
Прилог 1 
(видети параграф А8–А14) 

Емисије, уклањања и одбици емисија 

 
А = Директне, или емисије првог реда (видети параграф А8). 
Б = Уклањања (емисије које се генеришу у оквиру граница ентитета и задржавају се у оквирима те 
границе, а не испуштају се у атмосферу. Оне се обично обухватају на бруто основи, односно, као 
емисије првог реда и уклањање) (видети параграф А14). 
Ц = Уклањања (Гасови са ефектом стаклене баште које је ентитет уклонио из атмосфере) (видети 
параграф А14). 
Д = Мере које ентитет предузима у циљу смањења својих емисија. Овакве мере могу да смање 
емисије првог реда (на пример, коришћењем возила која троше мање горива), емисије другог реда (на 
пример, инсталирањем соларних плоча у циљу смањења количине купљене електричне енергије), или 
емисије трећег реда (на пример, редуковањем пословних путовања или продајом производа који 
захтевају мању потрошњу енергије). Ентитет може размотрити овакве мере у објашњењима извештаја 
о гасовима са ефектом стаклене баште, али њима се утиче само на квантификацију емисија у 
извештају ентитета о гасовима са ефектом стаклене баште, у мери у којој су емисије које су предмет 
извештаја ниже него што би биле у супротном, или су део одбитка емисија у складу са применљивим 
критеријумима (видети параграф А11). 
Е = Емисије другог реда (видети параграф А9). 
Ф = Емисије трећег реда (видети параграф А10). 
Г = Одбици емисија, укључујући стечене компензације (видети параграфе А11–А13). 



Прилог 2 

(видети параграф А134) 
Илустрације извештаја о уверавању о извештајима 
о гасовима са ефектом стаклене баште 
Илустрација 1: 
Околности укључују следеће: 
• Ангажовање на основу којег се пружа уверавање у разумној мери. 
• Извештај ентитета о гасовима са ефектом стаклене баште не садржи емисије трећег реда. 
• Извештај ентитета о гасовима са ефектом стаклене баште не садржи одбитке емисија. 
• Извештај о гасовима са ефектом стаклене баште не садржи упоредне информације. 
Следећи илустративни извештај је само смерница и није потпун нити применљив на све случајеве. 
ИЗВЕШТАЈ О УВЕРАВАЊУ У РАЗУМНОЈ МЕРИ НЕЗАВИСНОГ ПРАКТИЧАРА О ИЗВЕШТАЈУ ЕНТИТЕТА 
АБЦ О ГАСОВИМА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ 
[Одговарајући прималац] 
Извештај о извештају о гасовима са ефектом стаклене баште 
(ово заглавље није неопходно ако је ово једини одељак) 

Извршили смо ангажовање на основу којег се пружа уверавање у разумној мери приложеног извештаја 
о гасовима са ефектом стаклене баште ентитета АБЦ за годину која се завршила 31. децембра 20X1., и 
који се састоји из пописа емисија и објашњавајућих напомена на странама xx-yy. [Ово ангажовање је 
спровео мултидисциплинарни тим, укључујући практичаре који раде на уверавању, инжењере и 
научнике у области животне средине.] 
Одговорност ентитета АБЦ за извештај 
о гасовима са ефектом стаклене баште 
АБЦ је одговоран за припрему извештаја о гасовима са ефектом стаклене баште у складу са 
[применљиви критеријуми], који су примењени као што је објашњено у Напомени 1 извештаја о 
гасовима са ефектом стаклене баште. Ова одговорност укључује осмишљавање, имплементацију и 
одржавање интерне контроле релевантне за припрему извештаја о гасовима са ефектом стаклене 
баште који не садржи материјално значајне погрешне исказа, настале било услед криминалних радњи 
или грешака. 
[Као што је разматрано у Напомени 1 извештаја о гасовима са ефектом стаклене баште,] 
квантификација гасова са ефектом стаклене баште је подложна инхерентној непоузданости због 
непотпуности научних знања које се користи за одређивање фактора емисија и вредности које су 
неопходне за комбиновање емисија различитих гасова. 
Наша независност и контрола квалитета 
Поштовали смо захтеве независности и друге етичке захтеве Етичког кодекса за професионалне 
рачуновође који је објавио Одбор за Међународне стандарде етике за рачуновође, који је заснован на 
принципима интегритета, објективности и професионалне оспособљености и дужне пажње, 
поверљивости и професионалног понашања. 
Фирма примењује Међународни стандард контроле квалитета 1, и сходно томе одржава свеобухватни 
систем контроле квалитета укључујући документоване политике и процедуре које се односе на 
усклађеност са етичким захтевима, професионалним стандардима и важећим законским и 
регулаторним захтевима. 
Наша одговорност 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о извештају о гасовима са ефектом стаклене баште на 
бази доказа које смо прибавили. Спровели смо ангажовање на основу којег се пружа разумно 
уверавање у складу са Међународним стандардом о ангажовањима на основу којих се пружа 
уверавање, Ангажовања на основу којих се пружа уверавање о извештајима о гасовима са ефектом 
стаклене баште (“ISAE 3410”), који је објавио Одбор за Међународне стандарде ревизије и уверавања. 
Овај стандард захтева да планирамо и спроведемо ангажовање у циљу стицања разумног уверавања о 
томе да ли извештај о гасовима са ефектом стаклене баште не садржи материјално значајне погрешне 



исказе. 
Ангажовање на основу којег се пружа уверавање у разумној мери у складу са ISAE 3410 обухвата 
спровођење процедура за прибављање доказа о квантификацији емисија и повезаних информација у 
извештају о гасовима са ефектом стаклене баште. Природа, време и обим процедура које су одабране 
зависи од просуђивања практичара, укључујући и процену ризика од материјално значајних 
погрешних исказа, насталих било услед криминалних радњи или грешака, у извештају о гасовима са 
ефектом стаклене баште. При обављању процена ових ризика, размотрили смо интерну контролу која 
је релевантна за припрему извештаја о гасовима са ефектом стаклене баште ентитета АБЦ. 
Ангажовање на разумном уверавању такође обухвата: 
• Процену адекватности [применљиви критеријуми] у околностима од стране АБЦ, примењених 
као што је објашњено у извештају о гасовима са ефектом стаклене баште, као основе за припрему 
извештаја о гасовима са ефектом стаклене баште; 
• Процену адекватности метода квантификације и политика извештавања које се користе, као и 
разумност процена које је обавио АБЦ; и 
• Процену опште презентације извештаја о гасовима са ефектом стаклене баште. 
Сматрамо да су докази које смо прибавили довољни и адекватни за обезбеђивање основе за наше 
мишљење. 
Мишљење 
Према нашем мишљењу, извештај о гасовима са ефектом стаклене баште за годину која се завршила 
31. децембра, 20X1, је састављен по свим материјално значајним аспектима, у складу са [применљиви 
критеријуми] који су примењени како је описано у извештају о гасовима са ефектом стаклене баште. 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
(применљиво само на поједина ангажовања) 
[Форма и садржај овог одељка извештаја о уверавању разликоваће се у зависности од природе других 
одговорности практичара које се односе на извештавање.] 
[Потпис практичара] 
[Датум извештаја о уверавању] 
[Адреса практичара] 

Илустрација 2: 
Околности обухватају следеће: 
• Ангажовање на ограниченом уверавању. 
• Извештај ентитета о гасовима са ефектом стаклене баште не садржи емисије трећег реда. 
• Извештај ентитета о гасовима са ефектом стаклене баште не садржи одбитке емисија. 
• Извештај о гасовима са ефектом стаклене баште не садржи упоредне информације 
Следећа илустрација извештаја треба да послужи само 
као смерница и није потпуна нити применљива на све случајеве. 
ИЗВЕШТАЈ О ОГРАНИЧЕНОМ УВЕРАВАЊЕ НЕЗАВИСНОГ ПРАКТИЧАРА О ИЗВЕШТАЈУ О ГАСОВИМА СА 
ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ЕНТИТЕТА АБЦ 
[Одговарајући прималац] 
Извештај о гасовима са ефектом стаклене баште 
(ово заглавље није неопходно ако је ово једини одељак) 
Извршили смо ангажовање на основу којег се пружа ограничено уверавање приложеног извештаја о 
гасовима са ефектом стаклене баште за годину која се завршила 31. децембра, 20X1. године, који се 
састоји из пописа емисија [и објашњавајућих напомена на странама xx-yy]. [Ово ангажовање је спровео 
мултидисциплинарни тим, укључујући практичаре који раде на уверавању, инжењере и научнике у 
области животне средине.] 
Одговорност ентитета АБЦ за извештај 
о гасовима са ефектом стаклене баште 
АБЦ је одговоран за припрему извештаја о гасовима са ефектом стаклене баште у складу са 
[применљиви критеријуми], који су примењени као што је објашњено у Напомени 1 извештаја о 
гасовима са ефектом стаклене баште. Ова одговорност укључује осмишљавање, имплементацију и 
одржавање интерне контроле релевантне за припрему извештаја о гасовима са ефектом стаклене 



баште који не садржи материјално значајне погрешне исказа, настале било услед криминалних радњи 
или грешака. 
[Као што је разматрано у Напомени 1 извештаја о гасовима са ефектом стаклене баште,] 
квантификација гасова са ефектом стаклене баште је подложна инхерентној непоузданости због 
непотпуности научних знања које се користи за одређивање фактора емисија и вредности које су 
неопходне за комбиновање емисија различитих гасова. 
Наша независност и контрола квалитета 
Поштовали смо Етички кодекс за професионалне рачуновође који је објавио Одбор за Међународне 
стандарде етике за рачуновође, који садржи захтеве у погледу независности и друге захтеве засноване 
на принципима интегритета, објективности и професионалне оспособљености и дужне пажње, 
поверљивости и професионалног понашања. 
У складу са Међународним стандардом контроле квалитета 1, [назив фирме] одржава свеобухватни 
систем контроле квалитета укључујући документоване политике и процедуре које се односе на 
усклађеност са етичким захтевима, професионалним стандардима и важећим законским и 
регулаторним захтевима. 
Наша одговорност 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о извештају о гасовима са ефектом стаклене баште на 
бази доказа које смо прибавили. Спровели смо ангажовање на основу којег се пружа ограничено 
уверавању у складу са Међународним стандардом о ангажовањима на уверавању, Ангажовања 
уверавања о извештајима о гасовима са ефектом стаклене баште (“ISAE 3410”), који је објавио Одбор 
за Међународне стандарде ревизије и уверавања. Овај стандард захтева да планирамо и спроведемо 
ангажовање у циљу стицања ограниченог уверавања о томе да извештај о гасовима са ефектом 
стаклене баште не садржи материјално значајне погрешне исказе. 
Ангажовање на ограниченом уверавању у складу са ISAE 3410 обухвата процену прикладности 
примене [применљиви критеријуми] у околностима у којима АБЦ као основе за припрему извештаја о 
гасовима са ефектом стаклене баште, процену ризика од материјално значајних погрешних исказа, 
насталих било услед криминалних радњи или грешака, одговоре на процењене ризике, уколико је 
потребно у датим околностима, и оцену укупне презентације извештаја о гасовима са ефектом 
стаклене баште. Ангажовање на основу којег се пружа ограничено уверавање је значајно мањег обима 
од ангажовања на основу којег се пружа уверавање у разумној мери, како у погледу обима процедура 
за процену ризика, укључујући разумевање интерне контроле, тако и у погледу процедура које се 
спроводе као одговор на процењене ризике. 
Процедуре које смо спровели засноване су на нашем професионалном просуђивању и састојале су се из 
упита, посматрања процеса, испитивања документације, аналитичких процедура, процене 
адекватности метода квантификације и политика извештавања, и усаглашавања са евиденцијом. 
[Практичар може унети кратак приказ природе и обима спроведених процедура које, према 
практичаревом просуђивању, обезбеђују додатне информације које могу бити релевантне за 
разумевање основе практичаревог закључка . Следећи одељак представља смерницу, а примери 
процедура нису коначна листа врсте, обима, нити процедура које могу бити важне за корисниково 
разумевање обављеног рада.] 
Узимајући у обзир околности ангажовања, спровођењем напред наведених процедура, постигли смо 
следеће: 
•  Путем упита, стекли смо разумевање о контролном окружењу АБЦ и информационим системима 
који су релевантни за квантификацију емисија и извештавање, али нисмо оцењивали концепт 
појединих контролних активности, прибављали доказе о њиховој имплементацији, нити тестирали 
њихову оперативну ефективност. 
• Проценили смо да ли су методе АБЦ за развој процена адекватне и да ли су доследно примењиване. 
Међутим, наше процедуре нису укључивале испитивање података на којима су засноване процене, 
нити засебну израду властитих процена у односу на које бисмо оцењивали процене ентитета АБЦ. 
• Извршили смо теренски обилазак [на три локације] за процену потпуности извора емисија, метода 
сакупљања података, изворних података и релевантних претпоставки које су применљиве на дате 
локације. Локације за тестирање смо бирали узимајући у обзир укупне емисије, изворе емисија и 
локације које су одабране у претходним периодима. Наше процедуре [јесу/нису] укључивале 
тестирање информационих система за сакупљање и обједињавање података о постројењу, или 
контрола на овим локацијама.] 



Процедуре које су спроведене у ангажовању на основу којег се пружа ограничено уверавање разликују 
се по природи и времену и мањег су обима од оних за ангажовање на основу којег се пружа уверавање 
у разумној мери. Као последица тога, ниво уверавања који се стиче у ангажовању на основу којег се 
пружа ограничено уверавање је значајно нижи од уверавања које би се стекло да смо обавили 
ангажовање на основу којег се пружа уверавање у разумној мери. Сходно томе, не изражавамо 
мишљење на основу којег се пружа уверавање у разумној мери о томе да ли је извештај ентитета АБЦ о 
гасовима са ефектом стаклене баште припремљен, по свим материјално значајним аспектима, у складу 
са [применљиви критеријуми] који су примењени према објашњењу у Напомени 1 извештаја о 
гасовима са ефектом стаклене баште. 
Закључак ограниченог уверавања 
На основу спроведених процедура и прибављених доказа, нисмо упознати ни са чим што би би могло 
да узрокује да сматрамо да извештај ентитета АБЦ о гасовима са ефектом стаклене баште за годину 
која се завршила 31. децембра, 20X1, није припремљен, по свим материјално значајним аспектима, у 
складу са [применљиви критеријуми] примењеним као што је објашњено у Напомени 1 извештаја о 
гасовима са ефектом стаклене баште. 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
(применљиво само на поједина ангажовања) 
[Форма и садржај овог одељка извештаја о уверавању разликоваће се у зависности од природе других 
одговорности практичара које се односе на извештавање.] 
[Потпис практичара] 
[Датум извештаја о уверавању] 
[Адреса практичара] 

Ову реченицу треба обрисати уколико није применљива на ангажовање (на пример, ако је ангажовање требало да буде предмет 
извештаја само за емисије другог реда и ако нису ангажовани други стручњаци). 
 
[Применљиви критеријуми] доступни за преузимање са сајта www.######.org. 
 
У случајевима када нема разматрања о инхерентној непоузданости у Напомени 1 извештаја о гасовима са ефектом стаклене 
баште, ово треба избрисати. 
 
ISQC 1, Контрола квалитета за фирме које спроводе ревизије и прегледе финансијских извештаја, и друга ангажовања на основу 
којих се пружа уверавање и сродне услуге. 
 
Ову реченицу треба обрисати уколико није применљива на ангажовање (на пример, ако је ангажовање требало да буде предмет 
извештаја само за емисије другог реда и ако нису ангажовани други стручњаци). 
 
[Применљиви критеријуми] доступни за преузимање са сајта www.######.org. 
 
У случајевима када нема разматрања о инхерентној непоузданости у Напомени 1 извештаја о гасовима са ефектом стаклене 
баште, ово треба избрисати. 
 
ISQC 1, Контрола квалитета за фирме које спроводе ревизије и прегледе финансијских извештаја, и друга ангажовања на основу 
којих се пружа уверавање и сродне услуге 
 
Процедуре треба да буду сажете, али не у мери да буду нејасне, нити написане начин којим се преувеличава или “улепшава” или 
имплицира да је стечено уверавање у разумној мери. Важно је да опис процедура не одаје утисак да је предузето ангажовање на 
спровођењу договорених процедура, а у већини случајева не износе се ни детаљи о целокупном плану рада. 
 
У коначном извештају, овај параграф објашњења биће обрисан. 
 
Овај одељак треба да буде обрисан ако практичар закључи да детаљније информације о спроведеним процедурама нису 
неопходне у датим околностима ангажовања. 
 

                                                                    


