Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
Kapitālsabiedrības nosaukums: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija"
Pārskata gads: 2015

Nefinanšu mērķi
Rādītāji

2015.gada izpilde

Latvijas un ārvalstu kuģu drošības inspekcijas
Ostas valsts kontroles inspekcijas

261

Latvijas karoga kuģu un jūras zvejas laivu inspekcijas

439

Latvijas karoga kuģu inspekcijas

-

Zvejas laivu inspekcijas
Atpūtas kuģu inspekcijas
Kuģu remonta un drošības aprīkojuma apkopes uzņēmumu pārbaudes
ISM auditi

79
41
18

Latvijas kuģu aizsardzības uzraudzības inspekcijas
Latvijas karoga kuģu pārbaudes
Kuģu plānu/grozījumu apstiprināšana
Ārvalstu kuģu pārbaudes

15
7
80

Latvijas ostu un ostu iekārtu aizsardzības uzraudzības inspekcijas
Ostu pārbaudes
Ostu plānu/grozījumu izskatīšana

7
4

Ostu aizsardzības novērtēšana
Ostu iekārtu plānotās pārbaudes
Ostu iekārtu/ kuģu pārbaudes

2
65
-

Ostu iekārtu plānu/grozījumu izskatīšana
Ostu iekārtu aizsardzības novērtējumi

15
2

Atzīto aizsardzības organizāciju uzraudzība
Atzīto aizsardzības organizāciju auditi
Beramkravu kuģu kraušanas uzraudzība
Terminālu pārbaudes
Kuģu pārbaudes
Kuģu/ terminālu pārbaudes
Bīstamo un piesārņojošo kravu kuģu kraušanas uzraudzība
(kuģis+termināls)
Kuģu/terminālu pārbaudes
Veikta jūrnieku sertifikācija un jūrnieku grāmatiņu izsniegšana
Izsniegtas jūrnieku grāmatiņas
Kursu apliecību reģistrācija
Jūrnieku atestācija
Jūrnieku sertifikācija
Kruingkompāniju uzraudzība
Kruingkompāniju pārbaudes (auditi)
Jūrniecības izglītības uzraudzība
Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu novērtējumi

3
42
42
-

32
1893
15782
3478
6401
54
132

Kuģu ceļu hidrogrāfiskie mērijumi
Mērījumu apjoms ar daudzstaru eholotu (km2)
Mērījumu apjoms ar maziem peldlīdzekļiem (km)

525
1020

Finanšu rādītāji
Neto apgrozījums, EUR
Peļņa, EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un
amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR
Bilances kopsumma, EUR
Pašu kapitāls, EUR
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %
Aktīvu atdeve (ROA), %
Kopējais likviditātes rādītājs
Saistības pret pašu kapitālu, %
Pamatdarbības naudas plūsma, EUR
Ieguldījumi pamatlīdzekļos, EUR
Sadalītās dividendes, EUR
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa
finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR

4 239 384
49 432
89 468
529 515
5 393 259
4 594 064
1,08
0,92
2,54
17,4
426 309
272 139
35 177

0

