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AKCININSO LuKESirq n {srAs
UAB ,,TELSIU SILUMOS TINKLAI"

Akcininko lflkesdiq ra5tu igyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. birZelio
6 d. nutarimo Nr. 567 ,,Del Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq
valdomose fmonese tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau - NutaiimaO tei Siuo Nutarimu patviriinto
Savivaldybitl turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq valdomose lmonese tvarkos
apra5o nuostatos ir TelSiq rajono savivaldybes valdomq savivaldybes lmoniq ir kontroliuojamq
uZdarqiq akciniq bendroviq pasiektq veiklos tikslq vertinimo tvartos apraSas, patvirtintas Tel5iq
rajono savivaldybes tarybos 2018 m. lapkridio 29 d. sprendimu Nr. ff- yl,pel t"lSiq rajono
savivaldybes valdomq imoniq ir kontroliuojamq uZdarqiq akciniq bendroviq pasiektq veiklos titstq
vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo,,.

Siuo raStu Tel5iq iajono savivaldybes administracija nesiekia apriboti ar be reikalo iSplesti
fmones ir jos valdymo organq teisiq ir pareigq.

Akcininko llkesdiai nustatomi 4 metq laikotarpiui, tadiau pagal poreiki akcininko lfikesdirl
ra5tas gali bflti atnaujinamas.

BENDROVES PAGRINDINE VEIKLA

Bendroves pagrindine veikla - turto, reikalingo Silumines energijos gamybai ir tiekimui,
nuoma bei Silumos tiekimas.

Bendroves pagrindinis tikslas - teikti turto, reikalingo Silumines energijos gamybai ir tiekimui
nuomos paslaugas, bei tiekti 5ilum4, racionaliai naudoti lmones turt4 bei tltus ilteUiusir produktyviai
vysty,ti veiklq vietiniais.

Bendrov€ yra Savivaldybes valdoma, todel privalo ne tik siekti Bendroves verslo vertes
augimo, bet vykdyti veiklE pagal aukSdiausius skaidrumo, valdysenos, etikos kriterijus.

VEIKLOS LUKESdIAI IR KELIAMI TIKSLAI

Savivaldybe tikisi, kad Bendrove veikl4 vystys siomis kryptimis:
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infrastrukttiros modemizavimas, prieZi[ra ir remontas. Bendrovd turi tinkamai eksploatuoti ir
remontuoti katiliniq katilus S. Daukanto g. 12 A ir S. Daukanto g. l9 C, Varniq m., TelSiq r., kad
butq uztikrintas patikimas Silumos tiekimas vartotojams ir siekiant maZinti Silumos gamybos
s4naudas modernizuoti katilines ir silumos perdavimo tinklus.

paslaugq kokybes uZtikrinimas. Siekiant uZtikrinti sklandq vartotojq aptarnavim4 Bendrove
turi gerinti ir patikimai teikti Siluming energij4, teikti kitas su Silumines energijos tiekimu susijusias
paslaugas namq S. Daukanto g.12 A ir S. Daukanto g.19 C,Varniq m., Telsiq r. vartotojams. Siekti
Bendroves veikl4 orientuoti klientq poreikiams tenkinti, gerbti jq nuomong ir interesus, operatyviai
reaguoti i pastabas, skundus ir pra5ymus.

optimizuoti patiriamas s4naudas ir i5laidas, gerinti pajamq surinkim4, kad nepatirtq nuostoliq.
Bendroves siektini veiklos rodikliai turi bfrti arba arteti prie TelSiq rajono savivaldybes
tarybos nustatytq dydZiq:

EiI.
Nr. Rodikliq grup6s Rodikliq reik5mds PaaiSkinimai

1. Efektyvumo rc,dikliai

1.1
Pardavimo pajamq, tenkandiq vienam
darbuotoj ui, stabilumas irlar didej imas

>:0
) Pelningumo rodikliai

2.1 Grynasis pelningumas >2,5 proc.
Grynasis pelningumas :
grynasis pel nas/pardav im q

pajamos)* 100
3. Likvidumo rodikliai

3.1 Einamojo likvidumo koeficientas >:l

Einamojo likvidumo
koefi cientas:Trumpalaiki s

turtas/per vienerius metus

moketinos sumos ir
trumpalaikiai isipareigoj imai

4. Mokumo, isiskolinimo rodikliai

4.1 Nuosavybes koeficientas < 0,6

Nuosavybes koeficientas :
nuosavas kapitalas (visas

turtas minus visi

i s ipare i goj i m a i )/turlas
Papildomi rodilkliai

5.1
Pirkejq isiskolinimo apyvartumas
(dienomis) < 60 dienq

Pirkejq

isiskol inimas*365/pardavimq
pajamos"
+nevertinamas padios TelSiq

rajono savivaldybes

isiskolinimas imonei

5.2.
Papildomq i5ores finansavimo Saltiniq
pritraukimas investicij oms vykdyti

> 100 000 Eur

5',I
Darbuotojq atlyginimq vidurkio
augimas ) 1 proc.



- Kaupti pinigines leSas, kurios bus reikalingos
nuomos s4lygas. Taupyti Bendroves gaunamas le5as iS

papildomos veiklos.

fgyvendinant papildomq susitarimq prie turto
UAB ,,I-itesko", kitq turto nuomininkq bei iS

- PriZi[reti ir kontroliuoti, kad nuomos sutardiai pasibaigus turtas biitq grqZintas tikajam
savininkui geresn6s bflkles arba bent jau neprastesnes nei buvo iSnuomotas sutarties pradZioje.
PriZi[reti, kaip UAB ,,Litesko" atlieka investicijas, kokia jq svarba ir pagristumas finansine prasme.
Kontroliuoti naudojamo turto techning buklg ir prieZi[r4. Tinkamai pasiruosti 2000-09-2g sutarties
Nr' 00-09-28-006 ,,TelSiq miesto Silumos [kio modernizavimo ir atnaujinimoo, sdkmingam
nutraukimui 2025 m. ir tinkamam silumos fikio peremimui.

Skaidrumas. Savivaldybe tikisi, pA [r91eje bus idiegtos korupcijos prevencijos ir rizikqvaldymo priemones, o viesieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjqpirkimq istatymo nuostatomis. Bendrove turetq uZtikrinti, kad viesai b[tq skelbiama imonesstrategija ar bent jos santrauka, veiklos ataskaitos, vadovq darbo uZmokestis ir kita teises aktais
nustatyta informacij a.

Socialine atsakomybe. Bendrove turetq uztikrinti darbuotojams s4Zining4 ir rinkos s4lygas
atitinkanti darbo uZmokesti ir aplinkE.

Atsakomybe. Vadovaudamasi galiojandiais teises aktais Bendrove turi teikti Bendroves istatq,metinitl.ir tarpiniq fina:rsiniq ataskaitq rinkiniq, Bendroves metiniq ir tarpiniq pranesimq, auditoriaus
iSvadq ir finansiniq ataskaitq audito ataskaitq, valdybos pasi[lymq ar atsitiepimq, kitri genarouJs
dokumentq, kurie turi buti vie5i pagal istaiymur, tuip'pat [itq'Bendroves istatuose nurodytq
dokumentq kopijas, valdybos posedZiq protokolus ir ru iais susijusi4 medZiagq, informacij4 apie
esminius ivykius ir esamas rizikas.

Bendroves valdyba turetq veikti nepriklausomai ir efektyviai, tadiau TelSiq rajono
savivaldybes administracija tikisi, kad valdyba i5 anksto informuos ne tik apie esminius sprindimus,
bet ir apie kitus potencialiai su Bendroves savininko interesais susijusius ,urbiu, sprendimus:

potencialius valdybos nariq interesq konfliktus;
potencialius teisminius gindus;
galimQ Bendrov'es vadovo, darbuotoiq ar susijusiq saliq sukdiavim4;
didelio masto darbuotojq atleidim4;
planuojam4 stambq isigijim4 ar pardavimq;
galim? Zal4 visuomenei, gamtai, ekonomikai ir valstybes saugumui;
bet kokio masto korupcij4 ar politing intervencijq;
kitas esmines rizikas, keliandias gresmg Bendroves veiklos tgstinumui.

Administracij os direktorius

zita simaitiene, tel. (g 444) 5 617 3, el. p. zita. simaitiene@telsiai. lt


