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Valstybinei kainq ir energetikos
kontroles komistjai

2018-04-30 Nr. SD-20

[monAs kodas: 301870555
PVM kodas: LT10000509671 1

Atsiskaitomoji sqskaita: LT18 7044 0600 065A ZZ4B
Bankas: AB SEB Bankas, kodas 7044A, SWIFT kodas CBVILT2X
Duomenys apie bendrovq kaupiamiir saugomi v[ RegistrtlcenFas, Kauno fil.
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UAB* E Tinklas" atitikties programos igyvendinimas
ataskaita vz20l7 m.

Priemones skirtos i5vengti diskriminuojandio elgesio elektros energijos skirstomqig tinklq
naudotojttr ativilgiu (programos 2.1.1. punktas):

- elekfros energijos skirstymo veikla vykdoma pagal tiping visiems vartotojams

skirstymo paslaugq sutart!, kurioje aiSkiai apibreZti ipareigojimai ir isipareigojimai
apskaitos, kokybes, atsiskaitymo ir atsakomybes klausimais;

- naujiems vartotojams buvo taikomi VKEKK patvirtinti prijungimo prie elektros

skirstomqiq tinkle ikainiai;

- visi prie skirstomojo tinklo prijungti vartotojai yra patys pasirinkg 6 nepriklausomus

elektros energijos tiekejus.

Skirstymo veiklos nepriklausomumas nuo gamybos ir tiekimo veiklos interestq (programos

2.1.2. punktas):

- Bendrove eleftfros energijos gamybos ir tiekimo 2017 m. nevykde;

- Vartotojui pasirinkus nepriHausom4 elekfios tiekej4, su juo yra apsikeidiama

ra$ytiniais susitarimais del informacijos apie elektros energijos vartojimo pateikimo

aplinkybes. Visiems nepriHausomiems tiekejams sifiloma sudaryti susitarimg

s4lygos yra vienodos ir nediskriminuoj andios.

Skirstymo veiklos kryhninio subsidijavimo veiklos iSvengimas (programos 2.l.3.punktas):

- sudarytas apskaitos atskyrimo ir s4naudq paskirsfymo apraias;

- parengta nepriklausoma auditoriaus i5vada del finansiniq ataskaitq ir kitq teisiniq ir
prieiiEros reikalavimq.
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4. Bendroves darbuotojq pareigq vykdymas:

- Sudaryta nauja elektros energijos skirstymo dedamqiq lentele, lengvai

suprantama ir nediskriminuojanti tinklq naudotojq;

- naujai prijungtiems 7 varrtotojams skirstomojo tinHo reikalavimai buvo taikomi vienodai.

- skundq i5 pretenzijq i5 vartotojrl nebuvo. Planiniai elekkos energijos tiekimo nutraukimai su

vartotdais i5 anksto suderinti.

5. Konfidencialios informacijos disponavimo s4lygos ir tvarka ( programos 2.3 punktas):

' konfidenciali informacija, kuri pagal teises aktus turi biiti atskleista, paskelbta bendroves

tinklalapyj e wwr,q.qti n kl.as. e u

tinklo naudotojo konfidencialios informacijos i5saugojimo tvarka yra aprasyta elektros

elergij os skirstymo paslaugos sutartyje.

Vadovas Julius Lataitis
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