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Praktične izkušnje z najemom letal

Matija Krajnc
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Aero 4M je slovensko podjetje, ki se na trgu predstavlja pod blagovno znamko Amelia 
International, saj smo del francoske skupine Amelia

Znotraj skupine Amelia smo v zadnjih 18 mesecih imeli

• 3x prevzem letala od 3 različnih najemodajalcev
• 1x vračilo najemodajalcu
• 2x podpora najemodajalcu pri prehodu letala med dvemi operaterji

iStat Professional Program graduate 2022

Zakaj govorim danes o lizingu?



3

Amelia International je tržno ime slovenskega prevoznika Aero 4M, ki je bil ustanovljen leta 2008, od 
leta 2012 pa imamo dovoljenje letalskega prevoznika (AOC)

Smo del skupine Amelia (prej Regourd Aviation) – francoske letalske družbe, ustanovljene 1976. 
Skupina je specializirana za izvajanje regionalnih in čarterskih letov v Evropi in Afriki

• 2012 <500 FH 1x

• 2015 2500 Flight hours 4x

• 2018 7000 Flight hours 12x

• 2021 7500* Flight hours 14x

12.12.2022

Amelia International oziroma Aero 4M je
zgodba slovensko – francoskega sodelovanja
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Aero 4M ima 4 stebre poslovanja

Vodenje stalne 
plovnosti

Linijsko vzdrževanjeRedne linije v 
Franciji in Afriki

ACMI za Air France 
in sestrske družbe v 

Afriki

Skupaj 8 destinacij 
iz 3 centrov

Potniški in tovorni 
čarter prevozi

Primarno v Evropi 
po naročilu lahko 

prepeljemo 50 
potnikov ali do 8t 

tovora

Poleg vodenje 
plovnosti za letala v 
skupini 17x skrbimo 

še za 20 letal 
zunanjih strank

Linijsko vzdrževanje 
za regionalna letala 
in lahka transportna 

letala PC6
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V letalstvu poznamo tri tipe lizinga, finančni, suhi 
operativni (DRY) in mokri (WET) lizing

Finančni lizing je finančno 
posojilo s prenosom lastništva

• Banka operaterju posodi 
sredstva za nakup letala

• Operater prevzame vsa 
tveganja v povezavi z 
lastništvom letala

• Operater knjiži letalo kot 
osnovno sredstvo

• Operater je opravičen do 
investicijskih olajšav

• Letalo se amortizira skladno z 
zakonodaje

• Po odplačilu dolga je letalo v 
lasti operaterja

• Operater najame od drugega 
operaterja celotno operacijo

• Letalo
• Posadko
• Vzdrževanje
• Zavarovanje

• Celoten rizik povezan z letalom 
in operacijo je na strani 
najemodajalca

• Najemojemalec je odgovoren le 
za zagotovitev financ

Mokri lizing je najem letala in 
celotne operacije (ACMI)

• Letalo ostane v lasti 
najemodajalca – specializirana 
podjetja

• Tveganja v povezavi z 
lastništvom letala ostanejo pri 
najemodajalcu

• Operater plačuje mesečni 
obrok in del sredstev za 
vzdrževanje

• Mesečni obrok se knjiži kot 
strošek

• Po pretečeni dobi najema 
operater letalo vrne v 
dogovorjenem stanju 
najemodajalcu

Suhi lizing je najem letala 
brez prenosa lastništva

Današnja tema
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Najemodajalec in operater gledata na letalo 
popolnoma drugače 
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Nakupna vrednost 
letala

Popularnost 
tipa

Pričakovan padec 
vrednosti

Možnost predelave 
v Cargo

Doseg in nosilnost

Operativni stroški

Stroški šolanja posadk in 
mehanikov

Udobje potnikov

Za najemodajalca je letalo sredstvo, ki ga je 
potrebno dolgoročno upravljati
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Najem letala z vidika najemodajalca
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Prodaja

• Odnosi s 
strankami

• Iskanje 
priložnosti

Tehnična 
služba

• Vrednotenje letal
• Študije poslovnih 

modelov
• Vzdrževanje
• Planiranje 

stroškov

Finančni 
oddelek

• Zagotovitev 
financiranja

• Odnos z 
investitorji

• Upravljanje 
finančnih 
inštrumentov

Upravljanje 
s tveganjem

• Regionalno 
tveganje

• Politično 
tveganje

• Upravljanje 
tveganja portfelj

Pravna 
služba

• Pravna 
pristojnost

• Protokoli za 
zaseg

• Zavarovanje 
terjatev ob 
bankrotih

• Registracije

Najemodajalec je organiziran in obratuje kot finančna 
družba

|  9

Vsake 3 mesece moramo poročati o stanju naših 
finance, stanje letala poročamo 1x letno
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Cilj najemodajalca je dobiček, zagotovljen s primernim 
pretakanjem kapitala in upravljanjem tveganj

|  10

Prodaja lizinogv kot izvedenih 

finančnih inštrumentov

ABS (Asset Backed Securities)

Preprodaja 

posameznih 

lizingov

Prestrukturiranje

Sekundarni investitorji 
in preoblikovanje 
začetnih investicij v 
dolgoročna posojila

Veliki investitorji

Aircraft Wearhouse: 

Namenska sredstva 200m€ do 
1bn€ za nakup letal. Potrebno 
porabiti v 2 letih in vrniti v 5ih

Glavni cilj je zagotoviti uporabljenost kapitala 
in sredstva za nakup novih letal
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V kolikor gre verjeti najemodajalcem večino investicij v 
letala dokončno povrnejo šele ob odprodaji letala

ProdajaPrvi najem Tretji najemDrugi najem

Ponavadi 12 let

Tipična cena 
mesečnega najema 

med 0.7 in 0.9% 
vrednosti novega 

letala

6-8 let

Tipična cena 1% 
vrednosti letala

4 leta +

Tipična cena 1% do 
1.5% vrednosti letala

Možno tudi neposredno 
v razrez, če je cena 

komponent (motorji, 
podvozje) večja od 

vrednosti letala na trgu

Obnova kabine ali predelava v Cargo

Vsaka menjava je dodaten strošek za najemodajalca
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Največje tveganje za najemodajalca je, da prevoznik 
preneha plačevati najemnino

Najemnik preneha 
plačevati

Reprogramiranje 
operativnega najema

Stečaj

Kratkoročen izpad prihodka 
in daljša doba vračila 

investicije

Dolgoročen izpad dohodka, 
vprašljiv pozitiven donos 

investicije
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Večino pogodbe tako predstavljajo administrativni členi, ki 
zavarujejo najemodajalca in finančne podrobnosti
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Vsebina pogodbe

Dokumenti, ki se bodo uporabljali
Pristojnosti sodišč
Posledice v primeru neplačila
Zgodnja vrnitev
Pogoji vrnitve letala
Zavarovanje
Vzdrževanje in popravila
Operativne omejitve
Davki
Delitev stroškov
Način plačevanja
Najemnina
Odgovornost najemodajalca
Sprejem letala
Pogoji, ki jih mora izpolniti najemnik pred začetkom
Osnova najemene pogodbe
Pravna podlaga najemodajalca
Definicije

Admin; 78; 
56%Tehnika; 29; 

21%

Finance; 33; 
23%

Vsebina pogodbe glede na tip določil

Admin Tehnika Finance

Operativni lizing je finančni inštrument
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Najem letala z vidika najemnika
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Operater si želi opravljati čim več letov za čim manj 
denarja…

Nizka cena
• Nizka najemnina
• Nizke rezerve za 

vzdrževanje
• Nizka varščina
• Davki

Stanje letala
• Zanesljivost
• Stanje kabine in primernost 

za misijo
• Minimalno dodatno 

vzdrževanje in investicije

Operativna svoboda
• Možnost letenja po 

celem svetu
• Fleksibilnost glede 

datuma vračila
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Zanesljivosti ne moremo zagotoviti v naprej, lahko pa 
se kar se da dobro pripravimo

Stanje letala
• Zanesljivost
• Stanje kabine in 

primernost za misijo
• Minimalno dodatno 

vzdrževanje in investicije

• Nemogoče v celoti preveriti v 
naprej

• Omejen čas za pregled
• Najemodajalec ne nudi 

garancije

• Nujno dosledno preveriti stanje dokumentacije letala
• Ne smemo zaupati prejšnjemu operaterju

• Zelo strogo fizičen pregled letala in vztrajanje pri odpravi napak
• Fizična prisotnost pri vzdrževalni organizaciji ob zapiranju napak
• V začetku letenje z mehanikom na krovu
• Skrb za operativnost letala je na operaterju
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Vedno je potrebno vse preveriti 2x

Prehod na novega operaterja 
ima nove zahteve

LDND vse OK

1 Na kartici podpisan le prvi 
del, ne pa drugi

AD opravljen

2 Napačna ocena ADja

AD ni potreben

3

Delovne kartice nismo prejeli 
in tudi narejeno ni bilo

Napaka odpravljena

4 Operater spremenil MTOW 
brez info najemodajalcu

MTOW zmanjšan

5
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Planiranje vzdrževanja je ključno za nadzor nad 
operativnimi stroški in ekonomičnost uporabe letala

Stanje letala
• Zanesljivost
• Stanje kabine in primernost 

za misijo
• Minimalno dodatno 

vzdrževanje in investicije

• Jasno definirano stanje letala ob 
prevzemu in vrnitvi

• Najemodajalec želi letalo nazaj 
vsaj v enakem stanju

• Tveganje je na obeh straneh, 
odvisno od uporabe

• Pri prevzemu letala se dogovoriti za ceno stvari, ki niso 100%
• Nujno poznavanje pogojev vrnitve letala in modelirati njihov vpliv
• Poznati predvideno operacijo letala in vpliv na stroške vrnitve
• Pogajanje o delitvi stroškov investicij za modifikacije
• Dosledno upoštevanje rokov vrnitve (pozor z dobavo delov)
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• Vrnitev letala ATR72-600 je predvidena za 1.10.2021
• Pred vrnitvijo potrebuje 14 dni za vzdrževalna dela
• Iz linijskega letenja smo letalo izvzeli 1.9.

• Ponudi se možnost za Charter let 7.9. TRS – NAP - TRS
• Skupaj s preletom na začetek in vrnitvijo v bazo 8 FH

• Pogoj za vrnitev letala
• Podvozje še vsaj 3500FH do remonta
• Vsaj 3500FH do remonta motorje
• Vsaj 2000FH na vseh propelerjih in HUBu
• C-pregled vsaj še 2000FH

Pred letom je imelo letalo še 10FH do zgoraj omenjenih limit. Prav tako piše, da je lokacija vrnitve 
vzdrževalna organizacija po izboru najemodajalca v Evropi.

Primer prihranka zaradi odpovedi enega leta

>100.000€
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Pri ceni je največ pogajanj, ne smemo pa spregledati 
davčne zakonodaje

Nizka cena
• Nizka najemnina
• Nizke rezerve za 

vzdrževanje
• Nizka varščina
• Davki

• Osnovna cena je zelo odvisno od 
tega kdo sprašuje

• Davščine zavisijo od države 
lastnika, države operaterja in 
države najemodajalca ter 
meddržavnih pogodb

• Za ceno se je potrebno pogajati še pred podpisom LOI
• Z varščino je moč znižati ceno rizika, ki ga najemodajalec nosi in 

posledično znižati najemnino
• Glede davkov se splača najeti strokovnjake (withholding tax)
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Cena je dogovorjena že ob podpisu pisma o nameri

Iskanje primernega letala

Izbira letala

Podpis LOI

Pogajanja o ceni, pogojih…

Priprava pogodbe

Prevzem letala
Trenutek določitve
“stroška” celotnega

najema

Dogovor o “drobnem
tisku”, ki sledi LOI

Pozor s podeljevanjem pravic za podpis pisma o nameri agentom
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Rezerve za vzdrževanje so zelo občutljivo področje

Nizka cena
• Nizka najemnina
• Nizke rezerve za 

vzdrževanje
• Nizka varščina
• Davki

• Možnost pogajanja
• Pomebno je dogovoriti indeksiranje

(usklajevanje z inflacijo)

• Če dobro razumemo svoje namene z letalom lahko to optimiziramo, 
da jih bomo plačevali ravno prav

• Pomembno je preveriti kolikšne rezerve že obstajajo in se zaščititi 
pred premajhnimi rezervami prejšnjega operaterja
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Rezerve se plačuje za primere, ko najemodajalec dobi 
letalo vrnjeno preden se izvede večji vzdrževalni poseg

Izpostavljenost najemodajalca

Velike družbe rezerv ne plačujejo, le podajo bančno garancijo



2412.12.2022

Najemodajalci so zelo živčni, če letimo v države 
tretjega sveta z vprašljivo pravno kulturo

Operativna svoboda
• Možnost letenja po 

celem svetu
• Fleksibilnost glede 

datuma vračila

• Za najemodajalca je ključno, da lahko letalo 
v vsakem trenutku zapleni

• Zunaj “zahodnih držav” je to lahko zelo 
zapleten postopek • Ključna je jasna komunikacija z 

najemodajalcem v naprej
• V mnogih primerih lahko riziko 

nepravne države nadomestimo z 
zavarovanjem
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• Niso vsi najemodajalci enaki, odnosi so zelo pomembni

• Večina najemodajalcev si želi uspeha svojih najemnikov

• Najem je kompleksen process in letalo je kompleksen stroj zato je možnosti za 
napake je precej, še posebej v komunikaciji mednarodnih skupin

• Leasing je orodje, ki omogoča letalskim družbam dostop do letal

… leasing je finančni instrument, katerega 
gonilo je dobiček na uporabljen kapital.

Namesto zaključka….
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Vprašanja?



Amelia International (Aero 4M),

Poslovna cona A12

4208 Šenčur, Slovenija
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Matija Krajnc, direktor 
matija.krajnc@flyamelia.com

+386 59 032 920


