
Könyvvizsgálati szolgáltatások
Könyvvizsgálati szolgáltatások Könyvvizsgálathoz kapcsolódó szolgáltatások
Kötelező és egyéb könyvvizsgálat Belső audit IT projektmenedzsment és minőségbiztosítás
Csoportbeszámolók könyvvizsgálata Fenntarthatósági vizsgálatok Adatkezelés (migráció, újraszámolás)

Pénzügyi vizsgálatok Irányítás optimalizálása SAP biztonság és üzleti folyamatok 
újratervezése

Felelős vállalatirányítás Projektbiztosítás IT stratégia és szervezet
Számvitel és GAAP tanácsadás Teljesítménybiztosítás IT alkalmazás és szolgáltatás menedzsment
SOX megfelelőségi szolgáltatások PCI DSS megfelelőségi szolgáltatások IT kontrolling és teljesítmény menedzsment
Megfelelőségi vizsgálatok ITIL és CobiT vizsgafelkészítő Informatikai biztonsági ellenőrzések
Nyitómérleg készítése Független könyvvizsgálat

Üzleti tanácsadás
Pénzügyi tanácsadás Tanácsadási szolgáltatások

Tranzakciók és M&A Vállalat- és eszközértékelés Energiaipari üzleti modell, 
stratégiai tanácsadás

Infrastrukturális beruházások, 
finanszírozási tanácsadás

Eladó és vevő oldali tanácsadás Vételár allokációja
Stratégiák megvalósítása 
és stratégiával kapcsolatos 
tanácsadás

Zöldmezős fejlesztések 
irányítása

Tőkeszerzés Értékvesztési vizsgálat Teljesítménynövelés Energiaipari program és projekt 
menedzsment

Privatizáció Tulajdonosi tőkeérték (SVH) 
menedzsment

Működési és szervezeti 
átalakítás

HR-tanácsadás és 
változáskezelés

Átvilágítás Energiaipari szabályozások 
elemzése, árelemzés

Üzleti, szervezeti és technikai 
kockázatkezelés Ingatlantanácsadás

Diagnosztikai ellenőrzések Üzleti tervezés, pénzügyi 
modellezés

Alapvető és kiegészítő 
energiaipari folyamatok 
fejlesztése

Kiszervezett szolgáltatások

Projektfinanszírozás
Költség-haszon elemzések és 
megvalósíthatósági tanulmányok 
készítése

Működőtőke-optimalizálás Forensic és csaláskezelési 
szolgáltatások

Adótanácsadás

Általános adózási kérdések Közvetett adók Vállalati adminisztrációs  
szolgáltatások

Humán erőforrás  
szolgáltatások

Banki és pénzügyi ágazat Vámügyek Számviteli szolgáltatások Személyi jövedelemadó és 
társadalombiztosítási kérdések

Offshore társaságok Jövedéki adó Bérszámfejtési szolgáltatások Javadalmazási és HR kérdések

Elektronikus kereskedelem Környezetvédelmi adó Adómegfelelési és kiszervezési 
szolgáltatások

Külföldi állampolgárok 
foglalkoztatása és tartózkodása

Ingatlantanácsadás Kulturális járulék
Transzferárak Áfaügyek
M&A tranzakciók

Jogi szolgáltatások

Jogi tanácsadás és megelőző 
szolgáltatások bírósági és 
közigazgatási eljárások során

Általános működési ügyekkel 
kapcsolatos jogi tanácsadás Felvásárlások, ingatlan Energiaipari jogszabályokkal 

kapcsolatos kérdések

Versenyjogi és fogyasztóvédelmi 
ügyek

Közbeszerzési kérdésekkel 
kapcsolatos tanácsadás

Összeolvadásokkal és 
felvásárlásokkal kapcsolatos 
tanácsadás, előkészítés és 
végrehajtása

Teljes körű jogi szolgáltatások a 
villamosenergiával és földgázzal 
kapcsolatos szabályozási és jogi 
kérdések terén

Tanácsadás a jogi személyek 
és cégvezetők büntetőjogi 
(esetlegesen határokon átnyúló) 
felelősségével kapcsolatos 
kérdésekkel kapcsolatban

Vezető állású munkavállalók 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
kérdések

Bonyolult ingatlanügyletekkel és 
a kapcsolódó peres eljárásokkal 
kapcsolatos tanácsadás

A szétválasztás gyakorlati 
kérdéseivel kapcsolatos 
tanácsadás

Belső átvilágítás mint megelőző 
és kockázat-csökkentő 
intézkedés, elemzések és 
megoldások

Csoportos létszámleépítés, 
munkaügyi jogutódlás, kollektív 
munkajogi kérdések

Energiavásárlási és 
energiabeszerzési 
megállapodások

Adatvédelemmel kapcsolatos 
elemzés és szakvélemény

Szabályzatok szövegezése és 
kapcsolódó tanfolyamok

Tanácsadás energiaipari 
projektekkel kapcsolatos jogi 
kérdésekben

A jogi szolgáltatásokat a Réti, Antall & Társai PricewaterhouseCoopers Legal nyújtja.


