įstatymų arba teisės aktų reikalavimų
laikymosi.
Mūsų atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti nuomonę apie šią ŠESD apskaitos ataskaitą remiantis
surinktais įrodymais. Mes atlikome pakankamo užtikrinimo užduotį remdamiesi 3410-uoju
Tarptautiniu užtikrinimo užduočių standartu „Užtikrinimo užduotys dėl šiltnamio efektą
sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų“ (3410-uoju TUUS), kurį išleido Tarptautinė audito ir
užtikrinimo standartų valdyba. Šiame standarte nustatyta, kad mes turime suplanuoti ir atlikti
užduotį taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog ŠESD apskaitos ataskaitoje nėra
reikšmingų iškraipymų.
Remiantis 3410-uoju TUUS atliekama pakankamo užtikrinimo užduotis apima procedūras,
kurias atliekant siekiama surinkti įrodymų dėl išmetamųjų teršalų kiekybinio vertinimo ir
ŠESD apskaitos ataskaitoje pateiktos susijusios informacijos. Pasirinktų procedūrų pobūdis,
atlikimo laikas ir apimtis priklauso nuo praktikuojančio asmens sprendimo, įskaitant ŠESD
apskaitos ataskaitos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos įvertinimą.
Vertindami šią riziką, mes atsižvelgėme į vidaus kontrolę, susijusią su ABC įmonės ŠESD
apskaitos ataskaitos rengimu. Pakankamo užtikrinimo užduotis apima:


[taikomų kriterijų] taikymo tinkamumo ABC įmonės aplinkybėmis įvertinimą, kurių
taikymas yra paaiškintas ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje, ir kuriais remiantis
parengta ŠESD apskaitos ataskaita;



taikytų kiekybinio vertinimo metodų ir ataskaitos teikimo principų tinkamumo ir ABC
įmonės atliktų įvertinimų racionalumo įvertinimą; ir



bendro ŠESD apskaitos ataskaitos pateikimo įvertinimą.

Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

3

Jei ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje nėra būdingo neapibrėžtumo aprašymo, šis sakinys turi būti ištrintas.

4

1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų
užduotis, kokybės kontrolė“
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Nuomonė
Mūsų nuomone, ŠESD apskaitos ataskaita už metus, kurie pasibaigia 20X1 m. gruodžio 31 d.,
visais reikšmingais atžvilgiais yra parengta vadovaujantis [taikomais kriterijais], kaip tai
paaiškinta ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje.
Ataskaita dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų (taikoma tik kai kurioms
užduotims)
[Šios užtikrinimo ataskaitos dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į praktikuojančio
asmens kitų pateikimo pareigų pobūdį].
[Praktikuojančio asmens parašas]
[Užtikrinimo ataskaitos data]
[Praktikuojančio asmens adresas]
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2-asis pavyzdys:
Aplinkybės apima tokius dalykus:


riboto užtikrinimo užduotis;



įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje nėra nurodyti 3-iosios kategorijos taršos kiekiai;



įmonės ŠESD apskaitos ataskaitoje nėra nurodyti atimami išmetamųjų teršalų kiekiai;



ŠESD apskaitos ataskaitoje nepateikta lyginamoji informacija.

Ši pavyzdinė ataskaita yra rekomendacinio, todėl nėra išsami ir tinkama visoms situacijoms.
NEPRIKLAUSOMA PRAKTIKUOJANČIO ASMENS RIBOTO UŽTIKRINIMO
ATASKAITA DĖL ABC ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ (ŠESD)
APSKAITOS ATASKAITOS
[Tam tikras adresatas]
Ataskaita dėl ŠESD apskaitos ataskaitos (ši antraštė nėra būtina, jei ataskaitą sudaro tik ši
skiltis)
Atlikome toliau pateikiamos ABC įmonės ŠESD apskaitos ataskaitos, parengtos už metus,
pasibaigusius 20X1 m. gruodžio 31 d., ir apimančios išmetamų ŠESD aprašą [ir aiškinamąjį
raštą, pateiktą xx–yy puslapiuose], riboto užtikrinimo užduotį. [Šią užduotį įvykdė įvairių
sričių specialistų grupė, kurią sudaro užtikrinimo užduotį atlikę praktikuojantys asmenys,
inžinieriai ir aplinkosaugos specialistai.]5
ABC įmonės atsakomybė už ŠESD apskaitos ataskaitą
ABC įmonė yra atsakinga už ŠESD apskaitos ataskaitos parengimą pagal [taikomus
kriterijus6], kurių taikymas yra paaiškintas ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje. Tokia
atsakomybė – tai vidaus kontrolės priemonių, susijusių su ŠESD apskaitos ataskaitos, kurioje
nėra reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės arba klaidų, rengimas, diegimas ir palaikymas.
[Kaip nurodyta ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje,]7 ŠESD kokybiniam vertinimui yra
būdingas neapibrėžtumas dėl nepakankamų mokslinių žinių, naudojamų nustatant išmetamųjų
teršalų faktorius ir vertes, kurios yra naudojamos siekiant bendrai pateikti skirtingas
išmetamąsias dujas.
Mūsų nepriklausomumas ir kokybės kontrolė
Laikėmės Buhalterių profesionalų etikos kodekso, kurį išleido Tarptautinių buhalterių etikos
standartų valdyba, ir kuriame yra nurodyti nepriklausomumo ir kiti reikalavimai, remiantis
pagrindiniais
sąžiningumo,
objektyvumo,
profesinės
kompetencijos,
atidumo,
konfidencialumo ir profesionalaus elgesio principais.
Remdamasi 1-uoju Tarptautiniu kokybės kontrolės standartu8 [audito įmonės pavadinimas]
palaiko kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotą politiką ir procedūras dėl etikos
5

Šis sakinys turi būti ištrintas, jei jo negalima pritaikyti užduočiai (pavyzdžiui, jei užduotis buvo pateikti ataskaitą dėl 2-osios kategorijos
taršos ir užduotyje nedalyvavo kiti ekspertai).

6

[Taikomus kriterijus] galima nemokamai atsisiųsti iš www.######.org.

7

Jei ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje nėra būdingo neapibrėžtumo aprašymo, šis sakinys turi būti ištrintas.

8

1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų
užduotis, kokybės kontrolė“
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reikalavimų, profesionalų standartų ir taikomų įstatymų arba teisės aktų reikalavimų
laikymosi.
Mūsų atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šią ŠESD apskaitos ataskaitą pareikšti riboto užtikrinimo išvadą
remiantis atliktomis procedūromis ir surinktais įrodymais. Mes atlikome riboto užtikrinimo
užduotį remdamiesi 3410-uoju Tarptautiniu užtikrinimo užduočių standartu „Užtikrinimo
užduotys dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų“ (3410-uoju TUUS), kurį
išleido Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba. Šiame standarte nustatyta, kad
mes planuotume ir atliktume užduotį taip, kad gautume ribotą užtikrinimą, jog ŠESD
apskaitos ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų.
Riboto užtikrinimo užduotis, atlikta remiantis 3410-uoju TUUS, apima [taikomų kriterijų],
kuriais remiantis buvo parengta ŠESD apskaitos ataskaita, tinkamumo ABC įmonės
aplinkybėmis vertinimą, ŠESD apskaitos ataskaitos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba
klaidos rizikos vertinimą, reagavimą į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką, kuris yra
būtinas konkrečiomis aplinkybėmis, ir bendro ŠESD apskaitos ataskaitos pateikimo
įvertinimą. Riboto užtikrinimo ataskaita yra gerokai mažesnės apimties nei pakankamo
užtikrinimo ataskaita – tiek rizikos vertinimo procedūrų, įskaitant supratimo apie vidaus
kontrolės priemones įgijimą, atžvilgiu, tiek ir procedūrų, atliekamų kaip atsakas į įvertintą
riziką, atžvilgiu.
Mūsų atliktos procedūros yra pagrįstos mūsų profesiniu sprendimu ir apima paklausimus,
atliktus stebėjimo procesus, dokumentų tikrinimus, analitines procedūras, kiekybinio
vertinimo metodų ir ataskaitos teikimo principų tinkamumo vertinimus, sutikrinimus ir
suderinimus su pagrindiniais įrašais.
[Praktikuojantis asmuo gali įtraukti atliktų procedūrų pobūdžio ir apimties aprašymą,
kuris, praktikuojančio asmens nuomone, suteikia papildomos informacijos, kuri gali būti
svarbi vartotojams, siekiantiems suprasti, kuo remiantis praktikuojantis asmuo padarė
išvadą.9 Toliau pateikta skiltis yra rekomendacinio pobūdžio, o pavyzdinės procedūros
nėra baigtinis visų procedūrų, kurios gali būti svarbios vartotojams, siekiantiems
suprasti atliktą darbą, rūšių ir apimties sąrašas.] 10
Užduoties aplinkybėmis atlikdami pirmiau minėtas procedūras mes:


teikėme paklausimus, siekdami įgyti supratimą apie ABC įmonės kontrolės
aplinką ir informacines sistemas, susijusias su išmetamųjų teršalų kiekybiniu
vertinimu ir ataskaitos teikimu, tačiau nevertinome tokių kontrolės priemonių
modelio, nerinkome įrodymų dėl jų įdiegimo ir neatlikome jų veiksmingumo testų;



įvertinome, ar ABC įmonės įvertinimų atlikimo metodai yra tinkami ir taikomi
nuolat. Tačiau mūsų procedūros neapima duomenų, kuriais tokie įvertinimai yra
pagrįsti, tikrinimo arba mūsų įvertinimų atlikimo, siekiant juos palyginti su ABC
įmonės įvertinimais;



apsilankėme [trejose vietose], siekdami įvertinti taršos šaltinių, duomenų rinkimo
metodų, pradinių duomenų ir svarbių prielaidų, taikytinų tikrinamose vietose,
išsamumą. Tikrinamos vietos buvo pasirinktos atsižvelgiant į jų išmetamųjų
teršalų dalį bendrame išmetamųjų teršalų kiekyje, taršos šaltinius ir vietas,

9

Procedūros turi būti aprašytos, tačiau jų aprašymas turi būti ne pernelyg glaustas, kad nekiltų neaiškumų, ne pernelyg išsamus,
pagražintas arba leidžiantis suprasti, kad buvo gautas pakankamas užtikrinimas. Taip pat labai svarbu, kad remiantis aprašymu
negalima būtų susidaryti nuomonės, kad buvo atlikta sutartų procedūrų užduotis, ir kad daugeliu atveju tokiame aprašyme nebūtų
nurodomas visas darbo planas.

10

Galutinėje ataskaitoje ši aiškinamoji pastraipa bus ištrinta.
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pasirinktas praėjusiais laikotarpiais. Mūsų procedūros [apėmė / neapėmė]
informacinių sistemų, naudojamų renkant ir apibendrinant objektų duomenis,
tikrinimą arba kontrolių testus, atliktus šiose vietose.]11
Per riboto užtikrinimo užduotį atliktos procedūros skiriasi savo pobūdžiu nuo pakankamo
užtikrinimo užduoties procedūrų ir yra mažesnės apimties. Todėl per riboto užtikrinimo
užduotį mūsų įgytas užtikrinimo lygis yra gerokai mažesnis nei užtikrinimo lygis, kurį būtume
įgiję, jei būtume vykdę pakankamo užtikrinimo užduotį. Todėl neišreiškiame pakankamo
užtikrinimo nuomonės apie tai, ar ABC įmonės ŠESD apskaitos ataskaita visais reikšmingais
atžvilgiai yra parengta vadovaujantis [taikomais kriterijais], kurių taikymas yra paaiškintas
ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje.
Riboto užtikrinimo išvada
Remdamiesi atliktomis procedūromis ir surinktais įrodymais nepastebėjome nieko, dėl ko
galėtume manyti, kad ABC įmonės ŠESD apskaitos ataskaita už metus, pasibaigiančius
20X1 m. gruodžio 31 d., visais reikšmingais atžvilgiais nebuvo parengta remiantis [taikomais
kriterijais], kurių taikymas yra paaiškintas ŠESD apskaitos ataskaitos 1 pastaboje.
Ataskaita dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų (taikoma tik kai kurioms
užduotims)
[Šios užtikrinimo ataskaitos dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į praktikuojančio
asmens kitų pateikimo pareigų pobūdį].
[Praktikuojančio asmens parašas]
[Užtikrinimo ataskaitos data]
[Praktikuojančio asmens adresas]

11

Ši skiltis turi būti ištrinta, jei praktikuojantis asmuo prieina išvados, kad užduoties aplinkybėmis išsamesnė informacija apie atliktas
procedūras nėra reikalinga.
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