Naperőművek
Magyarországon
- hogyan segíthetünk?

Villamosenergiatermelési-kapacitás felfutása (MW)
Egyéb megújuló

Biomassza és hulladék

Szél

Nap

Víz

12500

Jelenlegi piaci dinamika
Magyarország kormánya számára
stratégiai cél a megújuló villamosenergia-termelés arányának
növelése. Ebből kifolyólag a hazai
szabályozási környezet támogatja
a közmű méretű naperőművek
elterjedését. A jelenlegi energiaárak sok iparvállalat számára is
megtérülővé teszik a beruházást.
Mindemellett a felhasználók, befektetők és a szélesebb társadalom részéről egyre növekvő igény
mutatkozik a zöldítésre.
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Forrás: Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve
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A piacra lépés támogatása
•
•
•

Projektfejlesztési folyamat támogatása (pénzügyi/szakmai befektető számára)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Szabályozási környezet, iparági szereplők
Piacon jellemző üzleti koncepciók (pl. üzleti előnyök bemutatása)
Behind-the-meter fejlesztési projektek

Telephely kijelölése
Koncepcionális tervezés
Üzleti tervezés
Engedélyezés-menedzsment
Hálózati csatlakozás menedzsmentje
Műszaki minőségbiztosítás (beszerzés támogatása, fővállalkozó/fővállalkozó
támogatása, felügyelete)
Új tevékenység cégjogi koncepciójának kialakítása
Cégalapítás támogatása
Pénzügyi támogatási lehetőségek bemutatása, validálása, pályázati folyamatok menedzselése
Adójogi szakértői támogatás, különösen a Robin Hood-adókötelezettség vizsgálata

Tranzakciós tanácsadás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tranzakciós célok feltérképezése (hosszú és rövid lista összeállítása, tulajdonosi kapcsolatfelvétel)
Projekt átvilágítása (műszaki, környezetvédelmi, jogi, pénzügyi, adózási)
Kapcsolódó szerződések elkészítése
Nemzetközi befektetők által elvárt hosszú távú pénzügyi terv elkészítése
Indikatív értékelés
Befektetői anyagok összeállítása
Potenciális vevők azonosítása és kapcsolatfelvétel
Átvilágítás menedzselése
Tárgyalási folyamat támogatása
Tranzakciós folyamat egészére kiterjedő tanácsadói támogatás

Naperőműves cégek számára nyújtott szolgáltatásaink
Jól ismerjük a naperőműves szereplőket, ezért a PwC minden energetikai
ügyfelére általánosan vonatkozó tanácsadási szolgáltatást tudunk nyújtani:
• Stratégiaalkotás és üzleti tervezés
• Piacfelmérés és termékfejlesztés
• Folyamatoptimalizálás és szervezetfejlesztés
• Cégjogi átalakulás támogatása
• Általános adójogi tanácsadás
• Számviteli tanácsadás
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