Informācija, kas sniedzama pārskatā par VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs" darbības rezultātiem 2015.gadā
Finanšu mērķi
Rādītāji

Fakts pārskata gadā 2015

Nodrošināt stabilu peļņu un pozitīvu naudas plūsmu
no saimnieciskās darbības:
Pozitīva naudas plūsma no saimnieciskās darbības
Ikgadējās peļņas pirms nodokļiem nodrošinājums
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, %
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde,
EUR
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo
ieguldījumu plāna izpilde, %
Sadalītās dividendes, EUR
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja
veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un
izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par
pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā
pa finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu
rādītāji
Nefinanšu mērķi
Rādītāji
Paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti (Klientu
apmierinātības līmenis par LVĢMC sniegtajiem
pakalpojumiem) šādos aspektos:

2 234 582
-301 741
5 868 693
-361 502
-301 741
930 579
23 381 544
19 589 744
-1.8
-1.6
1.3
0.2
2 733 045
75%
8 524
19 827
4 848 569

-
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pakalpojumu kvalitāte

Pēc 2015. gadā veiktās klientu aptaujas rezultātiem
dažādām klientu grupām: 1) pakalpojumu kvalitāti kā
labu novērtē 94% aptaujāto hidrometeoroloģiskās
informācijas lietotāju; 2) 96 % no aptaujātajiem
laboratorijas klientiem atzīst, ka pakalpojumu kvalitāte
uzlabojusies un ir laba.

pakalpojumu sniegšanas termiņi

Pakalpojumu sniegšanas termiņi 2015. gadā – atbilstoši
noslēgto Līgumu nosacījumiem; vienreizējiem
pieprasījumiem – 3 dienas (hidrometeoroloģiskās
informācijas sagatavošana) – 90 dienas (pakalpojumi
ķīmisko vielu pārvaldības jomā) – atbilstoši
pakalpojuma specifikai.

organizētu informatīvu semināru / konferenču /
darba grupu skaits ar klientu līdzdalību.

2015. gadā organizēti:
1) praktiskās mācības “CLP regulas (EK) Nr.1272/2008
kritēriju izmantošana maisījumu klasificēšanā un
markēšanā”(08.-09.10.2015.);
2) praktiskās mācības “Drošības datu lapu veidošana
saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr.2015/830
(29.10.2015.);
3) piedalīšanās izstādē “Vide un enerģija”(15. 18.10.2015.);
4) seminārs “Aktualitātes par REACH, CLP un Biocīdu
regulu un ķīmisko vielu un maisījumu elektronisko datu
bāzi” (08.09.2015.).

Kļūt par stabilu un prognozējamu partneri saviem
klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem (kavētie termiņi)
Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības
produktu izstrādi, ražošanu, pakalpojumus un
zināšanas, %
Paaugstināt Centra reputāciju (iekļūšana Dienas
Biznesa Uzņēmēju reputācijas TOP 150)
Attīstīt darba vidi, veidojot to drošu un motivējošu
Centra darbiniekiem:

0

0%
Nav iekļuvis

2015.gadā tika veikta darbinieku aptauja: 61%
ar darbu Centrā apmierināto darbinieku skaits, %
respondentu atzīmējuši, ka drīzāk piekrīt, bet 8%,
ka pilnībā piekrīt.
Atalgojums tuvojas vidējam attiecīgā speciālista
atalgojumam darba tirgū. Ir nodrošinātas visas
vidējā atalgojuma līmenis atbilstošs darba samaksai
elementārākās darba vides prasības. Speciālisti
tirgū, %
mācās un piedalās kvalifikācijas celšanā gan
Latvijā, gan starptautiski.
Veidot un apliecināt draudzīgu Centra attieksmi pret 2015.gadā LVĢMC turpina veidot uzņēmuma tēlu
apkārtējo vidi (Mērķtiecīgi ieviestās darbības un
un realizēt darbības videi draudzīga uzņēmuma
aktivitātes)
statusa nodrošināšanai.

