
Professionel administration  
af vindmøller – fra A til Z

MoMentuM – uafhængig  
rådgiver og servicepartner  
inden for grøn energi
vores kernekompetence er administration af vindmøller. vi tilbyder både 
en komplet langvarig administrationspakke, der er skræddersyet til den 
enkelte kundes behov, samt at løsning og rådgivning af enkeltopgaver.

vores mission er at skabe merværdi for vores kunder gennem  
troværdig, proaktiv og uafhængig rådgivning og service inden for drift, 
økonomi og teknik. det sker i samarbejde med markedets førende 
leverandører. 

Momentums medarbejdere har alle en økonomisk, juridisk eller teknisk 
baggrund.
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teknisk adMinistration 
–  aftaler og drift
vi har solid erfaring med vindmøller i danmark, sverige og 
især tyskland. vores fokus er at optimere projektstruktur og 
projektaftaler, detaljeret rapportering og hurtig eksekvering 
ved skader.

Optimering – aftaler og drift
vi gennemgår projektets aftaler for at vurdere, om vi kan for-
bedre setup, priser og vilkår.

vi analyserer oppetid og produktion, og i dialog med produ-
cent og servicevirksomhed benchmarker vi møllens drift mod 
andre møller af samme type og beliggenhed for at sikre, at 
møllen producerer optimalt under de givne forhold.

Full-service og forsikring
Med vores rammeaftaler kan vi tilbyde gængse mølletyper 
20-årige serviceaftaler til attraktive priser og vilkår, herun-
der ofte tillige bedre forsikringsdækning og lavere præmie. 
en længerevarende full-serviceaftale og en skræddersyet 
forsikring reducerer markant de tekniske og dermed øko-
nomiske risici. 

Overvågning
Med professionelle systemer til online overvågning følger 
vi konstant møllens produktion og tilstand og griber ind, hvis 
møllen ikke præsterer som forventet.   

Rapportering
en detaljeret og løbende rapportering sikrer, at vores kunder 
altid er opdateret om møllens drift og økonomi.  

Reparationer og reservedele
hvis man som vindmølleejer ikke er dækket af en service-
aftale, kan vi med vores omfattende netværk skaffe reserve-
dele og udføre reparationer på fordelagtige vilkår.

Repowering
hvis lovgivning og teknik har ændret sig i den positive ret-
ning siden den oprindelige vindmølleinvestering, kan det 
ofte betale sig at sætte en ny, større og mere effektiv mølle op.  
her samarbejder Momentum både med tekniske og finansielle 
partnere.

Samarbejdspartnere
vi samarbejder udelukkende med de bedste leverandører 
og producenter og varetager 100% ejernes interesse for at 
opnå optimalt udbytte til ejerne.

Bedre overBlik over investeringen
• større overblik over investeringen
• lavere omkostninger
• højere indtægter
• Bedre forsikringsdækning
• Bedre serviceaftaler
• lavere risiko
• effektiv og transparent administration
• Bedre informationsgrundlag

økonoMisk adMinistration 
– overBlik og optiMering
Møllens økonomi er kernen i en hver vindmølleinvestering. 
fokus i Momentums administration er at skabe transparens, 
overblik og tryghed for vores kunder – både på kort og på 
langt sigt. Momentum kan løfte alle opgaver: fra betaling af 
regninger til bogholderi, regnskab, skat, moms og budgetter.

Budgettering
Budgettering af en vindmølles drift kan være en stor udfor-
dring - særligt på grund af vindens omskiftelighed. vi har 
designet modeller, som kan bidrage til mere forudsigelige 
og troværdige budgetter. dermed kan møllens økonomi 
styres sikkert igennem hele dens levetid - til gavn for både 
ejere og finansieringsinstitutter. 

Selskabsadministration og jura
hvis vindmøllen er ejet i selskabsform, kan Momentum stå 
for at holde alle selskabets informationer ajour, gennemføre 
generalforsamlinger, indlevere årsregnskaber mv. og sammen 
med en advokat generelt sikre, at selskabet til stadighed lever 
op til lovgivningen.

Skat
uanset om vindmøllen står i danmark eller i udlandet, er det 
vigtigt at kende og tage de skattemæssige forhold i betragt-
ning. Momentum tilbyder at varetage alle skattemæssige 
opgaver i samarbejde med landets førende revisorer.

Elsalgsaftaler
Markedet for salg af strøm i europa er meget dynamisk og 
under stor forandring. via vores samarbejdsaftaler med 
europas førende distributører af el kan vi tilbyde optimale 
pristillæg til vores kunders salg af el. 

Finansiering
det finansielle marked har gennem de seneste år været i 
opbrud, og sikring af en langsigtet finansiering er derfor et 
stort aktiv for et vindmølleprojekt. sammen med førende 
banker i ind- og udland kan vi tilbyde at gennemgå eksiste-
rende projekter med henblik på at opnå bedre finansierings-
vilkår end de eksisterende.

Værdiansættelse
Momentum anvendes i stigende grad af banker og ejere til 
at værdiansætte møller og vindmølleparker, uanset om be-
regningen skal anvendes til eventuelt salg eller som second 
opinion.  

a Mind for Green Energy

2002

Vindmøller i administration 2002-2011 Momentum

ÅR

AN
TA

L 20

0

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Momentum tilbyder alle forhold af driftsledelse i Tyskland.

Teknisk driftsledelse indeholder overvågning, halvårlig 
inspektion, dialog med servicefirma, jordejer og forsikring, 
teknisk sparring, teknisk rapportering, repowering, 
elsalgsaftaler etc.

Økonomisk driftsledelse indeholder omfatter blandt andet 
håndtering og betaling af regninger, bogføring, tysk moms, 
driftsrapportering etc.

Dette element bringer os endnu tættere på møllerne og gør os 
i stand til at tilbyde en komplet administrationspakke.

TEKNISK OG ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE I TYSKLAND



køB og salg af vindMøller
Formidling af vindmøller og K/S-andele
siden år 2000 har Momentum formidlet vindmøller i danmark, 
sverige og tyskland for et betydeligt millionbeløb i eur. vi 
assisterer såvel købere som sælgere med at foretage de 
nødvendige beregninger og står også for alt det praktiske, 
når en handel skal gennemføres. vi har altid møller eller 
k/s-andele til salg fra eksisterende kunder og samarbejds-
partnere.

Fonde og investeringsselskaber
Med vores omfattende netværk og store ekspertise inden 
for økonomisk og teknisk administration af vindmøller er vi 
den professionelle samarbejdspartner for professionelle in-
vestorer. vi kan tilbyde alt fra identifikation af investerings-
objekter, gennemførelse af transaktion til den efterfølgende 
fulde administration og rapportering til ledelse og ejere.

Mere oM MoMentuM
• +90 møller i administration 
• +45 selskaber i administration 
•  stor erfaring med oprydning og optimering af  

vindmølleprojekter 
• storkundefordele 
• effektiv it-platform 
•  et af danmarks største uafhængige  

administrationsselskaber

følg Møllen direkte på  
MoMentuM-gruppen.coM
vores kunder har fuld adgang til alle økonomiske og tekniske 
data om deres mølle direkte på vores hjemmeside. det giver 
sikkerhed og tryghed.
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Momentum Gruppen A/S
Københavnsvej 4
DK-4000 Roskilde

Tlf.  +45 46 33 70 10
Fax  + 45 46 31 00 18
mail@momentum-gruppen.com

www.momentum-gruppen.com


