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I N F O R M Ā C I J A  P A R  K O N C E R N A 
M Ā T E S  S A B I E D R Ī B U

SABIEDRĪBA S 
NOSAUKUMS

Air Baltic Corporation 

SABIEDRĪBA S 
JURIDISKAIS STATUSS

Akciju sabiedrība

VIENOTAIS 
REĢISTRĀC IJA S 
NUMURS, VIETA UN 
DATUMS

40003245752
Rīga, 1995. gada 8. februārī

PAMATDARBĪBA S VEIDS Pasažieru un kravu 
aviopārvadājumi

ADRESE Starptautiskā Lidosta Rīga, 
Tehnikas iela 3,
Mārupes novads, 
Latvija, LV-1053

AKC IONĀRI Latvijas Republika
SIA „Aircraft Leasing 1
Citi

96.14% 
3.86% 
0.0002% 

VALDES LOCEKĻI Martin Alexander Gauss
Vitolds Jakovļevs
Pauls Cālītis
Martin Sedlacky

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis
Valdes loceklis no 2020. gada 1. marta
Valdes loceklis līdz 2020. gada 
29. februārim

PADOMES LOCEKĻI Nikolajs Sigurds Bulmanis
Kaspars Āboliņš

Lars Thuesen
Toms Siliņš
Kaspars Briškens

Padomes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētāja vietnieks no 
2020. gada 26. aprīļa
Padomes loceklis 
Padomes loceklis no 2020. gada 26. aprīļa
Padomes priekšsēdētāja vietnieks līdz 
2020. gada 25. aprīlim

PĀRSKATA GADS 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

REVIDENTI Zvērinātu revidentu 
komercsabiedrība:
SIA „PricewaterhouseCoopers
Komercsabiedrības licence Nr. 5
Kr. Valdemāra iela 21 – 21, 
Rīga, LV-1010, Latvija

Atbildīgā zvērinātā revidente:
Jana Smirnova
Sertifikāts Nr. 188
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L I E T O T I E  S A Ī S I N Ā J U M I 
U N  T E R M I N I

A V I Ā C I J Ā  L I E T O T I E  T E R M I N I
IATA  Starptautiskā gaisa transporta asociācija (International Air Transport Association)

ICAO  Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (International Civil Aviation Organization)

A SK  pieejamie sēdvietu kilometri apzīmē katras pieejamās sēdvietas nolidotos kilometrus

RPK  ieņēmumu pasažieru kilometri apzīmē katra ieņēmumus nesošā pasažiera nolidotos kilometrus

CA SK  apzīmē operatīvo izmaksu sadalījumu pa pieejamajiem sēdvietu kilometriem

RA SK  apzīmē ieņēmumu sadalījumu pa pieejamajiem sēdvietu kilometriem

YIELD  vidējie vienas biļetes ieņēmumi pa maršrutiem; tiek aprēķināts kopējos pasažieru ieņēmumus 
dalot ar RPK

F I N A N Š U  T E R M I N O L O Ģ I J A
EBITDAR 1 ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma, amortizācijas un nomas atskaitījumiem, kā arī pirms 
izmaiņām uzkrājumos tiesvedībām

EBITDAR 2 ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma, amortizācijas un nomas atskaitījumiem, kā arī pirms 
izmaiņām uzkrājumos tiesvedībām un neto zaudējumiem no aktīvu vērtību samazināšanās nomas līgumiem 

EBIT  ieņēmumi pirms procentu, nodokļu atskaitījumiem, kā arī pirms izmaiņām uzkrājumos tiesvedībām 

PAMATDARBĪBA S REZULTĀTS 1 rezultāts pirms izmaiņām uzkrājumos tiesvedībām

PAMATDARBĪBA S REZULTĀTS 2 rezultāts pirms izmaiņām uzkrājumos tiesvedībām un neto zaudējumiem 
no aktīvu vērtības samazināšanās nomas līgumiem

NETO AIZŅĒMUMI  finanšu rādītājs, kas apzīmē aizņēmumus ieskaitot nomas saistības, bet atskaitot naudu un 
tās ekvivalentus
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PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvia, LV40003142793
T: +371 6709 4400, F:+371 6783 0055, www.pwc.lv

Neatkarīgs apliecinājuma ziņojums par ilgtspējas pārskatu 

“Air Baltic Corporation’’ AS Valdei

Mēs esam veikuši ierobežotas pārliecības apliecinājuma uzdevumu attiecībā uz AS ‘’Air Baltic 
Corporation” AS (Sabiedrība) un tās meitas sabiedrību (Koncerns) 2020. gada Ilgtspējas pārskatu, 
kurš ietverts Ilgtspējas un gada pārskatā 2020 no 9. līdz 92. lappusei (Ilgtspējas ziņojums 
2020.gadam).

Vadības atbildība 

Sabiedrības Vadība ir atbildīga par Ilgtspējas ziņojuma 2020. gadam sagatavošanu atbilstoši Globālās 
ziņošanas iniciatīvas GRI standartiem, izmantojot Pamata (Core) pieeju (Ziņošanas kritēriji), kurus ir 
izdevusi tīkla balstīta bezpeļņas organizācija Global Reporting Initiative ar izveidotu sekretariātu 
Amsterdamā, Nīderlandē. Sabiedrības vadība ir atbildīga arī par tādas iekšējās kontroles izveidošanu, 
ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina Ilgtspējas ziņojuma 2020. gadam, kas nesatur ne krāpšanas, 
ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Mūsu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par ierobežotas pārliecības secinājumu, kuru, pamatojoties uz mūsu ierobežotas 
pārliecības pārbaudēm, izsakām par to, vai mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, 
kas mums liktu uzskatīt, ka Ilgtspējas ziņojums 2020. gadam nebūtu sagatavots, visos būtiskajos 
aspektos, saskaņā ar Ziņošanas kritērijiem.

Mēs veicām ierobežotas pārliecības pārbaudi saskaņā ar Starptautisko apliecinājuma uzdevumu 
standartu Nr.3000, “Apliecinājuma uzdevumi, kas nav vēsturiskās finanšu informācijas revīzija vai 
pārbaude”, kurus ir izdevusi Starptautiskā audita un apliecinājuma uzdevumu standartu padome. Šis 
standarts nosaka, ka mums jāievēro ētikas normas, jāplāno un jāveic pārbaude tā, lai iegūtu 
ierobežotu pārliecību par to, vai Ilgtspējas ziņojums 2020. gadam nesatur būtiskas neatbilstības.

Šis ziņojums, iekļaujot secinājumu, ir sagatavots tikai un vienīgi Sabiedrības vadībai, lai palīdzētu tai 
izpildīt ziņošanas pienākumu par Sabiedrības un Koncerna ilgtspējas darbībām un aktivitātēm. Mēs 
atļaujam šo apliecinājuma ziņojumu iekļaut Ilgtspējas un gada pārskatā 2020.

Tiesību aktu pieļaujamajās robežās mēs neuzņemamies un nepiekrītam uzņemties atbildību par mūsu 
darbu vai šo ziņojumu pret jebkurām trešajām personām, izņemot Sabiedrības vadību un Sabiedrību.

Neatkarība un kvalitātes kontrole 
Mēs esam ievērojuši neatkarības un citas ar ētiku saistītās prasības, kas iekļautas Starptautiskās 
Grāmatvežu ētikas standartu padomes izdotajā Starptautiskajā Profesionālu Grāmatvežu ētikas 
kodeksā (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus). Šīs prasības balstās uz pamatprincipiem, 
kas saistīti ar godprātību, objektivitāti, profesionālo kompetenci un pienācīgu rūpību, kā arī 
konfidencialitāti un profesionālu rīcību.

Savā darbībā mēs piemērojam 1. Starptautisko kvalitātes kontroles standartu un attiecīgi uzturam 
visaptverošu kvalitātes kontroles sistēmu, iekļaujot tajā dokumentētas politikas un procedūras, kas 
nodrošina ētikas prasību, profesionālo standartu, kā arī atbilstošu juridisko prasību ievērošanu.
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Veikto procedūru apkopojums

Mūsu veiktās procedūras iekļāva Ilgtspējas ziņojumā 2020. gadam sniegtās informācijas pārbaudi 
izlases veidā. Mēs arī izvērtējām būtiskas aplēses un spriedumus, kurus vadība izdarīja, sagatavojot 
Ilgtspējas ziņojumu 2020. gadam atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas standartiem.

Mēs veicām šādas procedūras: 
• Intervējām vadības locekļus, lai izvērtētu Globālās ziņošanas iniciatīvas standartu

piemērošanu un lai iegūtu izpratni par iekšējo kontroļu vidi saistībā ar ilgtspējas informācijas
sagatavošanu;

• Izvērtējām Ilgtspējas ziņojumā 2020. gadam iekļautās informācijas iegūšanas, apkopošanas
un uzrādīšanas procesus;

• Pārbaudījām informāciju, kas ir iekļauta Ilgtspējas ziņojumā 2020. gadam, intervējot attiecīgos
Sabiedrības un tās meitas sabiedrību vadības pārstāvjus;

• Izlases veidā veicām Ilgtspējas ziņojumā 2020. gadam ietverto datu pārbaudi;

• Pārbaudījām dokumentus, lai apstiprinātu vadības apgalvojumus, kurus ieguvām veicot
intervijas;

• Salīdzinājām Ilgtspējas ziņojumā 2020. gadam ietverto finanšu informāciju ar Koncerna 2020.
gada finanšu pārskatiem;

• Izvērtējām Ilgtspējas ziņojuma 2020. gadam vispārējo formātu un saturu, ņemot vērā
uzrādītās informācijas atbilstību piemērojamajiem kritērijiem.

Ierobežotas pārliecības uzdevuma ietvaros veikto procedūru apjoms ir būtiski mazāks kā procedūras, 
kas tiktu veiktas pietiekamas pārliecības uzdevuma ietvaros, attiecībā gan uz riska novērtēšanu, 
ietverot izpratnes par iekšējo kontroli iegūšanu, gan procedūrām, kas veiktas attiecībā uz 
identificētajiem riskiem.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu ierobežotas pārliecības
secinājuma sniegšanai.

Uzdevumam piemītošie neizbēgamie ierobežojumi

Nefinanšu dati ir vairāk pakļauti neizbēgamiem ierobežojumiem, nekā finanšu dati, ņemot vērā gan to 
būtību, gan lietotās metodes šādu datu noteikšanai, aprēķināšanai, izlasei vai aplēsēm. Kvalitatīva 
datu atbilstības, būtiskuma un precizitātes interpretācija ir pakļauta subjektīviem pieņēmumiem un 
spriedumiem. 

Mēs neesam veikuši nekādas procedūras attiecībā uz datiem par iepriekšējiem periodiem vai 
nākotnes plāniem un mērķiem, kuri ietverti Ilgtspējas ziņojumā 2020. gadam.
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Ierobežotas pārliecības secinājums

Pamatojoties uz mūsu pārbaudi, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas mums 
liktu uzskatīt, ka Ilgtspējas ziņojums 2020. gadam nav sagatavots, visos būtiskajos aspektos, atbilstoši 
Ziņošanas kritērijiem.

PricewaterhouseCoopers SIA 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 5

Eva Jansen-Diener Jana Smirnova
Prokūriste Atbildīgā zvērinātā revidente

Sertifikāts Nr. 188

Rīga, Latvija
2021. gada 13. aprīlī
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P A R  Z I Ņ O J U M U

AS “Air Baltic Corporation”, reģistrācijas numurs 40003245752 ir Latvijā reģistrēta kapitālsabiedrība, un tās 
pārvedamie vērtspapīri obligāciju veidā tiek tirgoti regulētā tirgū (Euronext Dublin). 

Šis Ilgtspējas ziņojums 2020. gadam (turpmāk tekstā Ilgtspējas ziņojums) ir sagatavots saskaņā ar Global 
Reporting initiative (turpmāk GRI) standarta G4 pamatlīmeņa (GRI Standards Core) prasībām, iekļaujot atbilstošos 
rādītājus attiecībā uz lidsabiedrību sektoru. GRI izstrādā Globālā ilgtspējības standartu padome (turpmāk - 
GSSB), kuras atbildība ir noteikt pasaulē pirmos vispārpieņemtos standartus ilgtspējības ziņošanai un ir aktīvi 
iesaistījusies procesā, lai virzītu uz priekšu Eiropas Savienības direktīvu par tādas informācijas atklāšanu, kas 
saistīti ar ilgtspēju, nefinanšu darbību un daudzveidību. GRI plaši pazīstama arī kā Nefinanšu pārskatu direktīva 
(Direktīva 2014/95 / ES). Tas papildina gada pārskata vadības ziņojumu, paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 
un tajā ietverta informācija par AS “Air Baltic Corporation” nefinanšu darbības galvenajiem elementiem, aprakstot 
uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi, sociālajiem un nodarbinātības aspektiem; uzņēmuma īstenotos korupcijas 
apkarošanas pasākumus, plašākas sabiedrības iesaisti un atbalsta pasākumus, kā arī sniedz ieskatu par citiem 
nefinanšu elementiem.

AS “Air Baltic Corporation” Ilgtspējas ziņojumā sniegta informācija par AS “Air Baltic Corporation” un šādu tās 
meitasuzņēmumu ilgtspējību: SIA “Air Baltic Training”, SIA “Loyalty Services”, SIA “Baltijas Kravu Centrs” un AS 
“Aviation Crew Resources” (kopā turpmāk tekstā saukti airBaltic, Grupa, Uzņēmums, aviosabiedrība). 

Ilgtspējas ziņojums aptver periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un ir daļa no AS “Air Baltic 
Corporation” Grupas konsolidētā gada pārskata un AS “Air Baltic Corporation” gada pārskata.

Lūgums sūtīt interesējošos jautājumus vai ierosinājumus attiecībā par Ilgtspējas ziņojumu izmantojot e-pastu: 
sustainability@airbaltic.lv

Ziņojums publiskots 2021. gada 15. aprīlī. Iepriekšējais ziņojums tika publiskots  2020. gada 30. septembrī. 
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P R I E K Š V Ā R D S

airBaltic ir bijis progresa virzītājs dažādās jomās gan Latvijā, gan ārpus tās, palīdzot ne tikai reģiona ekonomiskajai 
attīstībai, bet arī sekmējot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, darba vietu daudzveidību un korporatīvo pārredzamību. 

 Ilgtspēja ir neatņemama mūsu ikdienas un nākotnes sastāvdaļa, un tā nenozīmē tikai tīru gaisu. airBaltic ikdienā 
pievēršam būtisku uzmanību vides, ekonomiskajai un sociālajai ilgtspējai. airBaltic ikgadējais Ilgtspējas ziņojums 
ir mūsu ilgtermiņa apņemšanās nodrošināt pārredzamību attiecībā pret mūsu ieinteresētajām personām un 
sabiedrību. 

 Jo īpaši uzņēmuma vadība ir aktīvi veicinājusi ilgtspējīgu domāšanas veidu, ļaujot uzņēmuma struktūrvienībām 
ierosināt un izstrādāt jaunas iniciatīvas, kas turpina samazināt uzņēmuma atstāto ietekmi uz vidi.  

 Tajā pašā laikā airBaltic turpina ieviest nulles diskriminācijas principu darbinieku atlases un cilvēkresursu 
pārvaldības stratēģijā un ir apņēmies izveidot vidi, kurā strādā spējīgākie. Turklāt, uzņēmums uzskata, ka ir svarīgi 
palielināt sieviešu līdzdalību vadības līmenī, kas tagad ir sasniegusi 50%. 

 Koronavīruss izraisīja lielāko krīzi aviācijas vēsturē, kuras dēļ airBaltic bija spiests 2020. gadā pieņemt vairākus 
smagus lēmumus. Tomēr uzņēmums mēģināja to darīt atklāti, pārredzami, vienlaikus ik dienu sniedzot jaunāko 
informāciju un izplatot iknedēļas izpilddirektora paziņojumus darbiniekiem un  regulāri informējot sabiedrību. 
Darbinieki, ar kuriem tika izbeigti līgumi, saņēma būtisku sociālo nodrošinājumu un ierobežotu darbā 
atpakaļpieņemšanas garantiju. 

 Ilgtspēja kā globāls jautājums tikai pieaugs. Tas būs mūsu visu virzītājspēks nākamos 20-30 gadus, jo tas ir 
galvenais, kas ļauj padarīt mūsu planētu labāku. Aviosabiedrībām pēc pieredzētās krīzes būs jāpievēršas 
ilgtspējībai. Nākotnē ieguvēji būs tie, kuri spēs ilgtspējas pasākumus realizēt viss atbilstošāk. Mēs vēlamies, lai 
airBaltic kalpotu par piemēru pasaulē tam, ko mēs darām. Mēs domājam zaļāk, mēs lidojam zaļāk. 

MARTIN ALEXANDER GAUSS,
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

GALVENAIS IZPILDDIREKTORS 
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Ī S U M Ā  P A R  A I R B A L T I C

airBaltic ir vadošā aviosabiedrība Latvijā un Igaunijā, kas veic tiešos lidojumus no visām Baltijas valstu galvaspilsētām 
- Rīgas (Latvija), Viļņas (Lietuva) un Tallinas (Igaunija). airBaltic ir hibrīda tipa aviosabiedrība, apvienojot labāko 
praksi gan no tradicionālajām tīkla aviosabiedrībām, gan no zemo cenu pārvadātājiem. Kā tīkla aviosabiedrība 
airBaltic spēj izveidot Rīgu par satiksmes savienojuma mezglu. Saskaņā ar 2019. gada Rolanda Bergera (Roland 
Berger) pētījumā kopējā airBaltic tiešā un netiešā ietekme uz Latvijas ekonomiku sasniedza 2,5% no iekšzemes 
kopprodukta (IKP) un netieši atbalstīja gandrīz 30 000 darbavietu.

MISIJA.  Mūsu misija ir nodrošināt būtisku savienojamību starp Baltijas valstīm un pasauli, kā arī sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu ekonomikā.

VĪZIJA.  Mūsu vīzija paredz, ka airBaltic kļūs par ilgtspējīgu lidsabiedrību ES aviācijas tirgū, vienlaikus turpinot 
nepārtrauktu izaugsmes ceļu un nodrošinot pasažieru pieredzes inovatīvus uzlabojumus, kā arī veicinot Baltijas 
valstu attīstību kā vienam no galvenajiem Eiropas biznesa centriem.

V Ē R T Ī B A S :

MĒS NODROŠINĀM

Esam stingri apņēmušies sniegt 
augstākā līmeņa kvalitāti visā 
mūsu darbībā. Mēs nodrošinām, 
ka ceļošana mūsu klientiem ir 
droša, punktuāla un ērta. Mēs 
esam uzticams partneris ikvienam, 
ar ko sadarbojamies. Savienojot 
cilvēkus un vietas, mēs sniedzam 
labumu visai sabiedrībai.

MĒS RŪPĒJAMIES

Mēs mīlam to, ko darām, un mūsu 
kaislība pret aviāciju iedvesmo 
citus. Ar pasažieriem veidojam 
ilgstošas attiecības, apzinoties 
viņu vajadzības un piedāvājot 
labāko iespējamo servisu. 
Ilgtspēja ir mūsu darbības pamatā 
– kā mēs īstenojam biznesu, kā 
mijiedarbojamies ar cilvēkiem, kā 
rūpējamies par vidi, ieviešot videi 
labvēlīgu praksi it visur, kur to 
spējam.

MĒS AUGAM

Izaicinājumus uztveram kā iespēju 
attīstīties. Ieviešam inovatīvus 
jaunumus, pilnveidojamies un 
virzāmies uz priekšu, lai būtu 
nozares attīstības priekšgalā. 
Mēs esam komanda, kuru veido 
savā jomā labākie profesionāļi, 
kuri nepārtraukti strādā, lai būtu 
uzdevumu augstumos. Mēs 
ticam līdzsvaram starp ātru un 
gudru domāšanu – īsti līderi ir 
elastīgi vizionāri, kuri pieņem 
skaidrus lēmumus, lai pielāgotos 
pārmaiņām un radītu labāku 
nākotni.
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Tallina

Viļņa

RĪGA

P A M A T I N F O R M Ā C I J A :

T V Ē R U M S  U N  S A S N I E G U M I  2 0 2 0 .  G A D Ā 
(GADA BEIGĀS):

19 95
DIBINĀTA:  1995. gadā

55 & 76
55 GAL AMĒRĶI 76 

MARŠRUTOS 
(55 no Rīgas, 11 no Tallinas 
un 10 no Viļņas) gada laikā

2 776 34 4 
SĒDVIETA S 

(2019. gadā: 6 855 218)

37%
TIRGUS DAĻA 

Baltijas valstu galvaspilsētās, 
tostarp 57% Rīgā 

(2019. gadā: 59%), 
27% Tallinā (2019. gadā: 21%) 
un 14% Viļņā (2019. gadā: 9%)

2,36 M
miljoni airBaltic Club 

LOJALITĀTES 
PROGRAMMA S  dalībnieku 

(2019. gadā: 2,8)

25
EK SPLUATĀC IJĀ ESOŠI 

LIDAPARĀTI 
(2019. gadā: 39) 

1 195
DARBINIEKI 

(2019. gadā: 1 716)

RĪGA
GALVENĀ MĪTNE: 

Rīgā (Latvija)

9 6,14%
ĪPAŠNIEKI:  Latvijas valsts 

(96,14% akciju), Larss Tūesens 
(Lars Thuesen) ar tam pilnībā 

piederošā SIA “Aircraft Leasing 1” 
starpniecību (3,86% akciju), kā arī 

citi mazākuma akcionāri.

MEITA SUZŅĒMUMI: 
SIA “Air Baltic Training”, 
SIA “Loyalty Services”, 

SIA “Baltijas Kravu Centrs” 
un AS “Aviation Crew 

Resources”. 
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F L O T E :

Fleet plan (at the end of year) 2 019 2 0 2 0

A2 2 0 22 25

B733 4 0

Q4 0 0 12 12*

KOPĀ: 39 37

* uz zemes, nav ekspluatācijā
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R E Z U L T Ā T I  U N  I E T E K M E 
2 0 2 0 .  G A D Ā : 

1,34 M
miljoni pasažieru 

(2019. gadā: 5,05)

52%
noslodzes koeficients 
(2019. gadā: 75,8%)

94,61%
15 MIN punktualitātes rādītājs 

(2019. gadā: 86,28%)

7,5 M
miljoni kg kravas 

(2019. gadā: 14,8 miljoni kg)

9 9,8%
regularitātes rādītājs 
(2019. gadā: 99,6%)

75
indeksu punktu noturības 

līmenis privātpersonu klientu 
vidū, kas apliecina klientu 
apmierinātību un lojalitāti 

(pamatojoties uz aptauju, kurā 
piedalījās 3 095 respondenti) 

(2019. gadā: 78)

22 341
lidojumu kopā 

(2019. gadā: 62 748)

8 4,82%
3 MIN punktualitātes rādītājs 

(2019. gadā: 68,78%)

143 M
miljoni EUR ieņēmumos 

(2019. gadā: 509)
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152 M
miljoni EUR EBITDAR1 

(2019. gadā: 126)

26 4,6 M
miljoni EUR neto zaudējumi 
(2019. gadā: 9,1 EUR neto 

zaudējumos)

51 M
miljons EUR izmaksāti algās 

(2019. gada: 66,5)

20,7 M
miljoni EUR Latvijā 

samaksāti nodokļos 
(2019. gadā: 31)

NULLE
nopietnu nelaimes gadījumu 

darbā / nāves gadījumu 
(2019. gadā: 0)

5 8 255
tonnas patērētās degvielas 

(2019. gadā: 172 178)

53 9 0 4
stundas darbinieku 

apmācības (pilotu kabīne, 
salona apkalpe un tehniķi) 

(2019. gadā: 53 714,90)

183 4 6 0
tonnas CO2 emisiju 

(2019. gadā: 542 360)

52%  /  4 8%
vīriešu/sieviešu īpatsvars Grupā 

(2019. gadā: 53%/47%)

15



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

2 5  G A D I  D E B E S Ī S

2020. gadā airBaltic svinēja savu 25. dzimšanas dienu. Šajā laikā airBaltic ir sasniedzis vairākus nozīmīgus 
atskaites punktus, kurus aviosabiedrība lepni izklāstīja plašākai sabiedrībai. airBaltic piedzīvojis milzīgu izaugsmi 
gan Baltijā, gan arī starptautiskā mērogā.

19 95:
oktobrī airBaltic veic pirmo komerciālo lidojumu no Rīgas uz Stokholmu.

19 9 6: 
ekspluatācijā tiek ieviests pirmais airBaltic AVRO RJ70.

19 97 : 
airBaltic izveido kravas pārvadājumu nodaļu.

19 98 :
ekspluatācijā tiek ieviests pirmais airBaltic Fokker 50.

19 9 9:
airBaltic ievieš operācijās kopējos Eiropas aviācijas darbības standartus (JAR Ops).

2 0 0 0:
airBaltic saņem Latvijas Kvalitātes balvu 2000. gadam par izcilību uzņēmējdarbībā.

2 0 01: 
airBaltic pārvadā savu miljono pasažieri.

2 0 0 2:
airBaltic atklāj tiešos maršrutus no Rīgas uz astoņiem galamērķiem Austrumeiropā un Rietumeiropā.

2 0 03:
airBaltic uzsāk biļešu pārdošanu tiešsaistē. Pirmais Boeing 737 tiek ieviests ekspluatācijā.

2 0 0 4:
airBaltic ievieš jaunu korporatīvo vizuālo tēlu. Sākti tiešie lidojumi no Viļņas.

2 0 0 5:
Pirmo reizi airBaltic viena gada laikā pārvadā vairāk nekā miljonu pasažieru.

2 0 0 6:
airBaltic gadu noslēdz ar 4,305 miljonu latu (6,11 miljonu EUR) tīro peļņu.  
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2 0 07 :
airBaltic uzsāk tiešsaistes reģistrēšanās sistēmu. airBaltic simulatorā savā mājas bāzē Rīgā sāk apmācīt 
Boeing 737 pilotus.

2 0 0 8 :
airBaltic paziņo par flotes paplašināšanu, pievienojot tai Bombardier Q400 NextGen un Boeing 757 lidmašīnas.

2 0 0 9:
airBaltic atver interneta ceļojumu aģentūru airBalticTravel.com.    

2 010:
airBaltic atklāj airBaltic mācību centru Rīgā.

2 011:
Latvijas valdība palielina savu līdzdalību airBaltic līdz 99,8%.

2 012:
airBaltic tiek atzīts par labāko darba devēju Latvijā.

2 013:
airBaltic ievieš ēdiena pasūtīšanas sistēmu, kas ļauj ceļotājiem pielāgot maltīti lidojuma laikā.

2 014:
airBaltic kļūst par pirmo aviosabiedrību, kas pieņem Bitcoin kā norēķinu iespēju.

2 015:
OAG atzina airBaltic par punktuālāko aviosabiedrību pasaulē.

2 016:
airBaltic kļūst par Airbus A220-300 (tobrīd - Bombardier CS300) globālo klientu.

2 017 :
airBaltic Pilot Academy sāk pieņemt pieteikumus.

2 018 : 
airBaltic simtgadē pasniedz dāvanu Latvijai - īpašu Airbus A220-300 lidmašīnu noformējumu. airBaltic ir pāvesta 
Franciska un pāvesta delegācijas oficiālais gaisa pārvadātājs oficiālās vizītes laikā Baltijas valstīs.

2 019: 
airBaltic otro gadu pēc kārtas saņem ATW Market Leader balvu. airBaltic pārvadā vairāk nekā piecus miljonus 
pasažieru. 

2 0 2 0: 
airBaltic uzsāk viena veida flotes ekspluatāciju, kas sastāv tikai no mūsdienīgām Airbus A220-300 lidmašīnām.
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A T S K A I T E S  P U N K T I  U N 
G A L V E N I E  N O T I K U M I  
2 0 2 0 .  G A D Ā

2020. gada sākumā turpinājās airBaltic izaugsme, janvārī pārvadājot par 19% vairāk pasažieru, bet februārī - 
par 16% vairāk pasažieru nekā attiecīgajos mēnešos 2019. gadā. Tomēr marta sākumā koronavīrusa pandēmija 
sasniedza Eiropu, un pēc Latvijas valdības lēmuma, uz laiku aizliegt visus starptautiskos ceļojumus, aviosabiedrība 
uz 62 dienām pārtrauca savu regulāro darbību. Tādēļ vairāk nekā 75 galamērķi, kas bija pieejami pirms pandēmijas 
uz un no Baltijas, 2020. gada laikā, diemžēl, netika pilnībā atjaunoti. 

Šajā laikā aviosabiedrība ātri pielāgojās jaunajai realitātei. Uzņēmums ieviesa jaunus drošības un veselības 
aizsardzības pasākumus, veica vairāk nekā 70 repatriācijas lidojumus un īpašus kravas pārvadājumu lidojumus, 
nodrošinot Latvijas pārvaldes iestādēm nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus.

Redzot būtisku samazinājumu lidojumu skaita pieprasījumā, Uzņēmums samazināja izmaksas un pārskatīja 
biznesa plānu Destination 2025 CLEAN. airBaltic nolēma ātrāk īstenot plānu ieviest viena tipa visefektīvākās 
Airbus A220 lidmašīnas. Pamatojoties uz pārskatīto biznesa plānu, Latvijas valsts kā lielākais Uzņēmuma akcionārs 
ieguldīja 250 miljonus eiro airBaltic pašu kapitālā, lai palīdzētu pārvarēt COVID-19 izraisīto ekonomisko krīzi un 
atjaunotu izaugsmi.

Maija vidū airBaltic pamazām atsāka savu darbību, sākot ar septiņiem maršrutiem un ar katru nākamo nedēļu 
grafikam pievienojot papildu maršrutus. Līdz jūlijam aviosabiedrība veica 50 maršrutus no Baltijas valstu 
galvaspilsētām un bija uzsākusi nelielu skaitu jaunu maršrutu gan no Viļņas, gan no Rīgas.

Uzņēmuma vadība turpināja regulāri pārskatīt grafiku, lai nodrošinātu atbilstību dažādajiem un mainīgajiem 
ierobežojumiem, kā arī reaģējot uz svārstīgo pasažieru pieprasījumu. Līdz rudenim, kad Eiropu skāra otrais 
infekcijas vilnis, aviosabiedrība ievērojami samazināja ziemas sezonas grafiku, vienlaikus saglabājot Baltijas 
reģionam būtisko savienojamību.
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G A L V E N I E  A T S K A I T E S  P U N K T I  2 0 2 0 .  G A D Ā
P A  M Ē N E Š I E M :

JANVĀRIS
airBaltic janvārī pārvadā par 19% vairāk pasažieru nekā pirms gada.

FEBRUĀRIS
airBaltic izveido darba grupu C19AG, lai izstrādātu dažādus scenārijus, gatavojoties gaidāmajai krīzei.

MARTS
airBaltic Pilotu akadēmija Liepājā atklāj jaunu lidmašīnu angāru. 

APRĪLIS
tiek koriģēts biznesa plāns Destination 2025 CLEAN.

MAIJS
airBaltic savās operācijās un atsāktajos lidojumos pievieno jaunus veselības aizsardzības pasākumus. 

JŪNIJS
airBaltic pievienojas EASA programmai aizsardzībai pret COVID-19 paredzēto darbību uzraudzīšanai praksē.

JŪLIJS
airBaltic saņem OAG piecu zvaigžņu punktualitātes reitingu.

AUGUSTS
airBaltic kopā ar PIKC Liepājas Valsts tehnikumu uzsāk jaunu programmu, sniedzot praktiskas zināšanas jaunajiem 
speciālistiem. 

SEPTEMBRIS
airBaltic piedalās Rīgas Aviācijas foruma zinātniskajā konferencē, kurā galvenā uzmanība pievērsta nozares 
ilgtspējīgai attīstībai. 

OKTOBRIS
airBaltic paraksta memorandu, ar kuru apņemas aktīvi sadarboties cilvēku tirdzniecības novēršanā. 

NOVEMBRIS
airBaltic svin First ALFA Trainers inaugurāciju.

DECEMBRIS
airBaltic pabeidz Boeing 737 pakāpenisko ekspluatācijas pārtraukšanu, saņem 24. un 25. Airbus A220-300.
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2 0 2 0 .  G A D Ā  S A Ņ E M T Ā S  A T Z I N Ī B A S
Darbinieku atlases aģentūras CV-Online Latvia veiktās valsts mēroga aptaujas rezultātā 2020. gada martā Latvijas 
aviosabiedrība airBaltic jau devīto gadu pēc kārtas tika atzīta par labāko darba devēju transporta un loģistikas 
nozarē.

Starptautiskā gaisa transporta reitinga organizācija Skytrax pēc padziļinātas revīzijas veikšanas 2020. gada 
decembrī piešķīra airBaltic piecu zvaigžņu COVID-19 drošības reitingu. Tādējādi airBaltic kļuva par pirmo 
aviosabiedrību, kas saņēma augstāko COVID-19 drošības novērtējumu.
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S T R A T Ē Ģ I J A  U N  V A D Ī B A S 
P I E E J A

S T R A T Ē Ģ I S K A I S  B I Z N E S A  P L Ā N S
Kā paskaidrots vadības ziņojumā, lai novērstu COVID-19 krīzi, aviosabiedrība aprīlī izstrādāja jaunu biznesa 
plānu - Destination 2025 CLEAN. Jaunajā biznesa plānā Destination 2025 CLEAN galvenā uzmanība pievērsta 
koronavīrusa krīzes ietekmei un pielāgojumiem, kas bija jāveic spēkā esošajā piecu gadu stratēģijā. 

Jaunais plāns paredz samazinātu floti turpmākajos gados, kad darbība tika atsākta ar 22 Airbus A220-300 
lidmašīnām. Jaunajā plānā ir ņemts vērā samazināta kapacitāte 2020. un 2021. gadam, tajā pašā laikā paredzēts 
līdz 2023. gada beigām atgriezties pie izaugsmes, palielinot floti līdz 50 Airbus A220-300 lidmašīnām.

Pamatojoties uz jauno plānu, aviosabiedrība nolēma pārtraukt Boeing 737 un Q400 flotes ekspluatāciju un pilnībā 
pāriet uz Airbus A220-300 lidmašīnām. Šis plāns un pilnīga pāreja uz mūsdienīgu un efektīvu A220-300 lidmašīnu 
floti ir arī nozīmīgs ilgtspējas atskaites punkts. Tas nozīmē, ka airBaltic plāno kļūt par tīrāku uzņēmumu no vides 
viedokļa. 

Biznesa plāns Destination 2025 sākotnēji tika prezentēts 2018. gada maijā, un tā pamatā ir maršrutu skaita 
palielināšana no visām trim Baltijas valstīm - Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, aptverot galvenos Eiropas mezglus. 
Stratēģija arī paredz, ka airBaltic līdz 2025. gadam ievērojami palielinās pasažieru skaitu un ieņēmumus.

CLEAN jēdziena pievienošana biznesa plāna nosaukumam parāda arī to, cik liela nozīme ir vides aspektiem airBaltic 
nākotnes dienas kārtībā un attīstībā. 

B Ū T I S K Ā K Ā S  T E N D E N C E S
Papildus tiešajiem faktoriem, kas ietekmē aviosabiedrību nozari (piemēram, likumdošanas izmaiņas, tiešais tirgus 
pieprasījums), pastāv plašākas sociālās, veselības un ekonomiskās būtiskās tendences, kas ilgtermiņā ietekmē 
arī airBaltic darbību. Dažas no galvenajām tendencēm, kas aviosabiedrībām jāņem vērā stratēģiskajā un darbības 
plānošanā, ir šādas:

  Atgūšanās no COVID-19 ietekmes

  Uzsvars uz darbinieku, pasažieru drošību un veselības nozīme 

  Turpmāka digitalizācija un inovācija

  Izpratne par ilgtspējību un vidi

  Ekonomikas atjaunošanai ir nepieciešama savienojamība ar pasauli
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Ī P A Š U M T I E S Ī B A S 
U N  A K C I O N Ā R I

airBaltic ir kapitālsabiedrība, kas dibināta 1995. gada 8. februārī atbilstīgi Latvijas Republikas tiesību aktiem. Tās 
vairākuma akcionārs ir Latvijas Republika ar 96,14% akciju, savukārt Larsam Tūesenam ar tam pilnībā piederošās 
SIA “Aircraft Leasing 1” starpniecību un pārējiem mazākuma akcionāriem pieder atlikušie 3,86%.

O R G A N I Z A T O R I S K Ā  U N  V A D Ī B A S  S T R U K T Ū R A 
airBaltic vadības modelis ir balstīts korporatīvās pārvaldības labāko praksi un normatīvajā regulējumā. Uzsveram, 
ka viena no Uzņēmuma prioritātēm ir efektīvas korporatīvās pārvaldības nodrošināšana. Tā ietver nevainojamas 
lēmumu pieņemšanas procedūras uzturēšanu un visu izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Sīkāka informācija par airBaltic vadības struktūru - akcionāri, padome, valde, augstākā vadības grupa un revīzijas 
komiteja, ir pieejama paziņojuma par korporatīvo pārvaldību 85. lapas pusē.
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I E I N T E R E S Ē T O  P U Š U 
I E S A I S T E

airBaltic ietekmē plašu ieinteresēto personu tīklu, piemēram, darbiniekus, akcionārus, kreditorus, daudzus 
piegādātājus, kā arī citus sadarbības partnerus. Lai nodrošinātu uzticamību attiecībās ar ieinteresētajām personām, 
Uzņēmums cenšas uzturēt labas pārvaldības principus, kā aprakstīts Paziņojumā par korporatīvo pārvaldību. Vēl 
viens svarīgs ieinteresēto personu iesaistes pārvaldības aspekts ir atklāta informēšana par Uzņēmuma rezultātiem, 
progresu, ikdienas gaitām un plāniem, un tai ir būtiska nozīme Uzņēmumam un tās darbam ar ieinteresētajām 
personām.

Kopš 2013. gada Uzņēmums īsteno pastāvīgas uzklausīšanas stratēģiju un regulāri veic darbinieku iesaistes 
aptaujas, kā arī vāc atsauksmes par citām konkrētām aktivitātēm, izmaiņām u.tml. procesiem. Iesaistes indekss 
ir kopsavilkuma novērtējums, kas parāda darbinieku apmierinātības, iesaistīšanās, noturēšanas, lojalitātes un 
motivācijas līmeni darbā. Kopumā Grupas darbinieki uzrāda mēreni augstu iesaistīšanās līmeni. Sākot ar 2019. 
gadu, darbinieku iesaiste aptaujas tiek veiktas regulāri reizi ceturksnī, lai uzraudzītu dinamiku un nekavējoties 
pieņemtu lēmumus, ja tiek novērotas atkāpes.

Šis pārredzamas, regulāras un atklātas saziņas princips kļuva īpaši svarīgs 2020. gadā, pateicoties nepieredzētai 
COVID-19 pandēmijas ietekmei, īpaši uz aviācijas nozari. Regulāros darbinieku informatīvajos pasākumos, kā arī 
atjauninot Uzņēmuma iekštīklu, izpilddirektors un vadītāji informēja visus darbiniekus par pandēmijas ietekmi 
uz Uzņēmumu, tā plāniem un centieniem pēc iespējas mazināt pandēmijas ietekmi, kā arī par piemērojamajiem 
drošības un epidemioloģiskajiem pasākumiem, lai palīdzētu valdībai ierobežot pandēmijas izplatību. Šī regulārā un 
pārredzamā saziņa palīdzēja sasniegt vienu no labākajiem darbinieku iesaistes rezultātiem, kādi jebkad ir novēroti 
Uzņēmumā.

2020. gada vidū airBaltic pārskatīja savas pamatvērtības. Lai nodrošinātu, ka Uzņēmums izceļ vērtības, kas 
pilnīgāk raksturo airBaltic identitāti, tika nolemts iesaistīt ieinteresētās personas. Tika pieaicināti eksperti, 
arodbiedrību pārstāvji un piegādātāji no dažādām uzņēmējdarbības jomām, kā arī klienti, un lūgti piedalīties 
pamatvērtību veidošanā ar savu pieredzi un redzējumu par airBaltic uzskatiem, filozofiju un principiem 
uzņēmējdarbības veicināšanai. Pēc darbinieku, ieinteresēto personu un pastāvīgo klientu iesaistes aptauja 
ļāva labāk izprast, kā ieinteresētās personas redz airBaltic atbilstību tā pamatvērtībām, identitātei un 
uzvedībai.

airBaltic augsti vērtē solījumus kreditoriem un cenšas piepildīt savu partneru cerības, kā arī nekavējoties atbildēt 
uz jebkādām viņu bažām. Īpaši aktuālas ir bažas par to, kā Uzņēmums ir ticis galā ar COVID-19 pandēmijas ietekmi. 
Tā kā Uzņēmuma obligācijas tiek kotētas Euronext Dublin, Uzņēmumam ir pienākums sniegt visu nepieciešamo 
informāciju Euronext Dublin un attiecīgajām iestādēm. Regulāra un pārredzama saziņa ar uzņēmuma partneriem, 
piemēram, lidmašīnu iznomātājiem un citiem kreditoriem, ir Uzņēmumam ārkārtīgi svarīga, un tā izrādījās īpaši 
būtiska COVID-19 pandēmijas laikā 2020. gadā un arī pēcāk, risinot tās atstātās sekas.

airBaltic Korporatīvās komunikācijas (PR) departaments nodrošina, lai sabiedrībai tiktu sniegta visa būtiskā un 
jaunākā informācija par Uzņēmumu.
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I L G T S P Ē J A  U Z Ņ Ē M U M Ā 
A I R B A L T I C

Tā kā airBaltic ir Baltijas reģionā nozīmīga aviosabiedrība, Uzņēmumam ir būtiska ietekme uz sabiedrību. Arvien 
pieaugošās ieinteresēto pušu gaidas, mainīgā valsts politika un tiesību akti, kā arī pastiprināta sabiedrības 
uzmanība lielākajai uzņēmējdarbības nozares lomai - tas viss mudina Uzņēmumu ar lielāku apziņu nekā jebkad 
agrāk vadīt savu sociālo un vides ietekmi. Arī patērētāju vidū zaļie faktori kļūst par dominējošo kritēriju līdzās 
pakalpojumu kvalitātei un precizitātei. 

AIRBALTIC PL AŠĀKĀ LOMA SABIEDRĪBĀ BALSTĀS ČETROS PĪLĀROS:

SAVIENOJAMĪBA UN IETEKME UZ EKONOMIKU: VIETĒJĀ TIRGUS,  BALTIJA S SAVIENOŠANA 
AR PA SAULI.

airBaltic nodrošina būtisku savienojamību no Latvijas un Baltijas, un normālos apstākļos (2019. gadā) savieno 
vairāk nekā 80 galamērķus visā pasaulē. Ik gadu airBaltic pārved miljoniem pasažieru uz Latviju, Igauniju un Lietuvu, 
dod iespēju attīstīt ārvalstu biznesa attiecības, nodrošina savienojumus izceļojošajiem un apvieno ar ārzemēs 
dzīvojošām ģimenēm. Latvija, Igaunija un Lietuva ģeogrāfiski atrodas salīdzinoši tālu no Eiropas sirds - vairāk 
nekā 10 stundu brauciena attālumā no tuvākajām lielajām galvaspilsētām, bez pienācīga dzelzceļa savienojuma ar 
pārējo Eiropu un netālu no Ziemeļvalstīm, taču tās atdala Baltijas jūra. 

Pateicoties globalizācijai, piegādes ķēdes tagad stiepjas pa visu pasauli. Gaisa satiksmes savienojamība ir svarīga, 
nodrošinot būtiskus ceļojumus, kas saistīti ar šīm piegādes ķēdēm, kas jo īpaši tika izgaismots pandēmijas laikā, kad 
pieprasījums pēc noteiktām precēm un pakalpojumiem bija jāapmierina ļoti īsā laikā. airBaltic turpināja nodrošināt 
lielisku savienojamību visā pasaulē ar saviem sadarbības partneriem caur galvenajiem Eiropas satiksmes mezgliem 
(piemēram, Amsterdama, Parīze, Londona, Kopenhāgena un citi). Ņemot vērā, ka tiešie lidojumi bija retums, šie 
lidojumi ar pārsēšanos daudziem ceļotājiem bija vienīgais veids, kā nonākt galamērķī. Tas bija arī svarīgs darbības 
nodrošināšanas līdzeklis kravu pārvadātājiem. 

PAKALPOJUMS UN AUGSTI VESELĪBA S AIZSARDZĪBA S STANDARTI:  RŪPES UN UZMANĪBA 
PAKALPOJUMA IZVEIDĒ. 

2020. gadā viena no galvenajām airBaltic prioritātēm bija pasažieru veselība un drošība. Tāpēc tika veikti papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu augstus veselības aizsardzības standartus. Biežāk tika veikta lidmašīnas salona 
dezinfekcija. Visiem airBaltic lidmašīnas pasažieriem tika nodrošināts bezmaksas pamata kopšanas komplekts, 
kas sastāvēja no sejas aizsargmaskas un dezinfekcijas salvetēm. Visu veikto procedūru rezultātā lielākais 
sasniegums Latvijas aviosabiedrībai bija Skytrax piešķirtais piecu zvaigžņu COVID-19 drošības reitings. Pēc 
padziļinātas pārbaudes veikšanas 2020. gada decembrī airBaltic kļuva par pirmo aviosabiedrību, kas saņēmusi 
augstāko COVID-19 drošības reitingu.

1.

2.
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IETEKME UZ VIDI:  IETEKMES UZ VIDI  SAMAZINĀŠANA, ĪPAŠI  AVIOSABIEDRĪBA S DARBĪBĀ. 

Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem. Pretstatā aviosabiedrības pozitīvajai ietekmei, 
lidošana patiešām ietekmē vidi - galvenokārt saistībā ar degvielas patēriņu. Aviācijas nozare rada aptuveni 2,5% no 
visām cilvēka radītajām CO2 emisijām visā pasaulē. Tāpēc ir svarīgi ieviest stingrus pasākumus nozares ietekmes 
uz vidi samazināšanai. airBaltic kā inovatīva aviosabiedrība ir stingri apņēmusies samazināt savu ietekmi uz vidi. 
Kā vienu no pirmajiem un nozīmīgākajiem soļiem airBaltic nolēma veikt lidojumus ar viena tipa lidmašīnu floti, 
proti, Airbus A220-300, kas šobrīd ir viena no ilgtspējas standartiem atbilstošākajām komerciālajām lidmašīnām 
pasaulē.

NODARBINĀTĪBA:  ATBILDĪGA S UZŅĒMĒJDARBĪBA S PRAK SES PIEMĒROŠANA AT TIECĪBĀS 
AR DARBINIEKIEM UN C ITĀM IEINTERESĒTA JĀM PUSĒM.

Ņemot vērā, ka airBaltic ir būtiska loma Latvijas ekonomikā un attīstībā, airBaltic darbinieki un viņu labklājība ir 
ļoti svarīgs aspekts, kuru Uzņēmums ņem vērā ik dienu. Neskatoties uz C0VID-19 ietekmi uz aviācijas nozari un 
uz airBaltic 2020. gadā (Uzņēmums bija spiests atbrīvot aptuveni 700 darbiniekus 2020. gadā), līdz 2020. gada 
beigām Uzņēmums nodarbināja gandrīz 1200 cilvēku un joprojām ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā, 
savukārt, transporta un ceļojumu nozarē - lielākais Baltijā. Pat pandēmijas laikā un, risinot tās sekas, Uzņēmums 
cenšas pārliecināties, ka tā darbinieki jūtas apmierināti savā darba vietā. Tāpat kā citām aviosabiedrībām, airBaltic 
ir svarīga dažādība un darbinieku iekļaušanās kolektīvā.

Vairākus gadus airBaltic ir īstenojis dažādas iniciatīvas ilgtspējīgākas uzņēmējdarbības virzienā, taču kopš 
2019. gada airBaltic lielu uzsvaru liek uz apzinātu pieeju ilgtspējas tēmām.

2020. gadā Uzņēmums iecēla vadītāju Ilgtspējīgas darba vietas jomā, kurš strādā kopā ar Ilgtspējas 
koordinatoru. Šī jaunā amata turētājs cieši sadarbojas arī ar vairākiem departamentiem un ar Uzņēmuma 
vadību, lai īstenotu un tālāk attīstītu airBaltic ilgtspējas un korporatīvās atbildības projektus.

Uzņēmumam ir skaidrs nākotnes izaugsmes plāns, un ilgtspēja ir būtiska Uzņēmuma turpmākās attīstības 
daļa.

4.

3.
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I L G T S P Ē J A S  S V A R Ī G Ā K Ā S  T Ē M A S  
2019. gadā airBaltic sāka rūpīgāk analizēt ilgtspējas aspektus. Tā mērķis bija uzsākt iekšēju un ārēju diskusiju par 
ilgtspēju, veltīt vairāk organizācijas un tās partneru laiku ilgtspējas tēmai, kā arī noskaidrot attiecīgo ieinteresēto 
pušu gaidas un ieteikumus uzlabojumiem. 

Tiešsaistes aptaujā un galveno ārējo ieinteresēto pušu tikšanās ietvaros tika iesaistīti aptuveni 120 korporatīvie 
klienti, piegādātāji, noteikumu un politikas veidotāji, aviācijas nozares profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm, 
finansisti, NVO, kā arī vides organizācijas un izglītības iestādes. Turklāt arodbiedrības un visi darbinieki tika aicināti 
izteikt savu viedokli divās aptaujās un īpašā pasākumā, kā rezultātā tika saņemtas gandrīz 300 atsauksmes. 
Noslēdzot analīzi, airBaltic valde un augstākā vadības komanda noformulēja nostāju, pamatojoties uz ilgtspējas 
aspektu stratēģisko nozīmi.

Iepriekš minētā procesa rezultātā tika definēti 15 būtiskie ilgtspējas aspekti. Matricā tie atspoguļoti prioritārā 
secībā no ieinteresēto pušu un Uzņēmuma augstākās vadības komandas viedokļa. 
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Šie aspekti nosaka virzienu un tvērumu darbā ar airBaltic ietekmi uz sabiedrību un atbildību. Vissvarīgākais ir tas, 
ka Uzņēmuma ambīcijas iemieso šādi visbūtiskākie ilgtspējas un atbildīgas uzņēmējdarbības aspekti:

  lidojumu drošība kā galvenā atbildība;

  lidojumu savienojumu ietekme uz vietējo ekonomiku un darba vietu radīšanu;

  darbinieku veselība un drošība;

  ietekme uz klimatu un energoefektivitāte;

  klientu pieredze un atbildība saziņā ar ieinteresētajām pusēm un sabiedrību kopumā.

Ilgtspējas ziņojumā ir izklāstīta vadības pieeja, pamatprincipi un darbības dati par visām šīm 15 svarīgākajām 
tēmām. 

Atbildīgi pārvaldot visas būtiskās ietekmes jomas, airBaltic mērķis ir sniegt nozīmīgu ieguldījumu visos 17 
Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā saistībā ar Uzņēmuma darbību. 

I E G U L D Ī J U M S  A P V I E N O T O  N Ā C I J U 
O R G A N I Z Ā C I J A S  I L G T S P Ē J Ī G A S  A T T Ī S T Ī B A S 
M Ē R Ķ U  S A S N I E G Š A N Ā  ( S D G )
2019. gada beigās airBaltic izvirzīja diezgan ambiciozus mērķus saistībā ar ilgtspēju un korporatīvo atbildību, 
taču līdz 2020.gada februāra beigām plānotais virziens bija pilnībā izmainījies, un Uzņēmumam kopumā bija 
jāpielāgojas jaunajai situācijai un jāatrod risinājumi, kā saglabāt savu vietu tirgū. Pandēmijas neparedzamās 
ietekmes dēļ airBaltic bija jākoncentrējas uz galveno mērķi - izdzīvot neparedzētas krīzes apstākļos un būt gatavam 
atsākt lidojumus. Neskatoties uz to, šajā laikā airBaltic atrada iespēju izvirzīt ANO SDG par vienu no prioritātēm un 
sniegt ieguldījumu piecu SDG sasniegšanā. Izmantojot būtiskuma matricu ar ilgtspējas aspektu prioritāru secību, 
kuras rezultātus noteica airBaltic darbinieki, ieinteresētās puses un vadība, airBaltic nonāca pie secinājuma, ka, lai 
arī atbildīgi tiks pārvaldītas visas būtiskās ietekmes zonas, airBaltic mērķis ir sniegt arī nozīmīgu ieguldījumu visos 
17 ANO SDG. AirBaltic nolēma galveno uzmanību pievērst pieciem uzņēmējdarbībai visbūtiskākajiem aspektiem, 
proti: cieņpilns darbs un ekonomikas izaugsme (8), nozare inovācija un infrastruktūra (9), atbildīgs patēriņš un 
ražošana (12), rīcība klimata jomā (13) un miers, taisnīgums un spēcīgas institūcijas (16). 

Lai popularizētu šos mērķus plašākai sabiedrībai, sākot ar 2020. gada oktobri, airBaltic īstenoja inovatīvu ideju 
- airBaltic Ilgtspējas Kalendāru. Galvenais mērķis ir viena gada periodā katru mēnesi veltīt vienam no pieciem 
izvēlētajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Katru mēnesi tiek noteikta arī viena konkrēta starptautiska diena vai 
nedēļa, kas tiek izmantota kā atskaites punkts konkrēta mērķa īstenošanai mēneša laikā. 2020. gada pēdējo trīs 
mēnešu laikā airBaltic patiešām sasniedzis diezgan iespaidīgus sasniegumus. Mērķi un sasniegumi sīkāk izklāstīti 
šeit : https://www.airBaltic.com/sustainability/?lang=en (6. sadaļa).
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A T B I L D Ī G A  P Ā R V A L D Ī B A

Ē T I K A  U N  C A U R S K A T Ā M Ī B A  ( A T K L Ā T Ī B A ) 

BIZNESA ĒTIKA UN INTEREŠU KONFLIKTI 

airBaltic biznesa ētikas un korporatīvās kultūras jautājumi ietilpst personāla rokasgrāmatā, kas ir pieejama 
visiem airBaltic darbiniekiem airBaltic iekštīklā. Saskaņā ar personāla rokasgrāmatu airBaltic biznesa ētikas un 
korporatīvās kultūras pamatā ir vispārpieņemtas ētikas normas, tiesību akti, pamata kompetences un Uzņēmuma 
vērtības, piemēram, ka airBaltic uzlabo savu ilgtspējības virzienu un uztur nepārtrauktu izaugsmi un inovatīvi 
uzlabo pasažieru pieredzi.

airBaltic biznesa ētikas principos noteiktas vadlīnijas darbinieku savstarpējām attiecībām darbā, uzņēmējdarbības 
attiecībām un attiecībām ar starptautiskajiem biznesa partneriem. Šie principi attiecas uz visiem Uzņēmuma 
departamentiem un tie jāievēro visiem darbiniekiem.

airBaltic personāla rokasgrāmatā sniegtas norādes par to, kas tiek uzskatīts par pieņemamu rīcību attiecībās 
starp Uzņēmuma vadību, darbiniekiem un biznesa partneriem, lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem interešu 
konfliktiem. Tāpat norādīts, kā ziņot par iespējamajiem interešu konfliktiem. 

Attiecībā uz uzņēmējdarbības iespējām darbiniekiem ir pienākums nekavējoties informēt Uzņēmumu gadījumos, 
kad viņš/viņa uzzina, ka airBaltic gatavojas noslēgt vai ir veicis biznesa darījumu ar darbinieka dzīvesbiedru vai 
tuvu radinieku, vai arī – ka Uzņēmums pilnībā vai daļēji pieder darbiniekam, darbinieka dzīvesbiedram vai citam 
radiniekam. Savukārt attiecībā uz airBaltic biznesa partneriem darbinieks nedrīkst veikt nekādu uzņēmējdarbību 
ne ar vienu savas ģimenes locekli, ne ar kādu personu vai organizāciju, ar kuru viņš/viņa vai viņu ģimenes jebkādā 
veidā ir saistītas.

Darbiniekiem ir jāsniedz informācija Cilvēkresursu departamentam par viņu amatiem, kapitāldaļām vai citām 
attiecībām ar pašreizējiem vai potenciālajiem piegādātājiem vai biznesa partneriem.

SA SKARSME AR KLIENTIEM

Saskaņā ar airBaltic biznesa ētikas principiem visi klienti tiek apkalpoti cieņpilni un, ievērojot viņu individuālās 
vajadzības un vēlmes. Attieksmi pret klientiem visos aspektos raksturo kvalitāte, īpaši attiecībā uz drošību, 
precizitāti un apņemšanos nodrošināt pakalpojumu. 

Abpusēja cieņa, augsta emocionālā inteliģence, pozitīva attieksme un uz pakalpojumu sniegšanu vērsta pieeja ir 
būtiska gan klientu apkalpošanā, gan labvēlīga darba klimata radīšanā.

MĀRKETINGS

Aviosabiedrības pakalpojumu reklamēšanā tiek piemērots visaugstākais iespējamais caurskatāmības (atklātības) 
līmenis. airBaltic uzņemas pilnu atbildību par caurskatāmu cenu noteikšanu un skaidriem biļešu noteikumiem, 
produktu pieejamību visos kanālos, lietotājam draudzīgu interneta rezervēšanas sistēmu un pieejamu klientu 
apkalpošanas dienestu. airBaltic kļūst arvien caurskatāmāks attiecībā uz datu vākšanu un apstrādi, nodrošinot, ka 
datu subjektu rīcībā ir visaptveroša informācija par to, kā airBaltic apstrādā savu klientu personas datus.
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IEPIRKUMU POLITIKA

Caurskatāmība ir arī viens no galvenajiem airBaltic iepirkumu politikas principiem, saskaņā ar kuru visos 
piedāvājumu konkursa dokumentos jāsniedz visa nepieciešamā informācija, kas atvieglo atbilstošu un 
konkurētspējīgu piedāvājumu iesniegšanu un nodrošina godīgu konkurenci.

Uzņēmuma iepirkumu politika paredz, ka nekādos apstākļos nedrīkst pieņemt personiskas dāvanas vai labumus, 
kuru vērtība pārsniedz 50 EUR. Ja rodas šaubas, darbiniekam pirms lēmuma pieņemšanas ir jākonsultējas ar 
viceprezidentu iepirkumu un administrācijas jautājumos.

SANKC IJU REGULĒJUMS

Aviācijas nozare nav izolēta no starptautiskās politikas; līdz ar to airBaltic pilnībā ievēro visus piemērojamos sankciju 
likumus, jo aviosabiedrība darbojas starptautiskajā tirgū, veic darījumus daudzās valūtās un tai ir sadarbības 
partneri visā pasaulē. airBaltic ievēro Latvijas likumus par sankcijām, kas paredz, ka airBaltic ir jāievēro arī ES un 
NATO valstu likumi par sankcijām. Turklāt pats airBaltic un sadarbības partneri pieprasa ievērot attiecīgos likumus 
par sankcijām, balstoties uz līgumsaistībām. 

Ņemot vērā sankciju ievērošanas jautājuma aktualitāti, lai netraucēti veiktu pienācīgu uzņēmējdarbību, airBaltic ir 
izstrādājis iekšējo sankciju politiku, kas palīdz dažādu departamentu darbiniekiem nodrošināt likumu pa sankcijām 
un Uzņēmuma līgumsaistību ievērošanu. Sankciju politikā ir sniegts paskaidrojums par to, kas ir sankcijas, kādas 
darbības tiek uzskatītas par nelikumīgām, kā arī sniegtas vadlīnijas sadarbības partneru pārbaudei. Slēdzot 
līgumu ar sadarbības partneri, airBaltic atbildīgais darbinieks ievēro sankciju politiku un izmanto dažādus rīkus, lai 
pārbaudītu sankciju ievērošanu. Viens no visbiežāk izmantotajiem elementiem sankciju ievērošanā ar sadarbības 
partneriem no valstīm, kurās sankciju politika var būt aktuāla (piemēram, sadarbība ar Krievijā, Ukrainā bāzētiem 
sadarbības partneriem), ir plaši izmantotais KYC rīks, ko dēvē arī par “pazīsti savu klientu” anketu, kurā sniegta 
sīka informācija par sadarbības partneri. Darbiniekiem tiek organizētas apmācības par sankciju ievērošanu, taču 
papildus tam šī sankciju politika ietilpst personāla rokasgrāmatā un darbiniekiem ir pienākums iepazīties ar 
atjauninātu informāciju personāla rokasgrāmatā.

K O R U P C I J A S  N O V Ē R Š A N A
airBaltic lielu uzmanību velta korupcijas novēršanas pasākumu ievērošanas nodrošināšanai un veic visus 
atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu šādu atbilstību. Galvenie korupcijas novēršanas pasākumi ir ietverti divos 
dokumentos - iepirkumu politikā (visiem korporatīvajiem iepirkumiem) un Lidojumderīguma uzturēšanas un 
tehniskās apkopes vadības organizācijas pašraksturojumā (CAMMOE) - īpaši attiecībā uz tehniskiem iepirkumiem 
saistībā ar gaisa kuģiem.

Šobrīd attiecībā uz airBaltic nenotiek nekāda izmeklēšana un tas nav iesaistīts nevienā citā procesā, ko veic 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vai kāda cita korupcijas novēršanas iestāde. Pārskata gadā nav bijis 
neviens incidents.

Saskaņā ar Uzņēmuma iepirkumu politiku visos iepirkumu procesos ir jāievēro noteikti principi. Atbilstīgi šiem 
principiem jāsagatavo dokumenti un jāīsteno process: 

GODĪGA KONKURENCE Uzņēmumam pret visiem dalībniekiem jāizturas godīgi un jānodrošina, 
ka viņiem tiek sniegts vienāds informācijas apjoms.

INTEREŠU KONFLIKTS Par interešu konflikta situācijām saistībā ar Uzņēmuma darbību 
jāinformē Cilvēkresursu departaments.

IZMAK SU EFEKTIVITĀTE Piedāvājumi jāvērtē ne tikai pēc konkurētspējas cenu ziņā, bet arī pēc 
tādiem faktoriem kā kvalitāte un citi iepriekš noteikti kritēriji.

CAURSKATĀMĪBA Lai nodrošinātu caurskatāmību, konkursa dokumentos jāsniedz visa 
nepieciešamā informācija, kas atvieglo atbilstošu un konkurētspējīgu 
piedāvājumu iesniegšanu.
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Iepirkumu komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus atkarībā no paredzamās gada iepirkumu vērtības. Komisija 
izvēlas konkurētspējīgāko un izmaksu ziņā visefektīvāko piedāvājumu, novērtējot iesniegtos piedāvājums pēc 
iepriekš noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Attiecībā uz līgumiem, kas saistīti ar augstākām izmaksām vai kuriem 
vajadzīgi augstāki standarti tehnoloģiju un pakalpojumu jomās, jāpieņem vērtēšanas sistēma, saskaņā ar kuru 
piešķir punktus, vērtējot piedāvājuma cenu, dalībnieka reputāciju, riska pārvaldību, iepriekšējo darbību un vadības 
kvalitāti, kā arī personāla profesionālos un tehniskos standartus projekta/pakalpojuma īstenošanai. 

Efektīvā risku pārvaldībā tiek ņemta vērā potenciālo piegādātāju finansiālā, fiskālā, sociālā un juridiskā situācija. 
Saskaņā ar iepirkumu politiku atbildīgajiem darbiniekiem jāizvērtē un jālemj par piegādātāja atbildības 
apdrošināšanas nepieciešamību un Uzņēmums nedrīkst veidot vairāk nekā 30% no piegādātāja apgrozījuma. 
Atbildīgajiem darbiniekiem ir nepieciešams rīcības plāns ārkārtas situācijās ar alternatīviem piegādātājiem un/
vai piegādes risinājumiem, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas vai preču piegādes nepārtrauktību ārkārtas 
situācijās (piegādātāja neizpilde, politiski vai sabiedriski notikumi utt.).

airBaltic arī pārliecinās, ka ziedojumi labdarībai un citu organizāciju sponsorēšana (finansiāla un natūrā) netiek 
izmantota kā slēpta kukuļņemšanas forma. Labdarības ziedojumu un sponsorēšanas (finanšu un natūrā) 
saņēmējus pārbauda un apstiprina Uzņēmuma vadība.

Kad darbinieki pievienojas organizācijai, viņi tiek iepazīstināti ar personāla rokasgrāmatu, iepirkumu politiku un 
citiem piemērojamajiem iekšējiem noteikumiem, tādējādi nodrošinot korupcijas novēršanas pasākumu ievērošanu.

GODĪGA KONKURENCE

airBaltic ir apņēmies uzturēt godīgu konkurenci gan attiecībā uz paša uzvedību tirgū, gan attiecībā uz tā organizēto 
piedāvājumu konkursu procesiem, darbā pieņemšanas procesiem utt.

Tāpēc Uzņēmums ievēro Latvijas Konkurences likuma prasības un piemērojamos ES līmenī piemērojamos 
noteikumus, kā arī ir nodrošinājis, ka, izvēloties potenciālos piegādātājus, tā iepirkuma politikā tiek ievēroti godīgas 
konkurences principi. airBaltic ir spēkā konkurences atbilstības politika un Uzņēmums organizē apmācības 
konkurences tiesību jomā tā vadībai un darbiniekiem.

Attiecībā uz airBaltic šobrīd netiek veikta nekāda izmeklēšana, tas nav arī puse nevienā Latvijas Konkurences 
padomes vai citas konkurences iestādes uzsāktā procedūrā, izņemot 12 gadus veco tiesvedību pret AB flyLAL-
Lithuanian Airlines, kas sīkāk atspoguļots airBaltic gada pārskatā par 2020. gadu1.

Attiecībā uz iepirkumu procedūrām airBaltic ir apņēmies ievērot godīgu un atklātu konkursa procesu atbilstoši 
savai iepirkumu politikai. Iepirkuma dalībnieki, kuri uzskata, ka pret viņiem izturas negodīgi, var iesniegt sūdzību. 
Par šādas sūdzības izskatīšanu ir atbildīga iepirkumu komisija un var tikt pieskaitīts iekšējais revidents un/vai 
jurists.

Turklāt visas Uzņēmuma iepirkumu darbības jāpilda profesionāli, ētiski, piemērojot augstus morāles standartus 
un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Godīgas konkurences nolūkiem visa informācija par iepirkumiem, 
potenciālajiem pretendentiem vai piegādātājiem ir konfidenciāla. 

PIEGĀDES ĶĒDE

airBaltic ir gandrīz 2000 piegādātāju, kas nodrošina dažādus pakalpojumus un produktus. Uzņēmuma piegādes 
ķēdes centrā ir darbības ar lidmašīnām, piemēram, lidmašīnu un dzinēju ražotāji, lidostu un aeronavigācijas 
pakalpojumu sniedzēji, tehniskās apkopes piegādātāji, degvielas piegādātāji. Tomēr ļoti svarīgi ir arī ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēji, IT pakalpojumu sniedzēji, reģionālie ražošanas partneri, kā arī finanšu pakalpojumu 
sniedzēji. 

1 Gada pārskata 30(b) punkts.
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G A L V E N I E  I E P I R K U M U  V E I D I

GALVENIE IEPIRKUMU VEIDI APMĒRS

Degviela 32%

Pakalpojumi uz zemes un nestandarta situācijas 14%

Regulētās maksas 14%

Lidmašīnu uzturēšana 12%

Pārējie darbības izdevumi 10%

Pārdošanas un reklāmas izmaksas 7%

Līzinga izmaksas 5%

Piegādes izmaksas 5%

Ēdināšana 1%

KOPĀ 10 0%

Avots: Vadības peļņas/zaudējumu aprēķins
Piezīme: Atskaitot personāla izmaksas, finanšu posteņus, procentus un ārkārtas posteņus

airBaltic piegādātāji galvenokārt atrodas ģeogrāfiskajos apgabalos, uz kuriem lido airBaltic, vai Latvijā. Ar tehnisko 
apkopi saistītiem iepirkumiem lielākā daļa mūsu piegādātāju atrodas ārpus Latvijas - lidmašīnu detaļu un 
aprīkojuma ražotāji.

Saskaņā ar Uzņēmuma darbības modeli airBaltic aizvien vairāk pakalpojumus uz zemes un klientu apkalpošanu 
nodrošina, izmantojot ārpakalpojumus. Mūsu piegādātāju specifikācijas tiek pastāvīgi pārskatītas un tiek 
identificēti nozīmīgākie piegādātāji.

I E G Ā D Ā T O  P R O D U K T U  U N  P A K A L P O J U M U 
Ī P A T S V A R S 

IEGĀDĀTIE PRODUKTI UN PAKALPOJUMI APMĒRS

Vietējā līmenī 9%

Ne vietējā līmenī 91%

KOPĀ 10 0%

Piezīme: Saskaņā ar Naudas plūsmas kopsavilkumu par veiktajām izmaksām 2020. gadā 
metodi

airBaltic Korporatīvās vadības rokasgrāmata un airBaltic Iepirkumu politika aptver visas airBaltic veiktās iepirkumu 
darbības. Turklāt Uzņēmums uztur īpašu datu bāzi līgumiem. Lai noslēgtu jebkādu līgumu ar nepieciešamā 
pakalpojuma vai produkta piegādātāju, ikvienam atbildīgajam darbiniekam jāaizpilda īpašas veidlapas, kuras pēc 
tam pārskata un apstiprina dažādi departamentu pārstāvji. Uzņēmums nepieciešamības gadījumā pārskata un 
atjaunina Korporatīvās vadības rokasgrāmatu un citas rokasgrāmatas. 

airBaltic atbild par ilgtspējas problēmu pienācīgu risināšanu, neatkarīgi no tā, kurš piegādātājs nodrošina produktu 
vai pakalpojumu. airBaltic izveidotais pārvaldības modelis precizē piegādes ķēdes atbildību, riskus un jomas, kurās 
nepieciešami uzlabojumi, kā arī to, kā rīkoties ar iespējamām novirzēm. Ir izvirzīts mērķis atjaunināt iepirkuma 
procedūru, iekļaujot ilgtspējīga iepirkuma sadaļu.
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airBaltic Iepirkumu politika ir izveidota, lai nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un mērķtiecīgu Uzņēmuma kapitāla 
izmantošanu. airBaltic Iepirkumu politika ietver visu veidu airBaltic veiktos ārējos pirkumus. Galvenais mērķis 
ir nodrošināt zemākās izmaksas un līdz minimumam samazināt ar iepirkumiem saistītos komerciālos riskus. 
To panāk, stingri kontrolējot piegādātājus un produktu plūsmas, maksimāli palielinot Uzņēmuma pirktspēju un 
koordinējot iepirkuma darbības, optimāli izmantojot kapitālu. Izmaksas jāsamazina, stimulējot konkurenci, veicot 
plašu standartizāciju, slēdzot saistošus vispārējos līgumus un cieši sadarbojoties ar izvēlētajiem piegādātājiem.

Vispārīgie pienākumi: iepirkumu vadītājam ir funkcionāla atbildība par visām iepirkuma darbībām Uzņēmumā 
un par iepirkumu politikas ievērošanu. Tas ietver kopīgu iepirkumu darbību koordinēšanu Uzņēmumā un ar 
to saistītajās struktūrās. Ikviens darbinieks ievēro iepirkumu politiku un procedūru. Iepirkuma procedūras ir 
aprakstītas airBaltic Korporatīvās vadības rokasgrāmatas sadaļā Iepirkumu procedūras un airBaltic Finanšu 
rokasgrāmatā. Lidaparātiem paredzētos tehniskos pirkumus veic saskaņā ar Lidojumderīguma uzturēšanas un 
tehniskās apkopes vadības organizācijas pašraksturojuma (CAMMOE) 0.2.5. punktu. Lidmašīnu tehniskajiem un 
aviācijas tehniskajiem pirkumiem ir prioritāte salīdzinājumā ar vispārējām piegādēm.

Ar tehnisko apkopi saistītos iepirkumus stingri reglamentē EASA un IOSA noteikumi. Šīs organizācijas apraksta 
visas prasības piegādātājiem un produktiem, kādas ir izvirzītas, piemēram, attiecībā uz veselības aizsardzības 
un drošības prasībām. Tā kā detaļas var iegādāties tikai no īpaši sertificētām organizācijām, Uzņēmums nav tik 
elastīgs savā izvēlē iegādāties no videi draudzīgākiem uzņēmumiem. 
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L I D O J U M U  D R O Š U M S 
U N  D R O Š Ī B A 

airBaltic ir stingri apņēmies nodrošināt augstāko kvalitāti visās darbības jomās un pārliecinās, ka ceļošana visiem 
klientiem ir droša, punktuāla un netraucēta. Visaptveroša un integrēta drošības pārvaldības sistēma ļauj ievērot 
Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO), Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA), kā arī 
Civilās aviācijas aģentūras noteiktos noteikumus un vadlīnijas un visus īpašos tiesību aktus, kas piemērojami 
valstīs, kurās darbojas airBaltic. 

D R O Š U M S
airBaltic lidojumu drošuma vadības sistēma aptver visus lidojumu drošuma aspektus: politiku, riska pārvaldību, 
apmācību un drošuma veicināšanu, pastāvīgu darbību atbilstības novērtēšanu un jaunu faktoru iespējamās 
ietekmes uz darbības vidi novērtējumu. 

Visu darbību drošuma uzraudzības un objektīvas kontroles nolūkā visa airBaltic flote ir aprīkota ar ātras piekļuves 
datu reģistrētājiem ātrai un netraucētai ar drošumu saistītu datu pārsūtīšanai un analīzei, kas pazīstama kā 
Lidojuma datu monitoringa (FDM) programma. Digitālie datu reģistri ir savienoti ar lidmašīnas “melno kasti” un 
dažādām vadības sistēmām, kas ļauj pastāvīgi reģistrēt un saglabāt būtiskākos lidojuma parametrus, piemēram, 
ātrumu gaisā, droseļvārstu un lidojuma vadības pozīciju, dažādus dzinēja parametrus un aprīkojuma tehnisko 
stāvokli. Piemēram, A220 flotē katram lidojumam tiek reģistrēti vairāk nekā 2600 parametri. Drošumam 
vissvarīgākie parametri lidojumā tiek nekavējoties pārsūtīti gaisa kuģa ražotājam un airBaltic, savukārt lielākā 
daļa parametru ir mazāk būtiski laika ziņā un tiek pārraidīti, esot uz zemes. 2020. gadā datu uztveršanas ātrums 
ļāva precīzi pārskatīt un analizēt 97,4% no visiem airBaltic lidojumiem. Lidojuma datu analīzes rezultāti tiek 
izmantoti individuālu gadījumu analīzei (nodrošinot lidojuma animācijas, paneļu skatus un tuvošanās trajektorijas, 
pamatojoties uz apkopotajiem lidojuma datiem) vai tendenču noteikšanai un statistikai, identificējot to pamatā 
esošos darbības modeļus.

Kaut arī lidojuma datu monitorings sniedz objektīvu priekšstatu par to, kas lidojuma laikā noticis ar lidmašīnu, 
neviens digitālais reģistrs nekad nespēs izskaidrot, kādēļ šādi notikumi atgadījušies noteiktā veidā. Tāpēc ir 
ārkārtīgi svarīgi iegūt speciālistu viedokli par notikušajiem operatīvajiem incidentiem vai novirzēm. Lai to veicinātu, 
Uzņēmums mudina savus darbiniekus un apakšuzņēmējus ziņot par visiem notikumiem, ar kuriem viņi saskaras 
un kuri varētu apdraudēt lidojumu drošumu. Pagājušā gada laikā tika saņemti un izmeklēti vairāk nekā 6000 
ziņojumi, tostarp ar drošumu saistītie ziņojumi (85 lidojumu drošuma un 158 salona drošuma ziņojumi, kā arī 36 
ziņojumi par incidentiem ar putniem un 1270 brīvprātīgi pilotu ziņojumi). Katrā ziņojumā analizēts, klasificēts un 
novērtēts risks, kam seko nepieciešamās koriģējošās vai preventīvās darbības. Turklāt iekšējā kvalitātes kontroles 
komanda veic virkni iekšējo auditu, analizējot visas lidojumu drošumam svarīgās un reglamentētās darbības, lai 
nodrošinātu vispārēju atbilstību drošības standartiem. 2020. gadā vairāk nekā 220 revīzijās un pārbaudēs tika 
konstatētas 98 neatbilstības, un katra no tām sniedz iespēju veikt uzlabojumus un novērst atkārtotu noviržu no 
publicētajām procedūrām iespējamību. Šādu atbilstības uzraudzību ne tikai pieprasa aviācijas noteikumi, bet tā arī 
nodrošina stingru iekšējās kontroles elementu, nodrošinot resursus nepārtrauktai darbības procesu uzraudzībai 
un uzlabošanai.

Esot IATA biedrs, airBaltic ik pēc diviem gadiem tiek rūpīgi pārbaudīts atbilstoši IATA Operāciju drošības audita 
(IOSA) standartiem, lai saglabātu vietu IOSA reģistrā. airBaltic ir reģistrēts IOSA kopš 2006. gada. 

2020. gada septembrī akreditēta audita organizācija Aviation Quality Services Gmbh veica visaptverošu 
drošības auditu  lai pārliecinātos par airBaltic atbilstību Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) 
Operāciju drošības standartiem. Auditu veica piecu pieredzējušu auditoru grupa, un tas ilga piecas dienas, 
ļaujot detalizēti pārskatīt 927 standartus un ieteicamo praksi astoņās darbības jomās, palīdzot nodrošināt 
drošus un uzticamus pasažieru un kravu pārvadājumus airBaltic tīklā. airBaltic sekmīgi pabeidza auditu, 
pagarinot IOSA reģistrāciju vēl uz diviem gadiem - līdz 2022. gada 10. decembrim.  
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airBaltic lidmašīnu flote ir jauna, mūsdienīga un uzticama, un Uzņēmumā ir spēcīga drošuma kultūra. 
Starpfunkcionālas drošuma sanāksmes notiek divpadsmit reizes gadā un tajās piedalās gan augstākā vadība, gan 
operatīvais personāls, izskatot visus iepriekšējos mēnešos radušos jautājumus un to rezultātā veiktās darbības. 
Papildus tam Uzņēmums vāc detalizētus datus par visiem lidojuma aspektiem, lai identificētu tendences un 
atbilstošo personālu Uzņēmuma operācijās. Pēc tam atbildīgā departamenta pārstāvji katru nedēļu tiekas, lai 
apspriestu konstatētās tendences un kā tās risināt.

Objektīva Uzņēmuma darbības uzraudzība, nepārtraukta pilnveidošanas pasākumu izstrāde un ieviešana, kā arī 
atklāts dialogs ar varas iestādēm garantē drošu un kvalitatīvu aviosabiedrības darbību.

D R O Š Ī B A
airBaltic ir apņēmies nodrošināt pietiekamus resursus, lai veicinātu izpratni par drošību un izveidotu drošības 
kultūru uzņēmumā, nodrošinot atbilstību spēkā esošajiem drošības noteikumiem, standartiem un iekšējām 
procedūrām. Drošības mērķi un veiktspējas standarti tiek regulāri pārskatīti, lai nodrošinātu Drošības pārvaldības 
un atbilstības nodrošināšanas rokasgrāmatas (Drošības programmas) nepārtrauktu uzlabošanu, kurā drošība ir 
identificēta kā galvenā operāciju prioritāte visā Grupā. 

Mērķis ir šāds:

  sekmēt augstu operāciju un snieguma uzticamības līmeni;

  veicināt drošības izpratni un drošības kultūras izveidi airBaltic;

  novērst traumas, kas var apdraudēt operācijas un/vai darbinieku drošību;

  novērst neatļautu piekļuvi airBaltic operācijām un informācijas par airBaltic operācijām nelikumīgu 
izmantošanu.

Drošības politikas, kas ietilpst Drošības programmā, tvērumā ir visi aktīvi (piemēram, aprīkojums, lidmašīnas), 
informācija un zināšanas nolūkā aizsargāt personālu, pasažierus un airBaltic operācijas. 

Galvenie drošības mērķi ir šādi:

  novērst nelikumīgu iejaukšanos;

  sodīto nepieņemamo pasažieru skaits Uzņēmuma līmenī nepārsniedz 1 pasažieri uz 5000.

Turklāt katrai stacijai/nodaļai/vienībai var būt individuāli mērķi, kas pārsniedz Uzņēmuma vispārējos drošības 
snieguma mērķus.

Lai nodrošinātu, ka Drošības politika vienmēr ir aktuāla Uzņēmuma vajadzībām, to pārskata ne retāk kā reizi gadā 
operāciju grupas sanāksmju vai vadības novērtējuma laikā. 

Iegādājoties un uzstādot jebkādu drošības aprīkojumu (kameras, starpniekserveru karšu sistēma, citas drošības 
ierīces), jāiesaista Drošības un reaģēšanas ārkārtas situācijās nodaļa. Gadījumā, ja kameras vai cits drošības 
aprīkojums nedarbojas vai ja to darbībā ir kādi traucējumi, nekavējoties jāinformē Drošības un reaģēšanas ārkārtas 
situācijās nodaļa. 

Ikviens darbinieks ir svarīgs drošības organizācijas resurss un tās lielākā vērtība, sniedzot zināšanas un veidojot uz 
sadarbību vērstu vidi. Ikviens darbinieks var sekmēt vispārējo drošības līmeni savā darba vietā.

Par drošības politiku tiek informēti visi darbinieki, izmantojot visus pieejamos līdzekļus: to publicē darbinieku 
rokasgrāmatās, iekštīklā, iekļauj apmācību prezentācijās utt. 

Drošības nodrošināšana veicina drošus darba apstākļus. Šie nosacījumi un airBaltic darbinieku un operāciju 
aizsardzība rada priekšnoteikumus pārliecībai par ārējo vidi.

Drošības pakāpe pret risku un apdraudējumiem nolūkā nodarīt kaitējumu Uzņēmumam, pastāvīgi tiek izvērtēta un 
ir ekonomiski motivēta. Tajā tiks iekļauta airBaltic klientu un partneru novērtēšanas bāze.

Aizsardzības līmenim jābūt pamatotam, jo nereālas prasības vai risku un apdraudējumu pārvērtēšana var izraisīt 
uzticības līmeņa pazemināšanos drošības nodrošināšanā.

Sīkāks prasību apraksts drošības procedūru piemērošanai mērķa sasniegšanā ir sniegts airBaltic Drošības 
programmā.
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Programmas noteikumiem jāatbilst valsts un starptautiskajiem noteikumiem, starptautiskajiem standartiem un 
praksei, kā arī Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūras pielāgotajām prasībām.

airBaltic Drošības programmas noteikumi tiks piemēroti Latvijas Republikas teritorijā un lidojumu laikā. Kad 
airBaltic lidmašīna atrodas uz zemes kādas citas valsts lidostā, airBaltic personālam jāievēro šīs valsts drošības 
noteikumi un procedūras.

Ņemot vērā apdraudējuma novērtējumu, papildu un ārkārtas drošības pasākumi var tikt īstenoti, kā arī norādīts 
programmā.

Veikto pasākumu rezultātā 2020. gadā Uzņēmumā netika reģistrēti nekādi drošības incidenti, par kuriem jāziņo.

R E A Ģ Ē Š A N A  Ā R K Ā R T A S  S I T U Ā C I J Ā S
airBaltic ir izveidojis Ārkārtas reaģēšanas organizāciju (turpmāk - ĀRO), kuru veido Uzņēmuma darbinieki, kas 
pārzina Ārkārtas reaģēšanas rokasgrāmatu un procedūras, kas jāīsteno ārkārtas situācijā un iespējamas krīzes 
situācijā Uzņēmumā un kuras varētu ietekmēt aviosabiedrības labklājību, vienlaikus ļaujot turpināt normālu 
darbību ar minimāliem traucējumiem. 

airBaltic pastāvīgi pilnveido Ārkārtas reaģēšanas rokasgrāmatu un Ārkārtas reaģēšanas procedūras, lai tās kalpotu 
kā ceļvedis ārkārtas situācijās un iespējamās krīzēs:

  glābjot dzīvības un līdz minimumam samazinot traumu iespējamību tieši iesaistītajām personām, tostarp 
pasažieriem un apkalpei, viņu radiniekiem un draugiem, aviosabiedrības darbiniekiem un citām ar incidentu 
saistītām personām;

  samazinot negatīvo ietekmi uz aviosabiedrības reputāciju; un 

  līdz minimumam samazinot traucējumus aviosabiedrības turpmākajā ikdienas darbībā. 

Gaisa kuģa avārijas, incidenta vai jebkuras citas ārkārtas situācijas gadījumā, kas saistīts ar mantu, kuru airBaltic 
izmanto savā darbībā, Uzņēmuma politika ir šāda: 

  cieši sadarboties ar iesaistītajām varas iestādēm un organizācijām, lai glābtu cilvēku dzīvības un airBaltic 
mantu; 

  cik drīz vien iespējams nodot precīzu un saskaņotu informāciju tuvākajiem radiniekiem (personas tuvākajam 
dzīvajam radiniekam vai radiniekiem), plašsaziņas līdzekļiem un citām iesaistītajām personām; 

  palīdzēt visām attiecīgajām iestādēm notikuma cēloņa izmeklēšanā; 

  izpildīt Uzņēmuma saistības pret iesaistīto apkalpi, pasažieriem, kravas un pasta sūtījumu nosūtītājiem;

  ierobežot ekonomiskās sekas un ļaut turpināt uzņēmējdarbību. Tas nozīmē, ka Uzņēmums, izņemot 
darbiniekus, kuri ir iesaistīti ārkārtas reaģēšanas pasākumos, turpina savu ikdienas darbību. Gadījumā, ja 
darbinieka ikdienas pienākumos ietilpst vadības vai uzraudzības funkcijas, aizvietotāju jāieceļ saskaņā ar 
Korporatīvās vadības rokasgrāmatu vai vadības lēmumu. 

Neparastie 2020. gada notikumi izraisīja ĀRO daļēju aktivizēšanu COVID-19 krīzes dēļ un daudz svarīgu izmaiņu 
Ārkārtas reaģēšanas organizācijā. Pēc priekšsēdētāja izpilddirektora pieprasījuma tika daļēji aktivizēta ĀRO, 
Komandu vadītāji sapulcējās un tika izveidota COVID-19 darba grupa, lai pārņemtu ilgtermiņa krīzes pārvaldību.

airBaltic ir spēris nākamos soļus integrētas un stabilas ĀRO organizācijas izveides virzienā, iesaistot un apmācot 
visus airBaltic darbiniekus kā ĀRO dalībniekus. Ir ieviesta jauna ĀRO organizatoriskā politika, kurā katram 
darbiniekam ir sava loma ĀRO struktūrā kā aktīvam dalībniekam. Ievērojot iepriekš minēto, katrs darbinieks:

  saņem ĀRO ievadapmācību, lai labāk kopumā izprastu, kas ir ĀRO un kā Uzņēmums reaģē ārkārtas situācijās;

  saņem Apmācību atbilstoši atsevišķās vienības specifikai;
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  ir iekļauts Uzņēmuma apziņošanas sistēmā un saņem informāciju un zina, ja Uzņēmums saskaras ar ārkārtas 
situāciju;

  tiek uzaicināts uz 1-2 praktiskiem vingrinājumiem gadā, kurus dalībnieki vienmēr ir atzinuši par interesantiem 
un noderīgiem;

  zina, kā būt noderīgam Uzņēmumam ārkārtas situācijās.

Vērts arī uzsvērt, ka ir ieviesta jauna Īpašās palīdzības vienības apmācība pilnas dienas garumā. Visi Īpašās 
palīdzības vienības dalībnieki saņem apmācību visas dienas garumā, kas sastāv no ievada ĀRO, ĀRO Īpašās 
palīdzības vienības pienākumiem un psiholoģiskās teorijas, un praktiskās apmācības. Šo kursu organizē ĀRO 
koordinators un garīgās veselības un personības novērtēšanas speciālists ne vairāk kā 20 darbinieku grupai vienā 
sesijā, lai sniegtu profesionālu psiholoģisko teorētisko un praktisko apmācību par krīzes komunikācijas pamatiem.
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A P K A L P O Š A N A  U N  K L I E N T U 
P I E R E D Z E

airBaltic uzskata, ka apmierināti un laimīgi klienti ir viens no galvenajiem biznesa panākumu un izaugsmes 
virzītājspēkiem. Klientu apkalpošana ir viena no airBaltic pamatvērtībām, un tās attīstīšana un pilnveidošana (sākot 
no lidojuma rezervēšanas līdz nonākšanai vēlamajā galamērķī) ir viens no galvenajiem Uzņēmuma mērķiem. 
Jāuzsver, ka COVID-19 pandēmijas laikā airBaltic saviem klientiem nodrošināja papildu elastību, ieviešot jaunu 
pagaidu politiku.

P U N K T U A L I T Ā T E 

Ņemot vērā airBaltic sniegto pakalpojumu nozīmi Latvijā un Baltijā, airBaltic darbības galvenās prioritātes ir drošība, 
punktualitāte un klientu apkalpošana, kas it īpaši svarīgi ir COVID-19 laikā. Mūsdienās ir skaidrs, ka drošība un 
pasažieriem sniegto pakalpojumu kvalitāte, kā arī darbinieku veselība un drošība ir vissvarīgākie biznesa aspekti. 
Tikai pēc būtiskāko lidojumu drošības un cilvēku veselības prasību nodrošināšanas airBaltic pienākums ir izpildīt 
dotos solījumus par darbību regularitāti un punktualitāti laika ziņā.

Tā kā punktualitāte un regularitāte ir galvenie aspekti, lai spētu nodrošināt pasažieru pārvadājumus laicīgi un kā 
plānots, tas neaprobežojas tikai ar ierašanos paredzētajā vietā īstajā laikā, bet runa ir arī par darbību veikšanu 
pareizajā brīdī.

Uzņēmums nepārtraukti strādā, lai uzraudzītu un uzlabotu ne tikai punktualitāti un regularitāti, bet arī efektivitāti, 
ko ļoti augstu vērtē airBaltic klienti. Punktualitātei ir liela nozīme arī emisiju mazināšanā, kas ir galvenais noteikums 
ilgtspējīgai aviācijas nozares nākotnei. Dažu pēdējo gadu laikā Uzņēmums ir īstenojis dažādus projektus ar mērķi 
uzlabot degvielas patēriņa efektivitāti un samazināt CO2 un citas emisijas. 

Viens no galvenajiem airBaltic mērķiem ir nodrošināt, lai 99% no visiem plānotajiem lidojumiem tiktu veikti 
plānotajā laikā un tiktu nodrošināta augsta līmeņa klientu apkalpošana.

2020. gadā airBaltic atcelšanas vai regularitātes līmenis bija 99,9% (2019. gadā: 99,6%), kas ir ārkārtīgi augsts un 
lielisks airBaltic komandas sasniegums. 2020. gadā airBaltic 15 minūšu punktualitātes līmenis bija 94,6% (2019. 
gadā: 88,3%). 

COVID-19 krīzes dēļ 2020. gadā lidojumi tika ievērojami samazināti, un šobrīd to ir ļoti grūti salīdzināt ar 
iepriekšējiem vētrainas darbības gadiem. Jāuzsver, ka 2019. gadā kļūstot par punktuālāko aviokompāniju Eiropā 
un esot otrai punktuālākajai pasaulē saskaņā ar OAG analītiķu norādīto, airBaltic pēdējos piecus gadus pēc kārtas 
ir bijis pasaules reitinga augšgalā attiecībā uz izpildījumu laikā.

Pateicoties augstajam punktualitātes līmenim, airBaltic var nodrošināt saviem pasažieriem konsekventu un 
produkta ziņā stabilu tranzīta pasažieru plūsmu caur centrālo mezglu Rīgā. 

Lai sasniegtu tik augstu rezultātu, nepieciešams katra komandas locekļa labākais sniegums, kā arī laba sadarbība 
starp vienībām un ar ārējiem partneriem.
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A T B I L D Ī G A  M Ā R K E T I N G A  K O M U N I K Ā C I J A 
airBaltic attiecības ar klientiem un savstarpēja uzticēšanās vienmēr ir viens no galvenajiem uzstādījumiem. Lai 
sasniegtu vairāk nekā 1,34 miljonus klientu, bet parastos apstākļos aptuveni 5 miljonus klientu vairāk nekā 120 
valstīs, Uzņēmums izmanto dažādu mārketinga kanālu kombināciju.

airBaltic uzskata, ka viņu pienākums ir pārliecināties, lai saziņā ar klientiem tiktu ievēroti vienoti principi un 
standarti. Visas airBaltic mārketinga aktivitātes vienmēr ir likumīgas, pienācīgas, godīgas un patiesas.

Reklamējot Uzņēmuma pakalpojumus, tiek izmantota iespējami lielākā caurskatāmība. Tas nozīmē, ka airBaltic 
uzņemas pilnu atbildību par pārredzamu cenu noteikšanu un skaidriem biļešu noteikumiem, produktu pieejamību 
visos kanālos, lietotājam draudzīgu interneta rezervēšanas sistēmu un klientu apkalpošanu. Klientu apkalpošana 
ir pieejama sociālajos tīkos - airBaltic lapās Facebook, Twitter un LinkedIn, kā arī Zvanu Centrā. Šeit mēs palīdzam 
saviem klientiem ar informāciju par airBaltic produktiem/pakalpojumiem un atbildam arī uz konkrētiem jautājumiem 
par rezervācijām. Zvanu Centra darbinieki runā septiņās valodās, un airBaltic sociālo tīklu komanda klientiem ir 
pieejama visu diennakti. Turklāt visi zīmola vadītāji ievēro noteiktu balss toni, lai mārketinga komunikācija būtu 
draudzīga, mērķtiecīga un viegli saprotama. 

Tā kā papildus ikdienas drošības un veselības aizsardzības pasākumiem airBaltic pasažieru drošība un veselība ir 
galvenā prioritāte, kopš COVID-19 parādīšanās airBaltic ir ieviesis vēl stingrākus veselības aizsardzības pasākumus, 
un jaunie lidojumi tika veikti atbilstoši iestāžu ieteikumiem. Tas pats attiecas uz ikdienas saziņu ar klientiem, 
izmantojot dažādus kanālus – e-pastus, tiešsaistes pārlūkprogrammu paziņojumus airBaltic.com tīmekļa vietnē, 
airBaltic blogā, sociālajos tīklos. airBaltic pastāvīgi atgādina par veselības aizsardzības pasākumiem pirms lidojuma 
un tā laikā, izplata jaunākās ziņas par galamērķiem un ierobežojumiem. Ja uz galamērķi ir droši ceļot, tiek sūtīti 
iedvesmojoši ziņojumi.

Pēdējo pāris gadu laikā airBaltic ir pārcēlis digitālo mārketingu nākamajā līmenī, lai sasniegtu savus 
ambiciozos biznesa un korporatīvos mērķus. Ar spēcīgu klātbūtni vietējos tirgos (Baltijā) un lielu 
nepieciešamību palielināt pārdošanas apjomus un zīmola atpazīstamību ārpus sava galvenā tirgus, airBaltic 
izmanto vismodernākos digitālos rīkus, klientu izpēti pēc pieprasījuma un mārketinga platformas. Mobilā 
ierīce ir galvenā, no kuras tiek apmeklēts airBaltic.com ar 57,54% daļu (+8,86 punkti salīdzinājumā ar 2019. 
gadu). Lai gan lielākā daļa klientu joprojām veic rezervēšanu datorā, ceļojuma plānošanas posmā mobilie 
tālruņi un planšetdatori ir vadībā - ~ 58% klientu ceļojumus plāno, izmantojot mobilās ierīces.  

Pēdējo gadu laikā airBaltic ir bijusi stratēģiskā partnerībā ar Facebook, un ir bijusi iespēja izmantot jaunākās 
mērķauditorijas atlases iespējas un radošos formātus. Uzņēmums sāka ar pielāgotām remārketinga ziņām katrai 
auditorijai, izmantojot īpašo Facebook lidojumu reklāmas produktu, un par to ieguva oficiālu Facebook veiksmes 
stāsta nosaukumu (https://www.Facebook.com/business/success/airBaltic). Tam sekoja pārdošanas apjoma 
palielināšana, izmantojot vēl vienu jaunu Facebook reklāmas veidu (meklētājreklāmas) (https://www.Facebook.
com/business/success/2-airBaltic), un pagājušajā gadā airBaltic bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, 
kas izmantoja novatoriskas paplašinātās realitātes reklāmas gan piesaistīšanai, gan tiešajai pārdošanai  
(https://www.Facebook.com/business/success/2-airBaltic). 

Arī digitālie mediji ir spēcīgs airBaltic cilvēkresursu rīks. Mēs esam izveidojuši īpašas tīmekļa vietnes un galvenās 
lapas, lai veidotu savu darba devēja zīmolu un piesaistītu labākos darbiniekus. airBaltic izmanto arī dažādus sociālo 
tīklu kanālus, lai atrastu jaunus darbiniekus ļoti specifiskiem amatiem. Piemēram, Igaunijas digitālās balvas 
pasniegšanas ceremonijā airBaltic tika apbalvots par labāko tiešsaistes kampaņu par jaunu cilvēku atrašanu IT 
nodaļai ar uzlabotu mērķauditorijas atlasi un radošu kombināciju LinkedIn.

airBaltic.com tiek veikti 63% (+12 punkti salīdzinājumā ar 2019. gadu) no visiem airBaltic lidojumu rezervējumiem, 
tādējādi digitālajam mārketingam un e-komercijai ir izšķiroša loma B2C pārdošanā un uzņēmuma ieņēmumu 
plūsmā. Mainoties klientu paradumiem, katru gadu ievērojami pieaug to cilvēku skaits, kuri iegādājas lidojuma 
biļetes mobilajās ierīcēs. 69% rezervāciju tiek veiktas datorā, savukārt 31% (+6 punkti pret 2019. gadu) mobilajos 
tālruņos un planšetdatoros. Veikto rezervējumu apjoma attiecība pret lapas apmeklējumu no mobilajām ierīcēm ir 
sasniegusi 14,34% (+13 punkti salīdzinājumā ar 2019. gadu). 

Digitālajā tirdzniecībā svarīga loma ir lidojumu meklēšanas vietnēm. Daudzus gadus airBaltic sadarbojas ar 
svarīgākajām lidojumu meklēšanas vietnēm, piemēram, Skyscanner, Kayak, Momondo, Aviasales un citām. 2020. 
gadā katra 9. rezervācija Uzņēmuma tīmekļa vietnē nāca no meklēšanas vietnes. Kopumā meklēšanas vietnes 
atnesa airBaltic vairāk kā 47 000 rezervāciju.

Tā kā meklēšanas vietnēs airBaltic lidojumi parādās kopā ar citu aviokompāniju piedāvājumiem, galvenais uzdevums 
ir būt pietiekami konkurētspējīgam un pamanāmam, lai mudinātu cilvēkus izvēlēties konkrēto produktu. Lai to 
nodrošinātu, airBaltic saņēma 5* COVID drošības reitingu un Greener Choice atzinību no aviokompānijas lielākā 
meklēšanas partnera Skyscanner - abas balvas tagad meklētājā parādās blakus airBaltic lidojumiem.

Veikto pasākumu rezultātā 2020. gadā mārketinga komunikācijas ziņā neatbilstības netika konstatētas.
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D A T U  A I Z S A R D Z Ī B A  U N  K I B E R D R O Š Ī B A
airBaltic respektē savu klientu privātumu un ir apņēmies nodrošināt, ka klienta sniegtie personas dati un cita 
informācija tiek apstrādāta atbilstošā veidā. Īpaša uzmanība Uzņēmumā tiek pievērsta atbilstošai datu aizsardzībai 
- airBaltic strādā tā, lai ievērotu spēkā esošos tiesību aktus, un piemēro datu aizsardzības noteikumus ikdienas 
darbā.

Uz airBaltic attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 679/2016 (VDAR), kā 
arī attiecīgie valstu tiesību akti, kas uzliek pienākumus nodrošināt atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību. 

2020. gadā airBaltic vairākas reizes ir atjauninājis privātuma politiku, lai atspoguļotu aktuālos datu apstrādes 
aspektus, īpaši tos, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju un pasākumiem pandēmijas ierobežošanai. Tādējādi airBaltic 
vēlas izcelt caurskatāmību un sniegt personām visaptverošu informāciju par viņu datu apstrādes aspektiem. 

COVID-19 pandēmijas situācija ir uzlabojusi digitalizācijas procesus airBaltic ikdienas darbā, piemēram, uzlabojot 
infrastruktūru, lai nodrošinātu drošu un efektīvu strādāšanu attālināti. Kad airBaltic apsvēra strādāšanu attālināti, 
drošība bija viena no galvenajām prioritātēm. 

airBaltic augstu vērtē datu aizsardzību un cenšas nodrošināt pastāvīgu:

  caurskatāmību - airBaltic mērķis ir kļūt caurskatāmākam attiecībā uz datu vākšanu un apstrādi, lai datu 
subjektiem būtu visaptveroša informācija par to, kā airBaltic apstrādā viņu datus. Šī informācija tiek nodota 
datu subjektiem, izmantojot privātuma politikas, kuras vajadzības gadījumā tiek aktualizētas, lai atspoguļotu 
aktuālās airBaltic veiktās datu apstrādes darbības;

  likumību - airBaltic ievēro datu aizsardzības un privātuma tiesību aktus un mērķis ir izpildīt šajos tiesību 
aktos noteiktos pienākumus;

  drošību - airBaltic uzskata, ka drošība ir stūrakmens klientu uzticības noturēšanai. airBaltic mērķis ir aizsargāt 
personas datus saskaņā ar nozares standartiem, ieskaitot piekļuves kontroles un šifrēšanas risinājumu 
ieviešanu, kā arī drošības pasākumu atjaunināšanu, ja nepieciešams, lai tie atbilstu nozares standartiem. 
Drošība ir klientu uzticības noturēšanas stūrakmens. 

airBaltic ir veicis organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu iepriekš minēto. Pasākumi ietver izveidoto Privātuma 
programmu, iecelto datu aizsardzības speciālistu, ieviestās atbilstošās politikas un procedūras, izveidoto 
paziņošanas procesu par datu drošības incidentiem un apmācību saviem darbiniekiem par datu aizsardzības 
noteikumiem, lai atbalstītu spēkā esošo tiesību aktu ievērošanu. Privātuma programmu airBaltic ietvaros pārvalda 
datu aizsardzības speciālists, kurš ir tieši pakļauts airBaltic augstākajai vadībai. airBaltic ir pārliecināts, ka 
darbiniekus ir jāapmāca un jāsniedz tiem jaunāko informāciju konkrētajā jomā.  
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2020. gadā datu aizsardzības speciālists organizēja 7 apmācības nodarbības airBaltic darbiniekiem, dažas 
apmācības notika attālinātā režīmā, kas ļāva piedalīties vairāk darbiniekiem. 

airBaltic IT infrastruktūra tiek uzturēta saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un nozares labāko praksi, regulāri 
veicot iekšējos un ārējos auditus, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni. Kiberdrošības kultūra Uzņēmumā tiek 
veicināta, izmantojot jaunajiem darbiniekiem paredzētu pievienošanās procesu, kas nodrošina airBaltic IT drošības 
prasību pārzināšanu un regulāras apmācības IT drošības jautājumos. 

2020. gadā Uzņēmums ir uzsācis ISO 27001 standarta par informācijas drošības pārvaldību ieviešanu, jo 
mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mūsu informācijas drošības pārvaldības prakse atbilstu šim standartam. Turklāt 
Uzņēmums ir pārskatījis un ievērojami uzlabojis iekšējās politikas, piemēram, pieņemamas izmantošanas politiku 
un piekļuves tiesību politiku. 

2020. gadā airBaltic nesaņēma būtiskas un pamatotas sūdzības par privātumu, lielākā daļa pieprasījumu ir 
vispārīga rakstura, piemēram, datu dzēšana, piekļuve datiem un atbilstība VDAR prasībām un nepieciešamās 
informācijas sniegšana pasažieriem.

P A K A L P O J U M U  K V A L I T Ā T E  U N  P A S A Ž I E R U 
P I E R E D Z E
Uzņēmuma darbinieki ir apņēmušies nodrošināt, lai klientu ceļojums vienmēr būtu drošs un patīkams. airBaltic 
pamatvērtības “Mēs rūpējamies. Mēs nodrošinām. Mēs augam“ ir dziļi integrētas aviokompānijas pakalpojumos 
un aktivitātēs. 

Īpašās atlaižu cenas, labākie piedāvājumi un zemākās cenas vienmēr ir pieejamas airBaltic tīmekļa vietnē. 

Lai uzlabotu savu piedāvājumu un reaģējot uz COVID-19 pandēmijas radīto realitāti, 2020. gadā airBaltic ieviesa 
jaunus elastīgus biļešu veidus - GREEN, GREEN plus, GREEN classic vai Biznesa klases biļetes, kas pielāgotas katra 
ceļotāja vajadzībām. 

Klientiem, kuri vēlas saņemt personiskāku apkalpošanu, zvana uz airBaltic zvanu centru vai apmeklē tā biļešu kasi 
lidostā Rīga, Uzņēmums vienmēr meklē labāko piedāvājumu atbilstoši mērķim. 

airBaltic veic visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no neatbilstībām pasažiera ceļojuma laikā. 
Tomēr, ja, neraugoties uz visiem centieniem, kaut kas tomēr noiet greizi, Uzņēmums darīs visu iespējamo, lai 
problēmu novērstu pēc iespējas ātrāk. 

Lidojuma atcelšanas vai vairāk nekā 30 minūšu kavēšanās gadījumā klienti tiek informēti par traucējumiem, un visa 
nepieciešamā un svarīgā informācija tiek nosūtīta īsziņu veidā uz tālruņa numuru(-iem), kas norādīts(-i) klientu 
rezervācijā. Ja biļete rezervēta caur ceļojumu aģentūru un Uzņēmuma sistēmā kontakttālruņa nav, airBaltic zvanu 
centra pārdošanas un pakalpojumu konsultanti sazinās ar pasažiera ceļojumu aģentūru. Uzņēmums arī nodrošina, 
ka informācija ir pieejama lidostas informācijas stendos un to var saņemt arī no airBaltic zemes personāla un 
salona apkalpes, Zvanu centrā, lidostas Rīga biļešu kasē un Transfēru centrā.

Zvanu centra pārstāvji apkalpo pasažierus septiņās valodās - latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, igauņu, somu 
- katru dienu no pulksten 6:00 līdz 23:00, un ar tiem var sazināties pa tālruni, e-pastu vai izmantojot tiešsaistes 
kontaktu veidlapas. Īpašā neatbilstības gadījumiem paredzētā tālruņa līnija ir atvērta 24 stundas, šis numurs ir 
norādīts uz visām iekāpšanas kartēm. Tomēr, ja situāciju nevar atrisināt nekavējoties, lietu pārņem Klientu attiecību 
nodaļa. Katra sūdzība, kas iesniegta, izmantojot tiešsaistes saziņas veidlapu, tiks izskatīta un atbilde tiks sniegta 
ne vairāk kā 15 darba dienu laikā pēc tās saņemšanas.

Ja reiss kavējas vai tiek atcelts vai pasažieris nokavē savienojuma reisu, aviosabiedrība pēc iespējas ātrāk nogādā 
pasažierus biļetē norādītajā galamērķī ar citiem alternatīviem lidojumiem. Gadījumā, ja piedāvātās alternatīvas 
neatbilst pasažiera gaidītajam, tiek piedāvāta pilna neizmantotās biļetes atmaksa un tā tiek apstrādāta 7 darba 
dienu laikā pēc naudas atmaksas pieprasījuma saņemšanas. Tomēr faktiskais pārskaitījums uz pasažiera bankas 
kontu var aizņemt dažas papildu dienas atkarībā no bankas un maksājumu nodrošinātāja procesiem. Pašā 
COVID-19 krīzes sākumā atmaksas process noritēja ilgāk nekā paredzēts, taču, koriģējot procedūras, uzlabojot 
sistēmu un pieņemot papildu darbiniekus Zvanu centrā, tas atgriezās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 261/2004 prasītajos termiņos. Uzņēmums sniedz arī papildu palīdzību lidojuma izmaiņu gadījumos, 
piemēram, ēdienreizes un atspirdzinājumus, izmitināšanu viesnīcā un nodrošina transportu uz/no izmitināšanas 
vietas ( ja nepieciešams), kā arī piedāvā bezmaksas saziņas iespējas un finansiālu kompensāciju, ja to paredz 
normatīvie akti.

Uzņēmums cenšas nodrošināt, lai pasažiera reģistrētā bagāža galamērķī nonāktu kopā ar pasažieri. Neveiksmīgā 
gadījumā, kad somas neierodas ar pasažiera lidojumu, aviokompānija cenšas nodrošināt, lai somas tiktu atgrieztas 
pasažieriem pirmo 24 stundu laikā.
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K L I E N T U  A T T I E C Ī B A S  ( L O J A L I T Ā T E S  P R O G R A M M A ) 
Lai padarītu klientu ceļošanas pieredzi vēl patīkamāku, airBaltic ir izstrādājis lojalitātes programmu airbaltic Club, 
kas ļauj klientiem ceļojuma laikā nopelnīt PINS punktus, savākt zīmogus, kā arī saņemt dažādas balvas. PINS 
punkti ir airBaltic Club valūta, ko var nopelnīt katru reizi, kad klients lido ar airBaltic vai izmanto citu ceļojumu 
un mazumtirdzniecības partneru pakalpojumus. Piemēram, par katru eiro, kas iztērēts par airBaltic biļetēm un 
papildu pakalpojumiem, var nopelnīt līdz trim PINS punktiem, par katru lidmašīnā iepērkoties iztērēto eiro tiek 
nopelnīts viens PINS punkts.

airBaltic klubam ir trīs līmeņi, kas piemēroti klienta lidošanas paradumiem - Club, Executive un VIP. 

Ja klients ceļo vismaz piecas reizes gadā, ar airBaltic Club var nopelnīt bezmaksas lidojumu. Papildus 
bezmaksas lidojumiem airBaltic Club piedāvā dažāda veida balvas (piemēram, bagāžas kuponus, atlaides 
lidojumam, bonusa PINS punktus un bezmaksas biļeti) par savāktajiem zīmogiem. Zīmogus var krāt 
airBaltic Club biedri vai PINS lojalitātes programmas dalībnieki. Par katru lidojumu vienā virzienā, kas 
rezervēts airBaltic vietnē, tiek saņemts zīmogs. Plašāka informācija par lojalitātes programmu ir pieejama  
https://www.airbaltic.com/en/airbaltic-loyalty-club.

2020. gadā airBaltic Club lojalitātes programma ieviesa digitālās lojalitātes kartes, kuras dalībnieki var lejupielādēt 
savos mobilajos makos. Digitālās kartes izmantošana ir ne tikai ērtāka, jo tā tiek glabāta viedtālrunī, bet var palīdzēt 
samazināt nevajadzīgu plastmasas izmantošanu. 

Digitālās kartes var izmantot tāpat kā plastikāta kartes, un dalībnieki var turpināt pelnīt punktus, skenējot karti 
pirkumiem lidmašīnā, lidojot ar airBaltic, un izmantot starptautiskās lidostas Rīga autostāvvietā. Executive vai VIP 
statusa dalībnieki var izmantot digitālās kartes ātrai drošības pārbaudei un piekļuvei Biznesa zālēm lidostās. Visas 
elitārā līmeņa dalības (Executive, VIP statusa līmeņi) 2020. gadā tika bez maksas pagarinātas līdz 2021. gada 31. 
decembrim sakarā ar COVID-19 izraisītajiem ceļošanas ierobežojumiem.
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K L I E N T U  U N  P A S A Ž I E R U  A T S A U K S M E S  U N 
A P M I E R I N Ā T Ī B A
Pasažieri un viņu augstais apmierinātības līmenis ir airBaltic prioritāšu pamatā. 2020. gadā tika ieviests pārskatīta 
vīzija un vērtības, kuru mērķis ir saglabāt novatorisku pasažieru pieredzes uzlabošanu un veidot ar pasažieriem 
ilgstošas attiecības, paredzot viņu vajadzības un piedāvājot iespējami labākos pakalpojumus. Tāpēc pasažiera 
ceļojuma laikā visi produkti un pakalpojumi tiek nepārtraukti uzraudzīti, pārskatīti un uzlaboti. 

Lai iegūtu pēc iespējas atšķirīgākas atsauksmes par pasažieru pieredzi, airBaltic regulāri seko viņu apmierinātības 
līmenim, veicot aptaujas un izskatot atsauksmes pretenzijās, sociālajos tīklos un ceļotāju forumos. Šī pieeja piedāvā 
iespēju noteikt sākumpunktus produktu un pakalpojumu, un attiecīgi klientu apmierinātības līmeņa uzlabošanai.

Kopš 2014. gada airBaltic kopā ar partneri KANTAR ik gadu veic pasažieru noturēšanas aptauju, lai novērtētu 
klientu apmierinātību un lojalitātes līmeni visā ceļojuma ķēdē, sākot no lidojuma rezervēšanas līdz ierašanās 
brīdim galamērķī un pakalpojumiem pēc lidojuma. Šo aptauju galvenais mērķis ir sekot līdzi klientu noturēšanai un 
noskaidrot galvenos virzītājus sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un attiecību stiprināšanai starp airBaltic 
un klientiem. Noturēšanas aptaujas dati ļauj saprast, ko pasažieri domā par atsevišķām sava ceļojuma ar airBaltic 
daļām un kāds ir apmierinātības līmenis ar katru no tām. Šos indeksus var izmantot arī kā rādītājus produktu un 
pakalpojumu uzlabojumu ieviešanai, jo tie parāda arī Uzņēmuma stiprās un vājās puses. 

Kaut arī privāto pasažieru noturēšanas līmenis 2020. gadā kopš 2019. gada samazinājās par 3 indeksa punktiem, 
tomēr ar 75 indeksa punktiem tas tiek uzskatīts par ļoti augstu. Tas ir par 9 indeksa punktiem augstāks nekā 
vidējais privāto klientu noturēšanas līmenis ceļojumu un atpūtas nozarē Eiropā. 

2020. gadā airBaltic sāka vākt datus, lai aprēķinātu neto veicinātāja rādītāju (NPS®)2. Lai aprēķinātu NPS®, airBaltic 
pēc lidojuma veic aptaujas, uzdodot pasažieriem jautājumu, vai viņi ieteiktu aviokompāniju citiem, pamatojoties uz 
savu ceļojuma pieredzi. Šo aptauju laikā tiek savākti arī citi dati, lai ātri reaģētu uz pasažieru apmierinātības līmeņa 
izmaiņām un ieviestu nepieciešamās korekcijas procesos vai produktos. 

2 Rekomendēšanas indekss (Net Promoter Score) ir Bain & Co., Inc., Fred Reichheld and Satmetrix Systems, Inc reģistrēta 
preču zīme
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V I D E

Ietekme uz vidi ir viena no vissarežģītākajām problēmām gaisa transporta nozarē. airBaltic ietekmes uz vidi elementi 
ir degvielas patēriņa rezultātā radušās dzinēju emisijas, troksnis, ķīmisko vielu izmantošana un atkritumu rašanās. 
Tā kā pirms COVID-19 gaisa pārvadājumu apjoms tikai pieauga, airBaltic, līdzīgi kā citas aviokompānijas, joprojām 
cenšas atrast veidus un risinājumus, kā efektīvāk samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Turklāt aviokompānija skaidri 
izjūt pieaugošās bažas un gaidas no attiecīgajām ieinteresētajām personām un sabiedrības. Pat nezināmā un 
neprognozējamā gada laikā, kad lidošana tika pārtraukta uz vairāk nekā diviem mēnešiem, radās jauni izaicinājumi 
un vajadzība pēc jaunas pieejas un risinājumiem.   

    

V I D E S  P Ā R V A L D Ī B A S  P I E E J A  

airBaltic vides pārvaldība balstās uz nepārtrauktas un sistemātiskas uzlabošanas principu. Tas ir identificējis savas 
darbības galvenos vides aspektus, to ietekmi, saistītos riskus un iespējas, kā arī noteicis ar tiem saistītus mērķus. 
Lai arī koncentrēšanās pārsvarā veltīta vispārējai ekspluatācijas efektivitātei, izmantojot aviācijas degvielas 
apjomus, kas nepieciešami optimālām lidošanas darbībām, paplašinātās darbības iesniedzas optimizētā maršruta 
plānošanā un paaugstinātā darbības efektivitātē katrā darbības posmā uz rampas, tehniskās apkopes objektos 
un biroja atbalsta funkcijās. Vispārējās vides pārvaldības aktivitātes ir vērstas uz pakāpenisku fosilā kurināmā 
samazināšanu, ilgtspējīgas aviācijas degvielas un jaunu tehnoloģiju un produktu plašāku izmantošanu plašā 
airBaltic piedāvāto pakalpojumu un produktu klāstā. 

Vides stratēģija ir noteikta aviokompānijas Korporatīvās vadības rokasgrāmatā, kurā norādīts, ka airBaltic 
ekonomisko un kvalitātes mērķu ietvaros visas darbības Uzņēmumā jāveic tādā veidā, lai tām būtu minimāla 
negatīva ietekme uz vidi. Vides apsvērumi tiek ņemti vērā visos airBaltic departamentos visos līmeņos, kā rezultātā 
palielinās vides nozīmes apzināšanās visā Uzņēmumā. Pieņemot lēmumus, tiek ņemti vērā vides apsvērumi, tāpēc 
airBaltic būtu jāizmanto/jāievieš ražošanas metodes, kas ir videi draudzīgas, balstītas uz enerģijas patēriņu, 
veicinot atkārtotas pārstrādes procesus un ar pēc iespējas mazākām emisijām.

Apņemoties sasniegt tādus aviācijas nozares mērķus, kādi definēti Airlines for Europe (A4E) apņemšanās 
“Galamērķis 2050” ietvaros, airBaltic ir apņēmies būt par ilgtermiņa ilgtspējīgas aviokompāniju sabiedrības 
daļu, atbalstot kopīgo mērķi, kas atspoguļots globālajā Parīzes nolīgumā3 un tā reģionālajā atvasinājumā, kas 
pazīstams kā Eiropas “Zaļais darījums”, nosakot aviācijas nozarei skaidrus mērķus līdz 2030. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 45%, salīdzinot ar 2005. gada bāzes līmeni, un mērķi padarīt Eiropu klimata 
neitrālu līdz 2050. gadam.

Aviokompānija ievēro Parīzes nolīguma prasības ar galveno mērķi stiprināt globālo reaģēšanu uz klimata pārmaiņu 
draudiem galvenokārt nolūkā ierobežot globālo sasilšanu krietni zem 2, vēlams līdz 1,5 grādiem pēc Celsija, 
salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni. 

Lielākais tehnoloģiskais sasniegums ir jau panākts, uzlabojot airBaltic floti ar vismodernākajām un videi 
draudzīgākajām lidmašīnām, kas tirgū ir un būs pieejamas vēl nākamajos gados. Papildus samazinātajam 
degvielas patēriņam un samazinātajam izmešu līmenim, airBaltic ir apņēmies turpināt darbu, sasniedzot oglekļa 
neitrālu līmeni, izmantojot CORSIA (Oglekļa ierobežošanas un samazināšanas plāns starptautiskajai aviācijai), kas 
ir pasaules mēroga uz tirgu balstīts pasākums, kuru izstrādājusi un saskaņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas 
specializētā aviācija organizācija - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO). Galvenajiem globālā 
risinājuma elementiem nevajadzētu kropļot konkurenci, un tajos būtu jāiekļauj Apvienoto Nāciju Organizācijas 
CBDR (Kopēja, bet diferencēta atbildība) principus.

3https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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E N E R Ģ I J A S  P A T Ē R I Ņ Š
Tāpat kā jebkurai citai aviokompānijai, aviācijas degviela ir galvenā aviokompānijas primārās enerģijas patēriņa 
daļa. COVID-19 seku un ierobežojumu dēļ aviācijas degvielas patēriņš 2020. gadā ir samazinājies gandrīz 3 reizes, 
savukārt sauszemes transportlīdzekļu darbības, elektrības un siltuma patēriņš aviokompānijai piederošajos 
birojos, angāros, noliktavās, glabātuvēs utt. palicis gandrīz nemainīgs salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tādēļ, 
ka aviokompānijas darbība norit nepārtraukti visu gadu. 2020. gadā aviokompānija sāka izmantot atjaunojamo 
degvielu, kas veidoja 0,6% no kopējā lidojumos izmantotā degvielas daudzuma. Tiešajā patēriņā izmantotā enerģija 
bija 583 GJ/pasažierkilometrā, bet netiešā enerģija - 0,75 GJ/m2. Pēdējo 3 gadu kopējā patēriņa sadalījums ir 
parādīts zemāk esošajā shēmā, un 2018. gads ir izmantots kā bāzes gads, lai atspoguļotu jaunākos datus. 

2 0 2 0 2 019 2 018 .  (bāzes gads)

neatjaunojamā atjaunojamā neatjaunojamā atjaunojamā neatjaunojamā atjaunojamā

TIEŠAIS ENERĢIJA S 
PATĒRIŅŠ

Aviācijas degviela, kg 57 903 660 352 000 172 178 000 - 15 070 917 -

Aviācijas degviela, GJ 2 478 277 15 294 7 369 218 - 645 035 -

Sauszemes 
transportlīdzekļi, kg 35 886* - 36 052 - 34 300 -

Sauszemes 
transportlīdzekļi, GJ 1 548* - 1 555 - 1 480 -

KOPĀ, GJ 2 479 825 15 294 7 370 773 - 646 515 -

NETIEŠAIS 
ENERĢIJA S PATĒRIŅŠ

Elektrība objektos, MWh 1 323,1* - 1 303,74 - 1 219,53 -

Elektrība objektos, GJ 4 763,2* - 4 693,5 - 4 390,3 -

Objektu apsilde, MWh 2 590,3* - 2 613,16 - 1 302,82 -

Objektu apsilde, GJ 9 325,1* - 9 407,4 - 4 690,1 -

KOPĀ, GJ 14 088,2* - 14 100,8 - 9 080,4 -

PAVISAM KOPĀ, GJ 2 493 913 15 294 7 384 874 - 655 596 -

* pieņemts, pamatojoties uz SIA “GQ Consult” pārskatu saskaņā ar ISO 50001:2018 un SIA “Bureau Veritas” revīziju 
2020. gada 26. oktobrī.
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D E G V I E L A S  E F E K T I V I T Ā T E
airBaltic ir atbildīga aviokompānija, kurai ir svarīga tās ietekme uz vidi un kura veic pasākumus IATA noteikto 
īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, piemēram, darbā pie efektīvākas lidojumu darbības un infrastruktūras 
uzlabojumiem uz zemes. Lai sasniegtu šos mērķus, airBaltic optimizē savas lidojumu, tehniskās apkopes, 
dispečeru, virszemes darbības. Optimizācijas rezultāti tiek regulāri mērīti un pārskatīti, lai vēl vairāk palielinātu 
degvielas patēriņa efektivitāti un noteiktu uzlabojamās jomas, jo katrs ietaupītais degvielas kilograms novērš 3,16 
kilogramu CO2 izplūdi atmosfērā. 

F L O T E S  A T J A U N O Š A N A
Flotes atjaunošanai ir galvenā loma mūsu misijā kļūt ilgtspējīgākiem, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas 
katrā lidojumā. 

2020. gada aprīlī airBaltic beidza ekspluatēt atlikušās B737 un Q400 lidmašīnas, pilnībā pārejot uz vienoto Airbus 
A220-300 darbības floti, tādējādi darbojoties ar vienu no jaunākajām un efektīvākajām lidmašīnu flotēm pasaulē. 
Gada laikā mūsu lidmašīnu flotei pievienojās vēl trīs Airbus A220-300 lidmašīnas, kopējam lidmašīnu skaitam 
sasniedzot divdesmit piecas. 
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D E G V I E L A S  E F E K T I V I T Ā T E S  P A L I E L I N Ā Š A N A I 
V E I K T I E  P A S Ā K U M I
2020. gadā airBaltic turpināja izmantot tādas degvielas efektivitātes iniciatīvas kā:

Dzinēju vilces samazināšana, ko izmanto kustība palēnināšanai uz skrejceļa, izmantojot tukšgaitas atpakaļgaitu. 
Aerodinamiskās pretestības un degvielas dedzināšanas samazināšana, veicot pacelšanos un nosēšanos ar 
samazinātiem eleroniem. Viena dzinēja izslēgšana īsi pēc nolaišanās un braukšana uz stāvvietu, izmantojot 
procedūru braukšanai ar vienu dzinēju. Nepārtrauktas nolaišanās veikšana bez izlīdzināšanas vai dzinēja vilces 
palielināšanās virs lidojuma brīvgaitas vilces. Kopējā nolidotā attāluma saīsināšana par vairākām jūdzēm katrā 
nolidotā sektorā, paceļoties lidojuma virzienā, un citas līdzīgas iniciatīvas, lai samazinātu sadedzinātās degvielas 
un izdalīto CO2 emisiju daudzumu. 

Tika veikti papildu pasākumi, lai vēl vairāk palielinātu degvielas izmantošanas efektivitāti:

  Jūnijā airBaltic atjaunināja savu pasažieru un kravu sadales politiku, tādējādi uzlabojot lidmašīnu noslodzi un 
palielinot degvielas patēriņa efektivitāti;

  Jūlijā, pēc nepieciešamo modifikāciju veikšanas lidmašīnās Airbus A220-300, airBaltic ieviesa taupīšanas 
iniciatīvu braukšanai ar vienu dzinēju, tā samazinot CO2 emisijas manevrēšanas laikā, un tādējādi samazinot 
CO2 emisijas par gandrīz 44 tonnām viena kalendārā gada laikā;

  Kopš Lidostas sadarbības lēmumu pieņemšanas (A-CDM) projekta ieviešanas starptautiskajā lidostā Rīga 
2020. gada jūlijā airBaltic aktīvi piedalās koordinācijā un informācijas apmaiņā ar lidlauka, aeronavigācijas 
dienestu un citiem lidostas pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina efektīvāku lēmumu pieņemšanas 
procesu un savlaicīgu informācijas apmaiņu, tādējādi samazinot sastrēgumus peronā, optimizējot gaisa telpas 
izmantošanu un samazinot nevajadzīgu degvielas patēriņu un emisijas;

  Novembrī airBaltic atjaunināja savu Statistiskās degvielas neparedzētām situācijām aprēķināšanas politiku, 
iekļaujot tajā papildu parametrus, tādējādi uzlabojot lidojumu plānošanas sistēmas uzticamību un palielinot 
efektivitāti, precīzāk nosakot statistisko degvielu neparedzētām situācijām katram lidojumam, pamatojoties 
uz šiem papildu parametriem. Tas ļauj nodrošināt ļoti precīzu vēsturiski izmantotās degvielas statistiku katram 
maršrutam un katram lidojuma posmam, ļaujot pilotiem plānot optimālos izmantotos degvielas apjomus, ņemot 
vērā ne tikai meteoroloģiskos datus, bet arī pārējo satiksmi un lidostas kustības pieredzi no iepriekšējiem 
lidojumiem. Tas dod iespēju precīzāk plānot degvielu neparedzētiem gadījumiem, bieži ļaujot samazināt 
lidmašīnā pārvadātās degvielas pārpalikumu.

E N E R Ģ I J A S  P A T Ē R I Ņ A  S A M A Z I N Ā J U M S

TIEŠAIS ENERĢIJA S PATĒRIŅA 
SAMAZINĀJUMS

2 0 2 0 
(SALĪDZINĀJUMĀ AR 

2 019.GADU)

Aviācijas degviela, kg 600 610

Aviācijas degviela, GJ 26 126

Sauszemes transportlīdzekļi, kg 297

Sauszemes transportlīdzekļi, GJ 13

KOPĀ, GJ 2 6 139

PAVISAM KOPĀ, GJ 2 6 139

Aviācijas degvielas enerģijas patēriņa samazinājums tiek noteikts, izmantojot Honeywell Forge lidojuma 
efektivitātes datu analītikas platformu un ar to saistītās analīzes. Sauszemes transportlīdzekļu tiešā enerģijas 
patēriņa samazinājuma un netiešā enerģijas patēriņa samazinājuma pamatā ir iekšējā Enerģijas pārvaldības darba 
grupa, kas izveidota saskaņā ar ISO 50001: 2018, un to 2020. gada 26. oktobrī revidēja SIA “Bureau Veritas”.

46



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

B I O D E G V I E L A
airBaltic nepārtraukti strādā pie dažādām aktivitātēm, lai popularizētu un izmantotu alternatīvu un ilgtspējīgāku 
aviācijas degvielu (SAF), piemēram, biodegvielu. 

Saskaņā ar IATA ziņoto, atkarībā no ražošanas metodes biodegviela dzīves cikla laikā var samazināt CO2 emisijas līdz 
80%. Pašreizējā Aviācijas turbīnu degvielu standarta specifikācija (D1655) un Sintezētus ogļūdeņražus saturošas 
aviācijas turbīnu degvielas standarta specifikācija (D7566) ļauj līdz 10% ilgtspējīgas degvielas sajaukt ar parasto 
fosilo degvielu. Kamēr degvielas ražotāju veiktie pētījumi liecina, ka līdz pat 50% ilgtspējīgas un parastās degvielas 
maisījumi veiksmīgos testos ir uzrādījuši, ka ir piemēroti un droši lidmašīnu darbībai. airBaltic seko jaunākajiem 
nozares resursiem un normatīvajām prasībām, lai nodrošinātu, ka pastāvīgi tiek samazināta ietekme uz vidi, ņemot 
vērā gan zinātnes attīstību, gan normatīvos noteikumus par alternatīvo degvielu izmantošanu.

IETEKME UZ KLIMATU SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS ( TURPMĀK SEG EMISIJAS )  UN 
OGLEKĻA EMISIJU KOMPENSĒŠANA,  FINANSIĀLĀ IETEKME 

TIEŠĀS (1.  DARBĪBA S JOMA) SEG EMISIJA S 

Kopš Eiropas Savienības Izglītības testēšanas pakalpojuma ieviešanas aviācijas nozarē airBaltic katru gadu atbilst 
plānam. Par samazinātu emisiju daudzumu ziņo, to pārbauda un nodod saskaņā ar reglamentējošo regulu.

2020. gadā tiešais CO2 emisiju daudzums, kas radies airBaltic satiksmes un patērētās aviācijas degvielas dēļ, 
bija aptuveni 183 500 tonnas (aptuveni 540 000 tonnas 2019. gadā). Līdz 2020. gadam, modernizējot un 
izmantojot A220-300 floti, kas ir ekonomiskāka degvielas ziņā, ir bijis iespējams katru gadu samazināt oglekļa 
emisiju daudzumu uz vienu nolidoto pasažieru kilometru, piemēram 2019. gadā oglekļa emisijas bija par 32% 
mazāk salīdzinot ar 2008. gada rādītājiem. Neskatoties uz to, ka 2020. gada vidū aviokompānija nolēma palikt 
tikai pie A220-300 flotes un turpināt pozitīvo tendenci samazināt CO2 emisijas, COVID-19 ietekmes dēļ pasažieru 
pieprasījums un salona noslodzes faktori bija ievērojami zemāki, kā rezultātā emisiju tika radīts vairāk.
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NETIEŠĀS ENERĢIJA S (2.  DARBĪBA S JOMA) SEG EMISIJA S

Lielāko daļu aviokompānijas izmantoto biroju un ēku apsilda ar gāzi. 2020. gadā CO2 emisijas no siltumenerģijas 
ražošanas sasniedza 518 tCO2, aprēķinot pēc siltumenerģijas piegādātāja paziņotā emisijas koeficienta (200 g 
CO2/kWh). Lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no tās ēku enerģijas patēriņa, aviokompānija 
nodrošina apmācību darbiniekiem. 
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PĀRĒJĀS NETIEŠĀS (3.  DARBĪBA S JOMA) SEG EMISIJA S 

Daļa siltumnīcefekta gāzu emisiju rodas arī no ražošanās iesaistīto transportlīdzekļu ekspluatācijas aviokompānijas 
vajadzībām. Pēdējos gados aviokompānija nepārtraukti strādā pie CO2 samazināšanas, nomainot veco aprīkojumu 
ar videi draudzīgāku aprīkojumu.

EMISIJA S 2 0 2 0 2 019 2 018
Degviela sauszemes transportlīdzekļiem un ražošanai CO2 T 90,67 105,15 98,28

Zemās temperatūrās un citos gadījumos, kad tas  ir nepieciešams, aviokompānijai nepieciešama un tai ir jāizmanto 
atledošanas un pretapledošanas procedūras, lai nodrošinātu savu darbību drošību, taču šādu darbību un glikola 
siltumnīcefekta ietekmi nevar novērtēt, jo tam nav pieejams emisijas koeficients.

GAISA KVALITĀTE (PĀRĒJĀS EMISIJA S)

Lai gan uzlaboto dzinēju tehnoloģiju rezultātā tiek sadedzināts mazāk degvielas un samazināts CO2 izmešu 
daudzums, tā blakusefekts ir palielināta slāpekļa oksīdu, ko nozarei pazīst kā NOX, emisija. Vienīgais veids, kā 
ierobežot NOX emisijas, ir uzlabojot dzinēja degšanas kameras dizainu un piedziņas īpašības. Pamatojoties uz 
pašreiz pieejamajiem materiāliem un tehnoloģijām, šķiet, ka modernie dzinēji ir sasnieguši praktiskās konstrukcijas 
limitus, un ir ļoti nelielas iespējas turpmākiem dzinēju uzlabojumiem.

Apzinoties divu pretrunīgo dzinēju emisijas elementu līdzsvaru, ICAO ir pakāpeniski ierobežojusi abus, lai 
nodrošinātu, ka tehnoloģija attīstās atbilstoši pašreizējām vides ilgtspējības problēmām. Dzinēja NOx standarts, 
tāpat kā lidmašīnas CO2 standarts, palīdz definēt jaunu lidmašīnu un dzinēju projektēšanas kritērijus, risinot gaisa 
kvalitātes un klimata pārmaiņu jautājumus.

Airbus 220-300 ir aprīkoti ar diviem Pratt & Whitney turboventilatora dzinējiem PW1524G-3, kas ir viens no 
jaunākajiem sertificētajiem spēkstaciju modeļiem un atbilst jaunākajiem vides sertifikācijas kritērijiem, kas 
piemērojami sertifikācijas laikā. Šo dzinēju NOX līmenis atbilst ICAO 16. pielikuma III daļas 2. nodaļas 2.3.2. punkta 
e) apakšpunktam (CAEP/8). Maksimālās nvPM masas koncentrācijas līmeņi atbilst III daļas 4. nodaļas 4.2.2. 
punktam (CAEP/10). 

T R O K S N I S
Lidmašīnu troksnis var traucēt tiem, kas dzīvo lidostu tuvumā. Gadu desmitiem ilgi nozare ir strādājusi, lai samazinātu 
troksni, panākot ievērojamu progresu: pateicoties dzinēju sistēmu un lidmašīnu aerodinamikas uzlabošanai, 
trokšņu līmenis pēdējo 10 gadu laikā ir samazinājies uz pusi. Kopš 2013. gada ICAO ir atjauninājusi globālos gaisa 
kuģu trokšņa sertifikācijas standartus, un airBaltic A220 atbilst trokšņa emisijas standartam, kas zināms kā 4. 
nodaļa, nodrošinot konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar reģionā ekspluatētajiem tradicionālajiem gaisa 
kuģu tipiem. 

Faktiskais izmērītais trokšņa līmenis, ko gaisa kuģa ražotājs noteicis lidmašīnas tipa sertifikācijas procesā, uzrādīja 
sānu 87,8 efektīvo uztveramo troksni decibelos (EPNdB), pārlidojumā 81,2, pie tuvošanās 92,4 un kumulatīvo 
261,4 (EPNdB). Šāds trokšņa līmenis ir vairāk kā par 7 decibeliem zemāks par robežlielumiem katrā mērījumu 
punktā, nodrošinot patlaban klusāko reaktīvo pasažieru lidmašīnu šajā klasē, kas tiek ekspluatēts jebkurā no 
lidostām vai pārlido jebkuru dzīvojamo zonu.

2020. gadā lidmašīnu darbība samazinājās līdz pat 35% no parastās darbības, savukārt pandēmijas maksimumā 
airBaltic iespēja regulāri veikt plānotos reisus tika pilnībā liegta vairāk nekā divus mēnešus jeb 62 dienas. Līdz ar 
to Latvija un pasaule kopumā piedzīvoja milzīgu gaisa transporta pakalpojumu radītā vides trokšņa samazinājumu.

Flotes uzlabojumiem ir pozitīva ietekme pandēmijas laikā. Tā kā gaisā ir vienīgi Airbus 220-300 flote, troksnis 
uz lidojumu ievērojami samazinās. Ilgākā termiņā jaunāku lidmašīnu flote ievērojami palīdz panākt trokšņa 
samazināšanu. Jaunajā Airbus 220-300 lidmašīnā tiek izmantoti jauni Pratt & Whitney “pārnesumu” turbo 
ventilatoru dzinēji, kas vēl vairāk samazina troksni un emisijas.  
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airBaltic seko visām sūdzībām vai administratīvajiem sodiem, ko uzlikusi kāda no valsts iestādēm. Neviena no 
apkalpotajām vai pārlidotajām lidostām vai pašvaldībām 2020. gadā nav iesniegusi sūdzības vai uzlikusi sodus 
saistībā ar troksni. 

A T K R I T U M U  A P S A I M N I E K O Š A N A  
Par atkritumiem aviācijas nozarē tiek uzskatīti ne tikai jebkāda veida “nevēlami vai neizmantojami” produkti, 
materiāli un vielas, kas vairs nav izmantojamas un kas ir izgatavotas vai izmestas lidojuma sagatavošanas vai 
lidojuma laikā, bet arī atkritumi no administrācijas birojiem. Tāpēc atkritumu apsaimniekošana ir sarežģīts 
process, ņemot vērā, ka tie nāk no vairākiem avotiem un vietām. Lielākā daļa no tiem noteikti nāk no lidmašīnām 
(vietējām/starptautiskām), īrniekiem, tehniskās apkopes darbībām, lidmašīnu un sauszemes transportlīdzekļu 
darbībām. Tāpēc jāņem vērā svarīgs aspekts - jāaplūko atšķirīgās prasības dažādiem atkritumu veidiem un jāveic 
visas darbības, lai ievērotu tiesību aktus. Katru gadu airBaltic strādā pie dažādiem risinājumiem, lai samazinātu 
atkritumu daudzumu, taču tas kļūst arvien grūtāk. 

LIDOJUMA L AIKĀ RADUŠIES ATKRITUMI

Pat COVID-19 ierobežojumu dēļ, kas paredz individuālu iepakojumu un pieprasa samazināt saskarsmes 
punktus, airBaltic spēja uzturēt veselīgu līdzsvaru starp piedāvātajiem produktiem un sekot mūsu plastmasas 
samazināšanas lidmašīnā plānam. Šobrīd visi jaunu produktu krājumu iepirkumi tiek veikti, izvēloties materiālus, 
kas nav plastmasas. Jāuzsver, ka plastmasas un pārtikas atkritumus ir ievērojami samazinājuši arī mūsu iepriekš 
pasūtītie maltīšu pakalpojumi, kas nodrošina pareizu maltīšu daudzumu uzņemšanu lidmašīnā. 

Attiecībā uz airBaltic pamatproduktiem - iepriekšējiem pasūtījumiem un svaigiem produktiem - tiks mainīts 
dizains, ēdienkarte un iepakojums, un no vasaras tie būs pieejami videi draudzīgākā veidā. 

Pašlaik tiek izmantotas vienreizējās ēdienkartes ar izvēlētiem piedāvājumiem, bet vēlāk 2021. gada pavasarī ir 
plānots ieviest vietējo Wi-Fi risinājumu, solot ilgtspējīgāku saziņu ar pasažieriem. Tiek vērtēti arī sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji un tie tiek mudināti veidot ciešāku sadarbību ar vietējiem pārtikas piegādātājiem 
attiecībā uz produktiem, kas tiek izmantoti biznesa klases ēdienkartē un apkalpes ēdināšanai. 

Tā kā viens no galvenajiem airBaltic mērķiem ir panākt ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldību un efektīvu 
izmantošanu, airBaltic spēra dažus soļus tālāk. Novembrī, lai samazinātu papildu papīra izmantošanu, Uzņēmums 
nomainīja papīra pasažieru iekāpšanas sarakstus ar digitalizētu risinājumu. Jaunā sistēma nodrošina paaugstinātu 
darbības efektivitāti, un turpmāk airBaltic salona apkalpe vairs neizmantos garus papīra sarakstus, tā vietā visi dati 
tiek saņemti planšetdatoros. Tāpēc salona apkalpes ikdienas darbs norit gandrīz bez papīra, un šī iniciatīva palīdz 
ietaupīt aptuveni 1,8 tonnas papīra katru gadu.

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

airBaltic teritorijā notiek atkritumu šķirošana vairākās kategorijās:

  Sadzīves atkritumi;

  Jaukti iepakojuma atkritumi;

  Baterijas;

  Elektroniskās ierīces;

  Bīstamie atkritumi.

airBaltic pastāvīgi mudina savus darbiniekus šķirot sadzīves, jauktos iepakojuma atkritumus un baterijas. 
Elektronisko ierīču un bīstamo atkritumu šķirošana ir obligāta visiem darbiniekiem. 

Bīstamos atkritumus galvenokārt rada Tehniskais departaments, kas rūpējas par floti. Šim darbam nepieciešams 
izmantot dažādas ķīmiskas vielas un materiālus, tāpēc darbinieku pienākums ir pareizi lietot un īslaicīgi 
uzglabāt bīstamos atkritumus noteiktās vietās, pēc tam nododot šos materiālus airBaltic bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas partneriem.
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SADZĪVES UN JAUKTI IEPAKOJUMA ATKRITUMI

airBaltic telpās ir iespēja šķirot papīra, kartona un tīras plastmasas atkritumus, kas ietilpst kategorijā “Jaukti 
iepakojuma atkritumi”. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums pārstrādā šīs kategorijas atkritumus. Pārējais 
saražoto atkritumu daudzums ir “sadzīves atkritumi”, kurus atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums savāc kā 
nešķirotus atkritumus.

2020. gadā mēs esam samazinājuši kopējo atkritumu daudzumu dēļ ierobežotā darbinieku skaita, kas ikdienā 
atrodas birojā, taču tas mums ir devis arī pozitīvas pārmaiņas - pirmo reizi mēs ne tikai esam samazinājuši kopējo 
saražoto atkritumu daudzumu, bet arī nodevuši vairāk pārstrādātu “Jauktu iepakojumu atkritumu” nekā nešķiroto 
“Sadzīves atkritumu”.
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Papildus ikdienas papīra atkritumu šķirošanai airBaltic iznīcina slepenus dokumentus, kas attiecas arī nonāk 
papīra pārstrādē.

IZNĪC INĀTI DOKUMENTI

GADS DAUDZUMS, KG

2018. 855,5

2019. 1179,2

2020 866,06

Arī 2020. gadā Uzņēmums turpināja ievērot labu darba praksi, nododot šķirotos bīstamos atkritumus atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Degviela (atkritumu kods 130702) tiek apstrādāta attīrīšanas sistēmu kompleksā saskaņā ar A kategorijas 
piesārņojošas darbības atļauju, kuru atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam izsniedz Valsts vides dienests.

Ūdens, kas satur šķidros atkritumus (atkritumu kods 161001), tiek apstrādāts ar fizikāli ķīmisku attīrīšanu, un pēc 
procesa notekūdeņi tiek novadīti tālākai attīrīšanai uz bioloģiskās attīrīšanas sistēmu. Arī šo procesu regulē Valsts 
vides dienests saskaņā ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.
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ATKRITUMU 
KODS BĪSTAMO ATKRITUMU VEIDS DAUDZUMS MĒRVIENĪBA

130702 Degviela 10 t

161001 Ūdens ar šķidriem atkritumiem, kas satur bīstamas vielas 698 kg

130208 Motoreļļas, transmisijas eļļas un cita veida eļļas 680 kg

160107 Eļļas filtri 35 kg

150202 Absorbenti, filtru materiāli (ieskaitot eļļas filtrus, kas 
nav minēti vai iekļauti citur), slaucīšanas materiāli un 
aizsargapģērbs, kas piesārņots ar bīstamām vielām 

200 kg

200121 Luminiscences spuldzes un citi atkritumi, kas satur 
dzīvsudrabu 

100 kg

160103 Lietotas riepas 2087 kg

191205 Stikls 160 kg

200128 Krāsas, tintes, saistvielas un sveķi, kas nav iekļauti 
200127. klasē 

664 kg

n/a Būvgruži 155,5 m3

ATKRITUMU 
KODS ELEKTRONISKO IEKĀRTU ATKRITUMI DAUDZUMS MĒRVIENĪBA

200123 Izmestas bīstamus komponentus saturošas nederīgas 
elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras nav iekļautas 
200121. un 200123. klasē 

100 kg

200136 Citas izmestas elektriskās un elektroniskas ierīces, kuras 
nav iekļautas 200121., 200123. un 2001355. klasē 

2360 kg

KOPĀ: 2460 kg

2020. gadā airBaltic Vides pārvaldības darba grupa ir turpinājusi darbu saistībā ar bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu. Darba grupas mērķis ir izstrādāt un ikdienas procedūrās ieviest bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, kas pilnībā atbilst ne tikai likumdošanas prasībām, bet arī videi draudzīgas atkritumu 
apsaimniekošanas principiem. 

2020. gadā airBaltic tehniskie darbinieki izgāja sākotnējo zināšanu pārbaudi par atkritumu šķirošanu un turpinās 
apmācību procesu 2021. gadā. 

Tehniskās zonas ir aprīkotas ar papildu konteineriem atkritumu šķirošanai un vienotu konteineru marķēšanas 
sistēmu, lai nodrošinātu, ka visi darbinieki skaidri saprot šķirošanas procesu un mēs nododam pārstrādei kvalitatīvi 
sašķirotus materiālus.

airBaltic ir pieteicies C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai, kas ļauj vēl vairāk sekot bīstamo atkritumu 
šķirošanai, un mūsu dati tiks iekļauti valsts kopējos datos par saražoto atkritumu daudzumu.

2021. gadā Vides pārvaldības darba grupa turpinās darbu, ieviešot labus atkritumu apsaimniekošanas principus 
un procedūras bīstamo atkritumu apsaimniekošanai.
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N O D A R B I N Ā T Ī B A

Gaisa transports ir viena no dinamiskākajām un visātrāk mainīgajām nozarēm pasaulē. Tāpēc airBaltic ir vajadzīgi 
atsaucīgi, uz nākotni vērsti un profesionāli darbinieki. airBaltic veicina darbinieku profesionālo attīstību un 
nodrošina apmācību un karjeras izaugsmes iespējas.

N O D A R B I N Ā T Ī B A S  P O L I T I K A
Cilvēku pārvaldības politika ir izstrādāta, lai nodrošinātu caurskatāmus principus, vienlīdzīgu attieksmi, iesaistošu 
un motivējošu vidi, uzlabotu talantu potenciālu un veicinātu augstu sniegumu visiem Uzņēmuma darbiniekiem. 
airBaltic atlases process ir izstrādāts ar nolūku pieņemt darbā kandidātus, kuri vislabāk atbilst airBaltic vajadzībām, 
pamatojoties uz atbilstošām zināšanām, prasmēm, apmācību un pieredzi. 

Pamata dokuments, kas nosaka ar darbiniekiem saistītus jautājumus, ir Personāla rokasgrāmata. Tajā ir izklāstīti 
dažādi principi un vadlīnijas, piemēram, par biznesa ētiku un korporatīvo kultūru, darba laiku, atvaļinājumiem un 
kavējumiem, kompensācijām un labumiem, apdrošināšanu, arodveselības un darba drošības politiku utt. 

Iesaistīšana ir process, kurā jauns darbinieks tiek iepazīstināts ar airBaltic vērtībām, uzņēmējdarbību, darba vidi un 
darbības noteikumiem. Iesaistīšanas mērķis ir, lai katrs darbinieks izprastu un pieņemtu airBaltic kultūru un būtu 
iesaistīts Uzņēmumā. Katram jaunajam darbiniekam tiek nodrošinātas pirmās dienas informācijas apmācības, 
Personāla rokasgrāmata un Administratīvā rokasgrāmata, kur aprakstīti iekšējie darba noteikumi. Tāpat divas 
reizes gadā tiek organizēta īpaša apmācība jaunajiem darbiniekiem ar nosaukumu “Pazīsti airBaltic”, kurā vēlreiz 
tiek uzsvērta uzņēmuma struktūra un iekšējie noteikumi, kā arī galvenās vērtības. Tiek organizēta arī ekskursija, 
apmeklējot visas airBaltic ēkas.

Atsauksmju pārvaldības process ir strukturēts un paredzēts, lai atbalstītu airBaltic biznesa mērķu efektīvu 
sasniegšanu, saskaņojot individuālos darbinieku mērķus ar uzņēmuma sniegumu un ļaujot darbiniekiem un 
vadītājiem attīstīties, sniedzot un saņemot ar darbu saistītas atsauksmes.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas, taisnīgas, pārredzamas un motivējošas darba samaksu, kas ir saskaņota ar airBaltic 
biznesa stratēģiju, ir izveidota atalgojuma politika, kas tieši saistīta ar ekonomiku un tirgu. Tas palīdz atvieglot 
konkurētspēju tirgū un veicina augstas veiktspējas Uzņēmuma kultūru. 
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P E R S O N Ā L S
Kopējais Grupas darbinieku skaits 2020. gadā ir samazinājies līdz 1195, salīdzinot ar 1716 darbiniekiem 2019. 
gada beigās, kas ir samazinājums par 30%. 

Tik ievērojams darbinieku skaita samazinājums ir saistīts ar krīzi, ko izraisīja COVID-19. COVID-19 krīzes un 
kolektīvās atlaišanas dēļ 2020. gadā brīvprātīgu un ne brīvprātīgu iemeslu dēļ Grupu pameta vidēji 15 darbinieki 
nedēļā. Tas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gadu, kad Grupu pameta vidēji 5 darbinieki nedēļā. 

Grupa centās pēc iespējas samazināt darbinieku atlaišanas negatīvās sekas. Grupa piedāvāja īpašu sociālā pabalsta 
paketi darbiniekiem, kuri pameta Uzņēmumu pēc abpusējas vienošanās, un sniedza atkārtotas pieņemšanas 
garantiju gandrīz uz gadu, t.i., līdz 2021. gada 30. aprīlim. 

Kopumā 2020. gadā Grupai pievienojās 232 darbinieki, no kuriem, pamatojoties uz atkārtotas pieņemšanas 
garantijām, atkārtoti tika pieņemti darbā 40 darbinieki un papildu 6 bijušie darbinieki uz pagaidu amatiem, un 4 
bijušie mehāniķi-mācekļi kļuva par darbiniekiem 2020. gadā. Iekšēju paaugstinājumu amatā 2020. gadā saņēma 
149 jeb vidēji 12,5% darbinieku.
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Pašlaik Grupā strādā vairāk kā 24 dažādu tautību cilvēki; darbinieku vidējais vecums ir 37 gadi. 

Visas uzņēmējdarbības funkcijas veic Grupas darbinieki, Grupa nepaļaujas uz līgumdarbiniekiem (piemēram, 
īrētu darbaspēku, apakšuzņēmējiem). Ir apakšuzņēmēji, kas sniedz īpašas zināšanas un noteiktus pakalpojumus, 
piemēram, konkrētas apmācības. 

Absolūtais vairākums darbinieku ir pastāvīgi nodarbināti Grupā. Ekspluatācijas un tehniskās apkopes departamentā 
uz īslaicīgiem darba līgumiem saistībā ar sezonas darbu ir nodarbināti tikai 2% vīriešu.
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PASTĀVĪGI PAGAIDU

2019. gadā airBaltic ir pievienojies vairāk kā 20 aviokompānijām, parakstot IATA 25by2025 solījumu par dzimumu 
daudzveidību, apņemoties līdz 2025. gadam par 25% palielināt sieviešu līdzdalību augstākajos līmeņos.
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DARBINIEKI PA KATEGORIJĀM, PA DZIMUMIEM
Biroja personā ls Pārdošanas personāls Ekspluatācijas un tehniskās apkopes personāls Piloti Salona apkalpe

Komerciālajā aviācijā vidēji ir 5–6% pilotu sieviešu4, taču Grupas Pilotu akadēmijai ir izdevies visu tās studentu 
vidū piesaistīt 13% sieviešu. Tas tika panākts, mērķtiecīgi strādājot ar potenciālo kandidātu auditoriju.

Pilota profesija vēsturiski tiek uzskatīta par tikai vīriešu profesiju. Lai gan šis uzskats ir mainījies, joprojām daudz 
meiteņu un sieviešu vienkārši nezina par karjeras iespējām, kādas tām paveras šajā nozarē. Tāpēc 2020. gada 
janvārī Grupa sadarbībā ar Riga TechGirls rīkoja pasākumu “Tikšanās ar tehnoloģijām ir gaisā”, lai informētu 
meitenes un sievietes par pilota profesiju un viņu iespējām tajā.

4Uzlidošana caur stikla griestiem. Korn Ferry // https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry/docs/pdfs/avia-
tion-glass-ceiling.pdf un Aviokompāniju piloti - sievietes: maza un lēni auguša daļa. CAPA // https://centreforaviation.
com/analysis/reports/women-airline-pilots-a-tiny-percentage-and-only-growing-slowly-432247
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airBaltic pievienojās Latvijas Dažādības hartai 2020. gada 16. novembrī. Latvijas Dažādības harta ir uzņēmumu 
un organizāciju brīvprātīga apņemšanās censties ievērot dažādības pārvaldības pamatprincipus un cieņpilnu 
iekļaušanu attiecībā uz saviem darbiniekiem un sabiedrību. airBaltic ir ceturtā aviokompānija Eiropā, kas parakstījusi 
Dažādības hartu, un šobrīd Latvijas Dažādības harta apvieno aptuveni 50 uzņēmumu un organizācijas. 

airBaltic komanda savā ikdienas darbā koncentrējas uz vides, ekonomisko un sociālo ilgtspēju. Tāpēc jau gadiem ilgi 
uzņēmuma ikdienas darbā esam īstenojuši un atbalstījuši iniciatīvas, kas atspoguļo mūsu vērtības un vienlīdzīgas 
attieksmes principus. Mēs uzskatām, ka, apvienojot spēkus, mēs varam parādīt, ka nevienlīdzībai nākotnē nav 
vietas, bet visur valda vienota un pieņemoša attieksme.

Piecas galvenās Grupā identificētās darbinieku grupas ir: Salona apkalpe, piloti, ekspluatācijas un tehniskās 
apkopes personāls, pārdošanas un biroja darbinieki. Atkarībā no darbības funkcijas, kurā tie iesaistīti, viņu darba 
rutīnas un darba laiks atšķiras. 
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Gandrīz 72% no Grupas darbiniekiem ir tieši iesaistīti lidojumu operāciju izpildē un flotes uzturēšanā, attiecīgi šīs 
darbinieku grupas ir visvairāk ietekmējusi COVID-19 krīzes darbinieku atlaišana. Neskatoties uz to, tām pašām 
darbinieku grupām bija vislielākais darbinieku skaita pieaugums pēdējos gados, un tiek plānots, ka nākotnē tas 
atkal palielināsies, lai izpildītu airBaltic nākotnes plānus.
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N E P I L N A  L A I K A  N O D A R B I N Ā T Ī B A
Vidēji aptuveni 2% vīriešu un 12% sieviešu Grupā strādā nepilnu darba laiku.
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Pamatojoties uz darbinieku iniciatīvu, nepilna laika darbs ir populārāks starp vecākiem un sievietēm ar bērniem, 
kas jaunāki par 14 gadiem. Grupas darbinieki izmantot nepilna laika darbu šādā procentuālā izteiksmē: 19% 
salona apkalpes, 30% pilotu un 12% ekspluatācijas un tehniskās apkopes personāla sieviešu. Taču tajās pašās 
darbinieku grupās vīriešu personāla procentuālais daudzums ir ievērojami mazāks - no 1% līdz 4%. Sievietes pēc 
bērna kopšanas atvaļinājuma izvēlas atgriezties darbā nepilna laika režīmā, lai panāktu labāku darba un privātās 
dzīves līdzsvaru, kamēr viņu bērni vēl ir mazi. Vēl viens iemesls, kāpēc dažas sievietes izvēlas nepilna laika darbu, 
ir vasaras sezona, t.i., izmantot nepilna laika darbu vasaras periodā, lai vairāk laika pavadītu kopā ar bērniem, kad 
viņi neapmeklē bērnudārzu vai skolu.

Nepilna laika darba nodrošināšana ir viena no iespējām, kā Grupa nodrošina darba un privātās dzīves līdzsvaru 
saviem darbiniekiem. Cita iespēja ir elastīgs darba laiks, par to vienojoties ar tiešo vadītāju. Veicot ceturkšņa 
darbinieku iesaistes apsekojumu, mēs neesam saņēmuši indikācijas, ka darbinieki, strādājot Grupā, būtu 
neapmierināti ar darba un privātās dzīves līdzsvaru. Lai nodrošinātu darba un dzīves līdzsvaru, tiek ņemtas vērā 
darbinieku vajadzības un vēlmes, kas saistītas ar darba laika plānošanu.

Ņemot vērā COVID-19 krīzi, darbinieku, kas tieši iesaistīti operācijās, slodze ir dramatiski samazinājusies, ieskaitot 
noteiktu dīkstāves periodu, tāpēc 2020.gadā darbinieku interese par nepilnas slodzes darbu bija maz pieprasīta 
no darbinieku puses. Uzņēmums nav veicinājis nepilna laika darbu, ņemot vērā situācijas jutīgumu un krīzes 
ietekmi uz konkrētām darbinieku grupām 2020. gadā.
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D A R B I N I E K U  M A I N Ī B A
2020. gadā lielākā daļa darba tiesisko attiecību tika izbeigtas COVID-19 krīzes dēļ - kopumā 81%. Kolektīvās 
atlaišanas procesa ietvaros darbinieki tika novērtēti un darba tiesiskās attiecības tika pārtrauktas ar tiem 
darbiniekiem, kuriem bija zemāki rezultāti un kvalifikācija. Vairumā gadījumu darba izpildes un kvalifikācijas līmeņi 
korelēja ar pieredzi, tāpēc, kā parādīts zemāk redzamajā shēmā, darba tiesiskās attiecības absolūtos skaitļos tika 
pārtrauktas ar jaunākiem darbiniekiem.
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Attiecībā uz ekspluatācijas un tehniskās apkopes personālu, kas vecāks par 50 gadiem, darbu Grupā pārtraukušo 
darbinieku īpatsvars ir salīdzinoši liels - 14%. Tas ir saistīts ar faktu, ka vēsturiski šim personālam ir zema kadru 
mainība, kā rezultātā palielinās personāla vidējais vecums. Tas ir saistīts arī ar to, ka nepieciešamās tehniskās 
kvalifikācijas iegūšana prasa daudz laika. COVID-19 krīzes laikā vairāki šīs vecuma grupas darbinieki, labi izprotot 
situāciju, nolēma doties pensijā, tādējādi ļaujot palikt darbā jaunākiem kolēģiem, kuri vēl nebija sasnieguši 
pensijas vecumu.
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Darbinieku skaita samazināšana Uzņēmumā tika veikta, stingri ievērojot Latvijas darba likumdošanas prasības un 
vienlīdzīgas attieksmes principus. Gadījumos, kad vairāku darbinieku sniegums un kvalifikācija bija līdzīgi, tika 
ņemti vērā sociālie kritēriji saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.
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Kā aprakstīts iepriekš, ir maz amatu grupu, kurās dominē viens dzimums (salona apkalpe, piloti, ekspluatācijas un 
tehniskās apkopes personāls). Tāpēc, samazinot darbinieku skaitu konkrētās darba grupās, no visiem darbiniekiem 
faktiskajos skaitļos tika atlaisti proporcionāli vairāk viena vai otra dzimuma pārstāvji. Tomēr, aplūkojot kopā atlaisto 
darbinieku skaitu 2020. gadā, secinājums ir tāds, ka atlaisto darbinieku dzimumu grupas proporcija kopumā ir 
vienāda.
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DARBINIEKI, KURI AIZGĀJA NO UZŅĒMUMA 2020. GADĀ, % NO KOPĒJĀ NODARBINĀTO SKAITA 
2019. GADĀ PĒC DZIMUMA UN KATEGORIJAS

Siev. Vīr.

Kopš 2015. gada Grupa darbojās ar pozitīvu brīvprātīgas mainības samazināšanas līmeni un 4 gadus pēc kārtas 
turēja to zem 15% līmeņa. Brīvprātīga mainība rodas, kad darbinieks brīvprātīgi izvēlas aiziet no Grupas.
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2020. gadā brīvprātīgā mainība ir samazinājies vairāk nekā divas reizes. Būtisku brīvprātīgas rotācijas samazinājumu 
ir veicinājusi COVID-19 krīze aviācijā. Pašlaik pieprasījums pēc apkalpes locekļiem un citām aviācijai specifiskām 
profesijām aviācijas darba tirgū ir ārkārtīgi zems. Neskatoties uz to, tas var mainīties ļoti ātri, tiklīdz aviācijas 
nozare atsāks izaugsmi, radot papildu ārēju spiedienu un atkal veicinot brīvprātīgo mainību.
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BRĪVPRĀTĪGĀ MAINĪBA PĒC DARBINIEKU KATEGORIJAS 2020. GADĀ

Tomēr tirdzniecības un biroja darbinieku darba tirgus joprojām ir aktīvs, tāpat kā salona apkalpei, kas krīzes 
apstākļos varētu apsvērt profesijas maiņu. Lai mazinātu darbinieku mainības riskus COVID-19 krīzes laikā un 
pēc tam, Uzņēmums aktīvi investē cilvēku iekšējā noturēšanā, attīstot iespējas airBaltic iekšējā cilvēku attīstības 
programmā Līderi nākotnei. Pagaidām airBaltic strādā pie ārējā darba devēja zīmola uzlabošanas augstā līmenī, lai 
spētu piesaistīt talantus ilgtermiņā un atjaunot aviācijas nozari kā stabilu karjeras izvēli darba tirgū pēc COVID-19 
krīzes. 

Grupas uzņēmumi visa 2019. gada laikā strauji palielināja darbinieku skaitu atbilstoši biznesa izaugsmei, tāpēc 
darba stāžs pēdējos trīs gados ir samazinājies un nostabilizējies. Vidējais darba stāžs 2020. gadā ir 8,2 gadi, 
salīdzinot ar 6,1 gadiem 2019. gadā. Vidējā darba stāža pieaugums ir 34%.
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Vidējais darba stāžs 2020. gadā ir pieaudzis kolektīvās atlaišanas procesa dēļ, jo, kā minēts iepriekš, kolektīvās 
atlaišanas un novērtējumu rezultātā darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar vairākiem darbiniekiem ar salīdzinoši 
mazāku darba stāžu Uzņēmumā.

Ņemot vērā Uzņēmuma 25 gadu jubileju, 2020. gada oktobrī Grupa ir atzīmējusi un svinējusi 33 darbinieku 
25 darba gadu jubilejas. 
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J A U N I E  D A R B I N I E K I  

2020. gada laikā Grupai pievienojās 232 darbinieki. Jaunie darbinieki pilotu, ekspluatācijas un tehniskās apkopes 
un biroja personāla grupās ir pārstāvējuši visas vecuma grupas, bet salona apkalpes un tirdzniecības personāla 
grupā visu jauno darbinieku vecums nepārsniedza 50 gadus.
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Salona apkalpes grupā dominē darbinieki, kas jaunāki par 30 gadiem, to nosaka fakts, ka Uzņēmums pats 
nodrošina profesionālu apmācību, lai kļūtu par salona apkalpes locekli, un tam ir nepieciešama tikai vidējā izglītība, 
kas, galvenokārt, piesaista jauniešus kā viņu pirmā darba vieta un ļauj uzsākt profesionālo karjeru aviācijā.
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Vīriešu un sieviešu proporcija lielākajās darbinieku grupās ir saglabājusies stabila kopš 2015. gada. Grupa 
nepārtraukti strādā pie sabiedrības uztveres, lai mainītu stereotipus un spētu piesaistīt vairāk sieviešu vēsturiski 
vīriešu amatos un lomās, kā arī piesaistītu vīriešus vēsturiski sieviešu amatos un lomās. Piemēram, šobrīd Grupas 
Pilotu akadēmijā dzimumu sadalījums ir pat labāks nekā Grupas pilotu kopienai: 13% studentu ir sievietes un 87% 
studentu ir vīrieši.
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2020. gadā Grupai pievienojās aptuveni 60 jauni praktikanti, no kuriem lielākā daļa bija salona apkalpes praktikanti. 
Pārskata periodā Grupā kopā bija 79 praktikanti.

Zemāk redzamajā tabulā ir atainots praktikantu skaits Uzņēmumā pārskata gadā, sadalījumā pa dažādiem 
departamentiem, kurās notika prakse.
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PRAKTIKANTU SKAITS PĀRSKATA GADĀ PĒC KATEGORIJAS UN DZIMUMA
Siev. Vīr.

 

airBaltic sadarbojas ar augstskolām, sniedzot plašu praktisko pieredzi un prakses iespējas inženierzinātņu 
studentiem, kuri interesējas par lidmašīnu tehniskās apkopes jomu, tāpēc 2020. gadā tika uzņemti aptuveni 17 
tehniskie mācekļi. Četri tehniskie mācekļi no 2019. gada ir pieņemti darbā kā darbinieki Tehniskajā departamentā.

D A U D Z V E I D Ī B A  U N  V I E N L Ī D Z Ī G A S  I E S P Ē J A S
Personāla atlases procesā, cilvēkresursu attīstībā, personāla paaugstināšanā amatos un citā mijiedarbībā airBaltic 
rīkojas, pamatojoties uz visu cilvēku līdzvērtīgumu, nav pieļaujama diskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās 
izcelsmes, reliģijas, seksuālās orientācijas, invaliditātes, politiskās pārliecības, ģimenes vai vecāku statusa vai uz 
cita pamata. airBaltic nav pieņemama fiziska, psiholoģiska, vārdiska vai seksuāla aizskaršana. 2020. gadā Grupā 
nebija neviena apstiprināta diskriminācijas gadījuma.

Grupa mērķtiecīgi strādā, lai nodrošinātu vienādu dzimumu pārstāvību visās darbu kategorijās un ierobežotu viena 
dzimuma pārsvaru. Tas jo īpaši attiecas uz salona apkalpi, pilotiem, ekspluatācijas un tehniskās apkopes personālu, 
kur ir nepārprotams sieviešu pārsvars salona apkalpē un vīriešu pārsvars pilotu vidū, kā arī ekspluatācijas un 
tehniskās apkopes personālā.

Grupa ir izveidojusi un ievēro stingru nediskriminēšanas politiku visos personāla vadības aspektos, tostarp talantu 
piesaistē, atlasē un darbā pieņemšanas procesā. Nediskriminēšanas politika ir noteikta Personāla rokasgrāmatas 
1.5. sadaļā. Vienlīdzīgas iespējas.
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Kopš 2013. gada Grupā dzimumu proporcija ir gandrīz 50/50. 2020. gadā vīriešu un sieviešu proporcija bija 52/48.

Pašlaik proporcija ir gandrīz 50/50 visos airBaltic vadības līmeņos un 55/45 airBaltic augstākajā vadībā, kas 
nodrošināts nulles diskriminācijas politikas rezultātā visos cilvēku pārvaldības procesos Grupā.

88% 77%
61%

20%
5%

13% 23%
39%

80%
95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SALONA APKALPE PĀRDOŠANAS 
PERSONĀLS

BIROJA PERSONĀLS EKSPLUATĀCIJAS UN 
TEHNISKĀS APKOPES 

PERSONĀLS

PILOTI

DZIMUMU DAUDZVEIDĪBA 2020. GADĀ

SIEV. VĪR.

64



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

Neskatoties uz mazo jauno darbinieku skaitu 2020. gadā, Grupai 2020. gadā ir izdevies uzlabot dzimumu 
līdztiesību salona apkalpes piesaistē un atlasē, piesaistot jaunus darbiniekus salona apkalpes darbinieku grupā: 
48% vīriešu un 52% sieviešu. 

Tajā pašā laikā dzimumu līdzsvars pilotu, kā arī ekspluatācijas un tehniskās apkopes personāla kategorijās 
joprojām ir ievērojami nesamērīgs.

Grupas pārvaldes struktūra ir Augstākās vadības komanda, kurā ir 45% sieviešu un 55% vīriešu, galvenokārt, 
vecuma grupā no 30 līdz 50 gadiem.
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Siev. Vīr.

Grupas mērķis ir nodrošināt dzimumu dažādību Uzņēmumā, tāpēc mērķis ir palielināt par 25% vai sasniegt 25% 
pārstāvību saskaņā ar IATA 25by2025 apņemšanos par dzimumu daudzveidību:

  sievietes vadītāja amatos;

  sievietes pilota un mehāniķa amatos;

  vīrieši salona apkalpes amatos.

Grupas darbinieku vidējais vecums ir 37 gadi (2019. gadā: 35 gadi), un tas gadu gaitā lēnām pieaug, kas 
izskaidrojams ar Latvijas demogrāfisko situāciju un tendencēm. To varētu skaidrot arī ar lielo uzticību izvēlētajai 
profesijai (piemēram, pilota profesijai), kas vairākumam ir darbs visam mūžam.

Darbinieki vecuma grupā virs 50 gadiem ir vairāk pārstāvēti šādās amatu kategorijās: piloti un ekspluatācijas un 
tehniskās apkopes personāls. Salona apkalpes un tirdzniecības personāla amatu kategorijai ir pretēja situācija - 
ir mazāk pārstāvētu darbinieku virs 50 gadiem un vairāk darbinieku, kas jaunāki par 30 gadiem. Visās profesiju 
grupās lielākā daļa darbinieku ir vecuma grupā no 30 līdz 50 gadiem.
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Dažādība vecuma grupās ir atkarīga no konkrētās amatu grupas. 
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D A R B A  T I E S I S K Ā S  A T T I E C Ī B A S
Kopš 2009. gada airBaltic ir noslēdzis koplīgumu ar 4 arodbiedrību organizācijām. Grupa piemēro koplīguma 
nosacījumus visiem darbiniekiem. 

Grupa uztur aktīvu dialogu ar visām arodbiedrībām, notiekot ikmēneša sanāksmēm par aktuālām tēmām, un 
notiekot ikdienas sadarbībai ar īpašu darbinieku pārstāvju koordinatoru (Ilgtspējības darba vietas vadītājs). 

Saskaņā ar Darba likumu darbiniekus un darbinieku pārstāvjus (arodbiedrību) ir jābrīdina vienu mēnesi iepriekš, 
ja Uzņēmumā notiek būtiskas darba apstākļu izmaiņas. Pirms būtisku nodarbinātības nosacījumu izmaiņu 
plānošanas Uzņēmums proaktīvi iesaistās konsultāciju procesā ar arodbiedrībām. Grupas pārstāvji ik mēnesi 
organizē tikšanās ar arodbiedrībām, lai pārrunātu ad hoc uzņēmējdarbības tēmas un atbildētu uz arodbiedrību 
jautājumiem. Papildu iespējas saņemt informāciju, ja jautājumi joprojām ir atklāti vai rodas ad hoc jautājumi, ir 
sagatavojot rakstiskus jautājumus darba devējam, un Uzņēmums sniedz atbildes darba likumdošanas, personas 
datu aizsardzības prasību un konfidencialitātes principu tiesiskā regulējuma ietvaros. Izveidotais konsultāciju 
process ar arodbiedrībām ietver savlaicīgu informācijas sniegšanu par plānotajām būtiskajām izmaiņām 
nodarbinātības apstākļos Uzņēmumā, dialogu ar arodbiedrībām, arodbiedrību komentāru un ierosinājumu 
uzklausīšanu/pieprasīšanu un to ņemšanu vērā iespēju robežās.

COVID-19 radītās vispārējās krīzes laikā Grupas pārstāvjiem bija iknedēļas konsultēšanās sanāksmes no 
2020. gada marta līdz maijam, kā arī regulāra rakstiska komunikācija ar arodbiedrībām, lai pārrunātu aktuālo 
uzņēmējdarbības situāciju un kolektīvās atlaišanas procesu. 

A P M Ā C Ī B A  U N  A T T Ī S T Ī B A
Aviācijas nozare ir stingri reglamentēta attiecībā uz darbinieku kvalifikācijas uzturēšanu. Piloti, salona apkalpe 
un mehāniķi katru gadu iziet dažādas periodiskas apmācības programmas. Pēdējos gados lielākā daļa apmācību 
bija saistītas ar flotes modernizācijas programmu un jaunu lidmašīnu iekļaušanu ekspluatācijā, tāpēc pašlaik 
apmācību laiks samazinās, jo vairāki darbinieki jau ir pārkvalificēti darbībām ar Airbus A220-300 lidmašīnu. 
Papildus tam apmācība kļūst efektīvāka, samazinot instruktoru slodzi, ieviešot vairāk digitālo risinājumu. Lai 
iegūtu sīkāku informāciju, un zemāk var skatīt kopsavilkumu par kopējām apmācību stundām uz vienu darbinieku 
amatu kategorijās: piloti, salona apkalpe un mehāniķi, ieskaitot arī salona apkalpes praktikantu prakses perioda 
apmācību.
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COVID-19 ierobežojumu dēļ Grupa nevarēja veikt nekādas apmācības no 2020. gada marta vidus līdz 2020. gada 
maijam. Tajā laikā Grupai bija ātri jāreaģē un jāmaina visa apmācību filozofija no parastām apmācībām klasē uz 
datorizētām apmācībām (CBT) un apmācībām ar instruktoriem, izmantojot datoru. Tā bija ne tikai pāreja no vienas 
apmācības metodes uz citu, bet gan kaut kas jauns - tika izveidoti jauni mācību materiāli un Grupas instruktori īsā 
laika posmā darīja visu iespējamo. 

Grupa saņēma savu Airbus A220-300 pilna lidojuma simulatoru, kas tika sertificēts 2019. gada novembrī, 
turklāt, pirms COVID-19 nonāca Eiropā, Grupa saņēma savu Airbus A220-300 durvju trenažieri, kas bija gatavs 
izmantošanai apmācībām 2020. gada martā. Līdz ar to bija iespējams (un pastāvīgi būs iespējams) nodrošināt 
visas apmācības uz vietas Grupas Mācību centrā. Iepriekš minētās divas apmācību iekārtas ir izrādījušies vērtīgi 
ieguldījumi apmācībā, un Grupa spēja turpināt apmācīt personālu pandēmijas laikā, nodrošinot vienmērīgu pāreju 
uz tikai Airbus A200-300 floti ar visu veidu pilotu sertifikāciju.

2020. gadā kopumā 675 piloti un salona apkalpes locekļi izgāja atkārtotas apmācības, kas nepieciešamas, lai 
uzturētu spēkā viņu licences un nodrošinātu, ka viņi atbilst visiem tiešajiem pienākumiem. Kopumā pārkvalifikācijas 
apmācībā piedalījās 46 piloti un salona apkalpes locekļi.

2020. gada janvārī un februārī Grupa nodrošināja sākotnējās apmācības 54 jauniem salona apkalpes locekļiem un 
Uzņēmuma pārveidošanas kursu 26 pilotiem. Papildus tam, 49 salona apkalpes locekļi saņēma Papildkvalifikācijas 
(Type Conversion) apmācību. 2020. gada janvāris un februāris, un marta sākums joprojām bija Grupas izaugsmes 
mēneši apmācības ziņā, tāpēc notika arī kvalifikācijas celšanas apmācības: 19 salona apkalpes locekļi izgāja salona 
apkalpes vecākā kursu, bet 5 piloti - kapteiņa kvalifikācijas celšanas kursu.

8 piloti saņēma tipa pārveidošanas apmācību Bombardier Dash 8 un 84 piloti ir pabeiguši Papildkvalifikācijas 
(Type Conversion) apmācību uz Airbus A220-300.

2020. gadā Grupa ir nodrošinājusi moduļu programmas, kas nepieciešamas atkārtotai apmācībai un eksāmeniem 
nodarbinātajiem mehāniķiem, par šādām tēmām:

  Tehnoloģiju un modifikāciju standarta izmaiņas lidmašīnās De Haviland Q400 un lidmašīnu komponentēs, 
kam apkopes veic airBaltic;

  Tehnoloģiju un modifikāciju standarta izmaiņas lidmašīnās Boeing 737 un lidmašīnu komponentēs, kam 
apkopes veic airBaltic;

  Tehnoloģiju un modifikāciju standarta izmaiņas lidmašīnās Airbus A220 un lidmašīnu komponentēs, kam 
apkopes veic airBaltic;

  Elektroinstalācijas starpsavienojumu sistēma (EWIS);

  Avārijas aprīkojuma tālākizglītība;

  Lidmašīnu degvielas tvertņu sistēmas drošība;

  Atkārtotā apmācība par akumulatoriem;

  Q400 Leading Eadge semināra tālākizglītība;

  SMS un cilvēka faktora tālākizglītība;

  Tehnoloģija un modifikācijas ar skābekļa sistēmu saistītās lidmašīnu komponentēs, kam apkopes veic airBaltic.

67



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

Grupa aktīvi veicina darbinieku labklājību, organizējot dažādas apmācības par labklājības jautājumiem. Piemēram, 
februārī visi darbinieki varēja apmeklēt lekciju par stresu un izdegšanu darba vietā, kurā tika padziļināti skaidrots 
process, kā arī doti padomi un ieteikumi, kā saglabāt mieru un rūpēties par savu garīgo veselību.

Maijā visiem vadītājiem tika organizēti īpaši vebināri, kurus vadīja iekšējais garīgās veselības un personības 
novērtēšanas speciālists, informējot par to, kā cilvēki garīgi reaģē uz krīzi un kā vadītājs var konstatēt jebkādas 
brīdinājuma zīmes un atbalstīt savus padotos. Papildus visiem darbiniekiem tika nodrošināta arī video lekcija, kā 
arī skaidrota krīzes ietekme uz cilvēka labklājību un sniegti praktiski padomi, kā sev palīdzēt.

2020. gadā Uzņēmums ir pieņēmis lēmumu izveidot visa Uzņēmuma darbinieku attīstības programmu - 
airBaltic Līderi nākotnei (arī ALFA). ALFA mācību un attīstības programma paredzēta topošajiem līderiem, 
Uzņēmuma ekspertiem. Mērķis ir attīstīt darbinieku potenciālu, lai ilgtermiņā palielinātu apmierinātību ar 
darbu un motivāciju Uzņēmumā, kā arī nodrošināt Uzņēmuma konkurētspēju tirgū.  

ALFA programma ietver dažādus kanālus pašattīstībai. Galvenā ir Līderības programma esošajiem un potenciālajiem 
vadītājiem ar savu koncepciju - 30 apmācības programmas, kas strukturētas četros pīlāros: vadīt sevi, vadīt 
cilvēkus, vadīt biznesu un vadīt pārmaiņas. ALFA Sarunas ar iedvesmojošām sarunām un diskusiju saturu, dalību 
reālos Uzņēmuma projektos, amatu ēnošanu un pieredzes apmaiņu. Papildus Līderības programmai ALFA ietilpst 
Personāla attīstības modulis ar noderīgu mācību saturu visiem darbiniekiem un Iekšējo vadlīniju modulis ar iekšēju 
informāciju. Īpaši izstrādāta tiešsaistes platforma darbojas kā tehniskais atbalsts ALFA programmai. 

Pirmajā ALFA grupā ir iekļauti visi cilvēku vadītāji, aptuveni 130 darbinieki, lai nodrošinātu izcilu un saskaņotu 
vadību Uzņēmumā, uzlabotu mācību kultūru un veicinātu Uzņēmuma izaugsmi nākotnē. Nākamais solis ALFA 
programmā būtu lielo potenciālu izvēle visā Uzņēmumā un iekļaušana nākamajā ALFA vadības moduļa grupā, kā 
arī iekšējās mācību platformas izveide visiem darbiniekiem.

D A R B I N I E K U  S N I E G U M A  P Ā R S K A T S
Grupas mērķis ir izveidot efektīvu darbības vadības procesu Uzņēmumā visiem darbiniekiem un sasniegt 
100% darbinieku ar gada snieguma izskatīšanu un attīstības plānu. Mērķis ir nodrošināt augstus Uzņēmuma 
sasniegumus, izmantojot pienācīgu darbības vadības procesu. Paaugstināt darbinieku individuālās karjeras un 
kompetences potenciālu, lai veicinātu Uzņēmuma darbību un izaugsmi un ilgtermiņā noturētu darbiniekus.

Pašreizējais darbības pārvaldības process ir elastīgs attiecībā uz procesu un pārskatu reģistrēšanu. Atsauksmju 
pārvaldības sistēma ir paredzēta, lai:

  sniegtu un lūgtu sniegt atsauksmes līdz 360 grādiem no dažādiem Uzņēmuma cilvēkiem dažādos līmeņos, 
amatos un departamentos, dažādā biežumā;

  identificētu un uzraudzītu gan profesionālās (funkcionālās), gan vispārējās (nesaistītās) kompetences, kas ir 
specifiskas un derīgas katram departamentam un darba pienākumiem;

  ļautu vadītājiem plānot un uzaicināt cilvēkus uz tikšanos individuāli;

  ļautu vadītājiem fiksēt biežas, nestrukturētas, ar sniegumu saistītas piezīmes, lai veiktu atbilstošākas 
individuālas pārrunas;

  plānotu darbinieka paša individuālo attīstību, lūgtu resursus, ja nepieciešams, un sekotu līdzi progresam;

  noteiktu un vienotos ar vadītāju par saviem mērķiem un sekotu līdzi progresam;

  vienotos par atgriezeniskās saites ciklu, kas raksturīgs amatam vai departamentam - vai tie būtu īsi iknedēļas, 
ikmēneša, ceturkšņa vai tikai gada pārskati.

Grupai nav datu par pārskata periodu, jo process ir notiekošs nepārtraukti. 

Konkrētiem pārskatu sniegšanas nolūkiem Uzņēmums izmanto SageHR platformā reģistrētos snieguma 
pārskatus.

68



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

15%

23%

14%

24%

0%

18%

11%

20%

12%

4% 3%
6%

0%

10%

20%

30%

SALONA APKALPE PĀRDOŠANAS 
PERSONĀLS

BIROJA PERSONĀLS EKSPLUATĀCIJAS UN 
TEHNISKĀS 
APKOPES 

PERSONĀLS

PILOTI PAVISAM KOPĀ

DARBINIEKU %, KURI SAŅĒMUŠI SNIEGUMA PĀRSKATU 2020. GADĀ PĒC KATEGORIJAS UN DZIMUMA
Siev. Vīr.

Kā tas redzams no zemāk minētajā tabulā sniegtajiem datiem, tomēr 87% Grupas darbinieku ir apmierināti ar to, 
kā tiek vērtēts viņu sniegums, pat ja tas nenotiek oficiālās SageHR platformā reģistrētās sesijās. Zemāk ir redzama 
tabula ar jaunākajiem Darbinieku iesaistes apsekojuma par 2020. gada 4. ceturksni rezultātiem.
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2021./2022. gadā jāuzlabo snieguma un atgriezeniskās saites pārvaldības procesu, pamatojoties uz Uzņēmuma 
vērtībām un formalizējot visām darbinieku grupām. Visi cilvēku vadītāji 2021. gadā piedalīsies ALFA programmas 
Līderības moduļa apmācībā par snieguma un atgriezeniskās saites pārvaldību.

Grupa rūpējas par iekšējo kultūru un vidi, veicinot atgriezeniskās saites kultūru. Pašlaik aktīvāk tiek izmantota 
ātrās atgriezeniskās saites sistēma, lai novērtētu darbinieku sniegumu Grupā. 

Ātra atgriezeniskā saite ir vienādranga (peer-to-peer) novērtēšanas rīks, kurā darbinieki var nosūtīt novērtējumu 
jebkuram Grupā strādājošam kolēģim. Ātrās kolēģu atsauksmes tiek uzskatītas par trešo visspēcīgāko Grupas 
darbinieku snieguma virzītāju (Darbinieku iesaistes apsekojums, 2020. gada 4. ceturksnis).
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V E S E L Ī B A  U N  D R O Š Ī B A
Arodveselības un darba aizsardzības pārvaldības sistēma Grupā tiek ieviesta saskaņā ar Darba aizsardzības 
likumu un vairākiem attiecīgiem Ministru kabineta noteikumiem5. Sistēma ietver riska novērtēšanu, darba vides 
iekšēju uzraudzību, apmācības un obligātas darbinieku veselības pārbaudes. Arodveselības un darba aizsardzības 
pārvaldības sistēma aptver visas darba vietas un visus darbiniekus Grupā.

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2007. gada noteikumiem Nr. 660 reizi gadā tiek veikts 
riska novērtējums - tiek identificēti un novērtēti ar darbu saistīti apdraudējumi katrā amatā. Novērtējumā tiek 
izmantota Somijas piecu punktu metodes matrica6. Vispirms Grupa identificē apdraudējumus un riska faktorus, 
kas var nodarīt kaitējumu (bīstamības identificēšana), pēc tam analizē un novērtē ar šo apdraudējumu saistīto 
risku (riska analīze un riska novērtēšana). Riska novērtējumu veic arodveselības un darba drošības vadītājs 
(attiecīgajam darbiniekam ir maģistra grāds tiesību zinātnēs ar aizstāvētu maģistra darbu darba drošībā), kurš 
apmeklē darba vietas un novērtē darba procesus. Riska novērtējums tiek dokumentēts. Novērtējuma informācija 
tiek izmantota Darba drošības apmācībās, lai informētu darbiniekus par apdraudējumiem, ko darba devējs dara, lai 
tos novērstu vai samazinātu līdz minimumam, un ko darbinieks varētu darīt, lai no tiem izvairītos. Iekšējās darba 
vides uzraudzības laikā arodveselības un darba drošības vadītājs pievērš uzmanību darba vietām, lai pamanītu ar 
darbu saistītus apdraudējumus.

Galvenie apdraudējumi ir: 

  biroja darbiniekiem - darbs ar datoru un darba pozas (sēdēšana); 

  ergonomiskie riska faktori - darba pozas, atkārtotas kustības, dažādu svaru celšana un nešana;

  dažādi negadījuma riski - paklupšana, krišana, griezumi, darbs augstumā un nakts maiņa tehniskajam 
personālam. 

Lidojuma un salona apkalpes galvenie apdraudējumi ir:

  ergonomiskie riska faktori - darba pozas, ierobežota telpa lidmašīnās, dažādi smagumi (bagāža, ratiņi); 

  fiziskie riska faktori - troksnis, vibrācija; pazemināts gaisa mitrums un atmosfēras spiediens; kosmiskais 
jonizējošais starojums;

  negadījuma riski - paklupšana, krišana, apdegumi, griezumi, galvas traumas;

  psihosociālie riski - grafiks (agri rīti/vēli vakari), nakts darbs, nogurums, stress.

5MK 343/2002, MK 344/2002, MK 372/2002, MK 400/2002, MK 526/2002, MK66/2003, MK 660/2007, MK219/2009, 
MK 359/2009, MK 950/2009, MK 124/2010, MK 749/2010, MK 143/2014
6 Kaļķis, V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga, Elpa-2., 2008. 242 lpp. (Latviešu valodā)
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Arodveselības un darba drošības vadības sistēmas uzturēšana Grupā tiek nodrošināta kā ārpakalpojums, un Grupa 
ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu, kuram ir atbilstošas zināšanas šajā jomā - SIA “KMS BUSINESS PARTNERS”. Tas 
nodrošina visus nepieciešamos pakalpojumus ar kompetentiem arodveselības un darba aizsardzības speciālistiem.

Saskaņā ar iekšējām kārtībām un konkrēti Darba drošības instrukcijām (mehāniķiem, pilotiem, salona apkalpei, 
biroja darbiniekiem u.c.), kas izstrādātas, pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu, ja darbiniekam viņa 
pienākumu izpildes laikā parādās jebkāda veida apdraudējums, viņiem nekavējoties jāpārtrauc darbs un jāziņo 
tiešajam vadītājam un arodveselības un darba drošības vadītājam par konkrētajiem apstākļiem (aprīkojuma 
bojājumu, veselības traucējumu, nelaimes gadījumu darbā u.c. gadījumos). 

Visi darbinieki Darba drošības apmācību laikā un arī iekšējās drošības uzraudzības laikā tiek aicināti rīkoties 
proaktīvi un, ja iespējams, savlaicīgi, ziņot arodveselības un darba drošības vadītājam par nepieciešamajiem 
uzlabojumiem attiecībā uz darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem (piemēram, bojātu aprīkojumu, 
neesošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, jebkādām bīstamām situācijām utt.), lai samazinātu iespējamos 
nelaimes gadījumus darbā. Ja darbinieks norāda uz kādu bīstamu situāciju, pret viņu netiek piemērotas nekādas 
represijas. 2020. gadā arodveselības un darba drošības vadītājs saņēma divus mutiskus ziņojumus - par situāciju, 
kad darbinieks var paklupt aiz sliekšņa, un par iespēju tehniskajā angārā uzstādīt papildu Pirmās palīdzības 
komplektu.

Dažas arodbiedrības ir iecēlušas darbinieku pārstāvjus arodveselības un darba drošības jautājumos, kuri tiek 
aicināti sadarboties ar Grupas arodveselības un darba drošības vadītāju. Visi darbinieku pārstāvji tiek aicināti 
piedalīties darba riska novērtēšanas procesā un piedāvāt idejas, kā uzlabot darba vidi.

A R  D A R B U  S A I S T Ī T I  N E L A I M E S  G A D Ī J U M I
2020. gadā Grupa reģistrēja divus nelaimes gadījumus darbā. Attiecīgie nelaimes gadījumi vienmēr tiek izskatīti 
ikgadējās darbinieku darba drošības apmācībās/instruktāžās, lai izvairītos no tām pašām kļūdām nākotnē. Abi 
negadījumi 2020. gadā notika ar salona apkalpi darbinieka neuzmanības vai nepareizu izmantoto darba metožu 
dēļ.
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Kopējais nelaimes gadījumu darbā skaits samazinājās no 15 gadījumiem 2019. gadā līdz 2 gadījumiem 2020. gadā. 
Abi nelaimes gadījumi darbā 2020. gadā bija ar vieglām traumām (īslaicīga bezsamaņa, saspiesti pirksti). Kopējais 
nelaimes gadījumu darbā skaits 2020. gadā ir ievērojami samazinājies - par 86%.

Nelaimes gadījumi uz miljonu pieejamo sēdvietu kilometru (ASK) pēdējos divos gados ievērojami svārstījās, kā 
norādīts zemāk.
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Balstoties uz iepriekšējo gadu statistiku, tiek norādīts, ka lielākā daļa negadījumu notiek ar apkalpes locekļiem 
un negadījumu apjomu nosaka lidojumu apjoma palielināšanās vai samazināšanās. 2020. gada laikā lidojumu 
apjoms ir ievērojami samazinājies, kā arī samazinājies apkalpes locekļu skaits. Tā rezultātā 2020. gadā par 60% 
samazinājās nelaimes gadījumi darbā uz 1M ASK (pieejamo sēdvietu km). Grupas mērķis ir proaktīvi samazināt 
visus iespējamos riskus darbinieku veselībai un drošībai, kā arī attīstīt darbinieku zināšanas un kompetenci 
arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmā. Grupa uzlabos situāciju ar nelaimes gadījumiem darbā, 
samazinot nelaimes gadījumu darbā skaitu uz miljonu pieejamo sēdvietu kilometru (ASK) par 90%, salīdzinot ar 
2019. gadu (0,188%) līdz 2030. gadam.

Visi ar darbu saistītie nelaimes gadījumi tiek izmeklēti saskaņā ar attiecīgajiem Ministru kabineta 2009. gada 
noteikumiem Nr. 950. Pēc izmeklēšanas pabeigšanas tiek veikta atkārtota riska novērtēšana attiecībā uz konkrētu 
amatu/darbu, lai noteiktu nelaimes gadījuma cēloni un to, kā šo lietu var novērst preventīvi, lai līdzīgi negadījumi 
neatkārtotos nākotnē. Ja ir kāds tehnisks iemesls, kāpēc notika ar darbu saistīts nelaimes gadījums, iespējams 
nekavējoties veikt darbības, lai uzlabotu darba vidi (nomainītu bojātu aprīkojumu u.c.)

Tā kā ar darbu saistīto nelaimes gadījumu galvenais iemesls ir neuzmanība apmācībās, tiek atgādināts par 
nepieciešamību būt uzmanīgiem un pievērst uzmanību savam darbam. Tāpat ar darbu saistītie nelaimes gadījumi 
tiek minēti kā piemēri darba drošības apmācībās - kas un kāpēc notika, kādi bija iemesli un kā rīkoties, lai no tā 
izvairītos.

V E S E L Ī G A S  U N  D R O Š A S  R Ī C Ī B A S  V E I C I N Ā Š A N A
Sākot strādāt Grupā, katrs darbinieks saņem sākotnējo darba drošības instruktāžu. Reizi gadā visiem darbiniekiem 
notiek ikgadējas darba drošības instruktāžas. Papildus tam tiek organizētas praktiskas mācības ugunsdrošībā (tās 
ietver personāla evakuāciju no ēkas). Darbiniekiem, kuriem jāveic specifisks darbs (darbs augstumā mehāniķiem, 
iekrāvēja vadīšana noliktavu uzturētājiem utt.), tiek nodrošinātas papildu apmācības. Šo papildu apmācību biežums 
iekrāvēju vadītājiem ir reizi divos gados un mehāniķiem (kuri strādā augstumā) reizi trijos gados.

Konkrētās apmācības nodrošina Grupas Mācību centrs. Pēc kursiem darbiniekiem ir jāizpilda testu, lai saņemtu 
sertifikātu. Visi kursi, kas ietver iekšējās darba drošības un veselības apmācības, notiek valodā, kuru saprot visi 
konkrētās apmācību grupas dalībnieki. Apmācības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā.

Saskaņā ar darba likumdošanu visiem darbiniekiem jāveic obligātās veselības pārbaudes. Atkarībā no nodarbinātības 
kategorijas obligātās veselības pārbaudes biežums ir reizi 12 mēnešos, reizi 24 mēnešos vai reizi 36 mēnešos. 
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DARBINIEKU MEDICĪNISKĀS PĀRBAUDES DAŽĀDĀS NODARBINĀTĪBA S KATEGORIJĀS

AMATS REGUL ARITĀTE

Salona apkalpe 1 reizi 12 mēnešos

Pārdošanas personāls 1 reizi 36 mēnešos

Biroja personāls 1 reizi 36 mēnešos

Ekspluatācijas un tehniskās apkopes personāls 1 reizi 24 mēnešos (tehniskā nodaļa) 

1 reizi 36 mēnešos (biroja darbinieki)

Piloti 1 reizi 12 mēnešos 

2020. gadā airBaltic organizēja aktivitāti Iesaistīšanās izaicinājums, lai palielinātu darbinieku piederības sajūtu 
Uzņēmumam, izmantojot ar labklājību, veselīga dzīvesveida veicināšanu un fiziskām aktivitātēm saistītas darbības 
mēneša garumā, kurās aktīvi piedalījās vairāk kā 100 darbinieki. Tas tika organizēts pēc ārkārtas situācijas perioda.

Grupa proaktīvi uzlabo apstākļus darba vietā, lai Grupas ietvaros visiem darbiniekiem nodrošinātu drošu un labu 
darba vietu. 2020. gadā tika pilnībā atjaunotas Tehniskā departamenta telpas. Tika uzlabotas ventilācijas sistēmas, 
gaisa kondicionieri, atjaunotas dušas telpas, iegādātas jaunas mēbeles, uzlabots kājceliņš uz angāra zonu. Tika 
veikti laboratoriski mērījumi, lai pārbaudītu ķīmisko vielu daudzumu darba vidē Tehniskā departamenta un angāra 
telpās. Mērījumu rezultāti bija zemi, un nekāda bīstamība darbinieku veselībai netika konstatēta.

Katru gadu Uzņēmums aprēķina apkalpes locekļu saņemtā kosmiskā starojuma devas. Kosmiskā starojuma devas 
katram lidojumam un apkalpes loceklim tiek aprēķinātas ar īpašu programmu, lai pārbaudītu saņemto kosmiskā 
starojuma daudzumu. Maksimāli pieļaujamam aprēķinātās devas līmenim esot 20mSv gadā, Grupas apkalpes 
locekļi nepārsniedz 5mSv.

Papildus preventīvajiem pasākumiem Grupa nodrošina visu darbinieku veselības apdrošināšanu un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanu visu diennakti, kā arī sedz regulāro medicīnisko pārbaužu izmaksas un nodrošina 
izdevumu par optiku atlīdzināšanu.

Grupa nodrošina darbiniekiem piekļuvi veselības pakalpojumiem, nodrošinot šādas apdrošināšanas: 

  visiem darbiniekiem: Veselības, nelaimes gadījumu, komandējumu/dienesta braucienu apdrošināšana;

  pilotiem: Licences zaudēšanas apdrošināšana;

  visiem darbiniekiem ir iespēja saņemt veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu ar paaugstinātu 
segumu;

  visiem darbiniekiem ir iespēja iegādāties veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu radiniekiem;

  visiem darbiniekiem ir iespēja iegādāties starptautisku veselības apdrošināšanu (AXA).

Pārbaudes laiku izturējušajiem darbiniekiem darba devējs nodrošina darba devēja izvēlēto primāro veselības 
apdrošināšanas paketi. 

Grupa veic aptaujas, lai apkopotu darbinieku viedokļus (2020. gadā tas tika izlaists COVID-19 dēļ). Grupai ir 
aptuveni tādi paši paketes komponenti kā sākotnēji, kad Grupā tika ieviestas veselības apdrošināšanas polises. 

Uzsverot darbinieku labklājības nozīmi, primārā veselības apdrošināšanas pakete tiek papildināta ar 2 apmaksātām 
psihologa konsultācijām 2021. gadā un citiem papildu uzlabojumiem salīdzinājumā ar 2020. gada paketi.
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C O V I D - 1 9  P I E S A R D Z Ī B A S  P A S Ā K U M I
No 2020. gada marta sākuma, cieši sadarbojoties ar Latvijas veselības aizsardzības iestādēm, Grupa ir izstrādājusi 
un ieviesusi COVID-19 drošības procedūras darbiniekiem un pasažieriem, lai nodrošinātu drošu vidi. 

COVID-19 pandēmijas laikā airBaltic katru dienu izdarīja izvēles, lai aizsargātu savus darbiniekus un apkārtējos 
cilvēkus. airBaltic ieviesa diezgan daudz pasākumu, lai nodrošinātu darbinieku veselību un drošību, 
piemēram, iknedēļas COVID-19 testi, temperatūras mērīšana birojā, kompensācija par pašizolāciju/mājas 
karantīnu apkalpes locekļiem. Vēl vairāk, airBaltic ieviesa iekšējo tīmekļa vietni COVID-19, kurā darbinieki 
var iepazīties ar jaunākajām ziņām un daudziem citiem svarīgiem materiāliem, kas saistīti ar šo jautājumu.  

Uzņēmums nepārtraukti mudina visus būt atbildīgiem un pastāvīgi sekot savai veselībai un labsajūtai. 

Kā minēts iepriekš, visu ieviesto jauno procedūru dēļ airBaltic sasniedza augstāko 5 zvaigžņu COVID-19 drošības 
reitingu un kļuva par pirmo aviokompāniju, kas sertificēta piecu zvaigžņu COVID-19 drošības reitinga līmenī. 
airBaltic panāca izcilu veselības un higiēnas drošības pasākumu standartu, lai koronavīrusa pandēmijas laikā 
pasargātu klientus un darbiniekus, un tas tiek piemērots ļoti konsekventi.

D I A L O G A  U N  A P Ņ E M Š A N Ā S  I N D E K S S
Grupa īsteno nepārtrauktas uzklausīšanas stratēģiju un kopš 2013. gada regulāri veic darbinieku iesaistīšanās 
apsekojumus, kā arī apkopo atsauksmes par citām specifiskām aktivitātēm, izmaiņām utt. Apņemšanās indekss 
ir apkopots rādītājs, kas parāda darbinieku apmierinātību, iesaistīšanos, noturēšanu, lojalitāti un motivāciju 
darbā. Kopumā Grupas darbinieki demonstrē mēreni augstu apņemšanās līmeni. Sākot ar 2019. gadu, darbinieku 
apņemšanās aptaujas tiek regulāri veiktas reizi ceturksnī, lai tās būtu dinamiskākas un noviržu gadījumā varētu 
pieņemt ātrus lēmumus.

2020. gadā, sakarā ar COVID-19 krīzes ietekmi uz darbību un darbinieku skaita samazināšanu, darbinieku 
apņemšanās aptauja 1. ceturksnī nenotika, un tā vietā bija 1. pusgada aptauja, bet aptaujas atgriezās pie iepriekšējā 
ceturkšņu modeļa 3. ceturksnī. 

Aptauja darbojas ar digitālo risinājumu, kas darbiniekiem ļauj attālināti piekļūt aptaujai no jebkura rīka. Tādējādi 
Uzņēmums ir sasniedzis vairāk nekā 70% darbinieku pārstāvības līmeni.
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Aptaujas rezultāti par 2020. gadu, salīdzinot ar 2019. gadu, parāda kopējo apņemšanās indeksa pieaugumu 
lielākajā daļā darbinieku grupu, kas seko darbinieku apņemšanās uzlabošanās tendencei visu gadu garumā.

Pamatojoties uz aptaujas datiem un komentāriem, mēs varam novērtēt, ka, lai pašreizējā situācijā izvairītos no 
darbinieku iesaistes degradācijas, ir jārisina šādi faktori, kas saistīti ar COVID-19 sekām: neskaidrība par nākotni, 
neskaidra darba slodze un samazināta saziņa ar kolēģiem (attālināta darba un mazāka darbību daudzuma dēļ). Tāpēc 
Uzņēmums investē attālināta darba komunikācijas optimizācijas risinājumos, pastiprina iekšējo komunikāciju, 
nodrošinot airBaltic izpilddirektora Martin Alexander Gauss iknedēļas ziņojumu, izglītojot darbiniekus un cilvēku 
vadītājus un ieviešot labklājības praksi. 

Darbinieku aptaujas ir vērtīgs ieguldījums Uzņēmuma darbinieku vadības lēmumu pieņemšanā. Pamatojoties uz 
darbinieku bažām un neskaidrībām sakarā ar darba samaksas politiku, kas tika identificētas iesaistes apsekojumā 
2020. gadā, Uzņēmums pieņēma lēmumu par uzlabojumiem un caurskatāmas un vienkāršas darba samaksas 
politikas izstrādi, kas stāsies spēkā 2021. gada sākumā.
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DARBINIEKU LOJALITĀTES RĀDĪTĀJS

Saskaņā ar biznesa plānu Destination 2025 CLEAN svarīgs darba devēja zīmola un Uzņēmuma izaugsmes 
nākotnes rādītājs ir Darbinieku lojalitātes rādītājs, kas 2020. gadā pieauga, sasniedzot “Labu līmeni” pēc NPS 
metodikas, un kas ir ievērojami augstāks salīdzinājumā ar citiem Latvijas darba devēju tirgus dalībniekiem (Amrop 
2020. gada pētījums par darba devēju zīmolu).
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T A I S N Ī G A  D A R B A  S A M A K S A
2020. gadā Grupa ir ieviesusi amatu klasifikāciju, pamatojoties uz punktu koeficienta darba novērtēšanas shēmu, 
lai maksimāli novērstu atšķirības dažādu grupu atalgojumā. Darba vērtēšanas kritēriji ir universāli un piemērojami 
visā Grupā dažādās struktūrvienībās un darbinieku kategorijās. Atalgojuma diapazonu (piemēram, starpību starp 
minimālo un maksimālo atalgojuma līmeni) vienā darbu klasē plānots noteikt 35% apmērā, un tas kopumā būs 
atkarīgs no darba stāža un individuālajiem rezultātiem, kā arī no kompensāciju tirgus informācijas.

Balstoties uz vienā un tajā pašā darbu klasē novērtētu dažādu amatu aptuvenu salīdzinājumu, ja konkrētajā klasē 
amatus ieņem vīrieši, gan sievietes, neņemot vērā individuālo lomu, darba stāžu, sniegumu, iepriekšējo pieredzi 
un citas atkāpes pareizai vienādas algas noteikšanai, Grupa ir secinājusi, ka vīriešu fiksētā pamatalga ir vidēji 
par 14% lielāka nekā sieviešu atalgojums tajā pašā darbu klasē. Zemāk atainota sieviešu un vīriešu pamatalgas 
attiecību katrā darbinieku kategorijā. 
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Lielākajās darbinieku grupās Grupa ir ieviesusi pienācīgas atalgojuma sistēmas, kuru pamatā ir darbinieku 
sniegums, pieredze un kvalifikācija. Atalgojuma sistēmas ir noteiktas amatam vai amatu grupai, un tās nosaka tieši 
tādu pašu atalgojuma struktūru, aprēķināšanas noteikumus, iespējamos atalgojuma līmeņus un citus atalgojuma 
nosacījumus visiem amatu ieņemošajiem, neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma vai jebkura cita personiska aspekta, 
tādējādi ļaujot izvairīties no subjektīvas atalgojuma atšķirības. Pašreizējo atalgojuma atšķirību grupās ar noteiktām 
atalgojuma sistēmām var izskaidrot ar iepriekšējo pieredzi, kvalifikāciju un citiem objektīviem parametriem, kas 
definēti atalgojuma sistēmās. Lai novērstu pamatalgas atalgojuma atšķirības atsevišķiem amatiem un turpinātu 
uzlabot esošās atalgojuma sistēmas, 2021. gadā tiks sākts ieviest un līdz 2025. gadam pakāpeniski tiks ieviesta 
atalgojuma politika, kas balstīta uz darba klasēm ar noteiktiem atalgojuma kritērijiem katrai darba klasei visiem 
darbiniekiem visos amatos. 

Balstoties uz vienā un tajā pašā darbu klasē novērtētu amatu aptuvenu salīdzinājumu, ja konkrētajā klasē amatus 
ieņem vīrieši, gan sievietes, neņemot vērā individuālo lomu, darba stāžu, sniegumu, iepriekšējo pieredzi un citas 
atkāpes pareizai vienādas algas noteikšanai, Grupa ir secinājusi, ka vīriešu kopējā darba samaksa ir vidēji par 
22% lielāka nekā sieviešu darba samaksa.  
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SIEV. VĪR.

Nozīmīga atalgojuma starpības daļa šajā salīdzinājumā ir izskaidrojama ar aviācijai ļoti specifiskiem vai starptautiski 
konkurējošiem amatiem (piemēram, aviācijas mehāniķi ekspluatācijas un tehniskās apkopes personāla grupā), 
kas pašreizējā darbu klasē neatbilst vietējo atalgojuma etalonu apjomam. Lai izslēgtu šo negatīvo ietekmi 
uz savāktajiem datiem, 2021. gadā tiks veikta izpēte, lai piemērotu īpašu amatu klasifikāciju un starptautisku 
atalgojuma etalonu nozarei ļoti specifiskiem un starptautiskiem amatiem, tādējādi nodrošinot pilnīgi caurskatāmu 
statistiku un salīdzināmus datus.

Dzimumu atšķirības kopējā atalgojumā ir atkarīgas no individuālā snieguma un amata specifikas attiecībā pret 
darba plānu, un tās ir objektīvi izskaidrojamas lielās darbinieku grupās ar noteiktām atalgojuma sistēmām. Lai 
mazinātu iespējamo mainīgā atalgojuma novirzi starp dažādiem atsevišķiem amatiem, Grupa 2020. gada beigās ir 
pārskatījusi un pārstrukturējusi visas Grupas prēmēšanas sistēmas. Vadlīnijas taisnīgas un caurskatāmas mainīgo 
un prēmiju piemaksu turpmākai noteikšanai tiks aprakstītas atalgojuma politikā un ieviestas 2021. gadā. 

Lai turpinātu darbu pie atalgojuma vienlīdzības un turpinātu novērst atalgojuma atšķirības, Grupa 2021. gadā 
gatavojas visiem darbiniekiem visos amatos ieviest atalgojuma politiku, kas balstīta uz darbu klasēm, ar noteiktiem 
kritērijiem katrai darbu klasei. 

2020. gadā, COVID-19 krīzes ietekmē, Uzņēmums ir veicis vairākus pasākumus, kas saistīti ar vadības un darbinieku 
atlīdzību, piemēram, visu prēmiju izmaksu darbiniekiem un vadībai atlikšana, 20% algu izmaksas atlikšana vadībai 
uz laiku no 2020. gada 18. marta līdz 30. septembrim. Tāpēc statistikas pārskats par darba samaksu par 2020. 
gadu neatspoguļo parastu Grupas darbības situāciju. 
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D A R B A  D E V Ē J A  Z Ī M O L S

Grupai ir mērķis iekļūt labāko darba devēju Latvijā TOP 3 (ko rīko CV-Online; 2019. gadā airBaltic bija 10. vietā), un 
spēcīgi pozicionēt darba devēja zīmolu citos galvenajos tirgos, no kurienes var tikt piesaistīti talanti.

Mērķis ir attīstīt darba devēja zīmolu, lai efektīvi piesaistītu iespējami labākos kandidātus un ilgtermiņā saglabātu 
Uzņēmumā labākos talantus. Grupas darba devēja zīmola stratēģijas pamatā ir Uzņēmuma darbinieku zināšanu 
demonstrēšana, dalīšanās pieredzē un personīgajos stāstos. Stratēģijas otrais pīlārs ir būt atvērtiem komunikācijai 
un sasniedzamiem ar “vieglas darbā pieteikšanās” pieeju, kas potenciālajiem darbiniekiem ļauj viegli un ātri 
sazināties ar airBaltic personāla atlases speciālistiem, arī izmantojot digitālās iespējas, izejot caurskatāmu un ātru 
darbā pieņemšanas procesu. Iespēja redzēt un identificēt sevi ar Uzņēmuma kultūru un komandu, kas dod skaidru 
redzējumu, vai šī ir īstā vieta, kur turpināt savu karjeru, kādi ir darba apstākļi un attīstības iespējas Uzņēmumā. 
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I E G U L D Ī J U M I  N Ā K O T N E S  D A R B I N I E K O S
Grupa sazinās ar visām izglītības iestādēm, kurās ir attiecīgas studiju programmas, no kurām tai nepieciešami 
speciālisti. Grupa aktīvi piedalās klātienē vai tiešsaistē notiekošajās Atvērto durvju dienās universitātēs, ja tādas 
notiek, iepazīstinot studentus ar darba iespējām Grupā. Grupa aktīvi dalās ar informāciju par vakancēm, izmantojot 
izglītības iestāžu iekšējos ziņu dēļus un platformas studentiem. Grupa plāno uzsākt tiešsaistes atvērto durvju 
dienas tehniskiem sākuma līmeņa amatiem un praktikanta vietām ar konkrētiem tehnikumiem, iepazīstinot ar 
vakancēm un rīkojot jautājumu un atbilžu sesijas ar studentiem, lai sniegtu viņiem plašāku informāciju par darbu 
un palielinātu interesi.

Grupas mērķis ir izstrādāt ar praksi un nodarbinātību saistītas apmācības programmas potenciālajiem un 
jaunajiem darbiniekiem, kas ļauj pieņemt darbā jauniešus un pieaugušos bez nepieciešamām prasmēm un attīstīt 
tās Uzņēmumā. Mērķis ir dot iespēju kandidātiem, kuriem trūkst vajadzīgo prasmju, bet, kuri ir ļoti motivēti 
attīstīties Uzņēmumā, iegūt pienācīgu darbu, tādējādi nodrošinot nepieciešamos talantus Uzņēmuma izaugsmei 
un attīstībai.

P I L O T U  A K A D Ē M I J A
Grupa turpina ieguldīt ievērojamus resursus savā Pilotu akadēmijā, kuras darbība tika uzsākta 2018. gadā un kas 
nodrošina pilnībā integrētu pilotu apmācību 18–24 mēnešu laikā. Pirmie 12 kursanti pievienojās Grupai kā piloti 
2019. gada novembrī. 2020. gadā, COVID-19 pandēmijas ietekmē uz aviācijas nozari, grupai nepievienojās neviens 
jauns pilots no Pilotu akadēmijas. Tomēr mācības Pilotu akadēmijā nav apstājušās, un 71 kursants šobrīd mācās, 
lai nākotnē kļūtu par pilotiem. 

P I L O T U  A K A D Ē M I J A S  S A D A R B Ī B A  A R  L I E P Ā J A S 
T E H N I K U M U
Grupa ir uzsākusi sadarbību ar Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Liepājas Valsts tehnikumu, 
izveidojot jaunu izglītības programmu nākotnes gaisa kuģu mehāniķiem, kas ir unikāla programma, kāda Latvijā 
tiek īstenota pirmo reizi. Šīs programmas ietvaros studenti varēs apgūt praktiskas zināšanas un gūt pieredzi, 
strādājot ar Grupas gaisa kuģiem. Prakse notiks autorizētajā airBaltic “Diamond Aircraft” lidmašīnu apkopes 
centrā.

2020. gada septembrī apmācību ir sākusi pirmā 14 studentu grupa. Pēc programmas absolvēšanas jaunie 
speciālisti varēs strādāt komerciāldarbības aviokompānijās un aviācijas tehniskās apkopes uzņēmumos. Gaisa 
kuģa mehāniķa galvenie pienākumi ir sagatavot lidmašīnu tehniskajai apkopei, tehniskās apkopes plānošana, kā 
arī remonta darbu veikšana. Grupa paredz, ka lielākā daļa šo speciālistu pēc programmas beigšanas pievienosies 
tās uzņēmumiem kā pastāvīgie darbinieki.
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P R A K S E S  P R O G R A M M A  T E H N I S K A J Ā 
D E P A R T A M E N T Ā
Daudzus gadus Grupas Tehniskais departaments ir piesaistījis praktikantus no universitātēm un tehnikumiem. 
2020. gadā bija 13 mehāniķi - praktikanti: 10 no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), 2 no Transporta un sakaru 
institūta (TSI) un 1 no tehnikuma.

Praktiskās pieredzes iegūšanas laikā tiek parakstīts apmācību līgums ar mehāniķi - praktikantu, kā arī līguma 
pielikums ar praktiskām prasībām, ko airBaltic izvirzījis mehāniķim - praktikantam un kuras jāizpilda, lai turpinātu 
iegūt praktisko pieredzi ar katru nākamo periodu.

Praktiskās pieredzes iegūšanas laikā mehāniķim - praktikantam tiek piešķirta ikmēneša stipendija, kuras summa 
ir atkarīga no prakses ilguma. Maksimālais prakses ilgums ir divi gadi. 

Mehāniķim - praktikantam tiek nodrošināta nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise un papildu priekšrocības. 
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P Ā R S T Ā V Ī B A  B I E D R Ī B Ā S , 
O R G A N I Z Ā C I J Ā S  U N 
A P V I E N Ī B Ā S 

Dalība nozares asociācijās, apvienībās un organizācijās nodrošina airBaltic interešu pārstāvību nacionālo un 
starptautisko politikas dokumentu, tiesību aktu un standartu izstrādē. airBaltic regulāri piedalās dažādos forumos, 
konferencēs, semināros un darba grupās, kurās tiek apspriesta nozares attīstība un ilgtspējas jautājumus, iegūstot 
informāciju par aktuālajām tendencēm, kā arī paužot savu nostāju un daloties pieredzē par tēmām, kas attiecas uz 
aviācijas nozari un uzņēmējdarbību kopumā.

2020. gada maijā airBaltic piedalījās Latvijas Aviācijas asociācijas organizētajā Rīgas Aviācijas foruma zinātniskajā 
konferencē kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Transporta un sakaru institūtu un Rīgas Aeronavigācijas institūtu, 
lai veicinātu inovatīvu Latvijas aviācijas pētījumu attīstību.

airBaltic prezidents un izpilddirektors Martin Alexander Gauss 2020. gada oktobrī pievienojās konferencei 
“Celtspēja”, kurā dalījās ieskatā par izaicinājumiem un pienākumiem, vadot uzņēmumu krīzes laikā, kad 
nenoteiktība un ārējā ietekme noved pie neierastiem lēmumiem. 

S T A R P T A U T I S K Ā S  O R G A N I Z Ā C I J A S 
U N  A S O C I Ā C I J A S 

AVIOSABIEDRĪBAS PRIEKŠ 
EIROPAS

STARPTAUTISKĀ GAISA 
TRANSPORTA ASOC IĀC IJA

IGAUNIJAS CEĻOJUMU UN 
TŪRISMA ORGANIZĀC IJA

SOMIJAS TŪRISMA AĢENTU 
ASOC IĀC IJA

SOMIJAS BIZNESA TŪRISMA 
ASOC IĀC IJA

LIDOJUMU DROŠĪBAS FONDS
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N A C I O N Ā L Ā S  A S O C I Ā C I J A S  U N  P R O F E S I O N Ā L Ā S 
O R G A N I Z Ā C I J A S

AMERIKAS TIRDZNIECĪBAS 
PALĀTA LATVIJĀ

LATVIJAS TŪRISMA AĢENTU 
UN OPERATORU ASOC IĀC IJA

SOMIJAS -  LATVIJAS 
TIRDZNIECĪBAS ASOC IĀC IJA

LATVIJAS AVIĀC IJAS 
ASOC IĀC IJA

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN 
RŪPNIECĪBAS KAMERA

LATVIJAS DARBA DEVĒJU 
KONFEDERĀC IJA

RĪGAS TŪRISMA AT TĪSTĪBAS 
BIROJS “LIVE RIGA”

KORPORATĪVĀS ILGTSPĒJAS 
UN ATBILDĪBAS INSTITŪTS
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S A B I E D R Ī B A S  I E S A I S T Ī Š A N A 
U N  A T B A L S T S

Tā kā koronavīruss dažādos veidos sašķēla aviācijas nozari un visu sabiedrību, airBaltic aktīvi piedalījās sabiedrības 
izglītošanā par veselības aizsardzības pasākumiem, kādi jāievēro. 2020. gadā airBaltic aktīvi atbalstīja vietējās 
pašvaldības to komunikācijas centienos.

2020. gada marta vidū visi airBaltic iepriekš plānotie reisi tika apturēti uz laiku līdz 18. maijam, ieskaitot airBaltic 
lidojumus ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas un Lietuvas. Kamēr starptautiskā gaisa satiksme tika apturēta, 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija lūdza veikt repatriācijas lidojumus. Šajā periodā airBaltic mājās atveda 
gandrīz 5000 Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas valstspiederīgos, kā arī attiecīgo 
valstu pastāvīgos iedzīvotājus.

airBaltic veica 83 repatriācijas lidojumus no tādiem galamērķiem kā Amsterdama, Londona, Tbilisi, Larnaka, 
Malaga, Rijeka un daudzi citi.

Pēc Latvijas Republikas Nacionālā veselības dienesta pieprasījuma airBaltic veica trīs īpašus kravas pārvadājumu 
lidojumus uz Ürümqi Diwopu Starptautisko lidostu Ķīnā un no tās, uz Latviju atvedot vairākus miljonus Džengdžou 
(Zhengzhou) un Jivu (Yiwu) reģionos izgatavotu sejas masku un respiratoru. Lai apmierinātu augošo pieprasījumu 
pēc kravu piegādes no Ķīnas uz Eiropu COVID-19 krīzes laikā, airBaltic sadarbībā ar kravu pārstāvi - loģistikas 
uzņēmumu Wish Global, un ar Airlink Aviation Services tehnisko atbalstu, izstrādāja piegādes ķēdes risinājumu 
kravu pārvadājumiem no praktiski jebkuras lielās pilsētas Ķīnā uz Baltiju un ārpus tās, izmantojot esošās pasažieru 
lidmašīnas kā kravas pārvadātājus.

Kad Eiropa tika slēgta, gaisa kravu pārvadājumu tirgū gan radās lielas problēmas, gan arī iespējas. Uzņēmums 
nodrošināja, ka cilvēki un uzņēmumi Latvijā varēja saņemt pasūtīto pastu un pakas no dažādām valstīm, kas 
ir vēl svarīgāk laikos, kad veikali ir slēgti. Pastu un kravas airBaltic pārvadāja ar mūsu regulārajām pasažieru 
lidmašīnām. 2020. gadā airBaltic savā pasažieru lidmašīnu flotē pārvadāja 7,5 miljonus kilogramu pasta 
un kravu. Tas bija par 31% vairāk par airBaltic plānotajiem kravu pārvadājumu rezultātiem 2020. gadā. 
Pieprasījums pēc kravas pārvadājumiem katrā lidojumā pieauga, un līdz ar to airBaltic saglabāja savu lielākā 
kravu pārvadātāja statusu starptautiskajā lidostā Rīga.

airBaltic bija viena no pirmajām aviokompānijām visā pasaulē, kas aktīvi sāka attīstīt līniju partnerību pasta 
pārvadāšanai.

Uzņēmums turpināja pārskatīt biznesa modeli un pielāgoties jaunajai realitātei, tāpēc 2020. gada jūlijā airBaltic 
ieviesa pārskatītus biļešu veidus, uzlabojot biļešu elastību. GREEN un GREEN classic biļetes, kuras iepriekš bija 
pazīstamas kā Basic un Premium, tagad ietver elastīgu iespēju mainīt lidojuma datumu. Tas klientiem nodrošina 
aizsardzību pret ceļojuma plānu maiņu un palielina ceļošanas elastību.

Kā vairākkārt minēts ziņojumā, airBaltic pasažieru un darbinieku, kā arī sabiedrības kā tādas drošība un veselība 
ir galvenā prioritāte. Pēc lidojumu atjaunošanas 2020. gada 18. maijā pēc divu mēnešu slēgšanas, lai turpinātu 
ierobežot vīrusa izplatību, airBaltic ieviesa vairākus jaunus veselības aizsardzības pasākumus. Viens no tiem 
bija tāds, ka visiem airBaltic lidmašīnā esošajiem pasažieriem tika nodrošināts bezmaksas pamata aprūpes 
komplekts, kas sastāv no sejas aizsargmaskas un dezinfekcijas salvetēm, kā arī apkalpes locekļi valkāja sejas 
aizsargmasku un cimdus, bet lidmašīnas salona dezinficēšana tika veikta ar palielinātu regularitāti. Salona gaisa 
kvalitāte tiek rūpīgi kontrolēta un cirkulācija notiek ar ventilācijas ātrumu, kas nodrošina pilnīgu gaisa maiņu 20-
30 reizes stundā. Airbus A220-300 recirkulācijas filtrs ir pazīstams kā augstas efektivitātes daļiņu gaisa (HEPA) 
tipa filtrs, kas nodrošina vislabāko filtrēšanas līmeni, kāds šobrīd pieejams recirkulētajam salona gaisam. Papildus 
tam Uzņēmums ieviesa pielāgotu lidojuma pakalpojumu, aizstājot lidojumu žurnālus ar vienreizējas lietošanas 
informāciju par higiēnu un ēdināšanas ēdienkarti. Informācija par jaunajiem veselības aizsardzības pasākumiem 
tika plaši izplatīta airBaltic tīmekļa vietnē, sociālajos tīkos, e-pastos pasažieriem. 

Visu uzlaboto veselības aizsardzības pasākumu rezultātā 2020. gada decembrī Uzņēmumam tika piešķirts 5 
zvaigžņu COVID-19 aviokompānijas drošības reitings. Pat vairāk, starp aģentūras Airlineratings.com izpētītajām 
430 aviokompānijām attiecībā uz COVID-19 atbilstību airBaltic ir nosaukta kā viena no pirmajām divdesmit 
aviokompānijām attiecībā uz COVID-19 atbilstību drošības, produktu un COVID-19 vērtējuma ziņā. airBaltic ir 
izpildījis visus kritērijus, tādējādi saņemot 7 no 7 zvaigznēm.
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Grupas Mācību centrs (kas darbojas kā atsevišķs airBaltic meitas uzņēmums SIA “Air Baltic Training”) 2020. gadā 
sasniedza vairākus sasniegumus.

Viens no sasniegumiem bija “Diamond Aircraft” lidmašīnu apkopes centrs Liepājā: lai arī jaunā tehniskās apkopes 
bāze Liepājas lidostā tika izveidota 2019. gadā, Uzņēmums ir saņēmis “Diamond Aircraft” lidmašīnu apkopes 
centra apstiprinājumu un pirmo ārējo klientu no Baltijas valstīm jaundibinātajā apkopes centrā apkalpoja 2020. 
gada 3. ceturkšņa sākumā. 

Lai pabeigtu pilnu pakalpojumu spektru aviācijas tehniskajā jomā, Grupas meitas uzņēmums 2020. gadā izveidoja 
PART-147, kas ir Apkopes apmācības organizācija un kas ļauj apmācīt un sertificēt tehniskās apkopes personālu 
ar vai bez iepriekšējas pieredzes aviācijā. 

Paralēli tehniskās apkopes apmācības organizācijas izveidošanai Grupas meitas uzņēmums nodibināja savu 
lidojuma derīguma pārbaudes organizāciju - CAMO. Pirmā lidmašīnu mehāniķu grupa uzsāka mācības 2020. gada 
1. septembrī. Teorētiskā daļa tiek īstenota kopā ar Liepājas Valsts tehnikumu, bet praktiskā daļa tiek īstenota 
Liepājas lidostā izveidotajās Mācību centra tehniskās apkopes telpās. Kopumā tehniskās apkopes organizēšanā, 
kas atrodas Liepājas lidostā, praktisko apmācības daļu izies 12 cilvēki. Šobrīd mehāniķa kurss ir paredzēts 
vidusskolu absolventiem, bet tuvākajā laikā tiek plānots izveidot arī kursu 9. klases beidzējiem. Katru gadu plānots 
iesaistīt līdz 30 jauniem mehāniķiem/studentiem. 

2020. gadā airBaltic Pilotu akadēmija piedalījās vairākos ar aviāciju saistītos publiskos pasākumos ar galveno 
mērķi prezentēt aviācijas nozari, kā arī parādīt pilotu un mehāniķu profesijas šādos pasākumos:

  Spilves lidlauka lidošanas pasākums;

  Limbažu lidlauka lidošanas pasākums. 

Katru mēnesi airBaltic Pilotu akadēmija īsteno virtuālas Atvērto durvju dienas potenciālajiem studentiem no 
Latvijas un ne tikai. Katru reizi pēc šādiem virtuāliem pasākumiem Pilotu akadēmijas mājas lapa tiek skatīta 
1500 - 3000 reizes. 

Pašlaik Grupas Mācību centrs kopā ar Latvijas mobilo sakaru operatoru Latvijas Mobilais telefons (LMT) izstrādā 
bezpilota lidaparātu pilotu apmācības kursus un bezpilota lidaparātu uzturēšanas programmu.
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Z I Ņ O J U M S  P A R  K O R P O R A T Ī V O 
P Ā R V A L D Ī B U

airBaltic ir sagatavojis paziņojumu par korporatīvo pārvaldību (turpmāk – Paziņojums) atbilstoši Finanšu 
instrumentu tirgus likuma, turpmāk – FITL, 56.2 panta trešajai daļai, ietverot tajā informāciju par airBaltic iekšējās 
kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā. 
Papildus FITL prasībām, airBaltic Paziņojumā ir iekļāvusi pamatinformāciju par tās institūcijām.

airBaltic pārvaldības struktūra nodrošina, ka Sabiedrības darbība ir sakārtota, caurspīdīga, efektīva, tā atbilst 
pamatotai tehnoloģiju un komerciālajai praksei un tiek veikta neatkarīgi no politiskajiem un citiem ārpus ierastās 
komercdarbības esošajiem apsvērumiem. Bez zemāk minētajām airBaltic iekšējām politikām un rokasgrāmatām, 
arī airBaltic atkarīgās (meitas) sabiedrības darbojas ievērojot saistošos normatīvos tiesību aktus, labo praksi 
un labas pārvaldības principus, kā arī iekšējos normatīvos dokumentus, piemēram, airBaltic meitas sabiedrību 
korporatīvās pārvaldības politiku. 

 

I N F O R M Ā C I J A  P A R  A I R B A L T I C  I E K Š Ē J Ā S 
K O N T R O L E S  U N  R I S K A  P Ā R V A L D Ī B A S  S I S T Ē M A S 
G A L V E N A J I E M  E L E M E N T I E M
Iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenais uzdevums ir nodrošināt airBaltic un tās atkarīgo 
sabiedrību ilgtspējīgu darbību un attīstību, sasniedzot stratēģiskos mērķus caur efektīvu un aktīvu procesu 
pārvaldīšanu, ievērojot saistošos un spēkā esošos normatīvos tiesību aktus. 

Iekšējās kontroles instrumenti, kas nodrošina airBaltic un tās atkarīgo sabiedrību risku pārvaldību:

  Riska vadības komiteja (Risk Management Comitee), kuru vada airBaltic valde, pieaicinot attiecīgo 
departamentu speciālistus. Komitejas galvenie uzdevumi ir izskatīt finansiālos un stratēģiskos riskus, pārraugot 
un ar lēmumiem nodrošinot spēju sekot globālo izmaiņu tendencēm, kuras var būtiski ietekmēt naudas plūsmu. 
Komitejas stratēģiskais uzdevums ir nodrošināt ilgtspējīgu airBaltic un tās atkarīgo sabiedrību attīstību saskaņā 
ar stratēģiskajām vadlīnijām, kuras definētas airBaltic biznesa plānā “Destination 2025 CLEAN”.

  Iekšējais auditors, kas veic kontroles funkciju airBaltic iekšējo procesu pārraudzībā un ziņo airBaltic 
padomei un veic airBaltic valdes rosinātus papildus kontroles procesus, sekojot iekšējām airBaltic un tās 
atkarīgo sabiedrību izmaiņām un iespējamiem riskiem. Iekšējā auditors kontroles funkcijas pilda saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem, iekšējā audita profesionālās prakses standartiem, kā arī atbilstoši airBaltic un tās 
atkarīgo sabiedrību iekšējiem normatīvajiem dokumentiem. Iekšējā auditora funkcija bija spēkā līdz 2020.gada 
27.augustam, patreiz amats nav aizpildīts.

  Revīzijas komiteja - ņemot vērā, ka Sabiedrība 2019. gada jūlijā emitēja obligācijas EUR 200 000 000 
vērtībā, airBaltic 2020.gada 31.marta akcionāru sapulcē, atbilstoši FITL D sadaļas II1 nodaļai, izveidoja revīzijas 
komiteju, kura, cita starpā, uzraudzīs iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti. 
Revīzijas komitejas locekļu sastāvā ietilpst padomes priekšsēdētājs un divi neatkarīgi ārējie auditori.

  Procesu un dokumentu vadības un kontroles sistēmas, kuras nodrošina kontrolētu un caurskatāmu 
dokumentu un procesu plūsmu, nodrošinot iekšējo risku pārvaldību atbilstoši airBaltic un tās atkarīgo 
sabiedrību politikām un rokasgrāmatām. 

Lai nodrošinātu finanšu pārskatos sniegtās informācijas patiesumu, pilnīgumu un objektivitāti, tiek piemērota, 
airBaltic grāmatvedības politika (Financial Handbook), atbilstoši Eiropas Savienības apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).

Sabiedrības un tās grupas (airBaltic un tās meitas sabiedrību) finanšu pārskatiem tiek veikts neatkarīgs audits, 
kā rezultātā neatkarīgi revidenti sniedz atzinumu par to, ka Sabiedrības finanšu pārskati un konsolidētie finanšu 
pārskati, kas sagatavoti atbilstoši SFPS, un tie sniedz patiesu un skaidru priekšstatu.
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Risku pārvaldība tiek veikta atbilstoši valdes apstiprinātajām iekšējo procesu reglamentējošajām politikām un 
rokasgrāmatām - Korporatīvās vadības rokasgrāmata (Corporate Management Manual), Finanšu rokasgrāmata 
(Financial Handbook), Personāla rokasgrāmata (Personnel Handbook), Iepirkumu politika (Purchasing policy), 
u.c., starptautiskajiem industrijas procedūru reglamentējošajiem dokumentiem, piemēram, OMA (Operations 
Manual), CAMMOE (Continuing Air Worthiness Management and Maintenance Organization Exposition), u.c. 

Informācija par risku pārvaldības regulējošajiem dokumentiem atrodama airBaltic iekšējā tīklā – Intranet.

A I R B A L T I C  P Ā R V A L D E S  I N S T I T Ū C I J A S
AKC IONĀRU SAPULCE

Akcionāru sapulce ir airBaltic pārvaldes institūcija, caur kuru akcionāri īsteno savas tiesības piedalīties airBaltic 
pārvaldē. airBaltic lielākais akcionārs ir Latvijas Republika, kam pēc 2020.gada vasarā veiktā pamatkapitāla 
palielinājuma, pieder 96.14% akciju. Valsts kapitāldaļu turētājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. Otrs 
lielākais akcionārs ir privātais investors Lars Tusens ar viņam netieši pilnībā piederošu Aircraft Leasing 1 SIA - 
3.86% akciju. 

Lēmumi akcionāru sapulcē tiek pieņemti ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, izņemot statūtos 
un Komerclikumā paredzētos gadījumus, kad lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams ne mazāk kā trīs ceturtdaļas 
no klātesošajiem balsstiesīgajiem akcionāriem (piemēram, statūtu grozīšana, pamatkapitāla palielināšana vai 
samazināšana, u.c.). Visas airBaltic akcijas dod vienādas tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcē, kā arī uz 
dividenžu saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu.

2020. gadā notika divas airBaltic akcionāru sapulces. Kārtējā akcionāru sapulcē tika apstiprināts gada pārskats 
un konsolidētais gada pārskats par 2019. gadu, pieņemts lēmums EUR 7 729 494,82 zaudējumus segt ar nākamo 
gadu peļņu, tika ievēlēta padome un noteikts tās atalgojums, tika ievēlēta revīzijas komiteja un noteikts arī tās 
atalgojums un tika ievēlēts ārējais revidents. Savukārt ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums palielināt 
airBaltic pamatkapitālu par EUR 250 000 000 un pieņemt izrietošus statūt grozījumus.
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PADOME

Padomes darbību regulē Komerclikums, statūti, kā arī padomes darbības nolikums. Padome ir Sabiedrības 
pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un Komerclikumā un statūtos 
noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. airBaltic padome sastāv no 4 padomes locekļiem. Padome tiek 
ievēlēta uz 3 gadu termiņu. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa 
vietnieku. Iepriekšējās padomes pilnvaru termiņš beidzās 2020. gada aprīlī un jaunā padome tika ievēlēta 2020.
gada 31.marta akcionāru sapulcē. 2020. gada laikā iepriekšējā padome noturēja 8 padomes sēdes, bet jaunā 
padome noturēja 16 padomes sēdes.

PADOMES SA STĀVS:  

Nikolajs Sigurds Bulmanis, 
Padomes priekšsēdētājs

Kaspars Briškens,  
Padomes priekšsēdētāja 

vietnieks, līdz 2020. gada 
25. aprīlim

Kaspars Āboliņš, 
Padomes loceklis līdz 

2020. gada 21. maijam, bet no 
attiecīgā datuma – padomes 

priekšsēdētāja vietnieks

Lars Thuesen, 
Padomes loceklis

Toms Siliņš, 
Padomes loceklis kopš 
2020. gada 26. aprīļa
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VALDE

Valdes darbību regulē Komerclikums, statūti, kā arī valdes darbības nolikums. airBaltic valde sastāv no 3 valdes 
locekļiem, kuri vada un pārstāv Sabiedrību kopīgi. airBaltic valdi ievēlē padome uz 3 gadu termiņu. Valdes lēmumi 
tiek pieņemti valdes sēdēs, kas var notikt gan klātienē, gan neklātienē.2020. gadā ir notikušas 75 valdes sēdes. 

2020.gadā tika iecelts jauns valdes loceklis. P.Cālītis, kas aizvietoja ilgu laiku strādājošo iepriekšējo valdes locekli 
M.Sedlacky, kurš nolēma pievērsties citām biznesa nozarēm, un laicīgi informēja padomi par savu lēmumu, lai 
valdes locekļu maiņa varētu notikt bez traucējumiem.

Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Statūti paredz jautājumus, kuru izlemšanai 
valdei ir nepieciešama padomes piekrišana (piemēram, būtisku darījumu noslēgšana vai izbeigšana, kuru izdevumu 
vērtība finanšu gada ietvaros pārsniedz EUR 1 000 000 un šādu darījumu grozīšana, kas būtiski ietekmē šo 
darījumu (piemēram, grozījumu finansiālā ietekme pārsniedz EUR 100 000 vai 10% no darījuma vērtības finanšu 
gada ietvaros; līgumsaistību apjoma ievērojams pieaugums).

VALDES SA STĀVS: 

Martin Alexander Gauss, 
Valdes priekšsēdētājs

Vitolds Jakovļevs, 
Valdes loceklis

Martin Sedlacky, 
Valdes loceklis līdz 

2020. gada martam

Pauls Cālītis, 
Valdes loceklis kopš 

2020. gada 01. marta
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AIRBALTIC AUGSTĀKĀS VADĪBA S KOMANDA 

Papildus augstāk minētajām airBaltic pārvaldes institūcijām, airBaltic darbojas augstākās vadības komanda. 
airBaltic augstākās vadības komanda sastāv no 11 profesionāļiem, kuru kvalifikācija, pieredze, zināšanas un 
personiskās īpašības nodrošina Sabiedrības pārvaldīšanu augstākajā līmenī. Augstākās vadības sastāvā ietilpst 
visi Sabiedrības valdes locekļi un astoņi vecākie viceprezidenti būtiskākajās biznesa nozarēs.

Saskaņā ar airBaltic valdes darbības nolikumu augstākās vadības komanda ir atbildīga par Sabiedrības ikdienas 
darbību. Augstākās vadības komandas sanāksmes tiek noturētas katru nedēļu, pārskatot organizācijas sniegumu 
korporatīvajā un departamentu līmenī. Augstākās vadības komanda nodrošina valdi ar nepieciešamo informāciju 
un ieteikumiem, kas nepieciešami pareizu biznesa lēmumu pieņemšanai, kas veicina gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 
rentabilitāti. Augstākās vadības komanda ir atbildīga par to, lai lēmumi, izaicinājumi un panākumi tiktu efektīvi 
paziņoti personālam, lai maksimāli palielinātu darbinieku iesaisti. Augstākās vadības komanda nodrošina, ka 
plāni un lēmumi tiek ātri īstenoti, lai pēc iespējas ātrāk garantētu maksimālu ietekmi. Lielākā daļa jautājumu, kas 
tiek skatīti valdē, vispirms tiek izskatīti augstākās vadības sēdē. Visas augstākās vadības sēdes tiek protokolētas. 
airBaltic augstākās vadības locekļiem ir piešķirtas pilnvaras pārstāvēt Sabiedrību (attiecīgo pilnvarojumu robežās).

airBaltic ir pievienojusies International Air Transport Association (IATA) globālajai iniciatīvai 25by2025 dzimumu 
līdzsvara maiņai aviācijas nozarē. 25by2025 ir brīvprātīga kampaņa IATA dalīborganizācijām, lai uzlabotu sieviešu 
pārstāvību nozarē par 25% vai vismaz līdz 25% līdz 2025. gadam. Kampaņa 25by2025 ir sākotnējais solis, lai 
aviācijas nozarē panāktu dzimumu līdzsvaru7. Jāatzīmē, ka augstākās vadības komandas līmenī, airBaltic jau 
šobrīd pārliecinoši izpilda šo principu – 5 no 11 augstākās vadības komandas locekļiem ir sievietes.

MARTIN ALEXANDER GAUSS VITOLDS JAKOVĻEVS PAULS CĀLĪTIS

Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Valdes loceklis

7Dzimumu līdzsvara uzlabošana 2025 (Improving Gender Balance by 2025), pieejams: 
https://www.iata.org/en/policy/25-by-2025/, skatīts: 08.02.2020.
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G R I  I N D I K A T O R U  T A B U L A

GRI STANDARTS PILNĪGĀKA INFORMĀC IJA L APA S 
PUSE (S) PIEBILDE

GRI 102:
Vispārīgo standartu 
informācija 2016

Organizācijas profils 

102–1 Organizācijas nosaukums 4
102–2 Aktivitātes, zīmoli, produkt un 
pakalpojumi 

9

102–3 Galvenā biroja atrašanās vieta 4
102–4 Darbības vietas 11
102–5 īpašumtiesības un juridiskais statuss 4, 22
102–6 Apkalpotie tirgi 11
102–7 Organizācijas darbības apmērs 11
102–8 Informācija par darbiniekiem un citiem 
darba veicējiem 

52

102–9 Piegādes ķēde 30–32
102–10 Būtiskas izmaiņas organizācijā un tās 
piegādes ķēdē 

31–32

102–11 Piesardzības princips un pieeja 28, 43
102–12 Ārējās iniciatīvas 83–84
102–13 Dalība organizācijās 81
Stratēģija
102–14 Augstākā līmeņa lēmējpersonas 
ziņojums

10

102–15 Galvenā ietekme, riski un iespējas 21, 85–86
Ētika un profesionālā godprātība
102–16 Vērtības, principi, standarti un rīcības 
normas 

11

Pārvaldība
102–18 Pārvaldes struktūra 22, 85–89
102–19 Deleģēšanas autoritāte 85–89
Ieinteresēto pušu iesaiste 
102–40 Ieinteresēto pušu saraksts 23
102–41 Koplīgumi 66
102–42 Ieinteresēto pušu noteikšana un atlase 23
102–43 Pieeja ieinteresēto pušu iesaistei 23
102–44 Galvenie jautājumi, kas aktualizēti 
ieinteresēto pušu iesaistē 

23, 26

Ziņošanas prakse 
102–45 Konsolidētajos finanšu pārskatos 
iekļautās sabiedrības 

9

102–46 Pārskata satura un aspektu noteikšana 9, 24–27
102–47 Būtisko aspektu saraksts 24–27
102–48 Iepriekšējos pārskatos sniegtās 
informācijas korekcijas 

Nav labota iepriekšējā 
pārskatā sniegtā informācija

102–49 Izmaiņas ziņošanas praksē Nav būtisku izmaiņu 
materiālo tēmu sarakstā

102–50 Pārskata periods 9
102–51 Pārskata publicēšanas datums 9
102–52 Ziņošanas biežums 9
102–53 Kontaktinformācija jautājumiem par 
pārskatu 

9

102–54 Atsauce uz ziņošanu atbilstoši GRI 
Standards  

9, 110

102–55 GRI indikatoru tabula 90–92
102–56 Ārējais apliecinājums 6–8, 93–100

 

90



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

S P E C I F I S K O  S T A N D A R T U  I N F O R M Ā C I J A

ILGTSPĒJA S 
TEMATS

GRI STANDARTS
GRI PILNĪGĀKA 
INFORMĀC IJA

L APA S 
PUSE (S)

PIEBILDE

Atbildīga pārvaldība GRI 103:
103 Vadības 
pieeja 2016

205-2 Komunikācija un 
apmācība par pretkorupcijas 
politikām un procedūrām

29–30

205-3 Apstiprināti korupcijas 
gadījumi un veiktie pasākumi

Nav apstiprinātu 
korupcijas gadījumu

206-1 Tiesvedības par 
konkurences noteikumiem 
neatbilstošu rīcību un 
monopoldarbībām

28–30

307-1 Vides likumu un 
noteikumu neievērošana

29–30

419-1 Neatbilstība 
normatīvajiem aktiem sociālajā 
un ekonomiskajā jomā

30

Lidojumu drošums un 
drošība 

416-1 Produktu un pakalpojumu 
kategoriju ietekmes uz veselību 
un drošību novērtējums

33–34

416-2 Neatbilstības gadījumi 
attiecībā uz produktu un 
pakalpojumu ietekmi uz 
veselību un drošību

35

Atbildīga mārketinga 
komunikācija

417-3 Normatīvajiem aktiem 
un/vai brīvprātīgajiem 
kodeksiem neatbilstošas 
mārketinga aktivitātes

38

Datu aizsardzība un 
kiberdrošība

418-1 Sūdzības par klientu 
privātuma pārkāpumiem un 
klientu datu pazaudēšanu

39–40

Piegādes ķēde 204-1 Izmaksu proporcija 
vietējiem piegādātājiem

31

Vide GRI 103:
103 Vadības 
pieeja 2016

302-1 Organizācijas enerģijas 
patēriņš

44

302-3 Enerģijas intensitāte 44
302-4 Enerģijas patēriņa 
samazināšana

46

306-3 Nozīmīgas noplūdes 43
Klimata ietekme 305-1 Tiešās siltumnīcefekta 

gāzu emisijas
47

305-2 Netiešās enerģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 

47

305-3 Citas netiešās enerģijas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas

48

305-4 Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte

47

305-5 Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšana

47

Atkritumi 306-2 Atkritumi pēc veida un 
iznīcināšanas metodes

49–51
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Nodarbinātība GRI 103:
Vadības pieeja 2016

401-1 Jauno darbinieku 
pieņemšana un darbinieku 
mainību 

57–63

401-2 Ieguvumi, ko sniedz 
pilnas slodzes darbiniekiem, 
kuri netiek nodrošināti pagaidu 
vai nepilna laika darbiniekiem

56, 73

Daudzveidība un 
vienlīdzīgas iespējas

405-1 Pārvaldības struktūru un 
darbinieku dažādība

63–65

405-2 Attiecība un pamatalga 
un sieviešu un vīriešu 
atalgojums

76–77

406-1 Diskriminācijas gadījumi 
un veiktie korektīvie pasākumi

63

Darba tiesiskās 
attiecības

402-1 Minimālais iepriekšējās 
paziņošanas periods par 
darbības izmaiņām

66

Apmācība un attīstība 404-1 Mācībās pavadītās 
stundas

67

404-2 Programmas darbinieku 
prasmju uzlabošanai un pārejas 
palīdzības programmas

66–68

Veselība un drošība 403-1 ADD pārvaldības sistēma 70–71
403-2 Darba veselības un 
drošības vadības sistēma

70

403-4 Darba ņēmēju līdzdalība, 
konsultācijas un saziņa par 
arodveselības pakalpojumiem

71

Ar darbu saistīti 
nelaimes gadījumi

403-9 Ar darbu saistītas 
traumas

71–72

Veselīgas un drošas 
rīcības veicināšana

403-5 Darbinieku apmācība 
par veselības aizsardzību un 
drošību

72–73

403-6 Veselības veicināša 
darbiniekiem

73, 74

403-7 Darba drošības un 
veselības aizsardzība, to risku 
mazināšana un novēršana

73

Taisnīga darba 
samaksa

405-2 Pamatalga un 
atalgojums sievietēm attiecībā 
pret vīriešiem

76
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PricewaterhouseCoopers SIA  
Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvia, LV40003142793 
T: +371 6709 4400, F: +371 6783 0055, www.pwc.lv  

Neatkarīga revidenta ziņojums 

“Air Baltic Corporation” AS akcionāriem
Ziņojums par atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem

Mūsu atzinums
Mūsuprāt, atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par “Air 
Baltic Corporation” AS (“Sabiedrība”) un tās meitas sabiedrību (“Koncerns”) atsevišķo un konsolidēto
finanšu stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par Sabiedrības atsevišķajiem un Koncerna 
konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un Sabiedrības atsevišķajām un Koncerna 
konsolidētajām naudas plūsmām par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar 
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).

Mūsu atzinums atbilst mūsu 2021. gada 13. aprīļa papildus ziņojumam revīzijas komitejai.

Ko mēs esam revidējuši
Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati un Koncerna konsolidētie finanšu pārskati (kopā “finanšu 
pārskati”) ietver:

• atsevišķo un konsolidēto bilanci 2020. gada 31. decembrī,

• atsevišķo un konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31.
decembrī,

• atsevišķo un konsolidēto visaptverošo ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31.
decembrī,

• atsevišķo un konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31.
decembrī,

• atsevišķo un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31.
decembrī, kā arī

• atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgus grāmatvedības
uzskaites principus un citu paskaidrojošu informāciju.

Atzinuma pamatojums
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem 
(SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 
Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam.

Neatkarība
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības un Koncerna saskaņā ar Starptautisko Profesionālu grāmatvežu 
ētikas kodeksu (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus), kuru izdevusi Starptautiskā 
grāmatvežu ētikas standartu padome (SGĒSP kodekss), un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām 
ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu veikto finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. 
Mēs esam izpildījuši mūsu citus ētikas pienākumus saskaņā ar SGĒSP kodeksu un Revīzijas 
pakalpojumu likumā iekļautās ētikas prasības.

Balstoties uz mūsu zināšanām un pārliecību, mēs paziņojam, ka ar revīziju nesaistītie pakalpojumi, 
kurus mēs esam snieguši Sabiedrībai un Koncernam, ir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ka mēs neesam snieguši ar revīziju nesaistītos 
pakalpojumus, kas ir aizliegti saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma 37.6 
pantu. 
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Laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim Sabiedrībai un Koncernam 
sniegtie ar revīziju nesaistītie pakalpojumi ir uzrādīti finanšu pārskatu 8. pielikumā.

Būtiska nenoteiktība attiecībā uz darbības turpināšanu – Sabiedrība un Koncerns
Mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskatu 2.(b) pielikumu, kurā aprakstīta pastāvošā Covid-19
ietekme uz Sabiedrības un Koncerna spēju turpināt darbību, kas ir atkarīga gan no laika, kad 
pašreizējie gaisa satiksmes ierobežojumi Eiropā tiks atcelti un vai tie pēc atcelšanas atkal netiks 
ieviesti no jauna, gan no pietiekama finansējuma pieejamības, lai nodrošinātu Sabiedrības un 
Koncerna darbības līmeni, kas ļautu atgriezties pie pozitīvas naudas plūsmas. Kā aprakstīts 2.(b) 
pielikumā, šie apstākļi, kā arī citi 14. pielikumā minētie apstākļi, norāda uz to, ka pastāv būtiska 
nenoteiktība, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības un Koncerna spēju turpināt savu 
darbību. Mūsu atzinums nav ar iebildi attiecībā uz šo apstākli.

Mūsu revīzijas pieeja
Pārskats

• Kopējais būtiskums Sabiedrības revīzijā: 3,400 tūkstoši eiro.

• Kopējais būtiskums Koncerna revīzijā: 3,500 tūkstoši eiro.

• Mēs veicām pilna apjoma revīziju piecām Koncerna sabiedrībām.

• Mūsu Koncerna revīzijas darba grupa veica visu piecu Koncerna
sabiedrību revīziju.

• Pamatlīdzekļu, tiesību lietot aktīvus un nemateriālo ieguldījumu
vērtības samazinājuma novērtējums (Sabiedrība un Koncerns)

• Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem (Sabiedrība un Koncerns)

Plānojot mūsu revīzijas procedūras mēs noteicām būtiskuma līmeni un izvērtējām finanšu pārskatiem 
piemītošos būtiskas neatbilstības riskus. Jo īpaši mēs izvērtējām, vai vadība ir veikusi subjektīvus
pieņēmumus, piemēram, attiecībā uz nozīmīgām grāmatvedības aplēsēm, kas ietver pieņēmumus un 
nenoteiktību attiecībā un nākotnes notikumiem. Tāpat kā citās mūsu veiktajās revīzijās, mēs 
izvērtējām vadības iekšējo kontroļu pārkāpšanas risku, tajā skaitā, vai ir pierādījumi par neobjektivitāti, 
kas norāda uz krāpšanas izraisītu būtiskas neatbilstības risku.

Būtiskums
Revīzijas apjoms ir atkarīgs no būtiskuma piemērošanas. Revīzija tiek plānota ar mērķi iegūt 
pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati nesatur būtiskas neatbilstības. Neatbilstības var 
rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā. Tās tiek uzskatītas par būtiskām, ja atsevišķi vai kopā tās varētu 
ietekmēt lietotāju ekonomisko lēmumu pieņemšanu, kas balstīti uz finanšu pārskatiem.

Balstoties uz mūsu profesionālo spriedumu, mēs noteicām konkrētus būtiskuma sliekšņus, tajā skaitā 
kopējo Sabiedrības un Koncerna būtiskuma apmēru, kas piemērojams atsevišķajiem un 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem kopumā un ir atspoguļots zemāk esošajā tabulā. Tas, kopā ar 
kvalitatīvajiem apsvērumiem, palīdzēja mums noteikt revīzijas apjomu un revīzijas procedūru veidu, 
veikšanas laiku un apmēru, kā arī izvērtēt gan individuālo, gan apkopoto neatbilstību ietekmi uz 
finanšu pārskatiem kopumā.

Kopējais revīzijas būtiskuma
apmērs

Kopējais būtiskums Sabiedrības revīzijai ir noteikts 3,400 tūkstošu
eiro apmērā un Koncerna revīzijai ir noteikts 3,500 tūkstošu eiro 
apmērā.

Kā mēs to noteicām Apmēram 1% no vidējā apgrozījuma 2018.-2020. gados.

Būtiskums

Koncerna 
revīzijas 
apjoms

Galvenie 
revīzijas 
jautājumi
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Pamatojums būtiskuma 
kritēriju piemērošanai

Iepriekšējos gados mēs izvēlējāmies apgrozījumu par pārskata 
gadu, jo, mūsuprāt, šis ir kritērijs, pēc kura finanšu pārskatu lietotāji 
parasti vērtē Sabiedrības un Koncerna darbības rezultātus, un tas 
tiek pakļauts vadības un investoru uzraudzībai.

Tomēr, ņemot vērā COVID-19 būtisko ietekmi uz Sabiedrības 
darbību, 2020. gadā mēs izmantojām vidējo apgrozījumu 2018.-
2020. gados. Izvēloties šo rādītāju, mēs esam vērtējuši arī citus 
rādītājus, tādus kā neto rezultāts un neto aktīvu rādītāji, ko varētu 
pamatoti izmantot būtiskuma noteikšanai. Mēs secinājām, ka mūsu 
noteiktais būtiskuma līmenis ir atbilstošs ņemot vērā alternatīvo 
iespējamo rādītāju izmantošanu.

Mēs izvēlējāmies 1%, kas mūsuprāt iekļaujas kvantitatīvo 
robežlielumu skalā būtiskuma noteikšanai sabiedriskas nozīmes 
struktūrai, izmantojot šo rādītāju.

Mēs vienojāmies ar revīzijas komiteju, ka mēs tai ziņosim par mūsu revīzijas gaitā konstatētajām 
neatbilstībām, kas pārsniedz EUR 340 tūkstošus eiro Sabiedrības un EUR 350 tūkstošus eiro 
Koncerna līmenī, kā arī par mazāka apmēra neatbilstībām, ja par tām, mūsuprāt, būtu jāziņo 
kvalitatīvu iemeslu dēļ.

Galvenie revīzijas jautājumi

Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo vērtējumu pārskata 
perioda finanšu pārskatu revīzijā bija visbūtiskākie. Šie jautājumi tika risināti mūsu finanšu pārskatu
revīzijas kopējā kontekstā, kā arī, veidojot mūsu revīzijas atzinumu. Mēs nesniedzam atsevišķu 
atzinumu par šiem jautājumiem. Papildus mūsu ziņojuma sadaļā Būtiska nenoteiktība attiecībā uz 
darbības turpināšanu – Sabiedrība un Koncerns aprakstītajam, mēs noteicām zemāk aprakstītos 
jautājumus kā galvenos revīzijas jautājumus, kas jāiekļauj mūsu ziņojumā. 

Galvenie revīzijas jautājumi Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galvenajiem revīzijas 
jautājumiem

Pamatlīdzekļu, tiesību lietot aktīvus un nemateriālo 
ieguldījumu vērtības samazinājuma novērtējums 
(Sabiedrība un Koncerns)
Kā izklāstīts finanšu pārskatu 14. un 16.
pielikumos, 2020. gada 31. decembrī Sabiedrības 
un Koncerna pamatlīdzekļu (ieskaitot tiesības lietot 
aktīvus) vērtība ir, attiecīgi, 631,853 tūkstoši eiro un 
639,447 tūkstoši eiro, un Sabiedrības un Koncerna 
nemateriālo ieguldījumu vērtība, attiecīgi, ir 18,029
tūkstoši eiro un 18,566 tūkstoši eiro. Pamatlīdzekļi,
tiesības lietot aktīvus un nemateriālie ieguldījumi 
kopā ir 69% no Sabiedrības kopējiem aktīviem un 
70% no Koncerna kopējiem aktīviem. 
Pirms 2020. gada visi pamatlīdzekļi, tiesības lietot 
aktīvus un nemateriālie ieguldījumi tika iekļauti 
vienā naudu ienesošā vienībā (NIV), kas ir AirBaltic 
lidojumu tīkls, un tika veikta viena vērtības 
samazinājuma pārbaude, lai noteiktu to atgūstamo 
vērtību. Ņemot vērā apstiprināto biznesa plānu 
Destination 2025 CLEAN tika pieņemts lēmums 
paātrināt Q400 lidmašīnu izmantošanas 
pārtraukšanu. Paātrinātās lidmašīnu flotes 
restrukturizācijas rezultātā šīs lidmašīnas, ar šīm 

Mēs saņēmām vadības sagatavoto vērtības 
samazinājuma izvērtējumu un ieguvām izpratni 
par vadības izvērtējumu par pamatlīdzekļu, 
tiesību lietot aktīvus un nemateriālo ieguldījumu 
vērtības atgūstamību. Mēs pārliecinājāmies, ka 
visi aktīvi un saistības, kā arī nākotnes naudas 
plūsmas, kas attiecas uz Q400 lidmašīnām ir 
izslēgti no turpmākās saimnieciskās darbības 
izvērtējuma.
Mēs iesaistījām mūsu iekšējos speciālistus ar 
pieredzi vērtēšanā, kas palīdzēja mums izvērtēt 
vadības pielietotos pieņēmumus vērtības 
samazinājuma pārbaudēs. Mūsu revīzijas 
procedūras, cita starpā, ietvēra metodoloģijas
un pieņēmumu izvērtējumu, jo īpaši to, kuri 
attiecas uz prognozēto pieauguma tempu,
degvielas izmaksām un diskonta likmju 
noteikšanu.
Mēs kritiski izvērtējām NIV nākotnes naudas 

95



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

Galvenie revīzijas jautājumi Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galvenajiem revīzijas 
jautājumiem

lidmašīnām saistītie aktīvi un saistības tika nodalīti 
no pastāvošās NIV.
Nomāto Q400 lidmašīnu, kas turpmāk netiks 
izmantotats saimnieciskajā darbībā, bilances 
vērtība pārskata periodā tika norakstīta līdz nullei, 
atzīstot vērtības samazinājumu EUR 72,891 
tūkstoša apmērā. Papildus tika atzīts uzkrājums 
neizdevīgiem līgumiem EUR 22,725 tūkstošu
apmērā (skatīt nākamo Galveno revīzijas 
jautājumu).
Attiecībā uz NIV, kas atspoguļo pamata 
saimniecisko darbību, izmantojot Airbus 220 
lidmašīnas, ņemot vērā 2020. gada un arī līdz šim 
2021. gadā noteiktos brīvprātīgos un uzspiestos 
gaisa satiksmes ierobežojumus, kas būtiski 
ietekmēja saimniecisko darbību, vadība veica šīs 
NIV vērtības samazinājuma pārbaudi. Vērtības 
samazinājuma pārbaude ir balstīta uz apstiprināto 
biznesa plānu Destination 2025 CLEAN, atjaunojot 
aplēses par nākotnes ceļošanas ierobežojumiem. 
Veicot vērtības samazinājuma pārbaudi vadībai 
jānosaka, vai bilances vērtība pārsniedz atgūstamo 
vērtību, kas ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās 
vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai 
lietošanas vērtības. Vadība noteica tikai lietošanas 
vērtību, jo, noteikt NIV patieso vērtību izmantojot 
tirgus vērtības ir ārkārtīgi sarežģīti, un attiecīgi 
tāpat tiktu izmantota diskontētās naudas plūsmas 
metode, kas ir pamats arī lietošanas vērtības 
noteikšanai.
Mēs vērsām uzmanību vērtības samazinājuma 
pārbaudei, jo minētie aktīvi ir būtiski finanšu 
pārskatu kontekstā, lietošanas vērtības noteikšanā 
vadība izmanto vairākus subjektīvus pieņēmumu
un aplēses, no kuriem daudzi ir uz nākotni vērsti, ,
tajā skaitā pieņēmumi par NIV naudas plūsmas 
prognozi, diskonta likmes un pieauguma tempu 
izvēle.

plūsmas, kā arī procesu kādā veidā naudas 
plūsmas tika noteiktas, un mēs pārbaudījām
lietošanas vērtības aprēķinu. Mēs izvērtējām, 
vai prognozes, kas tika izmantotas vērtības 
samazinājuma pārbaudei ir balstītas uz 
pēdējiem apstiprinātajiem budžetiem un 
plāniem. Mēs salīdzinājām galvenos 
pieņēmumus attiecībā uz īstermiņa gaisa 
satiksmi (it īpaši kādā veidā un kad gaisa 
satiksme atjaunosies pēc COVID-19 noteikto 
ierobežojumu atcelšanas) un ilgtermiņa 
izaugstmes prognozēm salīdzinājumā ar trešo 
pušu ekonomiskajām un nozares prognozēm.
Diskonta likmju izvētējumam mēs izskatījām 
vadības pielietoto metodoloģiju un salīdzinājām 
likmes ar citām avio sabiedrībām.
Vadība ir apsvērusi trīs galvenos scenārijus -
pesimistisko, reālistisko un optimistisko
(butiskākā atšķirība scenārijos ir prognoze, kad 
gaisa satiksmes ierobežojumi tiks ievērojami 
atviegloti un kad lidsabiedrība spēs atgriezties 
pirms pandēmijas pieprasījuma līmenī). Mēs 
izvērtējām šo scenāriju pielietojumu lietošanas 
vērtības aprēķinos.
Mēs pārrēķinājām vadības veikto būtiskāko 
pieņēmumu jūtīguma analīzi nosakot lietošanas 
vērtību. Mēs arī veicām mūsu neatkarīgo 
jūtīguma analīzi aizvietojot galvenos 
pieņēmumus ar dažādiem scenārijiem, lai 
noteiktu, cik lielā mērā izmaiņas pieņēmumos 
(individuāli vai kopā ar citu pieņēmumu 
izmaiņām) var rezultēties nepieiešamībā atzīt 
aktīvu vērtības samazinājumu.
Mēs izvērtējām vadības pieņēmumu
saprātīgumu un konsekventu pielietošanu,
salīdzinot iepriekšējo periodu prognozētos 
ieņēmumus un izdevumus ar vēsturiskajiem 
faktiskajiem rādītājiem. Mēs izvērtējām 
izmaiņas pieņēmumos laika gaitā, lai 
pārliecinātos, ka, ņemot vērā esošo darbības 
vidi, tie atbilstoši atspoguļo pieaugušo 
nenoteiktību nākotnes prognozēs.
Mēs ieguvām pierādījumus no vadības attiecībā 
uz visu naudas plūsmu iekļaušanu, kas rodas 
no visiem aktīviem, saistībām un darbībām, kas 
attiecināmas uz NIV.
Mēs pārbaudījām finanšu pārskatu 2.(b), 14. un 
16. pielikumos atklāto informāciju par vērtības
samazināšanos.
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Galvenie revīzijas jautājumi Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galvenajiem revīzijas 
jautājumiem

Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem (Sabiedrība un 
Koncerns)
Kā izklāstīts finanšu pārskatu 14. pielikumā,
Sabiedrība un Koncerns vairākus gadus nomā 
Q400 lidmašīnas, kuru izmantošanu bija plānots 
pakāpeniski pārtraukt nākamo gadu laikā, kad 
beidzas attiecīgo lidmašīnu nomas periods. Tomēr, 
pamdēmijas ietekmes rezultātā, kā arī pamatojoties 
uz apstiprināto biznesa plānu Destination 2025 
CLEAN, tika pieņemts lēmums paātrināt šo 
lidmašīnu izslēgšanu no saimnieciskās darbības un 
neturpināt to izmantošanu 2020. gada. Tomēr, vēl
joprojām ir spēkā nomas saistības par šīm 
lidmašīnām un noteiktasneizbēgamas izmaksas, 
kas radīsies līdz nomas perioda beigām, kamēr
nekādi nākotnes ieņēmumi par šo lidmašīnu 
izmantošanu netiek plānoti. 
Saskaņā ar 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās 
saistības un iespējamie aktīvi” pārskata periodā 
tika izveidoti uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem 
EUR 22,725 tūkstošu apmērā. Šie uzkrājumi 
attiecas uz nākotnes neizbēgamajām izmaksām, 
kas radīsies Q400 lidmašīnu neatceļamā nomas 
perioda laikā (skatīt finanšu pārskatu 25.
pielikumu).
Uzkrājumu nezdevīgiem līgumiem aprēķins iekļauj 
vairākus faktorus un pieņēmumus attiecībā uz 
papildus neizbēgamajām izmaksām, lidmašīnu 
tehnisko stāvokli, papildus sagaidāmajām apkopes 
izmaksām, lai atgrieztu nomāto lidmašīnu 
iznomātājam noteiktajā stāvoklī, kas atrunāts 
nomas līgumā. Nākotnes nomas maksājumi par 
šīm lidmašīnām arī turpmāk tiek atspoguļoti kā 
nomas saistības.
Mēs vērsām uzmanību šai jomai ņemot vērā 
vadības izmantoto aplēšu un pieņēmumu
nozīmīgumu, kas nepieciešami nosakot uzkrājumu 
apmēru, jo tie ir balstīti uz sarežģītiem un 
subjektīviem elementiem.

Mēs pārbaudījām, ka Q400 lidmašīnu 
izslēgšanas plāni atbilst apstiprinātajam biznesa 
plānam Destination 2025 CLEAN. Mēs 
izvērtējām pielietoto modeli uzkrājumu 
neizdevīgiem līgumiem aprēķinam, kā arī 
veicām pārrēķinu. Mūsu revīzijas procedūras, 
cita starpā, iekļāva līgumu pārbaudi, plānoto 
atgriešanas datumu pārbaudi, procesu, kuru 
ietvaros tiek vērtēti mainīgie faktori, kā arī 
pielietoto pieņēmumu pamatotības izvērtējumu, 
izmantoto datu pārbaudi, kā arī aprēķina 
pārbaudi. Īpašu uzmanību mēs pievērsām 
pieņēmumiem attiecībā uz Sabiedrības un 
Koncerna iekšējiem datiem par apkopes līgumu 
nosacījumiem un izcenojumiem.

Kā mēs noteicām Koncerna revīzijas apjomu
Mēs noteicām revīzijas apjomu, lai iegūtu pietiekamus revīzijas pierādījumus mūsu revidenta ziņojuma 
sniegšanai par konsolidētajiem finanšu pārskatiem kopumā. Nosakot revīzijas apjomu, mēs ņēmām 
vērā Koncerna struktūru, grāmatvedības uzskaites procesus un kontroles, un nozari, kurā Koncerns 
darbojas. 

Mēs esam Sabiedrības un tās četru meitas sabiedrību revidenti. Mūsu revīzijas procedūras aptvēra 
100% no Koncerna ieņēmumiem un 100% no Koncerna kopējiem aktīviem.
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Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā par Vadības ziņojumu
Vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver:

• Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 101. līdz 110. lappusei;

• Ziņojumu par vadības atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskata 110. lappusē;

• Nefinanšu paziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskata 110. lappusē; un

• Ziņojums par korporatīvo pārvaldību, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 85. līdz 89.
lappusei,

bet neietver finanšu pārskatus vai mūsu revidenta ziņojumu par tiem, kā arī Ilgtspējas ziņojumu, kurš 
sniegts pievienotajā Ilgtspējas un gada pārskatā 2020 no 9. līdz 92. lappusei un par kuru mēs esam 
atsevišķi snieguši ierobežotas pārliecības ziņojumu, kurš sniegts no 6. līdz 8. lappusei.

Mūsu ziņojums par finanšu pārskatiem neattiecas uz gada pārskatā ietverto un augstāk norādīto citu 
informāciju.

Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk norādīto citu informāciju 
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskatu informācijas vai no 
mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas 
neatbilstības.

Attiecībā uz Vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 
prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
attiecīgo likumdošanu. 

Papildus, saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumu, attiecībā uz Ziņojumu par 
korporatīvo pārvaldību mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Ziņojums par korporatīvo pārvaldību ir 
sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām.

Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos:
• Augstāk minētajā citā informācijā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavoti finanšu pārskati,

sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatiem,

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likuma prasībām, un

• Ziņojumā par korporatīvo pārvaldību ir sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu
tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām.

Turklāt, saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumu, attiecībā uz Nefinanšu 
ziņojumu, mūsu pienākums ir ziņot par to, vai Sabiedrība un Koncerns ir sagatavojuši Nefinanšu 
ziņojumu, un vai Nefinanšu ziņojums ir iekļauts vadības ziņojumā, vai sagatavots kā gada pārskata 
atsevišķa sastāvdaļa.

Mēs ziņojam, ka Sabiedrība un Koncerns ir sagatavojuši Nefinanšu ziņojumu, un tas ir iekļauts 
Vadības ziņojumā.

Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Sabiedrību un Koncernu un to
darbības vidi, mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši būtiskas neatbilstības Vadības
ziņojumā vai citā informācijā, ko mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šai sakarā būtu jāziņo.

Vadības un personu, kurām uzticēta pārvaldība, atbildība par finanšu pārskatiem
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar 
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, sagatavošanu un 
par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskatu, kas 
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.  

Sagatavojot finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības un Koncerna spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības atbilstoši skaidrot apstākļus saistībā ar Sabiedrības un Koncerna spēju 
turpināt darbību un piemērot darbības turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt 
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Sabiedrību vai Koncernu, vai pārtraukt to darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas Sabiedrības 
vai Koncerna likvidēšanai vai darbības pārtraukšanai.

Personas, kurām uzticēta pārvaldība, ir atbildīgas par Sabiedrības un Koncerna finanšu pārskatu
sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati kopumā nesatur kļūdu vai 
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidenta ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar 
SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, ka tās katra atsevišķi vai 
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu 
pārskatiem.

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:

• Identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas krāpšanas rezultātā radušās būtiskas
neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādīt informāciju, nepatiesi
uzrādīt informāciju vai iekšējās kontroles pārkāpumus.

• Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par
Sabiedrības vai Koncerna iekšējās kontroles efektivitāti.

• Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.

• Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības un
Koncerna spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidenta
ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem,
vai ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir
pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta ziņojuma datumam. Tomēr
nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība vai Koncerns savu darbību var pārtraukt.

• Izvērtējam vispārēju finanšu pārskatu izklāstu, struktūru un saturu, ieskaitot pielikumā atklāto
informāciju, un to, vai finanšu pārskati patiesi atspoguļo pārskatu pamatā esošos darījumus un
notikumus.

• Iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Koncernā iekļauto sabiedrību
finanšu informāciju vai uzņēmējdarbību ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatiem. Mēs
esam atbildīgi par Koncerna revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs joprojām esam
pilnībā atbildīgi par mūsu revīzijas atzinumu.

Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu un laiku un 
par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus iekšējās kontroles trūkumus, kurus mēs 
identificējam revīzijas laikā.

Personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs arī sniedzam paziņojumu par to, ka mēs esam izpildījuši 
saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību, kā arī sniedzam informāciju par visām attiecībām un 
citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par tādiem, kas varētu ietekmēt mūsu neatkarību, 
un, ja nepieciešams, par pasākumiem šādas ietekmes ierobežošanai.
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No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta pārvaldība, nosakām tos 
jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem finanšu pārskatu revīzijai šajā pārskata periodā un
kas tādēļ uzskatāmi par galvenajiem revīzijas jautājumiem. Mēs izklāstām šos jautājumus revidenta
ziņojumā, izņemot, ja tiesību aktos liegts publiskot šādu informāciju, kā arī izņemot tos ļoti retos 
gadījumus, kad uzskatām, ka attiecīgais jautājums nav uzrādāms mūsu ziņojumā, jo ir pamatoti 
paredzams, ka sabiedrības interešu ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās 
izpaušanas dēļ radušās negatīvās sekas.

Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām
Iecelšana

Mēs pirmo reizi tikām iecelti par Sabiedrības un Koncerna revidentiem 2015. gada 14. aprīlī. Mūsu 
iecelšana tika ik gadu atjaunota ar akcionāru lēmumu. 2019. gada 23. jūlijā Sabiedrība ir emitējusi 
obligācijas EUR valūtā Dublinas Euronext biržā. Gads, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī, ir 
pirmais finanšu gads, kad Sabiedrība kļuva par ES sabiedriskas nozīmes struktūru. Kopš šī brīža 
esam bijuši revidenti 2 gadus pēc kārtas.

PricewaterhouseCoopers SIA 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 5

Eva Jansen-Diener Jana Smirnova
Prokūriste Atbildīgā zvērinātā revidente

Sertifikāts Nr. 188

Rīga, Latvija
2021. gada 13. aprīlī
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
2021. gada 13. Aprīlis 

AIR BALTIC CORPORATION AS KONCERNA DARBĪBAS GALVENIE RĀDĪTĀJI 
2020. gada janvārī un februārī lidsabiedrība bija ceļā uz kārtējo rekordgadu, jo tās ieņēmumi, salīdzinot ar 2019. gadu, 
pieauga par 17%, bet pasažieru skaits par 18% un gan ieņēmumi, gan operatīvās rentabilitātes rādītāji atbilda 
lidsabiedrības iekšēji nospraustajiem gada mērķiem. Taču jau marta sākumā, kad COVID-19 pandēmija sasniedza Eiropu, 
lidsabiedrība piedzīvoja strauju pieprasījuma pēc lidojumiem samazināšanos. Rezultātā, 2020. gadā Air Baltic Corporation 
AS (turpmāk – airBaltic, lidsabiedrība, Sabiedrība vai Mātes sabiedrība) un tās meitas sabiedrību, no kurām būtiskākās ir 
Air Baltic Training SIA, Loyalty Services SIA, Baltijas Kravu Centrs SIA un Aviation Crew Resources AS (turpmāk – Koncerns), 
konsolidētie ieņēmumi bija EUR 142,6 miljoni, kas ir par 72% mazāk nekā 2019. gadā.  
Finanšu rādītāji (tūkstošos EUR) 2020 2019 
Kopējie ieņēmumi 142 588 508 955 
EBITDAR1 (152 305) 126 372 
EBITDAR1 rentabilitāte (107%) 25% 
EBITDAR2 (49 146) 126 372 
EBITDAR2 rentabilitāte (34%) 25% 
Pamatdarbības rezultāts1 (224 524) 32 630 
Pamatdarbības rezultāts 2 (121 365) 32 630 
Zaudējumi pirms nodokļu nomaksas (262 868) (7 238) 
Neto rezultāts (264 597) (9 114) 
Kopējie aktīvi 941 041 971 236 
Ilgtermiņa aktīvi 741 130 793 583 
Kopējais pašu kapitāls 17 039 33 912 
Aizņēmumi, ieskaitot nomas saistības  796 543 817 096 
Neto aizņēmumi 648 238 693 277 
Nauda un naudas ekvivalenti 148 305 123 819 

COVID-19 KRĪZE UN AR TO SAISTĪTAIS AKCIJU KAPITĀLA PALIELINĀJUMS 

Reaģējot uz krīzi, lidsabiedrība samazināja piedāvāto sēdvietu skaitu un izmaksas, kā rezultātā tika atbrīvoti aptuveni 30% 
darbinieku. Ņemot vērā dažādu nozares ekspertu prognozes par COVID-19 pandēmijas negatīvo ilgtermiņa ietekmi uz 
aviācijas nozari, airBaltic izstrādāja jaunu biznesa plānu - Destination 2025 CLEAN. Pamatojoties uz šo plānu, airBaltic 
vērsās pie akcionāriem ar lūgumu pēc papildus finansējuma un veiksmīgi palielināja pamatkapitālu par EUR 250 miljoniem. 
2020. gada 15. jūlijā akcionāri apstiprināja pamatkapitāla palielināšanu, kā rezultātā Latvijas valdība ieguldīja EUR 250 
miljonus tādejādi iegūstot 96,14% airBaltic akcijas. Eiropas Komisija atzina, ka ieguldījums atbilst ES iekšējam tirgum 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu (saskaņā ar 2020. gada 3. jūlija 
Eiropas Komisijas lēmumu lietā SA.56943). 

Galvenā jaunā biznesa plāna iezīme ir būtisks piedāvāto sēdvietu skaita samazinājums 2020. un 2021. gadā un Q400 tipa 
lidmašīnu flotes izmantošanas tūlītēja pārtraukšana, kas sākotnēji bija plānota tikai 2022. gada beigās un 2023. gada 
sākumā. Vadība nolēma pārtraukt arī Boeing 737 tipa lidmašīnu ekspluatāciju, lai gan sākotnēji tas bija plānots tikai 2020. 
gada novembrī. Līdz ar regulāro lidojumu atsākšanos 2020. gada maijā, lidsabiedrība ekspluatēja tikai viena – A220-300 – 
tipa lidmašīnas, tādejādi gūstot pozitīvu ietekmi no vienkāršotām darbībām. Ņemot vērā divpadsmit Q400 tipa un četru 
Boeing 737-300 tipa lidmašīnu ekspluatācijas pārtraukšanu, 2020. gada beigās airBaltic kopumā ekspluatēja 25 A220-300 
tipa lidmašīnas. 

NODOKĻI  

2020. gadā Koncerna uzņēmumi nodokļos Latvijas republikai samaksāja EUR 20,7 miljonus. No samaksātajiem 
nodokļiem: 
EUR 11 miljoni bija sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja un darba ņēmēju daļa), 
EUR 6,4 miljoni bija iedzīvotāju ienākumu nodoklis, 
EUR 3,3 miljoni bija uzņēmumu ienākumu nodoklis, 
EUR 29 tūkstoši tika samaksāti citos nodokļos. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
DARBINIEKI 
Lidsabiedrībai bija jāpielāgojas COVID-19 pandēmijas un no tā izrietošo seku darbības samazināšanās radītajiem 
apstākļiem, kā rezultātā tika ievērojami samazināts darbinieku skaits atbrīvojot aptuveni 30% darbinieku. 

 

Šobrīd Koncerna uzņēmumos strādā vairāk nekā 24 dažādu tautību pārstāvji, vidējais darbinieku vecums ir 37 gadi, 
vidējais darba stāžs Koncernā – 8 gadi. Nodarbināto vīriešu un sieviešu proporcija ir 52/48. 

2020. gada 16. novembrī airBaltic pievienojās Latvijas Dažādības hartai. Latvijas Dažādības harta ir uzņēmumu un 
organizāciju brīvprātīga apņemšanās censties ievērot dažādības pārvaldības pamatprincipus un cieņpilnu iekļaušanu 
attiecībā uz saviem darbiniekiem un sabiedrību. airBaltic ir ceturtā lidsabiedrība Eiropā, kas parakstījusi Dažādības hartu, 
un šobrīd Latvijas Dažādības harta apvieno 50 uzņēmumus un organizācijas. 

Lidsabiedrība jau 9 gadus pēc kārtas ir atzīta par Labāko darba devēju transporta un loģistikas sektorā.  

AIR BALTIC CORPORATION AS  
Galvenie notikumi 2020. gadā 

¡ 2020. gada janvārī un februārī airBaltic sasniedza šajā periodā pārvadāto pasažieru skaita rekordu, pieaugums pret 
2019. gadu bija 18%.  

¡ COVID-19 pandēmijas dēļ lidsabiedrība pārtrauca komerclidojumus martā un ar ievērojami samazinātu piedāvāto 
sēdvietu skaitu atsāka tos maijā. Tomēr, ņemot vērā pandēmijas pastiprināšanos gada otrajā pusē, sākot ar augustu 
kapacitāte tika ievērojami samazināta. 

¡ Reaģējot uz COVID-19 izraisīto krīzi, lidsabiedrība aprīlī izstrādāja jaunu biznesa plānu - Destination 2025 CLEAN, 
pamatojoties uz kuru tika nolemts pārtraukt Boeing 737 flotes un Q400 flotes darbību un pilnībā pāriet uz Airbus 
A220-300 lidmašīnām. Tajā pašā laika posmā tika pieņemts lēmums atbrīvot 30% darbinieku. 

¡ Pamatojoties uz jauno biznesa plānu un, lai kompensētu COVID-19 pandēmijas izraisīto negatīvo ietekmi, 
lidsabiedrība veiksmīgi palielināja pašu kapitālu, piesaistot EUR 250 miljonus no Latvijas valdības, kā rezultātā tās 
līdzdalība Sabiedrībā palielinājās no 80,05% līdz 96,14%. 

¡ Ņemot vērā COVID-19 izaugsmes prognozes un jauno biznesa plānu Destination 2025 CLEAN, vasarā lidsabiedrība 
veica veiksmīgas pārrunas ar Airbus par izmaiņām A220 lidmašīnu piegādes plūsmā. Saskaņā ar jauno grafiku 
lidsabiedrība savā flotē pieņēma trīs jaunas A220 lidmašīnas, vienu septembrī un divas decembrī. 

¡ 2020. gada decembrī lidsabiedrība atvadījās no pēdējās Boeing 737 tipa lidmašīnas. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
AIR BALTIC CORPORATION AS (turpinājums) 
Maršrutu tīkls un stratēģija 

2020. gadā, sākoties COVID-19 pandēmijai, airBaltic ātri reaģēja un uzsāka jaunus lidojumus, kad tie bija atļauti un 
iespējami, savukārt situācijā, kad tika ieviesti jauni ierobežojumi, reaģēja, atceļot jau ieplānotos lidojumus. 
Lidsabiedrības vispārējā politika bija izvairīties no lidojumiem, ar kuru ieņēmumiem netiktu nosegtas mainīgās 
izmaksas. Šāda pieeja bija samērā veiksmīga, jo vidējais vietu piepildījuma slieksnis pie 2020. gada tiešajām 
mainīgajām izmaksām bija apmēram 30%. 

 

Galamērķu skaits no Baltijas valstu galvaspilsētām 
2019  

faktiskais 
2020 

faktiskais 
2021 

plānotais 
Rīga 72 55 69 
Tallina 11 11 11 
Viļņa 5 10 10 

Tirgus daļu attīstība 
Lidsabiedrības stratēģiskais mērķis ir kļūt par lielāko aviopārvadātāju visās trīs Baltijas valstīs. 2020. gada pirmajos divos 
mēnešos lidsabiedrība turpināja palielināt savu tirgus daļu – Rīgā un Viļņā tās tirgus daļa palielinājās par 1 procentpunktu, 
bet Tallinā par 5 procentpunktiem. Atlikušajā gada laikā lidsabiedrība turpināja nodrošināt aviopārvadājumus no visām 
trim Baltijas valstu galvaspilsētām, pastāvīgi veicot korekcijas lidojumu grafikā, sekojot dažādu valstu valdību ieviestajiem 
ierobežojumiem. Neraugoties uz ārkārtējiem tirgus apstākļiem, airBaltic kopumā izdevās palielināt savu tirgus daļu Tallinā 
un Viļņā. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
AIR BALTIC CORPORATION AS (turpinājums) 
Operatīvās darbības rādītāji 

COVID-19 krīzes rezultātā 2020. gadā lidsabiedrība ievērojami samazināja piedāvāto sēdvietu skaitu. Lidsabiedrība veica 
tikai trešdaļu no 2019. gadā izpildīto lidojumu skaita, bet, ņemot vērā maijā veikto pilnīgo pāreju uz vienotu A220 tipa 
floti, piedāvāto sēdvietu skaits bija aptuveni 40% salīdzinot ar 2019. gadu. Pēc tam, kad maijā sarežģītos apstākļos 
operatīvā darbība tika atsākta, lidsabiedrība vasaras sezonas trīs mēnešu periodā spēja nodrošināt 53% augstu vidējo 
sēdvietu piepildījumu. Bet, sākoties septembrim, kad Eiropā un Baltijā sākās pandēmijas otrais vilnis, vidējais sēdvietu 
piepildījums nokritās līdz nedaudz virs 30%, tomēr arī šāds vietu piepildījums joprojām ļāva nosegt lidsabiedrības mainīgās 
izmaksas.  

  2020 2019 Izmaiņas 
Kapacitātes rādītāji       
Lidmašīnu skaits gada beigās 37 39 (5%) 
Lidmašīnu izmantošanas laiks (blokstundas dienā uz vienu lidmašīnu) 3.69 8.76 (58%) 
Blokstundas 38 794 114 669 (66%) 
Lidojuma stundas 32 539 95 880 (66%) 
Lidojumi 22 342 62 748 (64%) 
Vidējais vienas lidmašīnas lidojumu skaits dienā 1.6 4.8 (66%) 
Vietu piedāvājums ('000) 2 776 6 855 (60%) 
Vidējais lidojuma garums (km) 1,057 973 9% 
Pieejamie vietu kilometri ('000 km) 2,818,585 7,515,010 (62%) 
Operatīvās darbības rādītāji       
RPK (ieņēmumu pasažieru kilometri) ('000) 1,455,488 5,697,281 (74%) 
Vietu piepildījums (%) 51.6% 75.8% (24.2pp) 
Pārvadātie pasažieri ('000) 1 341 5 049 (73%) 

 

 

Punktualitāte 

Ņemot vērā airBaltic sniegto pakalpojumu nozīmi Latvijā un Baltijā, airBaltic darbības galvenās prioritātes ir drošība, 
punktualitāte un pakalpojumu kvalitāte. Tikai pēc tam, kad ir izpildītas nozīmīgākās - lidojumu drošībai un cilvēku veselībai 
izvirzītās prasības, airBaltic pienākums ir nodrošināt darbības regularitāti un lidojumu punktualitāti. 
Viens no airBaltic galvenajiem mērķiem ir nodrošināt, ka 99% no plānotajiem lidojumiem tiek veikti paredzētajā laikā un 
ka tiek ievēroti pasažieru apkalpošanas kvalitātei izvirzītie augstie standarti. 2020. gadā airBaltic sasniedza 99,9% 
regularitātes koeficientu (2019: 99,6%), kas ir ļoti augsts rādītājs un lielisks airBaltic komandas sasniegums. 2020. gadā 
tika sasniegts 94,6% augsts 15 minūšu punktualitātes rādītājs (2019. gadā: 88.3%). COVID-19 krīzes dēļ  lidojumu skaits 
2020. gadā tika ievērojami samazināts un attiecīgi šis gads ir sarežģīti salīdzināms ar iepriekšējiem augstas aktivitātes 
gadiem. Pēdējos piecus gadus pēc kārtas airBaltic ir bijusi pasaules vispunktuālāko lidsabiedrību reitinga augšgalā.  
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
AIR BALTIC CORPORATION AS (turpinājums) 
Finanšu rādītāji 

2020. gadā lidsabiedrības ieņēmumi bija EUR 137,9 miljoni, kas ir par 73% mazāk nekā 2019. gadā. Vairāk nekā 41% no 
šiem ieņēmumiem tika gūti 2020. gada pirmajos divarpus mēnešos. Straujais ieņēmumu kritums, līdztekus būtiskām 
pastāvīgajām flotes finansēšanas un personāla izmaksām, rezultējās ievērojamos operatīvos zaudējumos. 

COVID-19 pandēmijas izraisītais ievērojamais aviācijas degvielas cenu kritums atstāja negatīvu ietekmi uz noslēgto 
degvielas cenu fiksēšanas līgumu pozīcijām. 2020. gadam airBaltic bija nodrošinājis 71,5 tūkstošus tonnas aviācijas 
degvielas par vidējo cenu USD 578 par tonnu, kas bija apmēram 39% no 2020. gadā plānotā degvielas patēriņa. Degvielas 
cenas riska fiksēšanas līgumi 2020. gadā radīja EUR 14,9 miljonu zaudējumus. Ņemot vērā ievērojamo nenoteiktību, kas 
turpināsies arī 2021. gadā, lidsabiedrība ir noslēgusi cenu fiksēšanas līgumus tikai par 6 tūkstošiem tonnu reaktīvās 
degvielas par vidējo cenu USD 528 par tonnu. 

2020. gada otrajā ceturksnī īstenotā personāla izmaksu un kapacitātes samazinājuma dēļ airBaltic spēja ietaupīt EUR 2 
miljonus mēnesī salīdzinot ar iepriekš plānoto 2020. gadam un EUR 1,5 miljonus mēnesī salīdzinot ar 2019. gadu. 

Zemāk esošajā tabula atspoguļo airBaltic EBITDAR1 un EBITDAR1 rentabilitāti 2020. gadā. Būtiski atzīmēt, ka airBaltic 
EBITDAR rentabilitāte janvārī un februārī (pirms COVID-19 krīzes sākuma) bija 6 procentpunktus augstāka nekā tajā pašā 
periodā 2019. gadā.  

 

2020. gadā lidsabiedrība cieta EUR 278 miljonus lielus zaudējumus, no kuriem EUR 103 miljoni bija saistīti ar lēmumu 
pārtraukt Q400 tipa flotes izmantošanu, zaudējumiem no aktīvu vērtības samazināšanās un neizdevīgu līgumu uzkrājumu 
atzīšanas. Ar  Q400 lidmašīnu tipu saistīto aktīvu vērtības samazinājums un uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem ietver 
izmaksas, kas saistītas ar nākotnes līzinga pamatsummas daļu, sagaidāmās lidmašīnu uzturēšanas un apkopes izmaksas, 
zaudējumus no rezerves daļu vērtības samazināšanās, kā arī izmaksas, kas saistītas ar lidmašīnu atgriešanu nomas līgumu 
beigās. Lai mazinātu iespējamos zaudējumu no Q400 flotes, lidsabiedrība ir uzsākusi dažādas mārketinga aktivitātes 
nolūkā piesaistīt apakšnomniekus, kas varētu šīs lidmašīnas izmantot savā flotē. Tomēr, ņemot vērā COVID-19 ietekmi, 
tirgū ir milzīgs Q400 tipa lidmašīnu piedāvājumus, tāpēc 2020. gada 31. decembrī atzītie uzkrājumi paredz, ka vienošanās 
ar apakšnomnieku netiks panākta. 

Citas būtiskas ārkārtas izmaksas ietver uzkrājumus pagātnes prasībām, kas saistītas ar bijušajiem akcionāriem un viņu 
kreditoriem par viņu saistībām, kas radās 2011. gadā un 2012. gadā, pret Mātes sabiedrību un Latvijas Republiku. Šie 
uzkrājumi tika izveidoti, jo, sarežģīta un ieilguša juridiskā procesa rezultātā, tika atsākta viena no tiesvedībām. Juridiskie 
konsultanti atzīst, ka ir pamatoti uzskatīt, ka lidsabiedrība veiksmīgi aizstāvēs savu pozīciju, un vadība uzskata, ka šī 
tiesvedība lidsabiedrībai neradīs turpmākus zaudējumus. Papildus, lidsabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus arī iespējamiem 
zaudējumiem no sagaidāmas vienošanās ar vienu no tās piegādātājiem.  
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
AIR BALTIC CORPORATION AS (turpinājums) 
(EUR tūkstoši, ja nav norādīts citādi) 2020 2019 Izmaiņas 
Finanšu rādītāji       
Kopējie ieņēmumi 137 915 503 281 (73%) 

Ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem 127 970 460 414 (72%) 
Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 116 102 425 723 (73%) 
Papildus ieņēmumi 11 868 34 691 (66%) 

EBITDAR1 (156 967) 124 698 (226%) 
EBITDAR1 rentabilitāte (114%) 25% (138.6pp) 
EBITDAR2 (53 808) 124 698 (143%) 
EBITDAR2 rentabilitāte (39%) 25% (63.8pp) 
EBIT (205 335) 26 559 (873%) 
Neto rezultāts (278 267) (7 729) 3 500% 
Neto aizņēmumi 645 974 691 073 (7%) 
Nauda un naudas ekvivalenti 147 981 123 217 20% 
        
Ieņēmumi uz vienu ieņēmumu pasažiera kilometru (yield) (EUR centi) 8.2 7.8 6% 
RASK (EUR centi) 5.26 6.83 (23%) 
CASK (EUR centi) (9.83) (6.49) 51% 
CASK, izņemot degvielas izmaksas (EUR centi) (8.18) (5.02) 63% 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
AIR BALTIC CORPORATION AS (turpinājums) 
Lidmašīnu flotes nomaiņa 

2020. gadā Sabiedrība papildināja lidsabiedrības floti  ar 3 papildus Airbus A220-300 tipa lidmašīnām, tādējādi kopējais 
A220 lidmašīnu skaits sasniedza 25. COVID-19 pandēmijas dēļ gada otrajā ceturksnī vadība nolēma pārtraukt Q400 un 
Boeing 737 lidmašīnu flotes ekspluatāciju. Decembra beigās no četrām Boeing 737 tipa lidmašīnām divas tika pārdotas un 
divas tika atgrieztas to iznomātājam. Šī ziņojuma datumā lidsabiedrības rīcībā ir 37 lidmašīnu flote - 25 A220-300 tipa un 
12 Q400 tipa lidmašīnas. 
Lai saskaņotu lidmašīnu piegādi ar paredzēto izaugsmi pēc COVID-19 krīzes beigām un jauno biznesa plānu Destination 
2025 CLEAN, lidsabiedrība 2020. gada trešajā ceturksnī veica veiksmīgas pārrunas ar Airbus par izmaiņām A220 lidmašīnu 
piegādes plūsmā. Saskaņā ar jauno piegādes grafiku, lidsabiedrība savu floti papildināja ar trim jaunām A220 lidmašīnām 
– vienu septembrī un divām decembrī, un 2021. gadā tiek plānota septiņu jaunu A220 lidmašīnu piegāde. 
Atjaunotajā biznesa plāna Destination 2025 CLEAN izvirzītais mērķis joprojām ir palielināt airBaltic floti līdz 50 lidmašīnām 
līdz 2024. gada beigām. 

 
 

 

 

Naudas plūsma un likviditāte  

2020. gada pirmajā pusē līdz brīdim, kad tika saņemts Latvijas valdības ieguldījums EUR 250 miljonu apmērā, lidsabiedrība 
īstenoja vairākas aktivitātes, kas bija saistītas ar naudas un likviditātes saglabāšanu, no kurām būtiskākās bija lidmašīnu 
līzinga maksājumu īstermiņa atlikšana, citu piegādātāju rēķinu apmaksas atlikšana, kā arī daļēja algu izmaksu apturēšana 
lidsabiedrības augstākā un vidējā līmeņa darbiniekiem. 
Pēc veiksmīgās pamatkapitāla palielināšanas un likviditātes nodrošināšanas lidsabiedrība spēja atmaksāt visus atliktos 
maksājumus piegādātājiem un finansētājiem, kā arī spēja segt visas turpmākās saistības to termiņos. 
2020. gadā būtisku negatīvu ietekmi uz naudas plūsmu atstāja nepieredzēti lielas atmaksas pasažieriem – kopumā 
lidsabiedrība saviem pasažieriem par atceltajiem reisiem atmaksāja vairāk nekā EUR 65 miljonus. Turklāt, ņemot vērā 
neskaidrību par nākotnes lidojumiem, būtiski mainījās tendences biļešu iegādei – lielākā daļa rezervāciju tika veiktas 
lidojumiem nākamajām trim līdz četrām nedēļām. Šie divi faktori kopā atstāja būtisku negatīvu ietekmi uz apgrozāmajiem 
līdzekļiem. 2020. gada 31. decembrī lidsabiedrībai nebija kavētu kompensācijas maksājumu. 
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AIR BALTIC CORPORATION AS (turpinājums) 

Lidsabiedrības prognozes šī ziņojuma parakstīšanas dienā paredz, ka tās naudas izmaksas ļoti ierobežotas darbības 
apstākļos, kādi bija 2020. gada ceturtajā ceturksnī, ir EUR 18 miljoni mēnesī. 
Ja atveseļošanās no COVID-19 krīzes sāksies 2021. gada otrajā ceturksnī, tad naudas atlikums EUR 147,9 miljonu apmērā 
2020. gada beigās būs pietiekams, lai lidsabiedrība spētu nodrošināt pietiekamu likviditāti 2021. gadam. Tomēr, ja Eiropas 
gaisa pārvadājumu tirgū ierobežojumi paliks spēkā visu 2021.gada vasaras periodu, nevar izslēgt, ka lidsabiedrībai būs 
nepieciešams papildu finansējums.  
EUR tūkstoši 2020 2019 Izmaiņas 
Naudas un naudas ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 123 217 5 774 117 443 
Pamatdarbības naudas plūsma (90 784) 85 554 (176 338) 
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (26 053) (38 116) 12 063 
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 141 601 70 005 71 596 
Naudas atlikums pārskata gada beigās 147 981 123 217 24 764 
Akcionāru struktūra un pašu kapitāls 
2020. gadā akcionāru struktūra mainījās, jo Latvijas valdība veica ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā EUR 250 miljonu 
apmērā. Tā rezultātā valdības līdzdalības daļa pamatkapitālā palielinājās līdz 96,14%. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. 
gada 3. jūlija lēmumu lietā Nr. SA.56943 valdībai nākamo 5 līdz 7 gadu laikā tās līdzdalība kapitālā ir jāsamazina līdz vismaz 
80%. Lai nodrošinātu šādas atsavināšanas iespēju, lidsabiedrība nākamo trīs gadu laiku visticamāk centīsies uzsākt 
sākotnējā publiskā piedāvājuma procesu. 

 
Līdzdalības daļa A kategorijas 

akcijas 
B kategorijas 

akcijas 
C kategorijas 

akcijas 

 
Akciju kapitāls 

 % TEUR 
Latvijas Republika 96.14 205 318 668 715 681 616 352 955 152 455 319 
Aircraft Leasing 1 SIA 3.86 51 152 036 - - 51 152 
Citi 0.0002 2 120 - - 2 

 100 256 472 824 715 681 616 352 955 152 506 473 
Juridiskie riski 
Šī pārskata sastādīšanas brīdī airBaltic ir iesaistīta vairākās tiesvedībās, kas sīkāk aprakstītas 30. (b) piezīmē. AirBaltic 
vadība ar savu konsultantu un vairāku cienījamu advokātu biroju palīdzību stingri uzrauga statusu un stratēģiju katrā no 
tiesvedības procesiem. Vadība nevar būt pārliecināta par katras atsevišķas tiesvedības iznākumu. Tomēr vadība uzskata, 
ka ir izmantota piesardzīga pieeja, lai novērtētu visus hipotētiski negatīvos lēmumus, un ir veikti nepieciešamie pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka netiek apdraudēti Sabiedrības aktīvi un darbība. 

Zaudējumu segšana  
Mātes sabiedrības valde ierosina šī gada zaudējumus segt ar nākamajos gados gūto peļņu. 

BALTIJAS KRAVU CENTRS SIA 

Baltijas Kravu Centrs SIA darbojas starptautiskajā lidostā „Rīga” kopš 2001. gada 1. februāra. Meitas uzņēmums ir lielākais 
kravu apstrādes uzņēmums Rīgas lidostā pēc kravu apgrozījuma un apkalpoto lidojumu skaita. Pārskata gadā uzņēmuma 
darbību ietekmēja vīrusa COVID-19 izplatība un pasažieru lidojumu ierobežojumi. Reaģējot uz gaisa transporta tirgus 
izmaiņām, uzņēmums apkalpoja kravas lidmašīnas un kravas čartera lidojumus, iesaistoties vitāli svarīgu medicīnisko 
aizsardzības līdzekļu piegādes ķēdē uz Latviju. Lai pielāgotos ikdienas kravu plūsmas samazinājumam, uzņēmumā tika 
samazināts darbinieku skaits. 
Pārskata gadā meitas uzņēmums apstrādāja 7 817 tonnas kravas un pasta sūtījumus, kas ir par 50% mazāk nekā 2019. 
gadā. Kopējie ieņēmumi samazinājās līdz EUR 587 tūkstošiem. Ņemot vērā situāciju vietējo pārvadājumu tirgū, tranzīta 
pasta sūtījumi un kravu pārvadājumi 2020. gadā pieauga, kā rezultātā vidējie ieņēmumi par tonnu kravu un pasta sūtījumu 
bija zemāki. 2020. gada rezultāts ir zaudējumi EUR 185 tūkstošu apmērā. 
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LOYALTY SERVICES SIA 

Loyalty Services SIA tika dibināta 2010. gada 11. februārī ar mērķi pārņemt AS Air Baltic Corporation lojalitātes programmu 
un turpināt tās attīstību. Pēdējos gados Loyalty Services SIA galvenā uzmanība tika pievērsta individuāli izstrādātiem 
lojalitātes risinājumiem ar ceļošanu saistītiem uzņēmumiem un mazumtirgotājiem. 2020. gada pirmajā ceturksnī meitas 
uzņēmums veiksmīgi turpināja iepriekšējo biznesa stratēģiju. 
Tomēr, ņemot vērā COVID-19 ietekmi uz tūrisma nozari, vadība uzsāka sava lielākā partnera airBaltic lojalitātes 
programmas pārskatīšanu (vēl vairāk vienkāršojot un pielāgojot to airBaltic klientu vajadzībām). Ieņēmumu kritums kopš 
2020. gada marta bija vērā ņemams. Ņemot vērā daudzās jomās noteiktos ierobežojumus saistībā ar vīrusa izplatības 
mazināšanu, vairāki partneri uzsāka sadarbības līgumu laušanas procesu. Šie notikumi lika izvērtēt vai turpināt vadīt un 
attīstīt sarežģītu koalīcijas modeli ar vairākiem partneriem no dažādām industrijām Baltijas valstīs. Pēc rūpīgas analīzes 
vadības rekomendācija bija restrukturizēt meitas sabiedrības uzņēmējdarbības modeli. Šī gada pārskata parakstīšanas 
brīdī vadība vēl ir restrukturizācijas izvērtēšanas procesā, taču plānots, ka 2021. gada laikā vadība pieņems galīgo lēmumu 
par koalīcijas lojalitātes pakalpojumu apjomu un veidu. 
Pārskata gada zaudējumi bija EUR 776 tūkstoši, ko izraisīja ar COVID-19 pandēmiju saistītā tirgus situācija un meitas 
uzņēmumu pārstrukturēšana (apvienošana un sekojoša likvidācija) Somijā. 

AIR BALTIC TRAINING SIA 

Air Baltic Training SIA (turpmāk tekstā – ABT) tika dibināta 2010. gadā. ABT pamatdarbība ir dažādu ar aviāciju saistītu 
apmācību sniegšana. 2020. gada 1. ceturksnis bija veiksmīgs, un rezultāti bija labāki nekā plānots. Pirmā ceturkšņa beigās, 
iesākoties COVID-19 pirmajam vilnim, visas apmācības tika atliktas. ABT vadība pielāgojās jaunajai situācijai, teorētiskās 
apmācības organizējot attālināti. Ievērojot atbildīgo iestāžu rekomendācijas, praktiskās apmācības tika atsāktas 2020. 
gada maijā. Pilotu akadēmija aktīvo lidojumu sezonu izmantoja pilnībā, sasniedzot augstākus produktivitātes rezultātus 
nekā iepriekšējos gados. Ceļošanas ierobežojumu dēļ ar B737 simulatoru saistītās apmācību jauda samazinājās par 95% 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.   
2020. gadā tika nodibināts lidmašīnu apkopes centrs Liepājas lidostā. 2020. gada trešā ceturkšņa beigās ABT saņēma 
Diamond lidmašīnu servisa centra atzinumu. Servisa centrs ļaus piesaistīt vairāk klientu no tuvējām valstīm – Lietuvas, 
Igaunijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Krievijas. 
Lai nodrošinātu pilnu pakalpojumu spektru aviācijas tehniskajā jomā, 2020. gadā tika izveidota Tehniskās apkopes 
apmācību organizācija PART-147. Šī struktūrvienība nodarbosies ar tehniskās apkalpošanas personāla ar vai bez 
iepriekšējas pieredzes aviācijā apmācību un sertifikāciju. Paralēli Tehniskās apkopes apmācību organizācijas izveidošanai, 
tika nodibināta arī sava lidotspējas uzturēšanas organizācija – CAMO. 
Pārskata gads tika noslēgts ar zaudējumiem EUR 57 907 apmērā, kuri radušies COVID-19 pandēmijas radītās tirgus 
situācijas dēļ. 

AVIATION CREW RESOURCES AS 

Aviation Crew Resources AS tika dibināta 2012. gadā  ar mērķi nodrošināt aviācijas tirgū pieaugošo pieprasījumu pēc augsti 
kvalificētiem pilotiem. Sabiedrības galvenās aktivitātes ir saistītas ar aviācijas personāla ārpakalpojuma sniegšanu. 2020. 
gadā ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniedza EUR 26,8 miljonus un pārskata gadu tā noslēdza ar EUR 665 
tūkstošus lielu neto peļņu. Gads bija izaicinājumu pilns COVID-19 uzliesmojuma dēļ, pieprasījums pēc gaisa satiksmes 
pakalpojumiem bija vēsturiski zems, kā rezultātā tirgū izveidojās pilotu pārpalikums. Tas ietekmēja meitas uzņēmuma 
darbību, galvenokārt koncentrējoties uz pilotu skaita samazināšanu un darbības stabilitātes nodrošināšanu. 

DARBĪBAS TURPINĀŠANA 

Mātes sabiedrības valde uzskata, ka darbības turpināšanas princips ir piemērojams šo finanšu pārskatu sastādīšanā. 
Papildus apsvērumi un analīze par darbības turpināšanas principa piemērojamību ir aprakstīti finanšu pārskata 2. b) 
piezīmē. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  
APSTĀKĻI UN NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi notikumi, kas varētu 
būtiski ietekmēt Koncerna un Mātes sabiedrības finanšu stāvokli 2020. gada 31. decembrī un kas būtu atspoguļojami šajā 
pārskatā. 

NEFINANŠU PAZIŅOJUMS  

Air Baltic Corporation AS nefinanšu paziņojums ir sagatavots, izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma 564 . panta 
prasības.  
Nefinanšu paziņojums sagatavots atbilstoši GRI Standardu prasībām  
Pilns korporatīvās sociālās atbildības (KSA) jomu raksturojums, apraksts par KSA politikām un procedūrām, to īstenošanas 
rezultātiem un pārvaldīšanu, kā arī nefinanšu rādītāji ir iekļauti 2020. gada airBaltic Ilgtspējas pārskatā. Minētais pārskats 
ir publiski pieejams airBaltic interneta vietnē https://www.airbaltic.com/lv-LV/index. Ilgtspējas pārskatā informācija ir 
sagatavota atbilstoši GRI Standardu pamata prasībām.  
Ilgtspējas pārskatā ir aplūkoti tādi jautājumi kā korporatīvā sociālā atbildība, atbildīga pārvaldība, vide, darbinieki un darba 
vide, sabiedrība un citi. 
 
 

ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU  
Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, 2020. gada finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Mātes 
sabiedrības un Koncerna aktīviem, saistībām, finanšu stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmām. Vadības 
ziņojumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 
 
 
 
 
 

    

MARTIN ALEXANDER GAUSS  VITOLDS JAKOVĻEVS  PAULS CĀLĪTIS 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  Valdes loceklis 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
 
 
               AIR BALTIC                       KONCERNS 

   2020 2019 2020 2019 
  Pielikums TEUR TEUR TEUR TEUR 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI      
Ieņēmumi 5 135 934 500 001 138 921 502 255 
Citi ieņēmumi  1 981 3 280 3 667 6 700 

  137 915 503 281 142 588 508 955 
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS      

Degviela  (46 523) (110 461) (46 523) (110 461) 
Lidostu, lidmašīnu apkalpošanas un aeronavigācijas 
pakalpojumi  (39 782) (106 696) (39 782) (106 696) 
Amortizācija un nolietojums  (63 553) (69 948) (64 624) (70 938) 
Pārdošanas un reklāmas izmaksas  (17 517) (42 574) (18 038) (43 458) 
Neto zaudējumi no vērtības samazinājuma postenim 
Tiesības lietot aktīvus   (72 891) - (72 891) - 
Personāla izmaksas 6 (32 473) (41 336) (58 009) (74 535) 
Pilotu noma  (25 726) (35 630) - (1 162) 
Lidmašīnu noma  (7 595) (22 804) (7 595) (22 804) 
Lidmašīnu tehniskā apkope  (17 237) (21 921) (17 237) (21 921) 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7 (40 901) (16 585) (40 581) (20 970) 
Pasažieru apkalpošana  (2 519) (7 922) (2 519) (7 922) 
Prasījumu kompensācijas  687 4 542 687 4 542 
Operatīvās darbības izdevumi  (366 030) (471 335) (367 112) (476 325) 
Uzkrājums tiesvedībām  12 (11 500) 6 755 (11 500) 6 755 

  (377 530) (464 580) (378 612) (469 570) 
FINANŠU IEŅĒMUMI / (IZMAKSAS)      

Finanšu izmaksas 9 (49 478) (41 194) (49 727) (41 348) 
Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām, neto  22 780 (5 387) 22 775 (5 397) 
Finanšu ieņēmumi 11 126 151 108 122 

  (26 572) (46 430) (26 844) (46 623) 
Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās 
meitas sabiedrībā 10 (12 080) - - - 

ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻIEM  (278 267) (7 729) (262 868) (7 238) 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 13 - - (1 729) (1 876) 

PĀRSKATA GADA ZAUDĒJUMI  (278 267) (7 729) (264 597) (9 114) 
 
 
Pielikums no 117. līdz 155. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS 
  
                         AIR BALTIC                         KONCERNS 

   2020 2019  2020 2019 
  Pielikums TEUR TEUR TEUR TEUR 

PĀRSKATA GADA ZAUDĒJUMI   (278 267) (7 729) (264 597) (9 114) 

Posteņi, kas pārklasificējami uz pelņu vai zaudējumiem nākamajos periodos 
  

(Zaudējumi) / peļņa no naudas plūsmas riska 
ierobežošanas rezerves izmaiņām  (480) 1 839 (480) 1 839 
Peļņa no riska ierobežošanas darījumiem, kas 
pārklasificēta uz peļņu vai zaudējumiem 20 (1 839) (288) (1 839) (288) 

  (2 319) 1 551 (2 319) 1 551 

Pārvērtētās pamatlīdzekļu vērtības nolietojums  (310) (310) 255 (233) 

KOPĀ CITI VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI PĀRSKATA GADĀ (2 629) 1 241 (2 064) 1 318 

PĀRSKATA GADĀ ATZĪTIE VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI (280 896) (6 488) (266 661) (7 796) 
 
 
Pielikums no 117. līdz 155. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

112



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

 
 

BILANCE 

        AIR BALTIC         KONCERNS 
  31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 Pielikums TEUR TEUR TEUR TEUR 
AKTĪVI       
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI      

Pamatlīdzekļi 14 631 853 701 885 639 447 708 511 
Ieguldījumu īpašumi 15 2 850 4 930 - - 
Nemateriālie ieguldījumi 16 18 029 18 084 18 566 18 886 
Līdzdalība meitas sabiedrību pamatkapitālā un 
citas investīcijas 17 1 647 13 719 3 3 
Pircēju, pasūtītāju un citi parādi 19 82 931 65 095 83 114 66 183 

  737 310 803 713 741 130 793 583 
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI      

Krājumi 21 4 963 6 759 5 054 6 863 
Pircēju, pasūtītāju un citi parādi 19 48 108 45 674 46 552 45 132 
Atvasinātie finanšu instrumenti 20 - 1 839 - 1 839 
Nauda 22 147 981 123 217 148 305 123 819 

   201 052 177 489 199 911 177 653 
KOPĀ AKTĪVI  938 362 981 202 941 041 971 236 

      
PASĪVI      
PAŠU KAPITĀLS      

Akciju kapitāls 23 506 473 256 473 506 473 256 473 
Pārējie ieguldījumi 23 2 299 2 511 2 299 2 511 
Pārvērtēšanas rezerve  3 657 3 967 3 797 3 542 
Reorganizācijas rezerve  1 932 1 932 - - 
Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve 20 (480) 1 839 (480) 1 839 
Uzkrātie zaudējumi:      

iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi  (220 983) (213 254) (230 453) (221 339) 
pārskata gada zaudējumi  (278 267) (7 729) (264 597) (9 114) 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS  14 631 45 739 17 039 33 912 
      

SAISTĪBAS      
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS      

Nomas saistības 24 500 052 520 826 500 052 520 826 
Aizņēmumi 24 233 300 232 506 233 300 234 743 
Uzkrājumi 25 54 703 20 007 54 703 20 007 
Nodokļi 27 4 627 - 4 837 - 

  792 682 773 339 792 892 775 576 
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS      

Parādi piegādātājiem un citi parādi 26 42 450 62 688 38 772 60 222 
Nomas saistības 24 60 603 60 958 60 603 60 958 
Līgumsaistības 28 25 952 37 465 26 572 38 209 
Nodokļi 27 1 564 1 013 2 095 1 790 
Aizņēmumi 24 - - 2 588 569 
Atvasinātie finanšu instrumenti 20 480 - 480 - 

  131 049 162 124 131 110 161 748 
KOPĀ SAISTĪBAS  923 731 935 463 924 002 937 324 
KOPĀ PASĪVI  938 362 981 202 941 041 971 236 
 
 
Pielikums no 117. līdz 155. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.  
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
                  AIR BALTIC                      KONCERNS 
  2020 2019 2020 2019 
 Pielikums TEUR TEUR TEUR TEUR 
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      
ZAUDĒJUMI  pirms nodokļiem  (278 267) (7 729) (262 868) (7 238) 
Korekcijas:      

Neto zaudējumi no vērtības samazinājuma tiesībām 
lietot aktīvus  72 891 - 72 891 - 
Nolietojums 14 61 985 68 976 62 826 69 746 
Neto procentu izmaksas  47 904 40 223 48 056 40 360 
Izmaiņas uzkrājumos un finanšu saistībās 25 33 203 (6 755) 33 204 (6 755) 
Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās 
meitas sabiedrībā  12 080 - - - 
Amortizācija 16 1 568 972 1 798 1 198 
Zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu pārdošanas 84 (578) 231 (522) 
(Peļņa) / zaudējumi no valūtas kursu svārstībām  (23 288) 6 967 (23 288) 6 966 
Ieguldījumu īpašumu patiesās vērtības korekcija  2 080 (2 133) - - 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS (ZAUDĒJUMI) / PEĻŅA PIRMS 
APGROZĀMĀ KAPITĀLA IZMAIŅĀM (69 760) 99 943 (67 150) 103 755 

Pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / 
(palielinājums)  3 388 (21 407) 4 623 (20 435) 
Krājumu samazinājums / (pieaugums)  1 796 (1 262) 1 808 (1 260) 
Depozītu un naudas ar ierobežojumiem palielinājums  (544) (3 782) (545) (3 780) 
Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 
(samazinājums) / pieaugums  (25 664) 12 062 (24 829) 10 296 
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis  - - (3 254) (1 251) 

PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA (90 784) 85 554 (89 347) 87 325 
      

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (24 594) (32 415) (25 947) (34 745) 
Avansa maksājumi par lidmašīnām  (16 227) (30 622) (16 227) (30 622) 
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  8 544 8 101 8 544 8 101 
Avansa maksājumu atmaksa par lidmašīnām  6 217 16 816 6 217 16 817 
Procentu ieņēmumi  15 8 15 8 
Akciju iegāde  (8) (4) - - 

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA  (26 053) (38 116) (27 398) (40 441) 
      

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      
Ieņēmumi no pamatkapitāla palielināšanas  250 000 - 250 000 - 
Nomas saistību maksājumi 24 (60 394) (54 146) (60 394) (54 146) 
Samaksātie procenti  (48 005) (34 905) (48 142) (35 039) 
Saņemtie aizņēmumi 24 - 220 647 - 221 352 
Aizņēmumu atmaksa 24 - (61 591) (233) (61 966) 

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA  141 601 70 005 141 231 70 201 

Neto naudas palielinājums  24 764 117 443 24 486 117 085 

Naudas atlikums pārskata gada sākumā 
 

123 217 5 774 123 819 6 734 
NAUDAS ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 22 147 981 123 217 148 305 123 819 
 
Pielikums no 117. līdz 155. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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AIR BALTIC PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 
 
 

 
Akciju 

kapitāls 
Pārējie 

ieguldījumi 
Pārvērtēša-
nas rezerve 

Reorgani-
zācijas 
rezerve 

Naudas 
plūsmas 

riska 
ierobežo-

šanas 
rezerve 

Uzkrātie 
zaudējumi 

Pārskata 
gada peļņa /  
(zaudējumi) KOPĀ 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

31.12.2018. 256 473 2 462 4 277 1 932 288 (218 632) 5 378 52 178 
VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI 

 Pārskata gada zaudējumi - - - - - - (7 729) (7 729) 
 Citi visaptverošie ienākumi - - (310) - 1 551 - - 1 241 

KOPĒJIE VISAPTVEROŠIE 
IENĀKUMI - - (310) - 1 551  (7 729) (6 488) 
Valūtas kursu svārstību 
rezultāts - 49 - - - - - 49 
Iepriekšējā gada rezultāta 
sadale - - - - - 5 378 (5 378) - 

31.12.2019. 256 473 2 511 3 967 1 932 1 839 (213 254) (7 729) 45 739 

VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI 
 Pārskata gada zaudējumi - - - - - - (278 267) (278 267) 
 Citi visaptverošie ienākumi - - (310) - (2 319) - - (2 629) 

KOPĒJIE VISAPTVEROŠIE 
IENĀKUMI - - (310) - (2 319) - (278 267) (280 896) 
Pamatkapitāla palielināšana  
(skatīt 23. piezīmi) 250 000 - - - - - - 250 000 
Valūtas kursu svārstību rezultāts - (212)  - - - - (212) 
Iepriekšējā gada rezultāta sadale - - - - - (7 729) 7 729 - 

31.12.2020. 506 473 2 299 3 657 1 932 (480) (220 983) (278 267) 14 631 
 
 
Pielikums no 117. līdz 155. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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KONCERNA PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 
 
 

 
Akciju 

kapitāls 
Pārējie 

ieguldījumi 
Pārvērtēša-
nas rezerve 

Naudas 
plūsmas 

riska 
ierobežoša-
nas rezerve 

Uzkrātie 
zaudējumi 

Pārskata 
gada peļņa /  
(zaudējumi) KOPĀ 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

31.12.2018. 256 473 2 462  3 775 288 (224 299) 2 960 41 660 
VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI 

 Pārskata gada zaudējumi - - - - - (9 114) (9 114) 
 Citi visaptverošie ienākumi - - (233) 1 551 - - 1 318 

KOPĒJIE VISAPTVEROŠIE 
IENĀKUMI - - (233) 1 551 - (9 114) (7 796) 
Valūtas kursu svārstību 
rezultāts - 49 - - - - 49 
Iepriekšējā gada rezultāta 
sadale - - - - 2 960 (2 960) - 

31.12.2019. 256 473 2 511 3 542 1 839 (221 339) (9 114) 33 912 

VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI 
 Pārskata gada zaudējumi - - - - - (264 597) (264 597) 
 Citi visaptverošie ienākumi - - 255 (2 319) - - (2 064) 

KOPĒJIE VISAPTVEROŠIE 
IENĀKUMI - - 255 (2 319) - (264 597) (266 661) 
Pamatkapitāla palielināšana  
(skatīt 23. piezīmi) 250 000 - - - - - 250 000 
Valūtas kursu svārstību     
rezultāts - (212) - - - - (212) 
Iepriekšējā gada rezultāta 
sadale - - - - (9 114) 9 114 - 

31.12.2020. 506 473 2 299 3 797 (480) (230 453) (264 597) 17 039 
 
 
Pielikums no 117. līdz 155. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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PIELIKUMS 
1. INFORMĀCIJA PAR KONCERNA SABIEDRĪBĀM 
AS „Air Baltic Corporation (turpmāk – airBaltic, lidsabiedrība, Sabiedrība vai Mātes sabiedrība) ir lidsabiedrība, kas 
reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1995. gada 8. februārī. AS „Air Baltic Corporation’  juridiskā adrese ir 
Tehnikas iela 3, Lidosta Rīga, Mārupes novads, Latvija. AS Air Baltic Corporation, kas ir airBaltic koncerna Mātes sabiedrība, 
lielākie akcionāri ir Latvijas Republika, kam pieder 96,14% Sabiedrības akciju un SIA Aircraft Leasing 1, kam pieder 3,86% 
Sabiedrības akciju. Air Baltic Corporation AS ir Latvijas nacionālā aviokompānija. Air Baltic Corporation AS ir koncerna 
(turpmāk – Koncerns) mātes sabiedrība. Koncernā ir iekļautas sekojošas meitas sabiedrības (turpmāk – Koncerna 
sabiedrības) (skatīt 17. piezīmi): 
- Baltijas Kravu Centrs SIA, 
- Aviation Crew Resources AS, 
- Air Baltic Training SIA, 
- Loyalty Services SIA. 

Konsolidētie un AS “Air Baltic Corporation” 2020. gada finanšu pārskati (turpmāk kopā – finanšu pārskati) ir apstiprināti 
ar Mātes sabiedrības valdes lēmumu 2021. gada 13.aprīlī. 

2. NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS 
a) Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un standartu skaidrojumiem, kurus 
izdevusi Starptautiskā finanšu standartu Interpretācijas komiteja un kuri pieņemti lietošanai ES (SFPS).  
AS Air Baltic Corporation finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu, kas modificēts, 
izmantojot pārvērtēšanu patiesajā vērtībā atvasinātajiem finanšu instrumentiem un ieguldījumu īpašumiem, kā arī 
atsevišķu pamatlīdzekļu kategoriju atzīšanu pārvērtētajā vērtībā. Konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar 
sākotnējo izmaksu uzskaites principu, kas modificēts, izmantojot pārvērtēšanu patiesajā vērtībā atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem, kā arī atsevišķu pamatlīdzekļu kategoriju atzīšanu pārvērtētajā vērtībā. Finanšu pārskatos iekļautās 
summas norādītas tūkstošos eiro (TEUR), ja nav norādīts citādi.  

Standarti un grozījumi kas stājās spēkā pārskata gadā, kas sākas 2020. gada 1. Janvārī 
- Izmaiņas Finanšu ziņošanas Konceptuālajā ietvarā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai 

vēlāk). Pārskatītais Konceptuālais ietvars iekļauj jaunu sadaļu par novērtēšanu; vadlīnijas ziņojot par finanšu 
rezultātiem; uzlabotas definīcijas un skaidrojumus – īpaši attiecībā uz saistības definīciju; kā arī skaidrojumus par tik 
nozīmīgām jomām kā pārvaldības loma, piesardzība un ar finanšu ziņošanu saistītā novērtēšanas nenoteiktība. 

- Izmaiņas 1. SGS un 8. SGS – Būtiskuma definīcija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk). 
Grozījumi skaidro būtiskuma definīciju un tās pielietošanu, iekļaujot iepriekš dažādos standartos izkaisītās vadlīnijas 
pašā definīcijā. Papildus ir papildināti skaidrojumi, kas iepriekš bija pieejami kopā ar definīciju. Turklāt, grozījumi 
nodrošina vienotu būtiskuma definīciju visā SFPS ietvarā. Informācija ir būtiska, ja tās neuzrādīšana, kļūdaina vai 
nepatiesa uzrādīšana var ticami ietekmēt lēmumus, kurus, balstoties uz šiem finanšu pārskatiem, kas sniedz 
informāciju par noteiktu ziņojošo vienību, pieņem vispārējā mērķa finanšu pārskatu pamata lietotāji. 
 

- Grozījumi 16. SFPS – Nomas līgumu koncesijas kas saistītas ar COVID-19 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020. 
gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi paredz nomniekiem (bet ne iznomātājiem) iespēju izmantot atbrīvojumu no 
standarta prasības novērtēt, vai ar COVID-19 saistītas koncesijas ir nomas līguma modifikācija. Nomnieki var izvēlēties 
īres koncesijas uzskaitīt tāpat kā tad, ja tās nebūtu nomas līguma modifikācijas. Attiecīgi daudzos gadījumos koncesija 
tiks uzskaitīta kā mainīgs nomas maksājums. Praktiskā grāmatvedības metode attiecas tikai uz īres koncesijām, kas 
rodas tieši COVID-19 pandēmijas rezultātā, un tikai tad, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi: izmaiņu nomas maksājumos 
ietvaros pārskatītā nomas maksa būtībā ir tāda pati kā vai mazāka par nomas maksājumu tieši pirms izmaiņām; jebkurš 
nomas maksājumu samazinājums ietekmē tikai maksājumus, kas maksājami 2021. gada 30. jūnijā vai pirms tā; un nav 
būtisku izmaiņu citos nomas noteikumos. Ja nomnieks izvēlas piemērot praktisko grāmatvedības metodi, tā ir 
konsekventi jāpiemēro visiem nomas līgumiem ar līdzīgām īpašībām un līdzīgos apstākļos. Šis grozījums jāpiemēro 
retrospektīvi saskaņā ar 8. SFPS, taču nomniekiem nav jāpārrēķina iepriekšējo periodu dati vai jāsniedz informācija 
saskaņā ar 8. SFPS 28. punkta f) apakšpunktu. 
Lidmašīnu tehniskās apkopes angāra īrei no 2020. gada maija COVID-19 pandēmijas rezultātā tika piemērota praktiskā 
uzskaites metode, kas noteikta 16. SFPS grozījumos. Vienošanās starp pusēm tika panākta pārskata gadā, tādējādi 
pozitīvi ietekmējot peļņas un zaudējumu aprēķinu par kopējo vērtību EUR 363 tūkstoši. Pozitīva ietekme bija arī uz 
Naudas plūsmas pārskata pozīciju Pamatdarbības naudas plūsma, to samazinot par EUR 363 tūkstošiem. 

Nav citu jaunu vai pārskatītu standartu vai interpretāciju, kas pirmoreiz būtu spēkā attiecībā uz finanšu gadu, kas sākas 
2020. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma un kam varētu būt būtiska ietekme uz Mātes sabiedrību un Koncernu.  
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a) Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes (turpinājums) 
Standarti un grozījumi kas stājas spēkā pārskata gados kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, vai nav apstiprināti lietošanai 
ES 
- Grozījumi 1. SGS – Īstermiņa un ilgtermiņa saistību klasifikācija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī 

vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES). 
- Grozījumi 16. SGA, 37. SGS un 3. SFPS un Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018-2020 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2022. 

gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES). 
Nav citu vēl spēkā neesošu jaunu vai pārskatītu standartu vai interpretāciju, kam varētu būt būtiska ietekme uz Mātes sabiedrību 
un Koncernu. 
b) Darbības turpināšana 
Mātes sabiedrības valde uzskata, ka darbības turpināšanas princips ir piemērojams šo finanšu pārskatu sastādīšanā. 
Pastāv būtiska nenoteiktība, ko rada ar COVID-19 saistīto starptautisko ceļojumu ierobežojumu turpināšanās un pietiekama 
finansējuma pieejamība gadījumā, ja nākamo 12 mēnešu laikā airBaltic darbība atjaunosies lēnāk nekā gaidīts. 
Šī ziņojuma sagatavošanas laikā joprojām pastāv ievērojama neskaidrība par to, cik lielā mērā COVID-19 pandēmija ietekmēs 
starptautisko, un jo īpaši Eiropas tūrisma nozari 2021. gadā un turpmākajos gados. Lidsabiedrība ir apsvērusi trīs galvenos 
nākamo 12 mēnešu scenārijus - pesimistisku, reālistisku un optimistisku. Reālistiskais scenārijs paredz pakāpenisku 
atveseļošanos 2021. gada otrajā un trešajā ceturksnī un tas nav pretrunā ar vairāku nozares ekspertu, piemēram, IATA, 
Eurocontrol un citām, pēdējos mēnešos publicētajām prognozēm un nākotnes perspektīvām. Šis scenārijs balstās uz jaunākajām 
prognozēm par veiksmīgu vakcinācijas procesu Eiropā nākamajos mēnešos un paredz, ka paralēli un pakāpeniski tiks atcelti 
Eiropas valstu valdību ieviestie ceļošanas ierobežojumi. Reālistiskajā scenārijā arī tiek pieņemts, ka, pastāv ievērojams 
pieprasījums pēc atpūtu ceļojumiem, un pasažieri savus ārvalstu ceļojumus sākotnēji rezervēs samērā īsu laika periodu iepriekš, 
un vēlāk, pieaugot uzticībai, atgriezīsies pie ierastās prakses un ceļojumu rezervācijas 2022. gada ziemas un pavasara ceļojumiem 
veiks vairākus mēnešus iepriekš. Šie faktori kopā ar pieņēmumu, ka Eiropā no 2021. gada 3. ceturkšņa netiks ieviesti jauni plaša 
mēroga ceļošanas ierobežojumi, lidsabiedrībai varētu nodrošināt naudas plūsmu, kas ir pietiekama 2021. gada un 2022. gada 
ziemas sezonai nepieciešamās likviditātes nodrošināšanai, bez papildu ārēja finansējuma piesaistīšanas. Šī ziņojuma 
parakstīšanas dienā vadība prognozē, ka naudas atlikums 2021. gada beigās būs robežās no EUR 25 miljoniem līdz EUR 45 
miljoniem, pieņemot, ka tiek realizēts reālistiskais vai optimistiskais scenārijs 2021. gadam. Ja naudas atlikums samazinātos zem 
EUR 25 miljoniem, tiktu pārkāpti izdoto EUR 200 miljonu obligāciju līgumā noteiktie nosacījumi un vadībai ar obligāciju turētājiem 
būtu jāuzsāk pārrunas par līguma nosacījumu maiņu vai, sliktākajā gadījumā, ja sarunas izrādās neveiksmīgas, vadības būtu 
pienākums priekšlaicīgi atmaksāt obligācijas. Ja tirgus atkopjas lēnāk un vasaras sezonā Eiropā neatsākas neierobežots tūrisms 
tuvu normālam līmenim, lidsabiedrības naudas līdzekļi, visticamāk, nebūs pietiekami, lai nākamo 12 mēnešu laikā tā spētu izpildīt 
savas saistības bez papildus finansējuma piesaistes. Saskaņā ar visiespējamāko no pesimistiskajiem scenārijiem, kurā tiek 
pieņemts, ka pasažieru skaits līdz jūnija beigām būs mazāks par vai tikai nedaudz pārsniegs 50 tūkstošus pasažieru mēnesī, un 
pēc tam pakāpeniski palielināsies, sasniedzot reālistiskā scenārija pasažieru prognozes oktobrī, tiek prognozēts, ka naudas 
atlikums 2021. gada beigās būs negatīvs -  EUR 17 miljoni. Šajā prognozē netiek ņemti vērā naudas plūsmas uzlabošanas 
pasākumi, ko vadība varētu īstenot, piemēram, uz laiku samazinot kapitālos izdevumus vai vienojoties ar lidmašīnu iznomātājiem 
par īslaicīgu nomas maksājumu atlikšanu. 
Vadība uzskata, ka ar minētajām aktivitātēm varētu nodrošināt pietiekamu likviditāti, lai gada beigās sasniegtu pozitīvu naudas 
atlikumu. Neskatoties uz to, saskaņā ar šādu scenāriju lidsabiedrībai joprojām būtu nepieciešams papildu finansējums. Pašlaik 
vadība redz divus reālus šāda finansējuma avotus: 
-          Parāda finansējuma piesaiste no finanšu tirgiem, 
-          Parāda vai akciju kapitāla finansējuma piesaiste no akcionāriem. 
2021. gada pirmajā ceturksnī airBaltic 5 gadu obligāciju ar dzēšanas termiņu 2024. gadā ienesīgums svārstījās ap 11%. 
Neskatoties uz lidsabiedrībām nelabvēlīgajiem, COVID-19 pandēmijas izraisītajiem finanšu tirgus apstākļiem, ir zināmas 
aviokompānijas, kas ir spējušas šajā tirgū emitēt obligācijas. Aviokompānija šo iespēju apsver, taču joprojām nav skaidra tirgus 
atsaucība šādam darījumam. Turklāt papildus obligāciju emisijas process prasa ievērojamu laiku un, lai to veiktu, ir nepieciešama 
jau esošo obligacionāru piekrišana. Tādā gadījumā varētu tikt mainīti esošo obligāciju noteikumi un potenciāli palielināta šo 
obligāciju procentu likme. 
Otrs finansējuma avots ir pašreizējie lidsabiedrības akcionāri un jo īpaši šī brīža vairākuma akcionārs – Latvijas valdība. Lai 
novērstu COVID-19 pandēmijas sekas, 2020. gadā lidsabiedrība no Latvijas valdības piesaistīja EUR 250 miljonu lielu ieguldījumu 
tās pamatkapitālā. Tomēr, 2020. gada otrajā ceturksnī novērtējot nepieciešamā finansējuma apjomu, lidsabiedrība pilnībā 
nenovērtēja otrā pandēmijas viļņa smago ietekmi uz aviācijas nozari Eiropā 2020. gada ceturtajā ceturksnī un 2021. gada pirmajā 
ceturksnī. Vadība uzskata, ka argumenti, kas pamatoja EUR 250 miljonu lielo ieguldījumu 2020. gadā, joprojām ir spēkā un varētu 
tikt izmantoti, lai pamatotu papildu ieguldījumus 2021. gadā, ja šādi ieguldījumi tiešām būtu nepieciešami. Lidsabiedrība jau ir 
publiski ziņojusi un informējusi arī tās akcionārus, ka tā 2021. gadā varētu sākt papildu EUR 50 miljonu līdz EUR 100 miljonu liela 
finansējuma piesaisti. 2021. gada 11. februārī lidsabiedrības vadība informēja Ministru kabinetu par potenciāli nepieciešamo 
finansējumu un 2021. gada 16. februārī sekoja Satiksmes ministra publisks paziņojums par gatavību atbalstīt airBaltic, ja tas būs 
nepieciešams. Šādam papildus vairākuma akcionāra ieguldījumam, atkarībā no tā formas, lieluma un mazākuma akcionāra 
dalības līmeņa, būtu jāsaņem arī Eiropas Komisijas piekrišana. 
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b) Darbības turpināšana (turpinājums) 

Nevienā no iepriekš minētajiem biznesa attīstības scenārijiem netiek garantēts veiksmīgs iznākums. Eiropas valstu valdības varētu 
aizkavēt gaisa satiksmes ierobežojumu atcelšanu un/vai airBaltic bizness varētu atkopties daudz lēnāk nekā prognozē airBaltic un dažādi 
nozares eksperti. Obligāciju tirgus varētu nebūt atsaucīgs jaunu obligāciju emisijai pat pie augstākām tirgus likmēm, par kādām tiek 
tirgotas esošās obligācijas. Latvijas valdība varētu nolemt nepiešķirt papildu kapitālu lidsabiedrībai, un, pat, ja tas tiek piešķirts, Eiropas 
Komisija varētu atteikties apstiprināt jebkādus turpmākos Latvijas valdības ieguldījumus airBaltic. Šie ir riski, kas jāņem vērā, tomēr, 
vērtējot airBaltic vadības iepriekšējo pozitīvo pieredzi kapitāla piesaistē gan no privātiem avotiem, gan no Latvijas valdības, vadība 
uzskata šāda finansējuma piesaiste ir pietiekami reāla, lai pieņemtu, ka airBaltic turpinās savu darbību, pamatojoties uz darbības 
turpināšanas principu. 
Neskatoties uz iepriekš minēto, pastāv būtiska nenoteiktība gan par laiku, kad pašreizējie gaisa satiksmes ierobežojumi Eiropā tiks atcelti 
un vai tie pēc atcelšanas atkal netiks ieviesti no jauna, gan par pietiekama finansējuma pieejamību, kas ļautu Sabiedrības un Koncerna 
darbībai atgriezties pie pozitīvas naudas plūsmas, un tas var radīt būtiskas šaubas par Sabiedrības un Koncerna spēju turpināt savu 
darbību, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. 
Finanšu pārskatos nav iekļautas korekcijas, kādas būtu jāveic, ja Sabiedrība un Koncerns nespētu turpināt savu darbību, pamatojoties 
uz darbības turpināšanas principu. 

c) Konsolidācija (Koncerns) 

Konsolidētie finanšu pārskati ietver „Air Baltic Corporation” AS, „Baltijas Kravu Centrs” SIA, „Loyalty Services” SIA, „Air Baltic Training” 
SIA un „Aviation Crew Resources” AS. Meitas sabiedrību finanšu pārskati sagatavoti par tādu pašu pārskata periodu kā Mātes sabiedrībai 
un izmantojot tādas pašas grāmatvedības politikas. Meitas uzņēmumi ir visi uzņēmumi, kurus Koncerns kontrolē. Kontrole tiek uzskatīta 
par esošu, ja Koncernam ir iespēja panākt vai iegūt kontroles tiesības pār atsevišķu labumu gūšanu no savas līdzdalības ieguldījumā un 
ja tam ir iespēja gūt atdevi, izmantojot savu ietekmi pār ieguldījumu. Koncerna meitas sabiedrību finanšu pārskati tiek konsolidēti, sākot 
ar brīdi, kad Mātes sabiedrība ir ieguvusi kontroli pār meitas sabiedrību. Konsolidācija tiek pārtraukta, kad šī kontrole beidzas.  
Ieguldījumi meitas sabiedrību kapitālos tiek uzskaitīti, izmantojot iegādes metodi. Visi darījumi starp Koncerna sabiedrībām, 
savstarpējie atlikumi un nerealizētā peļņa no darījumiem starp Koncerna sabiedrībām tiek izslēgti. Nerealizētie zaudējumi arī tiek 
izslēgti. Ja nepieciešams, meitas uzņēmumu grāmatvedības politikas ir mainītas, lai nodrošinātu konsekvenci ar Koncerna pieņemtajām 
politikām. 

d) Aplēšu un pieņēmumu izmantošana finanšu pārskatu sagatavošanā  

Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS prasībām, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē 
atsevišķu pārskatos atspoguļoto aktīvu un saistību apmēru. Lai gan šīs aplēses ir balstītas uz vadības visaptverošām zināšanām par 
pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Izmaiņas vadības aplēsēs tiek atzītas peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā periodā, kad šīs izmaiņas ir radušās. Šo finanšu pārskatu sagatavošanā vadība izmantojusi pamatotas un 
piesardzīgas aplēses un spriedumus. Nozīmīgākās aplēses un pieņēmumi, kas izmantoti šo finanšu pārskatu sagatavošanā, ir aprakstīti 
zemāk. 

Pamatlīdzekļu (tai skaitā tiesību lietot aktīvus) un nemateriālo ieguldījumu atgūstamā vērtība 
Mātes sabiedrība un Koncerns veic pamatlīdzekļu (tai skaitā tiesību lietot aktīvus) un nolietojumam pakļauto nemateriālo ieguldījumu 
iespējamās vērtības samazināšanās testu, ja tiek novēroti notikumi un apstākļi, kas norāda uz potenciālu vērtības samazināšanos. Katru 
gadu Mātes sabiedrība un Koncerns veic vērtības samazināšanās pārbaudi nemateriālajiem aktīviem ar neierobežotu lietderīgās 
lietošanas laiku. Veicot vērtības samazināšanās testus, vadība izmanto dažādas aplēses par naudas plūsmām, kas rodas no aktīvu 
izmantošanas, ieņēmumu pieauguma tempu un nākotnes izmaksu līmeni. Aplēses balstās uz vispārējās ekonomiskās vides, 
pieprasījuma, inflācijas un citām prognozēm. Lai pārbaudītu Sabiedrības un Koncerna rīcībā esoša nemateriālā aktīva ar neierobežotu 
dzīves ilgumu vērtības samazināšanos, tests ir jāveic attiecīgās naudas plūsmu ienesošās vienības, kuras sastāvā ir iekļauts nemateriālais 
aktīvs, līmenī. Šī naudas plūsmu radošā vienība ir pati Sabiedrība, un, veicot šādu vērtības samazināšanās pārbaudi, tiek ņemti vērā 
nolietojumam pakļautie nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi, tai skaitā flote, kas ir Sabiedrības rīcībā. Tādejādi, atgūstamo vērtību 
visvairāk ietekmē pieņēmumi par biļešu cenu, pasažieru skaitu, USD/EUR valūtas kursu, diskonta likmi un pieauguma koeficientu, kas 
tiek izmantots ekstrapolācijas mērķiem. Veicot vērtības samazināšanās testus, par pamatu tika ņemts vadības izstrādātais biznesa plāns 
Destination 2025 CLEAN. Skatīt arī 14. un 16. piezīmes. 

Uzkrājumu atzīšana un novērtēšana 
2020. gada 31. decembrī airBaltic ir izveidojusi uzkrājumus lidmašīnu remonta izmaksām (skatīt 25. piezīmi). Šo saistību izpildes apmērs 
un / vai laiks ir neskaidrs. Lai noteiktu uzkrājumu pašreizējo vērtību ir izmantoti vairāki pieņēmumi un aplēses, tostarp par nākotnes 
izdevumu apjomu, inflācijas līmeni un izdevumu norēķinu laiku.  
2020. gada 31. decembrī airBaltic ir izveidojusi uzkrājumus neizdevīgiem līgumiem, kas saistīti ar Q400 flotes nomu un tehnisko apkopi 
(skatīt 25. piezīmi). Uzkrājumus veido nākotnē sagaidāmās izmaksas par lidmašīnu uzturēšanu un apkopi, krājumu sastāvā iekļauto 
rezerves daļu vērtības samazinājumu, kā arī sagaidāmās izmaksas, kas saistītas ar lidmašīnu atgriešanu iznomātājam. COVID-19 krīzes 
dēļ tirgū ir izveidojies Q400 lidmašīnu piedāvājuma pārpalikums, tāpēc 2020. gada 31. decembrī izveidotajos uzkrājumos netiek ņemti 
vērā nākotnes ienākumi no lidmašīnu apakšnomas.  
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d) Aplēšu un pieņēmumu izmantošana finanšu pārskatu sagatavošanā (turpinājums) 

2020. gada 31. decembrī airBaltic ir izveidojusi uzkrājumus potenciālajām izmaksām par pagātnes prasībām, kas saistītas ar bijušajiem 
akcionāriem un viņu kreditoriem par viņu saistībām, kas radās 2011. gadā un 2012. gadā, pret Mātes sabiedrību un Latvijas Republiku. 
Šie uzkrājumi tika izveidoti piesardzības dēļ, jo sarežģīta un ieilguša juridiskā procesa rezultātā tika atsākta viena no tiesvedībām. Mātes 
Sabiedrība ir gatava nākotnes tiesvedības procesam. Juridiskie konsultanti atzīst, ka ir pamatoti uzskatīt, ka lidsabiedrība veiksmīgi 
aizstāvēs savu pozīciju, un vadība uzskata, ka šī tiesvedība lidsabiedrībai neradīs nekādus zaudējumus. 
Lidsabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus arī iespējamiem zaudējumiem no potenciālās vienošanās ar vienu no tās piegādātājiem. Lai 
noteiktu uzkrājumu pašreizējo vērtību ir izmantoti vairāki pieņēmumi un aplēses, tostarp par nākotnes izdevumu apjomu, inflācijas 
līmeni un izdevumu norēķinu laiku.  
Faktiskie gala izdevumi var atšķirties no atzītajiem uzkrājumiem iepriekšminēto aplēšu nenoteiktības dēļ, kā arī, piemēram, nākotnes 
izmaiņu nozares praksē un likumdošanas izmaiņu dēļ. 

Atliktie ieņēmumi no aviobiļešu pārdošanas 
Neizmantotu aviobiļešu atzīšana ieņēmumos balstās uz pārdoto biļešu daudzumu, kas paliks neizmantots. Iepriekšējos gados aplēsēs 
pieņemtais neizmantoto biļešu apjoms bija 5-6%. Vadības aplēses par neizmantoto biļešu apjomu bija  balstītas uz vēsturisko 
informāciju un proporcionāli klientu izmantotajām prasībām atmaksāt biļetes vērtību. Faktiskais neizmantoto biļešu apjoms var 
atšķirties no vadības aprēķiniem. 
2020. gadā Sabiedrības vadība veica detalizētu analīzi biļetēm ar lidojuma datumu 2020. gadā, un grāmatvedības uzskaite tām bija 
atkarīga no faktiskā biļetes izmantošanas veida (piemēram, atmaksāta, nolidota, apmainīta utt.). 

Ilgtermiņa naudas depozītu klasifikācija 
Naudas depozīti ar termiņu virs 3 mēnešiem bilancē tiek klasificēti kā Nauda un tās ekvivalenti. Naudas depozīti tiek turēti, lai 
nodrošinātu īstermiņa likviditāti un attiecīgo līgumu priekšlaicīga pārtraukšana nav saistīta ar būtisku vērtības samazinājumu. 

Pārdošanas ar saņemšanu atpakaļnomā darījumu uzskaite 
Mātes sabiedrība slēdz darījumus, kā rezultātā darījuma partneriem tiek pārdotas jauniegūtās lidmašīnas, kas pēc tam tiek nomātas 
atpakaļ. Vadība piemēro SFPS 15 prasības, lai noteiktu, vai aktīva nodošana tiek uzskaitīta kā šī aktīva pārdošana un vai sākotnējā iegāde 
ir notikusi. Sabiedrība uzskaita darījumu kā pārdošanu ar saņemšanu atpakaļnomā. 
Faktori, kas ietekmē vadības lēmumu par to, vai airBaltic ir iegādājies lidmašīnu, ir saistīti ar faktu, ka airBaltic uzņemas visus ar gaisa 
kuģa iegādi saistītos riskus, ieskaitot iegādes risku, patiesās vērtības risku un citus. Turklāt airBaltic gūst labumu no darījuma vienojoties 
par atlaidēm lidmašīnas tirgus cenai. Arī citi faktori (kā piemēram, vai pircējs iegūst fizisku kontroli pār aktīvu, vai pircējs ir tiesīgs saņemt 
samaksu, iegūst juridiskas tiesības utt.), ļauj vadībai secināt, ka sākotnējais lidmašīnas pircējs ir airBaltic. 
2020. gadā Mātes sabiedrība ir atzinusi peļņu EUR 2 237 tūkstošu apmērā (2019: EUR 1 787 tūkstoši) no pārdošanas ar saņemšanu 
atpakaļnomā darījumiem. 

Nomas termiņa noteikšana 
Vairākos lidmašīnu nomas līgumos ir iekļautas līguma pagarināšanas un tā izbeigšanas iespējas. Šie nosacījumi tiek izmantoti, lai 
palielinātu līgumu pārvaldības efektivitāti. Nosakot nomas termiņu, vadība ņem vērā visus faktus un apstākļus, kas rada ekonomisku 
stimulu izmantot pagarināšanas iespēju vai neizmantot līguma izbeigšanas iespēju. Pagarināšanas iespējas (vai periodi pēc izbeigšanas 
iespējām) tiek iekļautas nomas termiņa aprēķinā tikai tad, ja ir pamatoti uzskatīt, ka noma tiks pagarināta (pagarināšanas iespēja) vai 
netiks izbeigta (izbeigšanas iespēja). Novērtējums par to, vai Sabiedrība pamatoti vēlas izmantot pagarināšanas iespēju vai neizmantot 
izbeigšanas iespēju, tiek pārskatīts, ja notiek kāds būtisks notikums vai būtiskas apstākļu izmaiņas, kas ietekmē šo novērtējumu un ir 
Sabiedrības kontrolē. 
Sastādot šo finanšu pārskatu, vadība ir izdarījusi pieņēmumu, ka: 
- kaut arī lidsabiedrība plāno attīstīt savu biznesu, pamatojoties uz A220 floti, vadība nav pārliecināta, vai tā izmantos kādas iespējas 

pagarināt nomas līgumus, kas ietverti dažos nomas līgumos, jo vairums līgumu beidzas vairāk nekā 10 gadu laikā un gan 
pagarināšanas noteikumi, gan tirgus apstākļi tajā laikā ir ļoti neparedzami; 

- neviena cita nomas līguma pagarināšanas opcija netiks izmantota, jo vadība uzskata, ka tam nav ekonomiska pamatojuma. 

e) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

Meitas sabiedrības un Koncerna funkcionālā valūta un finanšu pārskatos lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). 
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma veikšanas 
dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces 
kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, 
lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā neto vērtībā. 

 
 31.12.2020. 31.12.2019. 
 USD USD 

1 EUR 1.2271 1.1234 
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f) Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi rodas Mātes sabiedrības un Koncerna parastās darbības rezultātā. Ieņēmumi tiek novērtēti darījuma vērtības apjomā. 
Darījuma vērtība ir atlīdzības summa, uz ko Sabiedrībai vai Koncernam ir tiesības apmaiņā pret pakalpojumu sniegšanu klientam vai 
apsolītajām precēm, izņemot summas, kas tiek iekasētas trešo personu vārdā. Mātes sabiedrība un Koncerns atzīst ieņēmumus, kad tie 
nodod kontroli pār preci klientam vai sniedz pakalpojumu. 
Pasažieru ieņēmumi sastāv no rēķinā norādītās pārdotās biļetes cenas un papildu ieņēmumiem. Līdz COVID-19 pandēmijas sākumam 
2020. gada martā būtiski lielākā daļa pārdoto biļešu bija neatceļamas un neatmaksājamas, tomēr, ņemot vērā 2020. gada martā-maijā 
ieviestos ierobežojumus, pārdoto biļešu noteikumiem tika piemēroti dažādi izņēmumi, kas ļāva bez maksas mainīt lidojuma datumu, kā 
arī paredzēja bezmaksas naudas atmaksu vai kompensāciju piešķiršanu ceļojuma kuponu veidā. Sākot ar 2020. gada 1. jūliju, 
lidsabiedrība veica izmaiņas visu biļešu veidu noteikumos, padarot elastīgāku lidojuma datumu maiņu. Neatmaksājamas ir tikai 
ekonomiskās Green klases biļetes, bet ekonomiskās Classic biļetes ir pilnībā atmaksājamas jebkurā laikā pirms izlidošanas. 
Neatmaksājamu biļešu vērtība tiek atzīta ieņēmumos laika gaitā tikai pēc tam, kad ir sniegts gaisa transporta pakalpojums. 
Lai mazinātu COVID-19 krīzes izraisītās likviditātes problēmas, Mātes sabiedrība saviem pasažieriem biļešu cenas atmaksas vietā 
piedāvāja airBaltic ceļojumu kuponus, kuru vērtība bija līdzvērtīga atceltā reisa biļetes cenai un papildus EUR 20 bonuss par katru 
segmentu. Izsniegtā un bilances datumā neizmantotā kupona vērtība bilancē tiek atzīta postenī Līgumsaistības. Šis bilances postenis 
tiek samazināts, kad Sabiedrība vai cita lidsabiedrība faktiski veic transportēšanu, vai ja biļetes īpašnieks pieprasa atmaksāt biļetes 
vērtību. Papildus piešķirtā kuponu vērtība tika atzīta kā izmaksas postenī Citas saimnieciskās darbības izmaksas. 
Pārdoto, bet vēl neizmantoto biļešu vērtība tiek atspoguļota kā līgumsaistības. Šis bilances postenis tiek samazināts, kad Sabiedrība vai 
cita lidsabiedrība faktiski veic transportēšanu, vai ja biļetes īpašnieks pieprasa atmaksāt biļetes vērtību. 
Sākotnēji līgumsaistības ietver arī to biļešu vērtību, kas nākotnē netiks izmantotas. Neizmantoto biļešu vērtība katru gadu tiek noteikta, 
balstoties uz vadības veiktajiem aprēķiniem, un iepriekšējos gados tā tika pamatota ar vēsturiskajiem datiem un statistiku par 
sagaidāmo neizmantoto biļešu vērtību proporcionāli izmantotajām biļetēm. 2020. gadā Sabiedrības vadība veica detalizētu analīzi 
biļetēm ar lidojuma datumu 2020. gadā, un grāmatvedības uzskaite tām bija atkarīga no faktiskā biļetes izmantošanas veida (piemēram, 
atmaksāta, nolidota, apmainīta utt.).  
Lojalitātes programmas dalībnieki var nopelnīt lojalitātes programmas valūtu - PINS - par biļetēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti no 
Mātes sabiedrības un citiem sadarbības partneriem, kā arī izmantot nopelnītos PINS, lai iegādātos pakalpojumus un produktus, ko 
piedāvā airBaltic vai citi sadarbības partneri. Nopelnītie punkti patiesajā vērtībā tiek novērtēti saskaņā ar SFPS 15, un tos atzīst par 
ieņēmumu samazinājumu un līgumsaistībām brīdī, kad nopelnītie punkti tiek atzīti par ieņēmumiem (piemēram, lidojums tiek veikts). 
Patieso vērtību nosaka, ņemot vērā par PINS iegādāto pakalpojumu un produktu patieso vērtību, kā arī programmas dalībnieku izvēli 
starp dažādām PINS tērēšanas iespējām, ņemot vērā klienta vēsturisko rīcību. Līgumsaistību atlikums tiek samazināts, kad PINS tiek 
iztērēti vai to termiņš beidzas.  
Papildu ieņēmumos ietilpst ar aviobiļetēm saistīto pakalpojumu pārdošana, piemēram, iepriekšēja sēdvietu rezervēšana, maksa par 
bagāžu, dažādas citas apkalpošanas maksas, kā arī papildus ieņēmumi lidojuma laikā. Pakalpojumu ieņēmumi tiek atzīti, kad lidojums 
tiek veikts saskaņā ar lidojumu grafiku. 
Kravu ieņēmumi no pakalpojuma sniegšanas tiek atzīti tad, kad krava tiek nogādāta klientam. Čartera lidojumu ieņēmumi sastāv no 
pārdotā lidojuma vērtības un tiek atzīti izpildot lidojumu.  
Ieņēmumi no lidmašīnas iznomāšanas iekļauj ieņēmumus no īstermiņā piegādāto lidmašīnu citām aviosabiedrībām un tie tiek atzīti pēc 
pakalpojuma sniegšanas. Uz lidmašīnu nomu nav attiecināmi nozīmīgi nākotnes nomas maksājumi vai saistības. 
Citi ieņēmumi iekļauj dažādu citu individuāli nenozīmīgu veidu ienākumu plūsmu. Visi šie ieņēmumi izriet no noslēgtajiem līgumiem ar 
klientiem. 
Prasījumi no kompensācijām, kas saistītas ar lidmašīnas novēlotu piegādi, tiek atzīti airBaltic peļņas vai zaudējuma aprēķinā, jo tie 
kompensē papildus operatīvās izmaksas, kas rodas novēlotās lidmašīnu piegādes rezultātā. 

Finansēšanas komponente 
Sabiedrība un Koncerns neslēdz līgumus, saskaņā ar kuriem periods starp nolīgto preču un pakalpojumu piegādes laiku un klienta 
maksājumu ir ilgāks par gadu. Attiecīgi, Sabiedrība un Koncerns neveic darījumu cenu korekciju par naudas laika vērtību.   

g) Lidmašīnu remontu izmaksas 

Lidmašīnu remonta izmaksas ietver kārtējās tehniskās pārbaudes, tādas kā īsa cikla inženiertehniskās pārbaudes, komponenšu 
pārbaudes, ikmēneša pārbaudes, ikgadējās lidmašīnu korpusu pārbaudes, periodisku kapitālo remontu un dzinēju pārbaudi. Izmaksas, 
kas saistītas ar kārtējo tehnisko pārbaudi, tiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. 
Kapitālā remonta izmaksas tiek atzītas pamatlīdzekļu sastāvā to rašanās brīdī. Tās tiek norakstītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā īsākajā 
no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda. 
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g) Lidmašīnu remontu izmaksas (turpinājums) 

Saskaņā ar nozarē pieņemto praksi, nomāto lidmašīnu atgriešana iznomātājam bieži rada papildus izmaksas, kas ir saistītas ar 
iznomātāja noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz lidmašīnu tehnisko stāvokli nomas termiņa beigās. Mātes sabiedrība un Koncerns veic 
uzkrājumus paredzamajām izmaksām, kas radīsies atgriežot lidmašīnu iznomātājam. Nomas sākumā nākotnes izmaksu patreizējā 
vērtība tiek atzīta pamatlīdzekļu sastāvā un vēlāk nolietota īsākajā no nomas termiņa vai lidmašīnās lietderīgās izmantošanas perioda. 
Šo uzkrājumu pārskata katra perioda beigās, lai ņemtu vērā paredzamās atkārtotas piegādes izmaksu izmaiņas.  

h) Sadalījums starp ieņēmumiem no tekošajām darbībām un ieņēmumiem no operatīvās darbības 

Mātes sabiedrības vadība uzskata, ka finanšu rādītāju labākai izpratnei, ir svarīgi Peļņas un zaudējumu aprēķinā uzrādīt operatīvās 
darbības izmaksu starpsummu. Šī starpsumma ar nosaukumu Operatīvās darbības izdevumi izslēdz neparastus ieņēmumus vai 
izdevumus, kuri to rakstura, biežuma un/vai būtiskuma dēļ nav raksturīgi Mātes sabiedrības pamatdarbībai. Šādi posteņi ir būtisku 
uzkrājumu atzīšanai vai to samazināšana tiesvedībām, kas saistītas ar darījumiem ar iepriekšējiem akcionāriem pirms 2012. gada, kā arī 
citām tiesvedībām un strīdiem ārpus uzņēmuma ierastajām operatīvajām darbībām (skatīt 30. piezīmi). 

i) Finanšu aktīvi un saistības 

Finanšu aktīvi 
Finanšu aktīvi tiek klasificēti atbilstoši noteiktajai kategorijai: 
- tādi, kas pēc sākotnējās atzīšanas tiek vērtēti patiesajā vērtībā (vai nu ar pārvērtēšanu caur citu visaptverošu ienākumu aprēķinu 

vai peļņas vai zaudējumu aprēķinu), un 
- tādi, kas pēc sākotnējās atzīšanas tiek vērtēti amortizētajās iegādes izmaksās. 
Klasifikācija ir atkarīga no Sabiedrības un Koncerna izvēlētā finanšu aktīvu pārvaldīšanas modeļa un līgumos noteiktās naudas plūsmas. 
Parastas darbības ietvaros finanšu aktīvu pirkšana un pārdošana tiek atzīta tirdzniecības datumā - datumā, kurā Sabiedrība un Koncerns 
apņemas pirkt vai pārdot aktīvu. Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad tiesības saņemt naudas plūsmas no finanšu aktīviem ir 
beigušās vai ir nodotas un Sabiedrība un Koncerns ir nodevuši visus ar īpašumtiesībām saistītos būtiskos riskus un ieguvumus. Sākotnējās 
atzīšanas brīdī Sabiedrība un Koncerns novērtē finanšu aktīvu patiesajā vērtībā. Finanšu aktīvam, kura vērtības izmaiņas netiek atzītas  
peļņas vai zaudējumu aprēķinā (FVPL), tiek pieskaitītas darījuma izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi. Finanšu 
aktīviem, kuru vērtības izmaiņas tiek atzītas FVPL, darījumu izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
Turpmākā novērtēšana ir atkarīga no Sabiedrības un Koncerna izvēlētā finanšu aktīva naudas plūsmas pārvaldīšanas modeļa. Visi 
Sabiedrības un Koncerna parāda instrumenti tiek klasificēti amortizēto iegādes izmaksu novērtēšanas kategorijā. 
Aktīvi, kas tiek turēti līgumā paredzēto naudas plūsmu iekasēšanai, ja šīs naudas plūsmas ietver tikai pamatsummas un procentu 
maksājumus, tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā. Procentu ienākumi no šiem finanšu aktīviem tiek iekļauti finanšu ienākumos, 
izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Jebkura peļņa vai zaudējumi, kas rodas no atzīšanas pārtraukšanas, tiek atzīti peļņā vai 
zaudējumos un atspoguļoti Finanšu ienākumos / (izdevumos). Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas svārstībām un zaudējumi no 
vērtības samazināšanās tiek atspoguļoti kā finanšu izmaksas vai finanšu ienākumi peļņā vai zaudējumos. 
2020. gada 31. decembrī šajā kategorijā tika klasificēti sekojoši Sabiedrības un Koncerna finanšu aktīvi – pircēju, pasūtītāju parādi un 
citi debitori, izsniegtie aizdevumi, banku depozīti un nauda un tās ekvivalenti. 
Sabiedrībai un Koncernam nav ieguldījumu pašu kapitāla instrumentos. 
Atvasinātie finanšu instrumenti tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Visi atvasinātie instrumenti tiek uzskaitīti kā aktīvi, ja patiesā vērtība 
ir pozitīva un kā saistības, ja patiesā vērtība ir negatīva. Risku ierobežošanas darījumu grāmatvedības uzskaites principi ir atspoguļoti 
2. j) piezīmē. 

Finanšu saistības 
Visas finanšu saistības tiek novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, ja vien tās nav novērtētas patiesajā vērtībā. Sabiedrības un 
Koncerna finanšu saistības, kas tiek novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, ietver parādus piegādātājiem, aizņēmumus un nomas 
saistības, par kuriem tiek aprēķināti procenti. Tos uzskaita kā īstermiņa saistības vai ilgtermiņa saistības. Atvasinātie finanšu instrumenti 
tiek novērtēti patiesajā vērtībā. 

j) Atvasinātie finanšu instrumenti un riska ierobežošanas darījumi 

Saskaņā ar riska vadības politiku Sabiedrība un Koncerns izmanto riska ierobežošanas darījumus, lai samazinātu risku, kas rodas no 
nākotnes degvielas cenu svārstībām. Sabiedrība un Koncerns neiesaistās darījumos ar spekulatīvu nodomu. 
Sākotnēji un arī turpmāk atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti patiesajā vērtībā. Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība ir 
summa, par kādu tos ir iespējams apmainīt darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām, kuras 
nav spiestas instrumentu pārdot vai pirkt. Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības tiek aprēķinātas izmantojot to kotēto cenu 
darījuma dienā. 
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Sabiedrība un Koncerns pirms riska ierobežošanas darījuma noslēgšanas dokumentē ekonomisko saistību starp riska ierobežošanas 
instrumentu un aktīvu vai saistību, kurai risks tiek ierobežots, kā arī riska vadības mērķus un stratēģiju. Uzsākot riska ierobežošanas 
darījumu, kā arī vismaz finanšu pārskatu perioda beigās, Sabiedrība un Koncerns dokumentē un novērtē riska ierobežošanas darījuma 
efektivitāti, analizējot tā vēsturisko un nākotnes spēju kompensēt izmaiņas riska ierobežošanai pakļautās saistības vai aktīva naudas 
plūsmā. Riska ierobežošanas darījumu rezultātā radušies atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti bilancē Atvasināto finanšu 
instrumentu sastāvā. Atvasināto finanšu instrumentu, kuri atbilst riska ierobežošanas uzskaites prasībām, patieso vērtību izmaiņu 
efektīvā daļa tiek atzīta visaptverošajos ienākumos un uzkrāta pašu kapitāla postenī „Risku ierobežošanas rezerve”. Summas, kuras 
uzkrājas pašu kapitālā, tiek pārgrāmatotas uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu periodos, kad riska ierobežošanai pakļautais aktīvs vai 
saistība ietekmē peļņu vai zaudējumus. Izmaksas vai ieņēmumi, kas attiecas uz neefektīvo daļu, tiek nekavējoties atzīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķina posteņos kā finanšu izmaksas vai ieņēmumi. 
Kad riska ierobežošanas finanšu instrumentam beidzas termiņš vai tas tiek pārdots, vai arī vairs neatbilst riska ierobežošanas uzskaites 
kritērijiem, bet iecerētais darījums, kas pakļauts riska ierobežošanai ir vēl aizvien paredzams, tad jebkādus naudas plūsmas riska 
ierobežošanas rezervē uzkrātos zaudējumus vai peļņu turpina uzskaitīt pašu kapitālā līdz brīdim, kad darījums, kuram veikta riska 
ierobežošana, tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ja iecerētais darījums vairs netiek plānots, tad jebkādus naudas plūsmas riska 
ierobežošanas rezervē uzkrātos zaudējumus vai peļņu nekavējoties atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

k) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi  

Nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti iegādes izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Pamatlīdzekļi 
ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu (Iekārtas un ierīces; Lidmašīnas un 
Lidmašīnu aprīkojums) vai pārvērtētajā vērtībā atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu (Ēkas). Iegādes vērtībā 
tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes 
vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. 
Nolietojums tiek rēķināts pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda 
garumā, lai norakstītu nemateriālā ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēto vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai 
lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  

 
 % gadā 

Licences un programmatūra 20 
Ēkas 4 - 33 
Lidmašīnu aprīkojums 16 - 50 
Citi pamatlīdzekļi 20 - 50 
  
Dažādām lidmašīnas sastāvdaļām ir atšķirīgs lietderīgās lietošanas laiks, tāpēc Mātes sabiedrība un Koncerns nolietojuma vajadzībām ir 
atdalījuši katras būtiskās komponentes vērtību no kopējās lidmašīnas vērtības. Katram komponentu tipam izmantotā nolietojuma 
metode ir balstīta uz attiecīgā tipa īpašībām (lineārā metode vai ražošanas metodes vienības). Atsevišķām lidmašīnas komponentēm 
nolietojuma likme vienai tās lietošanas stundai tiek noteikta, sadalot komponentes nolietojamo vērtību ar tās paredzamo kopējo 
ekspluatācijas spēju, kas izteikta stundās (aptuvenais diapazons no 2 500 līdz 2 900 stundām). Lidmašīnu atlikušās vērtības tiek 
noteiktas, pamatojoties uz neatkarīgiem ārējiem novērtējumiem. 
Lielāko daļu no nemateriālajiem ieguldījumiem sastāda Sabiedrības iegādātās preču zīmes. Preču zīmes ir aktīvi ar neierobežotu 
lietošanas termiņu un tās netiek pakļautas nolietojumam. Šādu aktīvu vērtības samazināšanās pārbaude tiek veikta reizi gadā. Tiek 
pieņemts, ka nemateriālajam ieguldījumam ir neierobežots lietošanas termiņš, ja, balstoties uz attiecīgo faktoru analīzi, periodam, kurā 
attiecīgais nemateriālais ieguldījums radīs pozitīvu saimniecisko labumu plūsmu Sabiedrībai un Koncernam, nav beigu termiņa. 
Ēkas tiek uzskaitītas piemērojot pārvērtēšanas metodi. Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai bilances vērtība būtiski neatšķirtos no 
tās, kuru noteiktu, lietojot patieso vērtību bilances datumā. Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu 
kapitāla postenī Pārvērtēšanas rezerve, un vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitītā 
attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata gada peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Pamatlīdzekļa jauno 
uzskaites vērtību grāmatvedībā aprēķina, atbilstoši palielinot vai samazinot līdz pārvērtēšanas datumam uzkrāto nolietojumu vai 
pamatlīdzekļa līdzšinējo uzskaites vērtību, lai iegūtu jaunu pamatlīdzekļa bilances vērtību, kas ir vienāda ar tā pārvērtēšanā noteikto 
patieso vērtību. 
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par aizņēmumu izmaksām un citām tiešajām izmaksām, 
kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai. 
Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par aizņēmumu izmaksām periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās 
celtniecības objekta attīstības darbi  
Kad pamatlīdzekļa attīstības darbus veic trešā puse, Sabiedrības un Koncerna aizņēmumu izmaksas tiek kapitalizētas. Par aizņēmumu 
izmaksām tiek palielināta pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība, kad tiek izpildīti visi trīs kritēriji: ir radušies izdevumi, ir radušās aizņēmuma 
izmaksas un tiek veiktas aktivitātes, kas nepieciešamas, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai vai pārdošanai.  
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PIELIKUMS 
2. NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS (turpinājums) 
k) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi (turpinājums) 

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni 
saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā un Koncernā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek 
norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās 
daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek 
iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 
Būtiskas modifikācijas, ieskaitot obligāto lidmašīnu dzinēju kapitālo remontu, un pamatlīdzekļu uzlabojumu vērtības tiek kapitalizētas 
un nolietotas kopā ar aktīvu, ar kuru darbs ir saistīts, tā atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā. Remonta un uzturēšanas izmaksas tiek 
atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kurā tās rodas.  
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas 
rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un ieņēmumiem no saistītās pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas un tiek iekļauti tā perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. 

l) Ieguldījumu īpašumi (Mātes sabiedrība) 

Ieguldījumu īpašumi ir ēkas (ēkas un noliktavas angāri), ko Sabiedrība tur, lai iegūtu nomas maksu vai sagaidītu tās vērtības pieaugumu, 
nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā uzņēmējdarbības gaitā. 
Ieguldījumu īpašumi tiek atzīti patiesajā tirgus vērtībā. Patiesās vērtības izmaiņas rezultāts tiek atspoguļots peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela varbūtība, ka ar 
šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Ieguldījumu īpašumu 
tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Peļņa vai 
zaudējumi no ieguldījumu īpašumu izslēgšanas tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. 

m) Ieguldījumi koncerna meitas un citu sabiedrību kapitālos (Mātes sabiedrība) 

Ieguldījumi meitas uzņēmumos (t.i. uzņēmumos, kuros Sabiedrībai pieder vairāk kā 50% pamatkapitāla vai kurus tā kontrolē kādā citā 
veidā) un asociētajos uzņēmumos (t.i., uzņēmumos, kuros Sabiedrībai ir būtiska ietekme, bet nepieder akciju/kapitāla daļu 
kontrolpakete, kuros tai pieder 20-50% pamatkapitāla) tiek uzskaitīti, izmantojot izmaksu metodi. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumi 
meitas un asociētajos uzņēmumos tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Ja kādi notikumi 
vai apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu meitas un asociētajos uzņēmumos bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo 
ieguldījumu meitas un asociētajos uzņēmumos vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Sabiedrība atzīst 
ieņēmumus no līdzdalības tikai tik lielā mērā, kādā Sabiedrība saņem tās meitas vai asociētā uzņēmuma uzkrāto peļņas daļu, kas gūta 
pēc akciju/ kapitāla daļu iegādes datuma. Saņemtā peļņas daļa, kas pārsniedz šādu peļņu, tiek uzskatīta par ieguldījumu atgūšanu un 
tiek uzskaitīta kā ieguldījumu sākotnējās vērtības samazinājums.  

n) Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums 

Aktīvi, kuriem ir neierobežots lietderīgās lietošanas laiks (piemēram, preču zīmes), netiek amortizēti, bet to vērtības samazināšanās 
pārbaude tiek veikta reizi gadā. Aktīviem, kam tiek aprēķināts nolietojums/amortizācija, vērtības samazināšanās pārbaude tiek veikta 
gadījumos, kad ir pazīmes par vērtības samazināšanos. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti par summu, kas ir vienāda ar 
starpību starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās 
vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. Ja aktīva patieso vērtību, atskaitot pārdošanas izmaksas, nevar ticami 
noteikt, aktīva atgūstamā vērtība ir tā lietošanas vērtība. Lietošanas vērtību aprēķina, diskontējot paredzamās nākotnes naudas plūsmas 
no aktīva. 
Aktīva vērtības samazināšanas pārbaude tiek veikta, ja pastāv kāda no sekojošām vērtības samazināšanās pazīmēm: 
- līdzīgu aktīvu tirgus vērtība ir samazinājusies, 
- vispārējā ekonomiskā vide un tirgus situācija ir pasliktinājusies, un tāpēc ir iespējams, ka nākotnes naudas plūsmas no aktīviem 

samazināsies,  
- tirgus procentu likmes ir palielinājušās,  
- aktīvu fiziskais stāvoklis ir ievērojami pasliktinājies,  
- ieņēmumi no aktīviem ir zemāki nekā gaidīts, 
- dažu darbības jomu rezultāti ir sliktāki nekā gaidīts, 
- ir plānots izbeigt konkrētas naudas plūsmas ienesošās vienības darbību. 
Vērtības samazināšanās tests tiek veikts arī, ja Sabiedrība un Koncerns konstatē citas vērtības samazināšanās pazīmes. Vērtības 
samazināšanās pārbaudes tiek veiktas vai nu atsevišķam aktīvam, vai aktīvu grupai (naudas plūsmu radošai vienībai). Naudas plūsmu 
radošā vienība ir mazākā identificējama aktīvu grupa, kuras izmantošana rada naudas plūsmas, un tā lielā mērā ir neatkarīga no citu 
aktīvu vai aktīvu grupu radītajām naudas plūsmām. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek nekavējoties atzīti kā izdevumi peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. Katra pārskata perioda beigās tiek novērtēts, vai ir kādas pazīmes, kas liecinātu, ka iepriekšējos periodos atzītie 
zaudējumi no vērtības samazināšanās aktīviem vairs nepastāv vai varētu būt samazinājušies. Ja ir šādas norādes, tiek aprēķināta 
atgūstamā vērtība. Atkarībā no šī aprēķina rezultātiem, vērtības samazināšanās zaudējumi var tikt daļēji vai pilnībā apvērsti. 
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PIELIKUMS 
2. NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS (turpinājums) 
o) Finanšu aktīvu vērtības samazinājums 

Sagaidāmos kredītzaudējumus no parāda instrumentiem, kas tiek uzskaitīti amortizētajās iegādes izmaksās, Sabiedrība un Koncerns 
novērtē,  izmantojot nākotnē paredzamo kredītzaudējumu metodi (ECL). Piemērotā metode ir atkarīga no tā, vai ir būtiski palielinājies 
kredītrisks. Sabiedrība un Koncerns izmanto zemu kredītriska atbrīvojumu, t.i., Sabiedrība un Koncerns pieņem, ka finanšu aktīvu 
kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas nav ievērojami palielinājies, ja finanšu aktīviem pārskata datumā ir noteikts zems kredītrisks. 
Sabiedrība un Koncerns veic ECL novērtējumu un atzīst uzkrājumus kredītzaudējumiem katrā pārskata datumā. ECL mērījumi atspoguļo: 
(i) objektīvu un uz varbūtībām balstītu dažādu iespējamo rezultātu vidēji svērto iznākumu, (ii) naudas laika vērtību un (iii) visu atbilstošo 
un noderīgo informāciju par pagātnes notikumiem, pašreizējiem apstākļiem un nākotnes apstākļu prognozēm, ja tās iegūšana nerada 
nepamatotas izmaksas un ieguldījumus. 
Attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem bez būtiskas finansēšanas sastāvdaļas, Sabiedrība un Koncerns piemēro 9. SFPS pieļauto 
vienkāršoto pieeju un novērtē zaudējumus no vērtības samazināšanās, balstoties uz paredzamajiem kredītzaudējumiem  debitoru 
parādu atzīšanas brīdī. Sabiedrība un Koncerns izmanto uzkrājumu matricu, kurā tiek aprēķināti uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādu 
vērtības samazināšanās zaudējumiem atbilstoši to vecuma vai nokavējuma periodam. 

p) Krājumi  
Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot FIFO (pirmais iekšā-
pirmais ārā) metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības un Koncerna darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, 
atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, 
šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai. 

q) Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori 
Pircēju un pasūtītāju un citu debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā, kas aptuveni atbilst sākotnējā rēķina summai, un pēc 
tam tiek novērtēti to amortizētajā iegādes vērtībā, no kuras atskaitīti zaudējumi no vērtības samazināšanās.  
Drošības depozīti ir noguldījumi, ko airBaltic nodrošina iznomātājiem kā nodrošinājumu saistībā ar nomas līgumiem un turpmāko 
uzturēšanas izmaksu finansēšanu. Šie depozīti tiek atmaksāti nomas termiņa beigās, ja airBaltic kā nomnieks ir pilnībā izpildījis visus 
nomas līguma noteikumus. Depozīti tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot efektīvo procentu likmi un 
atkarībā no atlikušā nomas termiņa tiek klasificēti īstermiņa vai ilgtermiņa aktīvu sastāvā. 

Izsniegtie aizdevumi tiek atzīti, kad aizņēmējiem tiek izmaksāta nauda. Aizdevumi tiek uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot 
paredzamos kredīta zaudējumus. Ienākumi vai zaudējumi no vērtības izmaiņām tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kad tiek 
pārtraukta aizdevumu atzīšana vai samazināta vērtība. 

r) Nauda un naudas ekvivalenti 
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē. Naudas depozīti ar termiņu virs 3 mēnešiem bilancē tiek klasificēti kā Nauda 
un tās ekvivalenti. Naudas depozīti tiek turēti, lai nodrošinātu īstermiņa likviditāti un attiecīgo līgumu priekšlaicīga pārtraukšana nav 
saistīta ar būtisku vērtības samazinājumu. 

s) Kreditori 
Kreditoru parādi bilancē atspoguļo airBaltic un Koncerna saistības par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti saimnieciskās darbības 
ietvaros. Sākotnēji tie tiek atzīti patiesajā vērtībā un turpmākajos periodos tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, 
izmantojot efektīvo procentu likmi. 

t) Noma 
Noma tiek atzīta kā tiesības lietot aktīvus un tam atbilstošās nomas saistības datumā, kad nomātais aktīvs ir pieejams airBaltic un 
Koncernam lietošanā. Sākuma datumā nomas saistības tiek novērtētas summā, kas vienāda ar šādu nomas maksājumu tagadnes vērtību 
tiesības lietot aktīvus kategorijas aktīviem to nomas termiņa laikā: 
- fiksēti nomas maksājumi (ieskaitot pēc būtības fiksētos nomas maksājumus), atskaitot nomas veicināšanas maksājumus; 
- mainīgie nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no indeksa vai likmes; 
- maksājumi, kas jāveic nomniekam saskaņā ar atlikušās vērtības garantijām;  
- pirkšanas iespējas izmantošanas cena, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomnieks izmantos šo iespēju, un  
- soda naudas maksājumi par nomas izbeigšanu, ja nomas termiņš atspoguļo to, ka nomnieks izmanto iespēju izbeigt nomu. 

Nomas maksājumus diskontē, izmantojot nomas līgumos ietverto procentu likmi, ja šo procentu likmi var viegli noteikt, vai arī 
Sabiedrības un Koncerna uzņēmumu tieši nosakāmo atbilstošo aizņēmuma likmi. 
Katrs nomas maksājums tiek sadalīts starp nomas saistību dzēšanu un procentu izdevumiem par nomas saistībām. Nomas saistības 
turpmāk tiek uzskaitītas izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Saistības uzskaites vērtību pārvērtē, lai atspoguļotu jebkādu 
pārvērtēšanu, nomas līguma izmaiņas vai izmainītus nomas maksājumus. Nomas termiņš ir neatceļams nomas periods; periodus, uz 
kuriem attiecas iespējas pagarināt vai izbeigt nomu, iekļauj nomas termiņā tikai tad, ja ir pietiekami droši, ka nomu pagarinās vai 
pārtrauks. 
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Noma tiek atzīta kā Tiesības lietot aktīvus un to sākotnējo vērtību veido sekojošas izmaksas: 
- nomas saistību sākotnējā vērtība;  
- jebkuri nomas maksājumi, kas izdarīti sākuma datumā vai pirms tā, atskaitot saņemtos nomas veicināšanas maksājumus; 
- jebkuras sākotnējās tiešās izmaksas; 
- atjaunošanas izmaksas. 
Turpmāk Tiesības lietot aktīvus tiek novērtētas, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu un tiek atkārtoti 
novērtētas, ja mainās nākotnes nomas saistības sakarā ar atkārtotu pārvērtējumu vai nomas līguma modifikācijām. 
Tiesības lietot aktīvus tiek amortizētas izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā 
no tā, kurš no šiem periodiem īsāks, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes: 
 
 % gadā 
Ēkas un zeme 3 – 14 
Lidmašīnas 4 – 8  
  
Nomas maksājumi, kas saistīti ar īstermiņa nomu vai nomu, kuras pamatā esošais aktīvs ir ar zemu vērtību, tiek atzīti kā izdevumi pēc 
lineārās metodes peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Īstermiņa noma ir noma, kuras nomas termiņš sākuma datumā ir 12 mēneši vai mazāk. 
Zemas vērtības aktīvi ietver datorus, planšetdatorus, telefonus un nelielas biroja mēbeles. 

u) Aizņēmumi 
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos 
periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. 
Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas 
vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites politiku kapitalizēta nepabeigtās 
celtniecības objektu sastāvā aizņēmuma perioda laikā. 

v) Nodokļi 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatos, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas 
Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.  
Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, kas izmaksājama akcionāriem). Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis par sadalīto pelņu tiks atzīts brīdī, kad Sabiedrības un Koncerna sabiedrību akcionāri pieņems lēmumu par peļņas 
sadali. 
Sabiedrība un Koncerna sabiedrības aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no 
aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes), tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram, ar saimniecisko darbību 
nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas un aizdevumus saistītām personām, ja tie atbilst Uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā noteiktos robežlielumus. 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā gadā, kad tas radies. 
Nav atšķirības starp nodokļu bāzēm un aktīvu un pasīvu uzskaites vērtību, un tāpēc neveidojas atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un 
saistības. Atliktā nodokļa saistības attiecībā uz apliekamajām pagaidu atšķirībām sakarā ar ieguldījumiem meitas sabiedrībās (ko rada 
neaplikta pēc 2018. gada 1. janvāra gūta nesadalīta peļņa meitas sabiedrībās) netiek atzītas Koncerna konsolidētajos finanšu pārskatos, 
jo vadība ir noteikusi, ka meitas sabiedrības 2018.-2020. gadu peļņa pārskatāmā nākotnē netiks sadalīta. 

w) Darbinieku labumi  
Darbinieku īstermiņa labumi ietver algas, sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalstus, kas saistīti ar darba īslaicīgu 
pārtraukšanu (ikgadējs atvaļinājums vai līdzīgas izmaksas) un izmaksas, kas maksājamas pēc nodarbinātības beigām. Ja pārskata periodā 
darbinieks ir sniedzis pakalpojumus, par kuriem tiks veikta atlīdzība, Sabiedrība un Koncerns atzīst atbilstošas saistības (uzkrātos 
izdevumus) prognozēto izmaksu apmērā, atskaitot jau samaksātās summas. Sabiedrība un Koncerns veic sociālās apdrošināšanas 
iemaksas par valsts pensiju apdrošināšanu valsts fondēto pensiju shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma 
ir fiksētu iemaksu pensiju plāns, saskaņā ar kuru Sabiedrībai un Koncernam jāveic maksājumi likumā noteiktajā apmērā. Sabiedrībai un 
Koncernam nerodas juridiskas vai prakses radītas saistības veikt turpmākas iemaksas, ja valsts fondētā pensiju shēma nespēj izpildīt 
savas saistības pret darbiniekiem. Sociālo apdrošināšanu atzīst par izdevumiem pēc uzkrāšanas principa un iekļauj personāla izmaksās. 

x) Uzkrājumi 
Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai un Koncernam ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts 
pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami 
aplēst. Uzkrājumus atzīst vērtībā, kas atbilst izdevumu iespējami precīzākajai tagadnes vērtības aplēsei, izmantojot likmi pirms 
nodokļiem, kas atspoguļo patreizējo tirgus vērtējumu naudas vērtībai laikā un šīm saistībām piemītošo risku. 
Uzkrājumu vērtības noteikšanai tiek izmantotas vadības aplēses.  
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Ja Sabiedrībai un Koncernam ir vairāki vienveidīgi pienākumi, tad pienākuma izpildei nepieciešamo summu aplēsi nosaka visam šo 
saistību kopumam kā vienam veselumam. Uzkrājums var tikt atzīts arī tad, ja saimniecisko labumu aizplūšanas varbūtība katram 
atsevišķam saistību gadījumam ir neliela, bet kopumā līdzekļu aizplūšana ir ticama. 
Uzkrājumi tiek pārskatīti katra pārskata perioda beigās, ņemot vērā pēdējās pieejamās aplēses. Izmaksas, kas saistītas ar uzkrājumu 
veidošanu, tiek ietvertas pamatdarbības izdevumos vai iekļautas pamatlīdzekļu iegādes vērtībā, ja uzkrājums ir saistīts ar pamatlīdzekļa 
demontāžu, pārcelšanu vai atjaunošanu vai citu pienākumu, kas radies, iegādājoties vai lietojot pamatlīdzekli.  
Uzkrājumi tiek izmantoti tikai to izdevumu segšanai, kuriem tie izveidoti. 
Ja paredzams, ka daļu no izdevumiem, kas nepieciešami uzkrājuma izpildei, atmaksās trešā puse, šo atmaksu atzīst tikai tad, kad tās 
saņemšana ir skaidri zināma. Saņemamā kompensācija tiek uzskatīta par atsevišķu aktīvu. Kompensācijas summa nedrīkst pārsniegt 
uzkrājuma summu. 
Kad nenoteiktība vairs nepastāv, uzkrājumi tiek klasificēti kā kreditora parāds vai reversēti un atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā 
pašā postenī, kurā sākotnēji tika atzītas izmaksas. 
Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem ietver nenovēršamas izmaksas saskaņā ar līgumu, kas ir viszemākās neto izmaksas, izstājoties no 
līguma, proti, viszemākās no līguma izpildes izmaksām un jebkādas kompensācijas vai soda naudas, kas rodas tā neizpildes dēļ. 

Uzkrājumi lidmašīnu remontam 
Saskaņā ar nozarē pieņemto praksi, nomāto lidmašīnu atgriešana iznomātājam bieži rada papildus izmaksas, kas ir saistītas ar 
iznomātāja noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz lidmašīnu tehnisko stāvokli nomas termiņa beigās. Koncerns veic uzkrājumus 
paredzamajām izmaksām, kas radīsies atgriežot lidmašīnu iznomātājam. Nomas sākumā nākotnes izmaksu patreizējā vērtība tiek atzīta 
pamatlīdzekļu sastāvā un vēlāk nolietota īsākajā no nomas termiņa vai lidmašīnās lietderīgās izmantošanas perioda. 

y) Iespējamās saistības  
Iespējamās saistības, kad nav ticama ekonomisko līdzekļu aizplūšana šīs saistības nokārtošanai, vai kad pienākuma izpildei nepieciešamo 
summu nav iespējams ticami novērtēt, bet kas nākotnē var kļūt par saistībām, tiek atspoguļotas finanšu pārskatu pielikumos kā 
iespējamās saistības. 

z) Saistītās puses 
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Koncerna Mātes sabiedrības akcionāri, Valdes un Padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 
sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 

aa) Darbības segmenti 
Segmentu ziņojuma vajadzībām darbības segmentu sadalījums izriet no Koncerna un airBaltic iekšējās pārvaldes struktūras, tas ir 
pamats ziņojumu sistēmai, darbības rezultātu novērtēšanai un resursu sadalei, ievērojot galvenā darbības lēmumu pieņēmēja viedokli. 
airBaltic un Koncerns tiek pārvaldīti kā viena biznesa vienība, kura sniedz ar gaisa pārvadājumiem saistītus pakalpojumus visas Eiropas 
maršrutu tīklā, ieskaitot regulārus pakalpojumus un papildu servisa pakalpojumus, tai skaitā arī viesnīcu, ceļojumu apdrošināšanu un 
citus saistītus pakalpojumus trešajām personām. 

bb) Notikumi pēc bilances datuma 
Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par airBaltic un Koncerna 
finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek 
atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.  
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Mātes sabiedrība un Koncerna sabiedrības ir pakļautas dažādiem finanšu riskiem: tirgus riskam (kas saistīts ar preču cenu svārstībām, 
procentu likmju un valūtas maiņas kursu izmaiņām), kredītriskam un likviditātes riskam. Sabiedrības un Koncerna vispārējā riska 
pārvaldības programma koncentrējas uz finanšu tirgu neparedzamību un cenšas mazināt to nelabvēlīgo ietekmi uz Sabiedrības un 
Koncerna finanšu rādītājiem. Sabiedrība un Koncerns lieto finanšu instrumentus, lai samazinātu risku atklātās pozīcijas. Minētie 
instrumenti ir aizņēmumi, naudas depozīti un atvasinātie finanšu instrumenti (lielākoties degvielas iepirkumu atvasinātie finanšu 
instrumenti). Sabiedrība un Koncerns savas finanšu risku vadības politikas ietvaros neveic nekādus spekulatīvus darījumus. 
Riska vadību Sabiedrībā un Koncernā veic Risku vadības komiteja, kas strādā saskaņā ar  Valdes apstiprinātajām politikām. Valde ir 
apstiprinājusi vispārēju riska vadības politiku, kā arī specifisku darbības jomu risku politikas, kā piemēram - valūtas kursu svārstību riska, 
degvielas cenu svārstību riska, kredītriska, atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu, risku ierobežošanas politikas uzskaiti un risku 
ierobežošanas līmeņu politikas. 

b) Risku analīze 
Tirgus risks 
Valūtas kursu svārstību risks 
Sabiedrība un Koncerns ir pakļauti valūtas kursu svārstību riskam, ko izraisa vairāku valūtu, pārsvarā ASV dolāra, svārstības. Ārvalstu 
valūtu svārstību risks rodas no Sabiedrības un Koncerna darījumiem, aktīviem un saistībām, kas ir denominētas valūtā, kas nav to 
funkcionālā valūta. Sabiedrības un Koncerna ienākumu neliela daļa ir denominēta ASV dolāros, taču nozīmīga izdevumu daļa ir ASV 
dolāros, tai skaitā maksājumi par degvielu, tehnisko apkopi, apdrošināšanu un kapitālieguldījumiem.  
Pārskata gada laikā Sabiedrība ir izmantojusi atvasinātos finanšu instrumentus, lai ierobežotu tās ārvalstu valūtas risku, taču 2020. gada 
31. decembrī tai nebija atvērtu riska ierobežošanas līgumu. Nākotnē vadība varētu lemt izmantot ierobežot valūtas kursu svārstību 
risku, lai samazinātu tā ietekmi uz finanšu rezultātu un naudas plūsmas svārstībām 
Zemāk tabulā ir atspoguļoti eiro izteikti airBaltic un Koncerna aktīvi un saistības pārskata gada beigās, kas ir pakļauti ārvalstu valūtu 
riskam: 
 

 

Procentu likmju risks 
Procentu likmes risks ir risks, ka finanšu instrumentu vērtība svārstīsies tirgus procentu likmju izmaiņu iespaidā. Naudas plūsmas 
procentu likmju risks rodas no aizņēmumiem ar mainīgu procentu likmi, un ir risks, ka, palielinoties procentu likmēm, palielināsies 
finanšu izdevumi. 

Tomēr lielākā daļa Sabiedrības un Koncerna aizņēmumu nav pakļauti procentu likmju svārstībām, jo tās ir fiksētas līdz aizņēmumu 
termiņa beigām. Sabiedrība un Koncerns sava procentu likmju riska novērtēšanai izmanto dinamisko analīzi. Analīzes ietvaros tiek 
simulēti dažādi scenāriji, ņemot vērā pārfinansēšanās, alternatīvu finansējumu veidu un riska ierobežošanas iespējas. 

Pārskata gada laikā netika izmantoti procentu likmju riska ierobežošanas instrumentus. Nākotnē vadība varētu lemt izmantot ierobežot 
procentu likmju svārstību risku, lai samazinātu tā ietekmi uz finanšu rezultātu un naudas plūsmas svārstībām. 

Cenu risks 
Aviācijas degvielas izmaksas ir viena no nozīmīgākajām Sabiedrības un Koncerna izmaksu kategorijām. Degvielas cenas mēdz svārstīties 
un tam ir tieša ietekme uz Sabiedrības un Koncerna finanšu rezultātu. AirBaltic nodrošinās pret degvielas cenas svārstībām, slēdzot 
degvielas mijmaiņas līgumus. 2020. gadā riska ierobežošanas līgumi bija noslēgti 39% patēriņam (2019: 24%). 2020. gada 31. decembrī 
ir noslēgti degvielas mijmaiņas līgumi ar atvērtām pozīcijām par 6 000 tonnām aviācijas degvielas patēriņu 2021. gadam (2019. gada 
31. decembrī: 42 000 tonnām aviācijas degvielas patēriņu 2020. gadam). 
  

AIR BALTIC             31.12.2020.            31.12.2019. 
 TUSD TEUR TUSD TEUR 
Pircēju un pasūtītāju un citi parādi 19 331 15 753 21 740 19 352 
Aizņēmumi un nomas saistības 320 359  261 070 367 869 327 460 
Parādi piegādātājiem un citi parādi 2 827 2 304 5 645 5 025 

KONCERNS             31.12.2020.            31.12.2019. 
 TUSD TEUR TUSD TEUR 
Pircēju un pasūtītāju un citi parādi 19 331 15 753 23 349 20 784 
Aizņēmumi un nomas saistības 320 359 261 070 367 869 327 460 
Parādi piegādātājiem un citi parādi 2 827 2 304 5 645 5 025 
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Tirgus risks (turpinājums) 
Jutīguma analīze 
Zemāk tabulā ir atspoguļota dažādu riska faktoru maiņas ietekme uz airBaltic un Koncerna finanšu rezultātu pārskata un iepriekšējā 
gadā: 
 

AIR BALTIC UN KONCERNS 31.12.2020. 31.12.2019. 2020 2019 
 Ietekme uz pašu 

kapitālu 
Ietekme uz pašu 

kapitālu 
Ietekme uz 

finanšu rezultātu 
Ietekme uz 

finanšu rezultātu 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Degvielas cenas izmaiņa     
Degvielas cena par 50 USD/t augstāka (244) (1 869) - - 
Degvielas cena par 50 USD/t zemāka 244 1 869 - - 
USD/EUR likmes izmaiņa     
USD/EUR likme augstāka par 5% (14 553) (12 922) (14 553) (12 852) 
USD/EUR likme zemāka par 5% 16 085 14 282 16 085 14 205 
Procentu likmes izmaiņa     
Procentu likme augstāka par 0.5 procentpunktiem (16) (14) (16) (14) 
Procentu likme zemāka par 0.5 procentpunktiem 16 14 16 14 
     
Procentu likmju jutīguma aprēķinā tiek ņemta vērā aizņēmumu mainīgo procentu likmju ietekme.  

Likviditātes risks 
Likviditātes risks ir risks, ka airBaltic un Koncerns nespēs izpildīt savas finansiālās saistības nepietiekamas pozitīvas naudas plūsmas dēļ. 
Piesardzīga likviditātes riska pārvaldība nozīmē pietiekamas naudas un finansējuma pieejamības nodrošināšanu. Bezprecedenta COVID-
19 krīzes ietekme uz nozari ietekmēja Koncerna likviditāti 2020. gadā. Koncerna vadība veica vairākas darbības, lai samazinātu izmaksas 
un uzlabotu likviditāti, no kurām svarīgākās bija sekojošās: 
- Pamatkapitāla palielinājums EUR 250 miljonu apmērā, ko veica lielākais akcionārs, 
- Tika veikti tikai tādi lidojumi, kuru tiešā naudas plūsma bija pozitīva, 
- Darbinieku skaits tika samazināts par 30%, 
- Tika veiktas pārrunas ar piegādātājiem par cenu samazinājumu un atvieglotiem maksājuma termiņiem, 
- Tika samazināti izdevumi un apturēti nebūtiski kapitālieguldījumi, 
- Lidsabiedrības augtākā un vidējā līmeņa vadībai tika aizturēta algu izmaksa. 

Vadība jau ir informējusi akcionārus, ka tā varētu pieprasīt papildu finansējumu, lai turpinātu iesākto biznesa plāna Destination 2025 
CLEAN izpildi, it īpaši, ja lielākā daļa lidojumu / ceļojumu ierobežojumu netiek atcelti līdz 2021. gada 2. ceturkšņa beigām. Tomēr 
pārskata datumā lēmums par papildu finansējumu nav pieņemts. 
Zemāk tabulā ir atspoguļotas airBaltic un Koncerna līgumos noteiktās nediskontētās (ieskaitot plānotos nākotnes procentus par 
saistībām) neatvasinātās finanšu saistības.  
 

AIR BALTIC Līdz 3 
mēnešiem  

Starp 
3 mēnešiem 

un 1 gadu 
Starp 1 un 
 5 gadiem 

Vairāk 
 nekā 5 gadi 

Kopējās līgumos 
noteiktās 

naudas plūsmas 

Saistību 
bilances 

vērtība 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Līgumos noteiktie termiņi finanšu saistībām 2020. gada 31. decembrī   
Parādi piegādātājiem 11 024 - - - 11 024 11 024 
Uzkrātās saistības 25 300 5 696 - - 30 996 30 996 
Aizņēmumi un nomas saistības 24 017 83 000 552 866 365 165 1 025 048 793 955 

Līgumos noteiktie termiņi finanšu saistībām 2019. gada 31. decembrī   
Parādi piegādātājiem 27 090 - - - 27 090 27 090 
Uzkrātās saistības 29 831 5 696 - - 35 527 35 527 
Aizņēmumi un nomas saistības 24 120 84 685 579 606 385 945 1 074 356 814 290 
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KONCERNS Līdz 3 
mēnešiem  

Starp 
3 mēnešiem 

un 1 gadu 
Starp 1 un 
 5 gadiem 

Vairāk 
 nekā 5 gadi 

Kopējās līgumos 
noteiktās naudas 

plūsmas 

Saistību 
bilances 

vērtība 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Līgumos noteiktie termiņi finanšu saistībām 2020. gada 31. decembrī   
Parādi piegādātājiem 7 247 - - - 7 247 7 247 
Uzkrātās saistības 25 756 5 696 - - 31 452 31 452 
Aizņēmumi un nomas saistības 26 629 83 000 552 866 365 165 1 027 660 796 543 

Līgumos noteiktie termiņi finanšu saistībām 2019. gada 31. decembrī   
Parādi piegādātājiem 20 502 - - - 20 502 20 502 
Uzkrātās saistības 33 927 5 696 - - 39 623 39 623 
Aizņēmumi un nomas saistības 24 297 85 206 581 878 385 946 1 077 327 817 096 
       

Kredītrisks 
Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrība un Koncerns cietīs zaudējumus situācijā, kad finanšu instrumentu līgumattiecību partneris nespēj pildīt 
savas saistības. Sabiedrība un Koncerns ir pakļauti kredītriskam saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādiem, depozītiem un naudu. Ņemot 
vērā, ka lielākā daļa maksājumu par aviobiļetēm tiek veikti pirms pakalpojuma sniegšanas, kredītrisks no privātpersonām ir nebūtisks. 
Sabiedrība un Koncernam nav nozīmīga kredītriska koncentrācijas attiecībā uz kādu citu darījuma partneri. Pirms jebkura darījuma 
slēgšanas Sabiedrība un Koncerns analizē un veic savu potenciālo partneru novērtējumu. Turklāt Sabiedrība un Koncerns nepārtraukti 
uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Debitori tiek atspoguļoti to neto vērtībā, 
atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Lai gan debitoru parādu atgūšanu var ietekmēt dažādi ekonomiskie faktori, vadība 
uzskata, ka nepastāv risks, ka zaudējumi no kredītriska varētu pārsniegt šobrīd izveidotos uzkrājumus. Citu debitoru parādu sastāvā nav 
parādu, kuru vērtība ir samazinājusies. 
Saskaņā ar riska vadības politiku, kredītrisks tiek pārvaldīts, slēdzot līgumus tikai ar finansiāli stabilām vietējām un ārvalstu bankām, 
finanšu organizācijām un aģentiem. Saskaņā ar vadības aplēsēm, debitoru parādi un uzkrātie ieņēmumi no partneriem, kas nav ieguvuši 
neatkarīgu kredītreitingu, nav pakļauti būtiskam kredītriskam, jo nepastāv pazīmes, kas liecinātu par to vērtības samazināšanos. 
Sabiedrības un Koncerna kredītrisks saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādiem ir ierobežots, jo lielākā daļa maksājumu par aviobiļetēm 
tiek veikti pirms pakalpojuma sniegšanas. Tomēr airBaltic un Koncernam ir finanšu iestāžu, degvielas mijmaiņas līgumu un ražotāju 
piegādes līgumu attiecības, kurās pastāv līgumattiecību partnera kredītriski. airBaltic un Koncerns analizē attiecīgo biznesa partneru 
kredītspēju, lai novērtētu saistību neizpildes iespējamību pret airBaltic un Koncernu. Attiecīgi airBaltic un Koncerna finanšu aktīvu 
kvalitātes mērījums pamatojoties uz biznesa partneru neatkarīgu ārēju kredītriska novērtējumu ir sekojošs: 

AIR BALTIC A+ A-  BB+ BBB+ Cits Nevērtēts Kopā 
31.12.2020. TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
Finanšu instrumenti        
Pircēju un pasūtītāju parādi, drošības depozīti un 
citi parādi - - - 12 789 2 680 18 553 34 023 
Naudas līdzekļi 121 187 - - 26 190 - 604 147 981 
FINANŠU AKTĪVI KOPĀ 121 187 - - 38 979 2 680 19 157 182 004 

31.12.2019.        
Finanšu instrumenti        
Pircēju un pasūtītāju parādi, drošības depozīti un 
citi parādi - - - 12 042 7 576 19 908 39 526 
Atvasinātie finanšu instrumenti - 1 839 - - - - 1 839 
Naudas līdzekļi 46 10 058 25 497 86 911 705 - 123 217 
FINANŠU AKTĪVI KOPĀ 46 11 897 25 497  98 953 8 282 19 908 164 582 
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KONCERNS A+ A- BB+ BBB+ Citi Nevērtēts Kopā 
31.12.2020. TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
Finanšu instrumenti        
Pircēju un pasūtītāju parādi, drošības depozīti un 
citi parādi - - - 12 789 2 680 16 025 31 494 
Naudas līdzekļi 121 471 - - 26 229 - 605 148 305 
FINANŠU AKTĪVI KOPĀ 121 471 - - 39 018 2 680 16 630 179 799 

31.12.2019.        
Finanšu instrumenti        
Pircēju un pasūtītāju parādi, drošības depozīti un 
citi parādi - - - 12 042 7 576 19 843 39 461 
Atvasinātie finanšu instrumenti - 1 839 - - - - 1 839 
Naudas līdzekļi 46 10 208 25 504 87 353 708 - 123 819 
FINANŠU AKTĪVI KOPĀ 46 12 047 25 504  99 395 8 284 19 843 165 119 
 
Balstoties uz iepriekš minēto informāciju, vadība neuzskata, ka kāda darījuma partnera finanšu situācija norādītu uz risku, tādēļ attiecīgi 
naudas līdzekļu vai debitoru un citu parādu atlikumiem netiek atzīts uzkrājums kredīta zaudējumu segšanai. 
Debitoru parādu un ar to saistītā vērtības samazināšanās grāmatvedības politika ir aprakstīta 2. o) un 2.q) piezīmēs. Detalizēta debitoru 
parādu analīze ir atspoguļota 19. piezīmē. 

Kapitāla riska vadība  
Sabiedrības un Koncerna mērķis ir nodrošināt optimālu kapitāla struktūru, saglabāt investoru, kreditoru un finanšu tirgus dalībnieku 
uzticību un nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus, lai mazinātu risku un neparedzētu gadījumu ietekmi. Ņemot vērā dažādas nozares 
prognozes par COVID-19 pandēmijas negatīvo ilgtermiņa ietekmi uz aviācijas nozari, airBaltic izstrādāja jaunu biznesa plānu - 
Destination 2025 CLEAN, saskaņā ar kuru tā vērsās pēc finansējumu pie saviem akcionāriem un veiksmīgi palielināja pamatkapitālu par 
EUR 250 miljoniem. 
2020. gada 15. jūlijā akcionāri apstiprināja pamatkapitāla palielinājumu, saskaņā ar kuru Latvijas Republika ieguldīja EUR 250 miljonus 
un kļuva par 96,14% akciju turētāju airBaltic. Eiropas Komisija atzina, ka ieguldījums atbilst ES iekšējam tirgum saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu (saskaņā ar 2020. gada 3. jūlija Eiropas Komisijas lēmumu lietā 
SA.56943). 

Patiesās vērtības noteikšana 
Koncerna un Mātes sabiedrības aktīvi un saistības tiek klasificēti, atkarībā no metodes, kas tiek izmantota to patiesās vērtības 
noteikšanai. Šīs metodes iedalās sekojošās kategorijās: 
1. līmenis: patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz identisku aktīvu vai saistību tirgus cenu (nekoriģēto), 
2. līmenis: patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz tieši vai netieši iegūtu informāciju, par vērtību, kas nav aktīvu vai saistību 

tirgus cena, 
3. līmenis: patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz informāciju, kas nav balstīta uz novērojamiem tirgus datiem (t.i. uz 

nenovērojamiem datiem). 
Zemāk tabulā ir atspoguļoti airBaltic un Koncerna aktīvi un saistības, kas 2020. gada 31. decembrī ir novērtēti patiesajā vērtībā. 
AIR BALTIC 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Ēkas - - 7 618 7 618 
Ieguldījumu īpašumi - - 2 850 2 850 
Atvasinātie finanšu aktīvi - 480 - 480 
 
KONCERNS 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Ēkas - - 11 229 11 229 
Atvasinātie finanšu aktīvi - 480 - 480 
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Zemāk tabulā ir atspoguļoti airBaltic un Koncerna aktīvi un saistības, kas 2019. gada 31. decembrī ir novērtēti patiesajā vērtībā. 

 
 
AIR BALTIC 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Ēkas - - 8 085 8 085 
Ieguldījumu īpašumi - - 4 930 4 930 
Atvasinātie finanšu aktīvi - 1 839 - 1 839 
 
KONCERNS 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Ēkas - - 10 662 10 662 
Atvasinātie finanšu aktīvi - 1 839 - 1 839 
 
 
Novērtēšanas metodes, ko izmanto finanšu instrumentu novērtēšanā, ir balstītas uz kotētajām tirgus cenām vai līdzīgu instrumentu 
tirgus cenām. Visas iegūtās patiesās vērtības aplēses ir iekļautas 2. līmenī. 
Koncerns un airBaltic regulāri veic savu ēku un ieguldījumu īpašumu tirgus vērtības noteikšanu. Katra pārskata perioda beigās vadība 
atjauno katras ēkas patiesās vērtības novērtējumu, ņemot vērā jaunākos neatkarīgos novērtējumus. Vadība nosaka īpašuma vērtību, 
izvērtējot pamatotu patiesās vērtības aplēšu diapazonu. Labākais avots patiesās vērtības noteikšanai ir pašreizējās tirgus cenas līdzīgiem 
aktīviem. Ja šāda informācija nav pieejama, vadība informācijas iegūšanai izmanto dažādus citus avotus. Par ēku patiesās vērtības 
noteikšanas principiem skatīt 14. un 15. piezīmi. 
Visi pārējie finanšu aktīvi un finanšu saistības tiek novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā. Koncerna un Sabiedrības finanšu aktīvi, kas 
novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā ietilpst 3. līmenī, izņemot naudu un naudas ekvivalentus, kas atbilst 2. līmenim. Koncerna un 
airBaltic vadība uzskata, ka amortizētajā iegādes vērtībā uzrādīto aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski neatšķiras no finanšu 
pārskatos uzrādītajām uzskaites vērtībām. 
Pārējo finanšu aktīvu un citu finanšu saistību patiesās vērtības ir balstītas uz diskontētām naudas plūsmām, izmantojot pašreizējo 
aizņēmuma likmi. 
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Katra Koncerna sabiedrība tiek uzskatīta par atsevišķu segmentu. Vairāk kā 90% no visiem Koncerna ieņēmumiem veido airBaltic 
ieņēmumi no starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem (biļešu tirdzniecība un papildus ieņēmumi). Tādēļ tikai airBaltic tiek uzskatīts 
kā būtiska segmenta vienība darbības segmentu informācijas atklāšanai. Sabiedrība sniedz ar aviācijas pārvadājumiem saistītus 
pakalpojumus, tai skaitā pasažieru pārvadājumus regulāros reisos un citus pakalpojumus, trešajām pusēm visā Eiropas maršrutu tīklā. 
Visi pārējie uzņēmējdarbības segmenti – lojalitātes programmas administrēšana, aviācijas profesionālās apmācības pakalpojumu 
sniegšana, kravu virszemes apkalpošanas pakalpojumi un gaisa apkalpes nodrošināšanas ārpakalpojumi – netiek ietverti ziņojumā, kā 
arī airBaltic vadība kā galvenais lēmumu pieņēmējs tos neanalizē kā atsevišķus darbības segmentus. Pārskata perioda rezultāts par šīm 
segmentu darbībām ir atspoguļots zemāk tabulā, rindā Pārējie segmenti. 

airBaltic un Koncerns nosaka un atspoguļo darbību segmentu informāciju balstoties uz augstākās vadības komandas izmantoto 
informāciju. Pieņemot lēmumus par resursu piešķiršanu, tiek izvērtēta maršruta ienesīguma analīzes dati, tomēr pašus lēmumus 
airBaltic augstāka vadība pieņem balstoties uz informāciju par visu maršrutu tīklu un gaisa kuģu flotes izvietojumu. Resursu piešķiršanas 
lēmumu pieņemšanas mērķis ir maksimizēt finanšu rezultātu, nevis gūt peļņu atsevišķos tikla maršrutos. Tāpēc Mātes sabiedrības 
darbība kopumā tiek uzskatīta par vienu darbības segmentu.  

airBaltic augstāka vadība Koncerna darbības rādītājus analizē, pamatojoties uz Sabiedrības un Koncerna neto gada rezultātiem.  
Sabiedrības un Koncerna galvenie ienākumu nesošie aktīvi sastāv no lidmašīnu flotes, kas tiek elastīgi izmantota visā Sabiedrības 
maršrutu tīklā un ir tieši attiecināma uz uzrādītajiem segmentiem. Sabiedrības un Koncerna aktīvi tiek analizēti segmenta informācijas 
vajadzībām. Pārējo Koncerna sabiedrību aktīvi netiek analizēti kā atsevišķi segmenti.  

Zemāk tabulā tiek atspoguļoti Koncerna segmentu darbības rezultāti: 
 

  2020 2019 
 TEUR TEUR 

Sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi 137 915 503 281 
Pārējo segmentu saimnieciskās darbības ieņēmumi 32 333 42 873 
Savstarpējo darījumu korekcijas un izslēgšana (27 660) (37 199) 

KOPĀ IEŅĒMUMI 142 588 508 955 
   
Sabiedrības zaudējumi (278 267) (7 729) 
Pārējo segmentu (zaudējumi) / peļņa (196) 1 132 
Savstarpējo darījumu un nerealizētās peļņas izslēgšana 13 866 (2 517) 

NETO ZAUDĒJUMI (264 597) (9 114) 
Cita segmentu informācija:   
Amortizācija un nolietojums (64 624) (70 938) 
Finanšu ieņēmumi 108 122 
Finanšu izmaksas (48 183) (40 470) 
   
  31.12.2020.  31.12.2019.  
 TEUR TEUR 
Sabiedrības aktīvi pārskata gada beigās 938 362 981 202 
Pārējo segmentu aktīvi pārskata gada beigās 14 179 14 848 
Savstarpējo darījumu korekcijas un izslēgšana (11 500) (24 814) 

KOPĀ AKTĪVI 941 041 971 236 
   
Sabiedrības saistības pārskata gada beigās 923 731 935 463 
Pārējo segmentu saistības pārskatu gada beigās 10 012 11 325 
Savstarpējo darījumu korekcijas un izslēgšana (9 741) (9 464) 

KOPĀ SAISTĪBAS 924 002 937 324 
 
 
Visi ilgtermiņa aktīvi, izņemot lidmašīnas, atrodas Latvijā.  

133



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

 
 

PIELIKUMS 
4. DARBĪBAS SEGMENTI (turpinājums) 
Atklājamā informācija 
Ģeogrāfiskais sadalījums ieņēmumiem no ārējiem klientiem ir sekojošs: 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Eiropa 133 167 487 412 137 718 492 741 
Citas valstis 4 748 15 869 4 870 16 214 

KOPĀ 137 915 503 281 142 588 508 955 
Ieņēmumu sadalījums ģeogrāfiskajos apgabalos veikts pamatojoties uz maršruta galamērķa lidostas atrašanās vietu. Mātes sabiedrība un Koncerns 
neveic atsevišķu ieņēmumu analīzi lidojumiem no/uz Rīgu, jo maršruti tiek analizēti segmentu līmenī.  
 

5. IEŅĒMUMI 
  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 116 102 425 723 118 701 427 465 
Papildus ieņēmumi 11 868 34 691 11 867 34 691 
Ieņēmumi no čarterlidojumiem 3 656 11 969 3 656 11 969 
Ieņēmumi no kravu pārvadājumiem 4 308 7 822 4 697 8 334 
Ieņēmumi no gaisa kuģu nomas - 19 796 - 19 796 

TOTAL 135 934 500 001 138 921 502 255 
 
 
Kopējie airBaltic un Koncerna ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 2020. gada laikā bija attiecīgi EUR 135 934 tūkstoši (EUR 480 205 
tūkstoši) un EUR 138 921 tūkstoši (2019: EUR 482 459 tūkstoši) 
Zemāk tabulā ir atspoguļoti airBaltic un Koncerna pārskata periodā atzītie ieņēmumi, kas perioda sākumā tika atzīti līgumsaistību 
sastāvā: 

  AIR BALTIC    KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Pasažieru ieņēmumi 15 222 26 329 15 222 26 329 
Ieņēmumi no lojalitātes programmas - - 220 497 
     

6. PERSONĀLA IZMAKSAS 
  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Atlīdzība par darbu 26 205 33 008 41 248 53 581 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 308 7 937 9 949 12 905 
Citas personāla izmaksas (40) 391 6 812 8 049 

KOPĀ 32 473 41 336 58 009 74 535 

 
  

134



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

 
 

PIELIKUMS 
6. PERSONĀLA IZMAKSAS (turpinājums) 
Valdes un Padomes locekļu atlīdzība par darbu 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Valdes locekļi     
Atlīdzība par darbu 1 187 2 590 1 187 2 590 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 286 624 286 624 
Padomes locekļi     
Atlīdzība par darbu 150 154 150 154 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 36 37 36 37 

KOPĀ 1 659 3 405 1 659 3 405 

 
  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā, tai skaitā: 1 010 1 257 1 331 1 663 
Valdes locekļi 3 3 3 3 
Padomes locekļi 4 4 4 4 

7. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Uzkrājums neizdevīgiem līgumiem (skatīt 25. piezīmi) 22 725 - 22 725 - 
Administratīvie izdevumi 9 029 9 638 9 771 9 681 
Apkalpes administrēšanas izdevumi 3 442 7 514 3 604 7 358 
Neto zaudējumi / (peļņa) no ieguldījumu īpašumu 
patiesās vērtība korekcijas 2 080 (2 133) - - 
Citi 3 625 1 566 4 481 3 931 

KOPĀ 40 901 16 585 40 581 20 970 

8. ATLĪDZĪBA ZVĒRINĀTU REVIDENTU KOMERCSABIEDRĪBAI 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Finanšu pārskatu revīzija 60 49 80 66 
Konsultācijas nodokļu un citos jautājumos 20 34 60 39 
Citi ar auditu saistīti pakalpojumi 4 218 4 218 

KOPĀ 84 301 144 323 
2020. gada laikā tika saņemtas dažādas konsultācijas, kas saistītas ar nodokļu likumdošanas piemērošanu, kā arī atbilstošas 
grāmatvedības politikas izvēli. 
 
9. FINANŠU IZMAKSAS 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Aizņēmumu procentu izmaksas 48 031 40 323 48 183 40 470 
Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 1 447 871 1 544 878 

KOPĀ 49 478 41 194 49 727 41 348 

135



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

 
 

PIELIKUMS 
10.    ZAUDĒJUMI NO IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS MEITAS SABIEDRĪBĀ (MĀTES SABIEDRĪBA) 

  2020 2019 
  TEUR TEUR 

Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās (skatīt 17.piezīmi)   12 080 - 

11.    FINANŠU IEŅĒMUMI 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Procentu ieņēmumi no banku depozītiem un citi 126 151 108 122 

12.    UZKRĀJUMS TIESVEDĪBĀM  

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Uzkrājums juridiskiem strīdiem (11 500) - (11 500) - 
Tiesvedību uzkrājuma samazinājums - 6 755 - 6 755 
 (11 500) 6 755 (11 500) 6 755 
Skatīt 25. un 30 (b). piezīmes. 

13.    UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividendēm - - (1 701) (1 927) 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalītu peļņu - - (28) (4) 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija 2018. gadam - - - 55 

KOPĀ - - (1 729) (1 876) 

 

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalei pieejamo peļņu 
airBaltic 2020. gada 31. decembrī bija pieejami uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem EUR 220 miljonu apmērā, 
no kuriem EUR 33 miljonus Sabiedrība varēs izmantot, samazinot uzņēmumu ienākuma nodokli, ja nākotnē tiks sadalīta peļņa. 

Koncerna sabiedrība Loyalty Services SIA 2020. gada 31. decembrī bija pieejami uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa 
mērķiem EUR 4.6 miljonu apmērā, no kuriem EUR 700 tūkstošus tā varēs izmantot, samazinot uzņēmumu ienākuma nodokli, ja nākotnē 
tiks sadalīta peļņa. 
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Divas zemāk redzamās tabulas atspoguļo airBaltic un Koncerna pamatlīdzekļu uzskaites vērtību pārskata gada sākumā un beigās. 

 
AIR BALTIC Ēkas un zeme 

Iekārtas un 
ierīces 

 
Lidmašīnas 

Lidmašīnu 
aprīkojums 

 
Kopā 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība      
31.12.2018. 15 828 7 041 442 715 58 333 523 917 
Iegādāts  9 173 11 575 299 246 9 225 329 219 
Norakstīts - (138) (11 899) (2 112) (14 149) 
Pārklasificēts 6 (6) 3 944 (3 944) - 
31.12.2019. 25 007 18 472 734 006 61 502 838 987 
Uzkrātais nolietojums      
31.12.2018. 7 160 4 997 33 720 28 565 74 442 
Par 2019. gadu 1 642 689 58 506 8 139 68 976 
Par pārvērtēto 310 - - - 310 
Norakstīts - (133) (5 027) (1 466) (6 626) 
Pārklasificēts 2 (2) 1 617 (1 617) - 
31.12.2019. 9 114 5 551 88 816 33 621 137 102 

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība      
31.12.2019. 25 007 18 472 734 006 61 502 838 987 
Iegādāts  301 1 634 66 490 6 666 75 091 
Norakstīts (17) (63) (18 336) (35 793) (54 209) 
31.12.2020. 25 291 20 043 782 160 32 375 859 869 
Uzkrātais nolietojums      
31.12.2019. 9 114 5 551 88 816 33 621 137 102 
Par 2020. gadu 1 742 1 500 51 083 7 660 61 985 
Par pārvērtēto 310 - - - 310 
Norakstīts (6) (56) (15 964) (28 246) (44 272) 
31.12.2020. 11 160 6 995  123 935 13 035 155 125 

Zaudējumi no aktīvu vērtības 
samazinājuma - - (72 891) - (72 891) 

Atlikusī bilance 31.12.2020. 14 131 13 048 585 334 19 340 631 853 
tai skaitā, tiesības lietot aktīvus 6 513 - 585 334 - 591 847 

Atlikusī bilance 31.12.2019. 15 893 12 921 645 190 27 881 701 885 
tai skaitā, tiesības lietot aktīvus 7 808 - 638 053 - 645 861 
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KONCERNS Ēkas un zeme 

Iekārtas un 
ierīces 

 
Lidmašīnas 

Lidmašīnu 
aprīkojums 

 
Kopā 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība      
31.12.2018. 20 387 8 859 444 913 58 333 532 492 
Iegādāts 9 181 11 687 300 659 9 225 330 752 
Norakstīts - (149) (11 899) (2 118) (14 166) 
Pārklasificēts 6 (6) 3 943 (3 943) - 
31.12.2019. 29 574 20 391 737 616 61 497 849 078 
Uzkrātais nolietojums      
31.12.2018. 8 922 5 951 33 792 28 565 77 230 
Par 2019. gadu 1 947 925 58 735 8 133 69 740 
Par pārvērtēto 233 - - - 233 
Norakstīts - (143) (5 027) (1 466) (6 636) 
Pārklasificēts 2 (2) 1 617 (1 617) - 
31.12.2019. 11 104 6 731 89 117 33 615 140 567 

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība      
31.12.2019. 29 574 20 391 737 616 61 497 849 078 
Iegādāts 1 095 1 684 66 972 6 667 76 418 
Pārvērtēts 494 - - - 494 
Norakstīts (17) (163) (18 366) (35 793) (54 339) 
31.12.2020. 31 146 21 912 786 222 32 371 871 651 
Uzkrātais nolietojums      
31.12.2019. 11 104 6 731 89 117 33 615 140 567 
Par 2020. gadu 2 068 1 725 51 372 7 661 62 826 
Par pārvērtēto 239 - - - 239 
Norakstīts (7) (88) (15 977) (28 247) (44 319) 
31.12.2020. 13 404 8 368 124 512 13 029 159 313 

Zaudējumi no aktīvu vērtības 
samazinājuma - - (72 891) - (72 891) 
Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2020. 17 742 13 544 588 819 19 342 639 447 

tai skaitā, tiesības lietot aktīvus 6 513 - 585 334 - 591 847 
Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2019. 18 470 13 660  648 499 27 882 708 511 

tai skaitā, tiesības lietot aktīvus 7 808 - 638 053 - 645 861 

  
  

138



AIR BALTIC CORPORATION AS 2020. GADA PĀRSKATS

 
 

PIELIKUMS 
14.    PAMATLĪDZEKĻI (turpinājums) 

Atgūstamās vērtības izvērtējums 

2020. gada beigās Sabiedrības un Koncerna vadība veica pamatlīdzekļu (tai skaitā postenim Tiesības lietot aktīvus), ieguldījumu īpašumu 
un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās pārbaudi. Aktīvu vērtības samazinājuma iespējamie iemesli tiek īpaši aplūkoti COVID-19 
kontekstā. Vērtības samazināšanas pārbaudes mērķiem katra Koncerna sabiedrības uzņēmējdarbība tika vērtēta kā naudas plūsmas 
ienesoša vienība. airBaltic ir vienīgā būtiskā naudas plūsmu ienesoša vienība. Aktīvu atgūstamā vērtība tika noteikta, pamatojoties uz 
to atgūstamo vērtību. 
Ievērojot vadības lēmumu pārtraukt izmantot Q400 tipa lidmašīnas, kopējo aktīvu, kas saistīti ar Q400 floti, neto bilances vērtība tika 
uzskatīta par atsevišķu aktīvu un tam tika atzīts pilnīgs vērtības samazinājums. 
Pārējo pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu, kas tika uzskatīti par atsevišķu naudas plūsmu radošu vienību, 
vērtības samazināšanās pārbaude neatspoguļoja nepieciešamību atzīt zaudējumus no vērtības samazināšanās, jo aktīvu atgūstamā 
vērtība pārsniedz to uzskaites vērtību. 
Atgūstamās vērtības aprēķina pamatā bija diskontētā nākotnes naudas plūsma laika posmam no 2021. līdz 2025. gadam, kas bija 
aprēķināta, ņemot vērā šī brīža Mātes sabiedrības lidmašīnu floti. Nākotnes naudas plūsmas tika diskontētas ar 10,8% (2019: 8,5%) lielu 
diskonta likmi. Vairāki galvenie pieņēmumi, kas izmantoti atgūstamās vērtības aprēķinā, ir jutīgi pret svārstībām, un var ietekmēt 
prognozēto aktīvu atgūstamo vērtību: 
- ieņēmumi uz vienu ieņēmumus nesošo pasažieru kilometru (biļetes cena), 
- pārvadāto pasažieru skaits, 
- USD/EUR likme, 
- vidēji svērtā kapitāla cena. 
Veicot vērtības samazināšanās pārbaudi, tuvākā laika ienesīgums (yield) tika prognozēts, pamatojoties uz pašreizējām nozares 
tendencēm, kā arī uz ekspertu prognozēm. Tika pieņemts, ka ienesīgums 2021. gadā saglabāsies 2020. gada līmenī, jo paredzams, ka 
ceļošanas ierobežojumi būs spēkā un pasažieru plūsmas tiks ierobežotas arī 2021. gadā. Modelējot tika pieņemts, ka ceļošanas 
ierobežojumi tiks atcelti 2021. gadā. Ņemot vērā, ka vērtības samazināšanās pārbaudē vērā tika ņemts tikai šī brīža flotē esošo lidmašīnu 
skaits, atlikušajam periodam tika pieņemts nemainīgs ienesīgums. Tomēr šāds pieņēmums ir spēkā tikai pie nemainīga lidmašīnu skaita 
un attiecīgi ierobežotu tirgū piedāvāto sēdvietu skaitu. 
Modelējot tika pieņemts, ka ceļojumu ierobežojumi atstās būtisku ietekmi uz pasažieru skaitu 2021. gada pirmajā pusē. Tika pieņemts, 
ka ceļošanas ierobežojumi pakāpeniski tiks atcelti 2021. gada otrajā un trešajā ceturksnī. Pamata scenārijā kopējais pārvadāto pasažieru 
skaits tika pieņemts par 39% zemāks nekā 2019. gadā. Tūrisma un jo īpaši aviopasažieru pieaugums tika prognozēts no 2022. gada, kad 
paredzams, ka tiks sasniegta vispārēja iedzīvotāju imunizācija pret COVID-19 un Eiropā būs noteikti vienoti ceļošanas noteikumi. Modelis 
paredz, ka pārvadāto pasažieru skaits 2022. gadā salīdzinot ar 2021. gadu pieaugs par 40%, tomēr tas joprojām būs par 14% zemāks 
nekā 2019. gada līmenis. Pasažieru skaita pieaugums no 2023. gada līdz 2025. gadam pieņemts 4% apmērā. Galējais pasažieru skaits 
2025. gadā konservatīvi pieņemts 4% mazāks nekā 2019. gada pasažieru skaits. 
EUR/USD valūtas kurss prognozēts, pamatojoties uz attiecīgajām nākotnes cenām līdz 2025. gadam un, ievērojot piesardzības principu, 
modelī tika samazināts par 2%. Pieņemtās likmes svārstās no EUR/USD 1,19 līdz 1,24. 
Aviācijas degvielas tirgus cena tika prognozēta, pamatojoties uz attiecīgajām nākotnes tirgus cenām un vērtības samazināšanās 
pārbaudes vajadzībām tā tika palielināta par 2%. Pieņemtā cena svārstās no 480 līdz 536 USD / MT. 
Tabula zemāk atspoguļo katra galvenā pieņēmuma iespējamās izmaiņas,  pie kurām naudas plūsmu ienesoša vienības bilances vērtība 
būtu vienāda ar tās atgūstamo vērtību pārējiem pieņēmumiem paliekot nemainīgiem. 
 

Pieņēmums Izmaiņas 
Biļetes cena Samazinājums 2,3% 
Pārvadātie pasažieri Samazinājums 2,3% 
USD valūtas likme Samazinājums 9,2% 
Vidēji svērtā kapitāla cena Pieaugums 12,6% 
 
Sabiedrība un Koncerns pastāvīgi seko līdzi COVID-19 uzliesmojuma attīstībai un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas savos 
īstermiņa darbības plānos. Sabiedrības un Koncerna īstermiņa darbība lielā mērā būs atkarīga no pandēmijas ilguma un izplatības, kā 
arī no tā, cik veiksmīgi būs vakcinācijas programmu pasākumi Latvijā un pārējā Eiropā, un visbeidzot no pašreiz spēkā esošajiem un 
turpmākiem ceļojumu ieteikumiem un ierobežojumiem. 

Pilnībā nolietoti aktīvi 
Pamatlīdzekļu sastāvā 2020. gada 31. decembrī ir iekļauti pilnībā nolietoti pamatlīdzekļi par kopējo sākotnējo vērtību EUR 15,4 miljoni 
(2019. gada 31. decembrī: EUR 18,9 miljoni), kuri attiecas uz Koncernu un pilnībā nolietoti pamatlīdzekļi par kopējo sākotnējo vērtību 
EUR 15,4 miljoni (2019. gada 31. decembrī: EUR 18,7 miljoni), kuri attiecas uz airBaltic. 

Ieķīlātie aktīvi 
Informācija par ieķīlātajiem aktīviem sniegta 30. (a) piezīmē. 
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Pārvērtētie īpašumi 

2020. gadā Sabiedrības un Koncerna ēku pārvērtēšanu veica sertificēti neatkarīgi nekustamā īpašuma vērtētāji, izmantojot ienākumu 
pieejas metodi. Saskaņā ar Koncerna grāmatvedības politiku, ēku bilances vērtība tika pielīdzināta vērtējumam, peļņu no pārvērtēšanas 
atzīstot pārvērtēšanas rezervē.  
Ja ēkas tiktu uzskaitītas pēc iegādes vērtības, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums, tad to atlikusī vērtība būtu sekojoša: 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Izmaksas 6 476 6 335 9 469 9 321 
Uzkrātais nolietojums (1 342) (1 044) (3 009) (2 575) 

ATLIKUSĪ BILANCES VĒRTĪBA 5 134 5 291 6 460 6 746 
Tiesības lietot aktīvus 
Nomas saistību aprēķināšanā izmantotā vidējā svērtā aizņēmuma likme ir 5% lidmašīnām un 1,7% - 2,6% pārējiem aktīviem. 
Neskatoties uz to, ka airBaltic savu attīstību plāno balstoties uz A220 floti, vadība nav pārliecināta, vai tā izmantos nomas līgumu 
pagarināšanas iespēju, kas ietverta dažos nomas līgumos. Lielākā daļa nomas līgumu beidzas vairāk nekā pēc 10 gadiem, un gan 
pagarināšanas nosacījumi, gan tirgus apstākļi tajā laikā ir ļoti neparedzami. Vadība neplāno izmantot neviena cita nomas līguma 
pagarināšanas iespēju, jo tam trūkst nepieciešamās ekonomiskās atdeves. 
Ne airBaltic, ne Koncerns nav izdevuši atlikušās vērtības garantijas. Zemāk tabulā ir atspoguļotas izmaiņas kategorijā Tiesības lietot 
aktīvus: 

AIR BALTIC UN KONCERNS Ēkas Lidmašīnas Kopā 
 TEUR TEUR TEUR 
31.12.2018. - 392 617 392 617 
16. SFPS korekcija 8 882 104 511 113 393 
Bilances vērtība 01.01.2019. 8 882 497 128 506 010 
Papildinājumi – jauni nomas līgumi 231 189 053 189 284 
Posteņa Tiesības lietot aktīvu uzlabojumi 58 5 725 5 783 
Nolietojums  (1 363) (53 853) (55 216) 
31.12.2019. 7 808 638 053 645 861 
Papildinājumi – jauni nomas līgumi - 66 106 66 106 
Posteņa Tiesības lietot aktīvu uzlabojumi 160 384 544 
Zaudējumi no aktīvu vērtības samazinājuma - (72 891) (72 891) 
Norakstīts (11) (136) (147) 
Nolietojums (1 444) (46 182) (47 626) 
31.12.2020. 6 513 585 334 591 847 
Nomas līgumu atspoguļojums Pelņas vai zaudējumu aprēķinā ir sekojošs: 

                 AIR BALTIC                    KONCERNS 
 2020 2019  2020 2019  
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Tiesības lietot aktīvus nolietojums atsevišķi pēc aktīvu 
klasifikācijas    
Lidmašīnas 46 182 53 853 46 182 53 853 
Zeme un ēkas 1 444 1 363 1 444 1 363 
Nolietojums kopā 47 626 55 216 47 626 55 216 
Procentu izmaksas par nomas saistībām (iekļautas 
Finanšu izmaksu sastāvā) 33 920 31 213 33 920 31 213 
Īstermiņa nomas līgumu izmaksas (iekļautas Lidmašīnu 
tehniskā apkopes un Pārējo saimnieciskās darbības 
izmaksu sastāvā) 304 1 166 304 1 227 
AR NOMAS LĪGUMIEM SAISTĪTAS IZMAKSAS KOPĀ 81 850 87 595 81 850 87 656 
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Nomas līgumu maksājumu atspoguļojums Naudas plūsmas pārskatā ir sekojošs: 

 AIR BALTIC KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Nomas saistību maksājumi  60 394 54 146 60 394 54 146 
Procentu izdevumi 33 943 31 213 33 943 31 213 
Citas operatīvās izmaksas 304 1 166 304 1 227 

NAUDAS PLŪSMA KOPĀ 94 641 86 525 94 641 86 586 

15.    IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI (MĀTES SABIEDRĪBA) 
 TEUR 
Patiesā vērtība  
31.12.2018. 2 797 
Peļņa no patiesās vērtības korekcijas 2 133 
31.12.2019. 4 930 
Zaudējumi no patiesās vērtības korekcijas (2 080) 
31.12.2020. 2 850 
 
 
Informācija par ieķīlātajiem aktīviem sniegta 30 (a). piezīmē. 
2020. gadā Sabiedrības un Koncerna ēku pārvērtēšanu veica sertificēti neatkarīgi nekustamā īpašuma vērtētāji, izmantojot ienākumu 
pieejas metodi. Saskaņā ar Sabiedrības grāmatvedības politiku tika atzīti zaudējumi no aktīvu vērtības samazinājuma. 
Ieguldījuma īpašumi galvenokārt tiek iznomāts Koncerna uzņēmumiem. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītas summas par ieguldījumu īpašumiem: 

 
 2020 2019 
 TEUR TEUR 

Nomas ienākumi 396 420 
Ar ieguldījumu īpašumiem saistītie tiešie izdevumi (247) (249) 
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 AIR BALTIC KONCERNS 
 

Preču zīmes 
Licences un 

programmatūra Kopā Preču zīmes 
Licences un 

programmatūra Kopā 
 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Sākotnējā vērtība       
31.12.2018. 13 000 11 278 24 278 13 000 12 933 25 933 
Iegādāts - 2 963 2 963 - 3 133 3 133 
Norakstīts - (662) (662) - (838) (838) 
31.12.2019. 13 000 13 579 26 579 13 000 15 228 28 228 
Uzkrātā amortizācija       
31.12.2018. - 8 186 8 186 - 8 927 8 927 
Par 2019. gadu - 972 972 - 1 198 1 198 
Norakstīts - (662) (662) - (782) (782) 
Pārklasificēts - (1) (1) - (1) (1) 
31.12.2019.  - 8 495 8 495 - 9 342 9 342 

Sākotnējā vērtība       
31.12.2019. 13 000 13 579 26 579 13 000 15 228 28 228 
Iegādāts - 1 522 1 522 - 1 553 1 553 
Norakstīts - (43) (43) - (181) (181) 
31.12.2020. 13 000 15 058 28 058 13 000 16 600 29 600 
Uzkrātā amortizācija       
31.12.2019. - 8 495 8 495 - 9 342 9 342 
Par 2020. gadu - 1 568 1 568 - 1 798 1 798 
Norakstīts - (34) (34) - (106) (106) 
31.12.2020. - 10 029 10 029 - 11 034 11 034 
Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2020.  13 000 5 029 18 029 13 000 5 566 18 566 
Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2019. 13 000 5 084 18 084 13 000 5 886 18 886 
 
 
 
Informācija par ieķīlātajiem aktīviem sniegta 30 (a) piezīmē. 
Nemateriālo ieguldījumu sastāvā 2020. gada 31. decembrī ir iekļauti pilnībā noamortizēti nemateriālie ieguldījumi, kuru kopējā 
sākotnējā vērtība ir EUR 6,9 miljoni (2019. gada 31. decembrī: EUR 6,2 miljoni) un Koncerna pilnībā noamortizēti nemateriālie 
ieguldījumi, kuru kopējā sākotnējā vērtība ir EUR 7,1 miljoni (2019. gada 31. decembrī: EUR 6,4 miljoni). 
Vairākām airBaltic preču zīmēm ir neierobežots lietošanas laiks. 2020. gada 31. decembrī šādu preču zīmju atlikusī vērtība bija EUR 13 
miljoni (2019. gada 31. decembrī: EUR 13 miljoni). Zīmolam ir ļoti liela nozīme Mātes sabiedrības un Koncerna uzņēmējdarbībā un 
airBaltic izmanto pozitīvo zīmola atpazīstamību, lai piesaistītu klientus. Lai likumīgi aizsargātu savu zīmolu, airBaltic ir reģistrējis savu 
zīmolu kā preču zīmi. Mātes sabiedrība ir reģistrējusi ne tikai tās nosaukumu -  airBaltic, bet arī dažādus citus vārdus un krāsu 
kombinācijas, kuras tiek saistītas ar airBaltic zīmolu vai airBaltic biznesa aktivitātēm (tai skaitā, zaļā krāsa, kas Latvijā tiek saistīta ar 
airBaltic zīmolu). Lielākā daļa preču zīmju ir reģistrētas Latvijā, savukārt dažas galvenās preču zīmes (piemēram, Mātes sabiedrības 
nosaukums un firmas zīme) ir reģistrētas arī kā ES preču zīmes (EUIPO reģistrā) un starptautiskas preču zīmes (WIPO reģistrā). Mātes 
Sabiedrības un Koncerna veiktā analīze pamato pieņēmumu, ka airBaltic un Koncerns neto naudas plūsmas ieņēmumus no preču zīmju 
izmantošanas saņems bez laika ierobežojuma. Tādēļ preču zīmes tiek uzskaitītas iegādes vērtībā bez nolietojuma, bet tām saskaņā ar 2. 
piezīmes (m) punktu tiek veikta vērtības samazināšanās pārbaude. 
2020. gada beigās Koncerna vadība veica nemateriālo ieguldījumu vērtības samazināšanas pārbaudi. Pārbaudes rezultātā netika 
konstatēta aktīvu vērtības samazināšanās (skatīt 14. piezīmi). 
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17.    IEGULDĪJUMI MEITAS UZŅĒMUMOS UN CITI IEGULDĪJUMI (MĀTES SABIEDRĪBA) 

 
 

 

Līdzdalība 
meitas 

sabiedrību 
pamatkapitālā 

TEUR 

Citas 
investīcijas  

TEUR 

 
 

Kopā 
TEUR 

01.01.2019.  13 723 3 13 726 
Likvidēto meitas uzņēmumu akcijas  (6) - (6) 
Akciju pārdošana  (1) - (1) 
31.12.2019.  13 716 3 13 719 
Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās  (12 080) - (12 080) 
Akciju iegāde  8 - 8 
31.12.2020.  1 644 3 1 647 

 

 

Finanšu informācija par meitas sabiedrībām 
  

Pašu kapitāls 
Pārskata gada 

(zaudējumi) / peļņa 
  31.12.2020. 31.12.2019. 2020 2019 
Nosaukums Adrese TEUR TEUR TEUR TEUR 
Loyalty Services SIA  Mūkusalas iela 42, Rīga, Latvija, LV-1004 1 233 1 903 (670) 715 
Air Baltic Training SIA Pilotu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1053 1 441 1 497 (56) 88 
Aviation Crew Resources AS Pilotu iela 6, Latvija, LV-1053 1 546 881 665 402 
Baltijas Kravu centrs SIA Ziemeļu iela 18, Rīga, Latvija, LV-1053 (176) 23 (199) 5 

 
 
 
 
 

Līdzdalības daļas meitas 
sabiedrībās bilances vērtība 

Līdzdalības daļa meitas 
sabiedrībās pamatkapitālā 

 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
Nosaukums TEUR TEUR % % 
Loyalty Services SIA  1 234 13 314 100 100 
Air Baltic Training SIA 3 3 100 100 
Aviation Crew Resources AS 127 119 100 92.03 
Baltijas Kravu centrs SIA 280 280 100 100 

KOPĀ 1 644 13 716   
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18.    FINANŠU INSTRUMENTU SADALĪJUMS PA KATEGORIJĀM 

 
 

 
 

 AIR BALTIC KONCERNS 
 

Pielikums 

 Amortizētās 
iegādes 

izmaksas FVPL Kopā 

Amortizētās 
iegādes 

izmaksas FVPL Kopā 
   TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

31.12.2020.         
Pircēju un pasūtītāju parādi, 
drošības depozīti un citi parādi 19 

 
34 024 - 34 024 31 494 - 31 494 

Nauda 22 
 

147 981 - 
147 
981 148 305 - 

148 
305 

KOPĀ FINANŠU AKTĪVI  
 

182 005 - 
182 
005 179 799 - 

179 
799 

31.12.2019.  
 

      
Pircēju un pasūtītāju parādi, 
drošības depozīti un citi parādi 19 

 
39 526 - 39 526 39 461 - 39 461 

Atvasinātie finanšu instrumenti 20  - 1 839 1 839 - 1 839 1 839 

Nauda 22 
 

123 217 - 
123 
217 123 819 - 

123 
819 

KOPĀ FINANŠU AKTĪVI  
 

162 743 1 839 
164 
582 163 280 1 839 

165 
119 

  

 
Amortizētās 

iegādes 
izmaksas FVPL Kopā 

Amortizētās 
iegādes 

izmaksas FVPL Kopā 
   TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
31.12.2020.         

Aizņēmumi un nomas saistības 24 
 

793 955 - 
793 
955 796 543  

796 
543 

Atvasinātie finanšu instrumenti 20  - 480 480 - 480 480 
Parādi piegādātājiem un citi parādi 26  42 450 - 42 450 38 772 - 38 772 

KOPĀ FINANŠU SAISTĪBAS  
 

836 405 480 
836 
885 835 315 480 

835 
795 

31.12.2019.  
 

      

Aizņēmumi un nomas saistības 24 
 

814 290 - 
814 
290 817 096 - 

817 
096 

Parādi piegādātājiem un citi parādi 26  62 688 - 62 688 60 222 - 60 222 

KOPĀ FINANŠU SAISTĪBAS  
 

876 978 - 
876 
978 877 318 - 

877 
318 

 
FVPL – patiesā vērtība ar pārvērtēšanu caur peļņu vai zaudējumiem 
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19.    PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI 

                AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Ilgtermiņa     
Drošības depozīti 21 310 22 020 21 098 21 808 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 61 163 42 336 61 461 43 416 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 215 676 313 676 
Uzkrātie ieņēmumi 214 - 213 - 
Citi parādi 29 63 29 283 

KOPĀ 82 931 65 095 83 114 66 183 
Īstermiņa     
Nākamo periodu izmaksas 34 976 25 015 35 059 25 117 
Pircēju un pasūtītāju parādi 8 418 12 321 6 310 12 021 
Citi parādi 4 266 5 122 4 057 5 349 
Uzkrātie ieņēmumi 448 3 216 1 126 2 645 

KOPĀ 48 108 45 674 46 552 45 132 
 
Drošības depozīti ir bezprocentu noguldījumi, kas tiek veikti lidmašīnu iznomātājiem un lidostām. airBaltic un Koncerns analizē attiecīgo 
biznesa partneru kredītspēju, lai novērtētu saistību neizpildes iespējamību. Pārskata gada un 2019. gada beigās nav identificēti būtiski 
zaudējumi no vērtības samazināšanās. 
Pircēju, pasūtītāju un citi parādu, kā arī avansa maksājumu patiesā vērtība būtiski neatšķiras no to bilances vērtības. Lielākā daļa 
Sabiedrības un Koncerna debitoru parādu ir izteikti EUR, bet lielākā daļa veikto avansa maksājumu – ASV dolāros. ASV dolāros izteiktie 
parādi ir atspoguļoti 3. b) piezīmē. 
Tabula zemāk atspoguļo pircēju un pasūtītāju parādu analīzi.  

                        AIR BALTIC            KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Pircēju un pasūtītāju parādi, bruto 9 207  12 993 7 245 12 793 
Uzkrātie zaudējumi (789) (672) (935) (772) 

PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI, NETO 8 418 12 321 6 310 12 021 
     

Pircēju un pasūtītāju parādi, kas nav kavēti 5 716 9 551 5 294 9 714 
1 - 30 dienas kavēti 2 316 2 294 920 2 024 
31 - 60 dienas kavēti 110 139 193 150 
61 – 90 dienas kavēti 36 335 51 370 
Vairāk nekā 90 dienas kavēti 1 029 674 787 535 

PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI, BRUTO 9 207 12 993 7 245 12 793 
     
Sagaidāmie kredītu zaudējumi     

Pircēju un pasūtītāju parādi, kas nav kavēti (26) (130) (26) (131) 
1 - 30 dienas kavēti (115) (37) (115) (37) 
31 - 60 dienas kavēti (5) (16) (5) (16) 
61 – 90 dienas kavēti (2) (62) (2) (62) 
3 - 6 mēneši kavēti (38) (17) (38) (19) 
Vairāk nekā 6 mēneši kavēti (603) (410) (749) (507) 

KOPĀ PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI, NETO 8 418 12 321 6 310 12 021 
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20.    ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Apgrozāmie līdzekļi     
Naudas plūsmas riska ierobežošana - 1 839 - 1 839 
Īstermiņa saistības     
Naudas plūsmas riska ierobežošana (480) - (480) - 

ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI, NETO (480) 1 839 (480) 1 839 
 
 
Lai ierobežotu degvielas cenu svārstību ietekmi, Sabiedrība slēdz degvielas mijmaiņas līgumus. Šie riska ierobežošanas darījumi tiek 
slēgti par Sabiedrības nākotnes degvielas iepirkumiem tā, lai pēc iespējas tuvāk sakristu ar degvielas piegādēm un maksājumiem. 
Minētie darījumi tiek klasificēti kā naudas plūsmas riska ierobežošanas darījumi un tiem ir augsta efektivitātes pakāpe, proti, to spēja 
kompensēt svārstības nākotnes naudas plūsmās, kas rodas no degvielas cenu izmaiņām, ir augsta.   
Zemāk tabulā ir atspoguļota pārskata gadā no visaptverošo ienākumu pārskata uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu pārklasificēto pārskata 
gadā realizēto naudas plūsmas risku ierobežošanas darījumu daļu: 
 

 
  AIR BALTIC  KONCERNS 
 2020 2019 2020 2019 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Pārklasificēts uz posteni Degviela (1 839) 288 (1 839) 288 
 
 
 
 
Zemāk tabulā ir atspoguļoti periodi, kuros paredzamas naudas plūsmas no atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas saistīti ar naudas 
plūsmas riska ierobežošanas darījumiem, kā arī pārskata periodi, kuru rezultātus ietekmēs šie darījumi: 
 

 AIR BALTIC UN KONCERNS 
 Neto  

uzskaites 
vērtība 

Sagaidāmās 
naudas 

plūsmas 2020 2021 
Degvielas mijmaiņas darījumi TEUR TEUR TEUR TEUR 
31.12.2020. (480) (480) - (480) 
31.12.2019. 1 839 1 839 1 839 - 

21.    KRĀJUMI 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Uzkrājumi 7 377 7 421 5 373 7 525 
Uzkrājumi lēnas apgrozības un novecojušiem 
krājumiem (2 414) (662) (319) (662) 

KOPĀ 4 963 6 759 5 054 6 863 
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22.    NAUDA  

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Noguldījumi ar sākotnējo termiņu virs 3 mēnešiem 25 000 75 000 25 000 75 000 
Nauda bankā un kasē 122 981 48 217 123 305 48 819 

KOPĀ 147 981 123 217  148 305 123 819 

Pārskata gada beigās ne airBaltic, ne Koncerns nav veikuši uzkrājumus, jo nav identificēti būtiski zaudējumi no vērtības samazināšanās 
(31.12.2019: nav veikti uzkrājumi). 

23.    AKCIJU KAPITĀLS  
Pēc tam, kad koronovīrusa izraisītās krīzes kontekstā tika saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums Latvijas valdības plānotajai airBaltic 
rekapitalizācija EUR 250 miljonu apmērā, 2020. gada jūlija akcionāru sapulcē tika palielināts Mātes sabiedrības pamatkapitāls. 
Pamatkapitāls tika palielināts izlaižot B un C kategorijas akcijas. Mātes sabiedrība izlaida sekojošas akcijas: 
- A kategorijas akcijas ar nominālvērtību EUR 1 katra, 
- B kategorijas akcijas ar nominālvērtību EUR 0.3 katra, 
- C kategorijas akcijas ar nominālvērtību 0.1 katra. 

Katra B un C kategorijas akcija: 
- piešķir tās turētājam vienu balsi airBaltic akcionāru sapulcē, 

- dod tiesības tās turētājam uz vienādām tiesībām (neatkarīgi no akcijas nominālvērtības) saņemt dividendes un likvidācijas kvotu 
kā katrai A kategorijas akcijai (t.i., airBaltic esošās akcijas pirms COVID-19 ieguldījuma), 

- piešķir tādas pašas prioritāras tiesības (neatkarīgi no akcijas nominālvērtības) kā katrai A kategorijas akcijai jaunu akciju iegādei 
pamatkapitāla palielināšanas gadījumā un konvertējamu obligāciju iegādei konvertējamo obligāciju emisijas gadījumā. 

Saskaņā ar 2020. gada 8. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 256 (ar grozījumiem, kas veikti saskaņā ar 2020. gada 15. maija Ministru 
kabineta rīkojumu Nr. 372), ar kuru Ministru kabinets lēma par dalību Mātes sabiedrības pamatkapitāla palielināšanā, visu ieguldījumu  
Mātes sabiedrības pamatkapitālā veica Latvijas Republika  naudas ieguldījuma veidā. Pamatkapitāla palielināšana tika veikta arī saskaņā 
ar Eiropas Komisijas lēmumu lietā Nr. SA. 56943.  
Pēc pamatkapitāla palielinājuma, akcionāru struktūra 2020. gada 31. decembrī ir sekojoša: 

 
Līdzdalības daļa A kategorijas 

akcijas 
B kategorijas 

akcijas 
C kategorijas 

akcijas 

 
Akciju kapitāls 

 % TEUR 
Latvijas Republika 96.14 205 318 668 715 681 616 352 955 152 455 319 
Aircraft Leasing 1 SIA 3.86 51 152 036 - - 51 152 
Citi 0.0002 2 120 - - 2 

KOPĀ 100 256 472 824 715 681 616 352 955 152 506 473 

 

Satiksmes ministrija kā Latvijas Republikas pārstāvis, kam pieder 96,14% Mātes sabiedrības akciju, var vienpersoniski pieņemt lielāko 
daļu lēmumu un tādējādi kontrolēt airBaltic. Tomēr akcionāru līgums, kas ir noslēgts ar otru lielāko akcionāru - Aircraft Leasing 1 SIA - 
paredz Aircraft Leasing 1 SIA pārstāvja piekrišanu vairākos Mātes sabiedrības padomei piekritīgos lēmumos (piemēram, lidmašīnu 
iegāde, pārdošana un iznomāšana, būtiskas izmaiņas biznesa plānā, izmaiņas valdes un padomes nolikumos). 

 

Pārējie ieguldījumi 
Saskaņā ar 1997. gada 27. oktobra līgumu bijušie akcionāri (Mātes sabiedrības privātie dibinātāji) veica ieguldījumu Sabiedrībā 
proporcionāli daļu sadalījumam 2,8 miljonu ASV dolāru (EUR 2,3 miljoni) apjomā. Šī ieguldījuma mērķis bija atbalstīt un nodrošināt 
iespēju Sabiedrībai veikt regulārus lidojumus uz / no Krievijas. Saskaņā ar noslēgto līgumu, minētie ieguldījumi ir jāatmaksā bijušajiem 
akcionāriem, kad Sabiedrībai ir sadalei paredzama peļņa un akcionāri ir lēmuši par attiecīgu peļņas sadali. Kā minēts iepriekš, 
ieguldījums ir atmaksājams tikai tad, kad airBaltic ir sadalei paredzama peļņa. Saskaņā ar LR Komerclikumu, par peļņas sadali lemj 
akcionāri (piemēram, kārtējā akcionāru sapulcē) pēc gada pārskata apstiprināšanas. Par peļņas sadali, ja tāda notiek, ir tiesīgi lemt tikai 
sabiedrības akcionāri. Ņemot vērā iepriekš minēto, šo ieguldījumu būtība ir līdzīga pamatkapitālam, un tādēļ tie tiek atspoguļoti pašu 
kapitāla sastāvā. Līdz šī gada pārskata apstiprināšanai akcionāri nav pieņēmuši nekādus lēmumus, pamatojoties uz kuriem ieguldījumi 
būtu jāklasificē savādāk. Tomēr, ņemot vērā, ka ieguldījuma juridiskā forma ir aizdevums, neto peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Līdz šo finanšu pārskatu apstiprināšanai nav pieņemti tādi akcionāru lēmumi, kuri 
norādītu, ka ieguldījums jāpārklasificē. 
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24.    AIZŅĒMUMI UN NOMAS SAISTĪBAS 

 
AIZŅĒMUMI  AIR BALTIC  KONCERNS 

 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Ilgtermiņa     
Eiroobligācijas 197 159 196 365 197 159 196 365 
Aizņēmumi no akcionāra 36 141 36 141 36 141 36 141 
Banku aizņēmumi - - - 2 237 

KOPĀ 233 300 232 506 233 300 234 743 

Īstermiņa     
Banku aizņēmumi - - 2 588 569 

KOPĀ - - 2 588 569 

 

 

Eiroobligācijas 
airBaltic 2019. gada 23. jūlijā ir emitējusi piecu gadu obligācijas EUR 200 miljonu vērtībā, ar procentu likmi 6,75%. Obligācijas tiek 
tirgotas Dublinas Euronext biržā 
 
 

Aizņēmums no AS Swedbank  
Koncerna sabiedrība ir saņēmusi aizņēmumu par kopējo summu 3 266 tūkstoši EUR ar sākotnējo atmaksas termiņu 3 gadi.  
 
 

Aizņēmumi no akcionāra 
Aizņēmuma atmaksas datums ir 2026. gada 31. decembris un tam tiek piemērotas tirgus nosacījumiem atbilstošas procentu likmes. 

 

 

NOMAS SAISTĪBAS  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Ilgtermiņa 500 052 520 826 500 052 520 826 

Īstermiņa 60 603 60 958 60 603 60 958 
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24.    AIZŅĒMUMI UN NOMAS SAISTĪBAS (turpinājums) 
 
Zemāk tabulā ir atspoguļotas pārskata gada izmaiņas katrā no galvenajiem aizņēmumu un nomas saistību veidiem. 
 

AIR BALTIC Nomas saistības 
Aizņēmumi no 

akcionāra Citi aizņēmumi Kopā 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
31.12.2018. 323 397 36 141 57 592 417 130 
Jauni nomas līgumi 192 915 - - 192 915 
16. SFPS korekcija 112 413 - - 112 413 
Valūtas maiņas starpība 6 919 - - 6 919 
Citi  286 - (3 636) (3 350) 
Atmaksa, izņemot procentu maksājumus (54 146) - (61 591) (115 737) 
Saņemtie aizņēmumi - - 220 647 220 647 
Ieskaits - - (16 647) (16 647) 
31.12.2019. 581 784 36 141 196 365 814 290 
     
Jauni nomas līgumi 72 743 - - 72 743 
Citi  285 - 794 1 079 
Atmaksa, izņemot procentu maksājumus (60 394) - - (60 394) 
Valūtas maiņas starpība (24 392) - - (24 392) 
Ieskaits (9 371) - - (9 371) 
31.12.2020. 560 655 36 141 197 159 793 955 
 
 
 
KONCERNS Nomas 

saistības 
Aizņēmumi no 

akcionāra 
Citi 

aizņēmumi 
Aizņēmumi 
no bankas Kopā 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
31.12.2018. 323 397 36 141 57 592 2 461 419 591 
Jauni nomas līgumi 192 915 - - - 192 915 
16. SFPS korekcija 112 413 - - - 112 413 
Valūtas maiņas starpība 6 919 - - - 6 919 
Citi  286 - (3 636) 15 (3 335) 
Atmaksa, izņemot procentu maksājumus (54 146) - (61 591) (375) (116 112) 
Saņemtie aizņēmumi - - 220 647 705 221 352 
Ieskaits - - (16 647) - (16 647) 
31.12.2019. 581 784 36 141 196 365 2 806 817 096 
      
Jauni nomas līgumi 72 743 - - - 72 743 
Citi  285 - 794 15 1 094 
Atmaksa, izņemot procentu maksājumus (60 394) - - (233) (60 627) 
Valūtas maiņas starpība (24 392) - - - (24 392) 
Ieskaits (9 371) - - - (9 371) 
31.12.2020. 560 655 36 141 197 159 2 588 796 543 
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24.   AIZŅĒMUMI UN NOMAS SAISTĪBAS (turpinājums) 
 
Zemāk tabulā ir atspoguļoti aizņēmumi pa periodiem, kuros procentu likmes ir fiksētas (periods līdz agrākajam - nākamajai procentu 
likmju maiņai vai gala termiņam). 

 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Līdz 1 gadam 60 603 60 958 63 191 61 527 
No 1 līdz 5 gadiem 412 323   421 131 412 323 423 368 
Vairāk nekā pēc 5 gadiem 321 029 332 201 321 029 332 201 

KOPĀ 793 955 814 290 796 543 817 096 

 

Zemāk tabulā ir atspoguļotas nomas līgumu maksājamās saistības: 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Līdz 1 gadam 92 956 94 763 92 956 94 763 
No 1 līdz 5 gadiem 310 126 323 437 310 126 323 437 
Vairāk nekā pēc 5 gadiem 328 464 348 721 328 464 348 721 

MINIMĀLIE NOMAS MAKSĀJUMI 731 546 766 921 731 546 766 921 
Nākotnes finanšu izmaksas (170 891) (185 137) (170 891) (185 137) 

ATZĪTĀS SAISTĪBAS 560 655 581 784 560 655 581 784 

 

Zemāk tabulā ir atspoguļotas nomas līgumu tagadnes vērtības: 

 
  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Līdz 1 gadam 60 603 60 958 60 603 60 958 
No 1 līdz 5 gadiem 215 164 224 765 215 164 224 765 
Vairāk nekā pēc 5 gadiem 284 888 296 061 284 888 296 061 

MINIMĀLIE NOMAS MAKSĀJUMI 560 655 581 784 560 655 581 784 

 

Zemāk tabulā ir atspoguļotas vidējās svērtās aizņēmumu faktiskās procentu likmes. 

 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Nomas saistības, aizņēmumi un finanšu saistības 5,89% 6,02% 5,89% 6,02% 

 
 

2020. gada laikā Koncerns ir ievērojis tā aizņēmumu līgumos noteiktos finanšu nosacījumus. 2. b) piezīmē ir aprakstīts vadības viedoklis 
attiecībā par finanšu nosacījumu ievērošanu nākamajos 12 mēnešos.  
Informācija par aktīviem, kas ir ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajiem aizņēmumiem, ir atspoguļota 30. (a) piezīmē.  
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25.   UZKRĀJUMI  

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Uzkrājumi lidmašīnu tehniskajai apkopei 10 381 19 752 10 381 19 752 
Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem 32 822 - 32 822 - 
Uzkrājumi juridiskiem strīdiem (skatīt 30. (b) piezīmi) 11 500 - 11 500 - 
Citi uzkrājumi   - 255 - 255 

KOPĀ 54 703 20 007 54 703 20 007 

 

Zemāk tabulā ir atspoguļota pārskata gada izmaiņas katrā no uzkrājumu veidiem. 

 

AIR BALTIC UN KONCERNS 

Uzkrājums 
neizdevīgiem 

līgumiem 

Uzkrājumi 
lidmašīnu 

tehniskajai 
apkopei 

Uzkrājumi 
juridiskiem 

strīdiem Citi  Kopā 
 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
31.12.2018.  13 768 6 755 279 20 802 
Papildus uzkrājumi, kas iekļauti 
pamatlīdzekļu sastāvā -  5 984 - - 5 984 
Izmaiņas peļņas vai zaudējumu aprēķinā      

izveidoti papildus uzkrājumi - - - 89 89 
atbrīvoti uzkrājumi - - (6 755) - (6 755) 

Izmantoti uzkrājumi - - - (113) (113) 
31.12.2019. - 19 752 - 255 20 007 
Papildus uzkrājumi, kas iekļauti 
pamatlīdzekļu sastāvā - 1 748 - - 1 748 
Pārklasificēts 10 097 (10 097) - - - 
Izmaiņas peļņas vai zaudējumu aprēķinā      

izveidoti papildus uzkrājumi 22 725 - 11 500 - 34 225 
Izmantoti uzkrājumi - (1 022) - (255) (1 277) 
31.12.2020. 32 822 10 381 11 500 - 54 703 

 

Uzkrājumi lidmašīnu tehniskajai apkopei 
Sagaidāms, ka ilgtermiņa uzkrājumi lidmašīnu tehniskajai apkopei tiks izmantoti laika posmā no 2030. gada līdz 2032. gadam. 
 

Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem 
Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem izveidoti saskaņā ar vadības pieņemto lēmumu turpmāk ekspluatācijā neizmantot Bombardier Q400 
lidmašīnas. Šie uzkrājumi ir izveidoti diskontējot izmaksas, kas neizbēgami radīsies saistībā ar līzinga līgumiem, piemēram, atgriešanas 
izmaksas, ar apkopi saistītie izdevumi un citas izmaksas. 
 

Uzkrājumi tiesvedībām 
Mātes sabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus pagātnes prasībām, kas saistītas ar bijušajiem akcionāriem un viņu kreditoriem par viņu 
saistībām, kas radās 2011. gadā un 2012. gadā pret Mātes sabiedrību un Latvijas Republiku. Šie uzkrājumi tika izveidoti, jo sarežģīta un 
ieilguša juridiskā procesa rezultātā tika atsākta viena no tiesvedībām. Juridiskie konsultanti atzīst, ka ir pamatoti uzskatīt, ka 
lidsabiedrība veiksmīgi aizstāvēs savu pozīciju, un vadība uzskata, ka šī tiesvedība lidsabiedrībai neradīs turpmākus zaudējumus.  
Lidsabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus arī iespējamiem zaudējumiem no sagaidāmas vienošanās ar vienu no tās piegādātājiem. 
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26.   PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN CITI PARĀDI 

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Parādi piegādātājiem 11 024 27 090 7 247 20 502 
Uzkrātās saistības 30 996 35 527 31 452 39 623 
Citi parādi 430 71 73 97 

KOPĀ 42 450 62 688 38 772 60 222 

27.   NODOKĻI    

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Ilgtermiņa     
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 225 - 3 385 - 
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 1 402 - 1 452 - 

KOPĀ 4 627 - 4 837 - 
Īstermiņa     
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 534 963 1 660 1 540 
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 30 50 392 208 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis - - - 4 
Citi - - 43 38 

KOPĀ 1 564 1 013 2 095 1 790 
 
 
Ilgtermiņa nodokļu parādu atmaksas datums ir 2023. gada jūnijs. 
 

28.   LĪGUMSAISTĪBAS  

  AIR BALTIC  KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Atliktie ieņēmumi no biļetēm un ceļojumu kuponiem 20 830 31 068 20 830 31 068 
Atliktie ieņēmumi no lidostas nodokļu summas 5 122 6 285 5 122 6 285 
Atliktie ieņēmumi no lojalitātes programmas - - 606 497 
Cits - 112 14 359 

KOPĀ 25 952 37 465 26 572 38 209 
 
Līgumsaistības atspoguļo pasažieru apmaksāto biļešu vērtību un lidostas nodokļu summu par nākotnes lidojumiem. Tās ietver arī 
pārdoto, bet vēl neizmantoto lojalitātes programmas punktu vērtību un ceļojumu kuponu vērtību (skatīt 2. f piezīmi).  
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29.   DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM  
 
Zemāk tabulā ir atspoguļots kopsavilkums par Mātes sabiedrības būtiskākajiem darījumiem ar saistītajām pusēm pārskata periodā 
 

  
Sniegtie 

pakalpojumi 
Saņemtie 

pakalpojumi 
Saistīto pušu 

parādi 

Parādi 
saistītajām 

pusēm 
Saistītā puse  TEUR TEUR TEUR TEUR 
Aviation Crew Resources AS 2020 /31.12.2020. 43 26 827 238 5 098 

2019 /31.12.2019. 643 34 468 333 6 045 
Baltijas Kravu Centrs SIA 2020 /31.12.2020. 135 135 300 26 

2019 /31.12.2019. 143 376 297 109 
Air Baltic Training SIA 2020 /31.12.2020. 667 302 2 266 - 

2019 /31.12.2019. 1 009 271 880 - 
Loyalty Services SIA 2020 /31.12.2020. 187 1 101 31 1 285 

2019 /31.12.2019. 401 1 999 14 1 131 
KOPĀ 2020 /31.12.2020. 1 032 28 365 2 835 6 409 
KOPĀ 2019 /31.12.2019. 2 196 37 114 1 524 7 285 

 

Zemāk tabulā ir atspoguļots kopsavilkums par saņemtajām dividendēm attiecīgajā finanšu gadā, kā arī ar dividendēm saistītie norēķinu 
atlikumi: 

 
 
  

Saņemtās 
dividendes 

Saistīto pušu 
parādi 

Saistītā puse  TEUR TEUR 
Aviation Crew Resources AS 2020 /31.12.2020. 18 18 

2019 /31.12.2019. 81 - 
Baltijas Kravu Centrs SIA 2020 /31.12.2020. - 284 

2019 /31.12.2019. - 284 
 KOPĀ 2020 /31.12.2020. 18 302 
 KOPĀ 2019 /31.12.2019. 81 284 

Mātes sabiedrība ir veikusi darījumus ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju (96,14 % Mātes sabiedrības akciju turētājs) un valsts 
komercsabiedrībām. Būtiski darījumi tika veikti ar VAS Rīgas Starptautiskā Lidosta (maksa par publiskās lietošanas lidostas infrastruktūras 
izmantošanu  un norēķini par pasažieru izlidošanas nodevu) par EUR 7,1 miljoniem (2019. gadā – EUR 16,5 miljoniem) un VAS Latvijas 
gaisa satiksme (maksa par navigācijas pakalpojumiem) par EUR 1,1 miljonu (2019. gadā – EUR 2,9 miljoniem). Savstarpējo darījumu līgumi 
ar abām komercsabiedrībām bija spēkā katra pārskata perioda beigās. 
Zemāk tabulā ir atspoguļots kopsavilkums par saistīto komercsabiedrību kreditoru atlikumiem uz pārskata perioda beigām: 

 AIR BALTIC KONCERNS 
 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 
Parādi Starptautiskajai lidostai Rīga 1 025 2 282 1 026 2 282 
Parādi VAS Latvijas Gaisa Satiksme 93 317 93 317 

Savstarpējie darījumi ir saistīti ar Mātes sabiedrības un Koncerna sabiedrību pamatdarbību.  

30.   IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS  

(a)  Garantijas un galvojumi  
Kā nodrošinājumu saņemtajiem aizņēmumiem un par labu LR Finanšu ministrijai Mātes sabiedrība ir ieķīlājusi pašreizējās un nākotnes 
preču zīmes, kā arī pašreizējās un nākotnes prasības (skatīt 24. piezīmi). Pārskata gada beigās ieķīlātie aktīvi to atlikušajā vērtībā sastāda 
EUR 25,5 miljonus (2019. gada 31. decembrī: EUR 24 miljoni). Papildus tam Mātes sabiedrība par labu LR Finanšu ministrijai ir ieķīlājusi 
lidmašīnu apkopes angāru. Pārskata gada beigās angāra atlikusī vērtība ir EUR 5,1 miljons (2019. gada 31. decembrī: 
EUR 5,3 miljoni). Papildus par labu Finanšu ministrijai kā finanšu nodrošinājums ir noteikts Mātes sabiedrības termiņnoguldījums 
EUR 16,5 miljonu apmērā, kas veikts Latvijā reģistrētā bankā. 
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30.   IESPĒJAMĀ SAISTĪBAS (turpinājums) 
(a)  Garantijas un galvojumi (turpinājums) 
Mātes sabiedrība par labu Latvijā reģistrētai bankai ir ieķīlājusi tās meitas sabiedrības SIA ’Baltijas Kravu centrs’ daļas, nekustamo 
īpašumu (izņemot lidmašīnu apkopes angārus) un citus Mātes sabiedrības aktīvus (izņemot preču zīmes, pašreizējās un nākotnes 
prasības). Pārskata gada beigās ieķīlāto aktīvu atlikusī vērtībā bija EUR 38 miljoni (2019. gada 31. decembrī: EUR 36,8 miljoni). Minētā 
banka līdz 2019. gada 31. decembrim nodrošināja kredītkaršu maksājumus Mātes sabiedrības e-komercijas darījumiem. Lai gan līgums 
beidzās 2019. gada 31. decembrī, saistībā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju daudzi pasažieri, kas biļeti bija nopirkuši pirms 2019. gada 
31. decembra naudas atmaksas vietā izvēlējās ceļojuma kuponus. Sagaidāms, ka ceļojuma kuponi tiks izlietoti un attiecīgi garantiju 
apjoms samazināts 2021. gada laikā. 
Mātes sabiedrības nomātās lidmašīnas kalpo kā nodrošinājums lidmašīnu finansētājiem un/vai līzinga devējiem. Šī ir  vispārpieņemta 
prakse aviācijas nozarē. Lidmašīnu atlikusī bilances vērtība 2020. gada 31. decembrī bija EUR 589 miljoni (2019. gada 31. decembrī: EUR 
638 miljoni). 
Koncerna sabiedrība ir ieķīlājusi savus pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus EUR 4 572 tūkstošu apmērā par labu Latvijā 
reģistrētai bankai kā nodrošinājumu saņemtajam aizņēmumam (skat. 24. piezīmi). Komercķīlas līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību 
izpildei. Mātes sabiedrība ir garantējusi aizņēmumu pilnā apjomā. 

(b)  Tiesvedības  
Mātes sabiedrība ir iesaistīta vairākos tiesas procesos Latvijā un citās valstīs. Ierasti tiesas prāvas ir saistītas ar prasībām, kas rodas 
Mātes sabiedrības parastās saimnieciskās darbības gaitā. Biežāk sastopamās tiesas prāvas ir saistītas ar lidojumu pakalpojumiem, 
tostarp lidojumu kavējumiem, atceltiem reisiem, pazudušu vai bojātu bagāžu u.c. Koncerna sabiedrības ir iesaistītas arī vairākās tiesas 
prāvās saistībā ar darba tiesību jautājumiem. Būtiskākās juridiskās prasības ir aprakstītas tālāk. Zemāk ir aprakstīti tiesas procesi, par 
kuriem izveidotie uzkrājumi (skatīt 25. piezīmi) ietver jebkādus nākotnē sagaidāmos izdevumus, kā arī prasības, kas tiek klasificētas kā 
iespējamās saistības un attiecīgi kurām uzkrājumi nav izveidoti. 
 

AB flyLAL-Lithuanian Airlines 
2008. gada 12. augustā Lietuvas sabiedrība AB flyLAL-Lithuanian Airlines (turpmāk tekstā - flyLAL) Viļņas Apgabaltiesā iesniedza prasību 
pret airBaltic un Starptautisko lidostu Rīga. airBaltic un Starptautiskā lidosta Rīga tika vainotas aizliegta līguma noslēgšanā un 
dominējošā stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, pārkāpjot Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu. 2016. gada 27. 
janvārī Lietuvas tiesa pasludināja spriedumu, ar kuru tā noraidīja vairumu prasību, bet neskatoties uz to, norādīja, ka airBaltic un 
Starptautiskā lidosta Rīga ir noslēgušas aizliegtu līgumu par atlaižu piemērošanu un izmantošanu Starptautiskajā lidostā Rīga un ka 
airBaltic ir ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli 5 no 9 apstrīdētajiem maršrutiem, kas veikti no Viļņas lidostas, piemērojot 
mākslīgi pazeminātas cenas un cenšoties izspiest flyLAL no Viļņas lidostas tirgus. Tā rezultātā flyLAL prasība tika daļēji apmierināta, un 
Lietuvas tiesa noteica airBaltic pienākumu samaksāt flyLAL zaudējumus EUR 16 miljonu apmērā, gada procentu likmi 6% apmērā un 
dažus tiesāšanās izdevumus. airBaltic pārsūdzēja šo spriedumu.  
Spriedums tika pieņemts 2020. gada 12. februārī, un Apelācijas tiesa noraidīja FlyLAL prasību kopumā, tomēr 2021. gada 12. februārī 
Augstākā tiesa atcēla Apelācijas tiesas lēmumu un nodeva lietu atpakaļ izskatīšanai Apelācijas tiesā. Augstākā tiesa apstiprināja daļu 
Apelācijas tiesas secinājumu, tomēr Augstākā tiesa uzskatīja, ka pierādījumi nav pietiekami, lai pamatotu citu Apelācijas tiesas 
secinājumu motīvus un argumentāciju, un tāpēc uzdeva Apelācijas tiesai pārskatīt un pamatot šo lēmuma daļu. Pagaidām Apelācijas 
tiesas sēdes datumi nav noteikti. 
 

AKB Investbank 
Kopš 2012. gada marta Mātes sabiedrība ir iesaistīta tiesas prāvā ar AKB Investbank (turpmāk tekstā - Investbank), kam ir uzsākts 
bankrota process. Sākotnējās trīs civillietas Krievijā tika ierosinātas pret bijušo airBaltic akcionāru - SIA Baltijas Aviācijas Sistēmas - un 
airBaltic kā līdzatbildētāju, pieprasot 18,4 miljonu eiro, tostarp procentu un līgumsoda samaksu, kas izriet no trim Aizdevuma līgumiem, 
kuri tika noslēgti starp Investbank un SIA Baltijas Aviācijas Sistēmas, un trim Garantijas līgumiem, kas it kā tika noslēgti starp Investbank 
un airBaltic. 2019. gada sākumā Krievijas tiesa apstiprināja, ka nelabvēlīgi spriedumi pret Mātes sabiedrību par līdzekļu piedziņu nevar 
tikt izpildīti Krievijas Federācijā. 2019. gada jūnijā Investbank administrators uzsāka mēģinājumus panākt dažu lietu pārskatīšanu pēc 
jaunu faktu atklāšanas. 2019. gada jūlijā un septembrī Krievijas tiesas noraidīja šos mēģinājumus. 
2020. gada 30. janvārī Krievijas tiesa arī noraidīja iesniegto prasību par aizdevuma un garantijas līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem, 
uzskatot, ka Mātes sabiedrība (un nevis SIA Baltijas Aviācijas Sistēmas) ir īstais parādnieks saskaņā ar aizdevuma līgumu. Tiesa joprojām 
izskata šīs lietas apelāciju. 
 

Latvijas Aviācijas Arodbiedrība un Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācija 
2018. gada septembrī Latvijas Aviācijas Arodbiedrība un Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācija iesniedza kolektīvu prasību pret 
airBaltic par it kā nelikumīgiem airBaltic apkalpes maltīšu kompensēšanas noteikumiem. Prasītāji pieprasīja tiesai pasludināt, ka viņu 
izpratne par 2012. gada 12. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 969 ir pareiza un ka airBaltic ir pienākums pārrēķināt prasītāju 
pārstāvētajiem apkalpes locekļiem izmaksātās kompensācijas no 2016. gada 1.aprīļa. 
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30.   IESPĒJAMĀ SAISTĪBAS (turpinājums) 
(b) Tiesvedības (turpinājums) 
 
Kopš prasības pieteikuma iesniegšanas Mātes sabiedrība ir saņēmis daļēji pozitīvu spriedumu pirmajā tiesas instancē, pozitīvu 
spriedumu otrajā tiesu instancē un pozitīvu spriedumu pēdējā tiesu instancē. Neskatoties uz to, arodbiedrības ir paziņojušas saviem 
biedriem, ka vēlas nodot šo lietu citām tiesām, piemēram, Satversmes tiesai, Eiropas Cilvēktiesību tiesai. Ir grūti novērtēt, vai šīs tiesas 
uzskatīs šo prasību par atbilstošu un vai prasības izskatīšanai citās tiesās varētu būt atšķirīgs iznākums, taču vadība neuzskata, ka 
Koncernam rastos būtiski zaudējumi jebkurā no iespējamajiem scenārijiem. 

Tiesvedība ar Taurus Asset Management Fund Limited un SIA Eurobalt Junipro 
Sabiedrība Taurus Asset Management Fund Limited (turpmāk tekstā - Taurus), kas reģistrēta Bahamu salās un saistīta ar iepriekšējiem 
Mātes sabiedrības akcionāriem, un SIA Eurobalt Junipro (turpmāk tekstā - Eurobalt) kopš 2012. gada mēģina panākt EUR 5 miljonu 
atmaksu no Mātes sabiedrības. Sākotnējā tiesvedība tika izbeigta ar 2018. gada 5. decembra Augstākās tiesas spriedumu. Tomēr 2020. 
gada 13. janvārī Eurobalt iesniedza prasību pret Mātes sabiedrību, lai pieprasītu EUR 5 miljonu atmaksu, kā arī likumā noteiktos 
kavējuma procentus EUR 2 225 tūkstošu apmērā. Prasība ir balstīta uz pieņēmumu, ka saskaņā ar 2011. gada 3. oktobra līgumu par 
Mātes sabiedrības pārstrukturizēšanu un finansēšanu, viens no kreditoriem - Taurus - ir saglabājis prasījuma tiesības EUR 5 miljonu 
apmērā un 2012. gada 14. maijā ir tiesiskā veidā cedējis šo prasību Eurobalt, kas tagad kā cesionārs pieprasa šīs summas samaksu ar 
procentiem. Mātes sabiedrība ir nepārtraukti un skaidri iebildusi pret to, cita starpā norādot, ka Taurus zaudēja savas tiesības uz šo 
prasību saskaņā ar 2011. gada 3. oktobra līgumu, un Taurus nebija šādu tiesību cesijas brīdī. Tiesas spriedums bija labvēlīgs Mātes 
sabiedrībai līdzvērtīgā lietā, kas izrietēja no 2011. gada 3. oktobra līguma par Mātes sabiedrības pārstrukturizēšanu un finansēšanu.  
2020. gadā pirmā tiesu instance pieņēma negatīvu spriedumu Mātes sabiedrībai šajā lietā, tomēr 2020. gada 24. novembrī Mātes 
sabiedrība iesniedza apelāciju. Apelācija ir pieņemta un tiesas sēde ir paredzēta 2021. gada 19. aprīlī. 

(c) Kapitālo maksājumu saistības 
2018. gada maijā airBaltic parakstīja vienošanos par 30 Airbus A220-300 iegādi. Kopējā 2021. gadā un nākamajos gados piegādājamo 
lidmašīnu cena saskaņā ar ražotāja cenrādi pārsniedz EUR 2 miljardus. 
2012. gada 31. decembrī Air Baltic Training SIA ir uzņēmusies saistības par 2 Diamond DA40NG lidmašīnu iegādi. Kopējā lidmašīnu cena 
saskaņā ar ražotāja cenrādi ir EUR 1 miljons. 

31.   COVID-19 IETEKME 
Sabiedrība un Koncerns nepārtraukti seko līdzi koronavīrusa COVID-19 pandēmijas attīstībai un nepieciešamības gadījumā veic 
attiecīgas izmaiņas to īstermiņa plānos. COVID-19 ietekme uz Sabiedrību un Koncernu ir bijusi nozīmīga, un informācija par to ir atklāta 
šī gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums, 2. b) piezīmē Darbības turpināšana un 14. piezīmē. Sabiedrības un Koncerna darbība lielā 
mērā būs atkarīga no pandēmijas ilguma un izplatības, kā arī no Latvijā un pārējā Eiropā īstenoto vakcinācijas programmu panākumiem, 
kā arī no pašreizējo un nākotnē noteikto ceļojumu ieteikumu un ierobežojumu apjoma (sk. 2.b piezīmi). Šajā gada pārskatā aprakstīto 
nenoteiktību dēļ nav iespējams ticami pilnībā novērtēt COVID-19 turpmāko ietekmi. 

32.   NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt 
Mātes sabiedrības un Koncerna finanšu stāvokli 2020. gada 31. decembrī un kas būtu atspoguļojami šajā pārskatā. 
 
 
Finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 111. līdz 155. lappusei, 2021. gada 13. aprīlī ir parakstījuši: 

 
 
 
 
 

    

MARTIN ALEXANDER GAUSS  VITOLDS JAKOVĻEVS  PAULS CĀLĪTIS 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  Valdes loceklis 

 
 
 
Gada pārskatu sagatavoja galvenā grāmatvede Anda Līce. 

 

 

 
 
 
 
 
ANDA LĪCE  
Galvenā grāmatvede 
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