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VREDNOTENJE
KONCESIJ

Glavno vprašanje je seveda, koliko bo moral koncedent
plačati koncesionarju, da bo nazaj prevzel koncesijo ter
upravljanje infrastrukture. Z našo finančno analizo boste
poznali odkupne vrednosti koncesije za vsako leto
koncesijskega obdobja in to še pred podpisom koncesijske
pogodbe.

VREDNOTENJE KONCESIJ
1. Zakaj je pomembno poznavanje finančne
vrednosti koncesije?
Najbolj jedrnat odgovor je, da poznavanje finančne
vrednosti koncesije omogoča koncedentu doseganje
finančnih prihrankov.

•

Koncedent in koncesionar se lahko dogovorita, da se bo
koncesijsko razmerje razvezalo še pred potekom
koncesijskega obdobja, če bo koncesionar dosegel
dogovorjene vrednosti finančnih kazalcev. Z analizo
denarnih tokov določimo relevantne finančne kazalce in
njihove vrednosti.

2. Kako koncedent doseže finančne prihranke?
Vrednost koncesije je vedno odvisna od denarnih tokov, ki
jih bo ta prinesla koncesionarju. Analiza denarnega toka
koncesionarja, ki je temelj izračuna vrednosti koncesije,
nam pokaže spodnjo finančno mejo bodočih prihodkov, ko
je koncesionar še pripravljen vstopiti v koncesijsko
razmerje. Posledično si koncedent zagotovi najnižje cene
koncesijskih storitev.

3. So še kakšne druge prednosti poznavanja
finančne vrednosti koncesije?
Seveda. Poleg tega da poznavanje bodočih denarnih
tokov koncesionarja močno izboljša pogajalsko moč
koncedenta, ko se ta še pogaja o koncesijski pogodbi,
nam hkratno poznavanje vrednosti koncesije omogoča
tudi:
•

Določitev odkupne vrednosti koncesije
Včasih želi koncedent odkupiti koncesijo od
koncesionarja še pred potekom koncesijskega
obdobja.

Predhodno končanje koncesijskega razmerja je lahko
vezano na doseganje določenega finančnega kazalca

•

Finančna vrednost koncesije in stečaj koncesionarja
V redkih primerih se zgodi, da se nad koncesionarjem začne
stečajni postopek. V teh primerih poznavanje finančne
vrednosti koncesije in preostanka njene vrednosti pripomore
k hitrejšemu reševanju morebitnih odprtih vprašanj med
koncedentom in stečajnim upraviteljem bivšega
koncesionarja.

4. Kaj pa pravna ureditev koncesije?
Rezultate finančne analize vključimo v koncesijsko pogodbo.
Poleg tega pravno opredelimo vrednosti koncesije za
posamezna leta koncesijskega obdobja, pogoje sporazumne
ali krivdne prekinitve koncesijske pogodbe, način prenosa
lastninskih pravic, vrednost izločitvene pravice v stečaju ter
druge določbe, s katerimi v največji možni meri zavarujemo
finančni in pravni interes koncedenta.

