NOTAT
Fuldt udlejet butiksejerlejlighed
123 m2 butiksareal + 6 m2 kælderrum
Adresse
Strandlodsvej 13 Z
2300 København S

Prisforlangende
Kontant kr. 4,750 mio., svarende til ca. 38.618 pr m2 & ca. nettoafkast 4,74%
Sagsnr. 2110008

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for
rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at !informationerne er korrekte. Norvik udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til
interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne
erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og Norvik opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes
beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information
fra nærværende skrivelse.

Indledning
Dette notat er udarbejdet med henblik på at præsentere en butiksejerlejlighed beliggende Strandlodsvej
13Z, 2300 København S til salg.
Ejendommen, som butiksejerlejligheden er del af, er opført i 2015. Det samlede areal udgøre i alt 4.699
m2, fordelt på 43 ejerlejligheder, hvoraf 40 ejerlejligheder er boliger og 3 er erhverv, hvoraf nærværende
butiksejerlejlighed udgør det ene erhverv med et areal på 123 m2 i stueplan samt yderligere 6 m2
kælderrum. Ejendommen er del er E/F Trinhuset.
Ejendommen er ejet af selskabet S13 ApS, selskabet kan eventuelt handles.
Generel beskrivelse
Strandlodsvej er blevet et af de mest eftertragtede kvarterer i København. Med nye restauranter, caféer,
og butikker er Strandlodsvej vokset til et velbesøgt handelsstrøg på Amager, der sammen med den tætte
beliggenhed til Amager Strandpark, trækker publikum fra hele Storkøbenhavn. Strandlodsvej er tæt på
både metro og bus og derfor kun få minutter fra både Kastrup lufthavn og Kongen Nytorv.
Prisforlangende
Prisforlangende er kr. 4,750 mio. kontant.
Beliggenhed

Adresse
Ejerlejlighed nr.
Matrikel nr.
Kommune

Strandlodsvej 13Z, 2300 København S
5
3824b, Sundbyøster, København
København

Beskrivelse af den eksisterende ejendom
Ejendommen der er opført i 2015 består af samlet 43 ejerlejligheder, hvoraf de 40 ejerlejligheder er
boliger og 3 erhverv. Butikken ligger med facade direkte ud til Strandlodsvej.

Areal ifølge BBR-meddelelse
Matrikulært areal
heraf vej
Samlede bygningsareal
heraf udgør boliger
og erhverv
hvoraf nærværende ejerlejlighed udgør
og kælder

0
157
4.689
4.388
311
123
6

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende
notat. Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelelse og aktuelle udlejningsarealer.
Offentlig vurdering pr. oktober 2019
Ejendomsværdi
heraf grundværdi
Ejd. værdi påklaget
Grundskyld
Dækningsafgift
Ejd. er ikke under omvurd.

810.000 kr.
335.300 kr.
ikke oplyst
11.400 kr.
0 kr.
ikke oplyst

Lejeforhold
Etage

Lejer

Anv.

Stueetage

Copenhagen North ApS

Detailhandel

Samlede bruttoleje, anslået

Areal
pr m2
123
123

Aktuelleje 2021
pr. m2
I alt
2.000
246.000
2.000

246.000

Ejerlejligheden sælges med lejer.
Der erlagt depositum svarende til 6 måneders leje med tillæg af moms.

Driftsbudget for 2021
Udover den aftalte leje betaler lejer andel af samtlige skatter og afgifter, driftsudgifter og øvrige
omkostninger af enhver art vedrørende ejendommen.
Lejers andel af de årlige udgifter, anslået
Grundskyld
Fællesudgifter iht. ejerforeningen
Administration

11.400 kr.
10.627 kr.
2.400 kr.

Årlige udgifter i alt, anslået

24.427 kr.

Note:
Oplysninger er ifølge sælger

Prisforlangende
Købesum
Tinglysning
Juridisk bistand (ansl.)
Købers ansl. handelsomkostninger
-refusion af depositum (sælges fri for lejere)
Kontant kapitalbehov

4.750.000 kr.
30.160 kr.
20.000 kr.
50.160 kr.

50.160 kr.
123.000 kr.
4.677.160 kr.

Startforrentning
Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte
kapitalbehov, vil køber opnå en forretning ved kontant handel af den investerede kapital, som følger:
Samlede lejeindtægter
Samlede udgifter
Nettoindtægt til forrentning
Nettoafkast (vejledende): (nettoleje / kontant købesum (ansl.)) x 100

246.000 kr.
24.427 kr.
221.573 kr.
4,74 %

Øvrige oplysninger
Servitutter/deklarationer
Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest.
Teknisk gennemgang
Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen og der foreligger ikke en tilstandsrapport.
Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå ejendommen.
Gæld udenfor købesummen
Ingen gæld udenfor købesummen.
Afskrivninger
Ejendommen er ikke afskrivningsberettiget. Køber opfordres til selv, med egen finansielle rådgiver, at
gennemgå økonomiske forhold, herunder eventuelle afskrivningsmuligheder.
Overtagelse
Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale.
Momsreguleringsforpligtigelse
Ejendommen er momsregistreret.
Mellemsalg
Ret til mellemsalg forbeholdes.
Tinglysningsafgift
Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde.
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Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for
rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at !informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til
interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne
erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og Norvik opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes
beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information
fra nærværende skrivelse.

