Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
Kapitālsabiedrības nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija"
Pārskata gads: 2020

Nefinanšu mērķi
Mērķis
Latvijas un ārvalstu kuģu drošības inspekcijas

Fakts 2020.gadā

Ostas valsts kontroles inspekcijas
Latvijas karoga kuģu inspekcijas
Zvejas laivu inspekcijas
Atpūtas kuģu inspekcijas
Kuģu remonta un drošības aprīkojuma apkopes uzņēmumu pārbaudes
ISM auditi
ISPS auditi
MLC auditi
Latvijas ostu un ostu iekārtu aizsardzības uzraudzības inspekcijas
Ostu pārbaudes
Ostu aizsardzības novērtēšana
Ostu iekārtu pārbaudes
Ārvalstu kuģu pārbaudes
Ostu iekārtu aizsardzības novērtējumi
Atzīto aizsardzības organizāciju uzraudzība
Atzīto aizsardzības organizāciju auditi
Beramkravu kuģu kraušanas uzraudzība

185
273
237
69
62
9
9
4
9
2
94
87
33
2

Kuģu/terminālu pārbaudes

79

Bistamo un piesārņojošo kravu kuģu kraušanas uzraudzība (kugis + termināls)
Kuģu/terminālu pārbaudes
Veikta jūrnieku sertifikācija un jūrnieku grāmatiņu izsniegšana
Izsniegtas jūrnieku grāmatiņas

8
1242

Kursu apliecību reģistrācija
Jūrnieku atestācija

10374
2961

Jūrnieku sertifikācija

6564
Kruingkompāniju uzraudzība

Kruingkompāniju pārbaudes (auditi)

49
Jūrniecības izglītības uzraudzība

Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu novērtējumi

101

Kuģu ceļu hidrogrāfiskie mērījumi
Mērījumu apjoms ar daudzstaru eholoti (km2)

518

Finanšu mērķi
Mērķis

Fakts 2020.gadā

Apgrozījums

3 903 992

Pašu kapitāla rentabilitāte %

-7.74

Aktīvu rentabilitāte %
Komerciālā rentabilitāte, jeb neto peļņas rentabilitāte %
Likviditāte

-6.59
-8.18
2.72

Kapitāla struktūra (aktīvi pret pašu kapitālu)

1.18

Neto peļņa

-319 177

Dividendes (par iepriekšējo gadu)

45 277

Finanšu rādītāji
Rādītāji
neto apgrozījums, EUR
peļņa vai zaudējumi, EUR
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
atskaitījumiem (EBITDA), EUR
pašu kapitāls, EUR
pašu kapitāla atdeve (ROE), %
kopējais likviditātes rādītājs
saistības pret pašu kapitālu, %
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR
investīciju plāna izpilde, EUR
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR

Fakts 2020.gadā

3 903 992
-319 177
-39 270
4 121 431
-7.74
2.72
17.60
72 700
232 153
45 277

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa
par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR

248 771

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR

232 153
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