
Investér i moderne arkitekttegnede 
rækkehuse, der er fuldt udlejet på 
Rosenvænget i Skødstrup 

- 13 rækkehuse på mellem 118 (1 stk.) og 122 (12 stk.) m2 
- Købspris: kr 34.875.000
- 10% ejerandel: kr 1.133.143
- Årlig forrentning af ejerandel: 10,18% v/5% tomgang
- 100% huslejegaranti år 1
- Ingen hæftelse ud over indskudte kapital

PlusEjendomme A/S
Porsvej 2
9000 Aalborg

Skødstrup er i stor udvikling og med en beliggende tæt på Aarhus 
og rekreative naturområder er rækkehusene meget attraktive.
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PlusEjendomme A/S tilbyder dig en attraktiv 
ejendomsinvestering med perspektiv. 

I Skødstrup, en populær forstad til Aarhus, tilbyder 
PlusEjendomme en attraktiv investeringsmulighed.

13 nyopførte kvalitetsrækkehuse beliggende tæt på job, populær 
skole med gode stisystemer, mange indkøbsmuligheder og et nyere 
idrætscenter med et bredt udbud af forskellige sportsgrene. Området 
byder endvidere på en flot natur, bakket terræn og med kort af stand 
til både skov og strand. 

Med gode busforbindelser og den nye letbane, som er mindre end 
1 km fra boligerne, nås Aarhus med masser af kulturelle tilbud, på 
knap en halv time. Endnu kortere tid i bil. Det er i pendlerafstand 
til hovedparten af Jyllands jobs. Inden for 40 minutter nås 500.000 
arbejdspladser. På en time nås Kolding i Syd, Aalborg i Nord og 
Herning i Vest.  

Beliggenheden er attraktiv for både det unge par, singler og ældre. 
Hvert år skal ca. 5000 nye indbyggere finde en bolig i Aarhus 
kommune. Beliggenheden og huslejen er attraktivt for mange. 
Udsigten over Aarhus Bugten er et ekstra plus for disse boliger. De er 
nyopførte og er udlejet på kort tid. 

Fakta om Rosenvænget 15-19 og 23-41, Skødstrup 

Fakta om Rosenvænget, Skødstrup 

Antal boliger

Areal m2 pr. bolig

Antal etager

Samlet grundareal

Lejebærende areal

Samlet etageareal inkl. udhuse

Overtagelse

Købesum

Købesum/m2

Husleje/m2/år/gns.

Husleje/md ex forbrug (gennemsnit)

Indskud ved 10% andel

Kaution

Årlig forrentning af ejerandel: 10,18% v/5% tomgang

13

En på 118 m2 og tolv på122 m2

2

2.331 m2

1.582 m2

1.673 m2

1. november 2020

34.875.000 kr.

22.045 kr. 

1.151 kr. 

11.675 kr. 

1.133.143 kr. 

0 kr.

10,18%



Gode grunde til at investere

Gode grunde til investering i rækkehuse på 
Rosenvænget 15-19 og 23-41, Skødstrup  

• Ejendommen er fuldt udlejet og populær

• Aarhus området er i konstant vækst. Der er relativ 
begrænset plads til ekstra indbyggere i Aarhus. Lejere 
trækker derfor til forstæderne. Skødstrup forventes at stige 
med over 100 indbyggere pr. år

• Gode 4-værelses rækkehuse med 2 private haver og eget 
udhus på 7 m2. En have mod sydøst, hvor solen kan nydes 
hele dagen. En mod nordvest, hvor aftensolen kan nydes

• Gode parkeringsforhold

• Kort og nem adgang til indkøb, sport, bus, og letbane

• Bynært og tæt på skov, strand og naturområder

• God infrastruktur med motorvejen tæt på. Man kan nå 
Jyllands mange byer og arbejdspladser på kort tid

• Investorer har anvisningsret til familie, venner m.fl.

• Allerede fra år 1 er der mulighed for udbytte, som en del  
af afkastet 

PlusEjendomme finder investeringen attraktiv og med 
perspektiv af flere årsager:





Fakta om Aarhus og Skødstrup

 
• By og opland er i vækst, og har været det stort set gennem 

de sidste mange årtier 

• Aarhus er Danmarks 2. største by målt på indbyggere  

• 350.000 indbyggere i Aarhus. Årlig nettotilgang på 5.000 
nye indbyggere. Ca. godt 100 nettotilgang i Skødstrup 

• Høj boligefterspørgsel 

• Mere end 197.000 arbejdspladser i Aarhus Kommune. 
Gennemsnitlig vækst i arbejdspladser de sidste 5 år på ca. 
4.000 årligt 

• Kendt universitetsby med 60.000 studerende og 150 
forskellige uddannelser 

• God infrastruktur med motorveje og letbanen 

• Centrum med pulserende byliv og masser af kultur- og 
fritidstilbud 

• Tæt på havet, strand og skov 

Fakta om Aarhus og Skødstrup 
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3 grunde til ejendomsinvestering 
er attraktivt

3 grunde til investering

 Historisk lave renter. Det giver højt afkast med lav risiko 

Afkast på driften. God beliggenhed, sikrer stabile  
lejeindtægter og med den lave rente sikres en god  
drift med overskud. Så stort at der kan udloddes  
udbytter fra første driftsår  

Høj sikkerhed. En investering i et ejendomsprojekt  
med fastlåst rente gør investeringen til en langsigtet  
investering med høj sikkerhed, da den både tager højde 
for inflation og rentestigning
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300 m
Stor skole

< 100 m
Kollektiv trafik – bus og letbane

  < 3 min. 
Motorvej

< 1000 m
Indkøb

< 100 m
Skov og natur

 < 4000 m
Strand

Indenfor en time
850.000 jobs 

 < 30 min.
Aarhus byliv, kultur og biograf

Kort over området 

ROSENVÆNGET

SKØDSTRUP



Nem adgang til letbanen

Af Kenny Arne Lang Antonsen - Eget arbejde, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78814542



Boligens indretning

Boligens indretning
Ejendommen består af 13 rækkehuse tegnet af Gudnitz, Krabbe og 
Vang Arkitekter og Design. Der er 12 rækkehuse på 122 m2 og 1 
rækkehus på 118 m2. Alle har eget udhus på 7 m2. Der er 6 to plans 
rækkehuse og 7 med forskud plan. 

De er beliggende i populært boligområde. De ligger på en skrånende 
grund særdeles centralt i Skødstrup by og med udsigt over Aarhus 
Bugten.

Rækkehusene er et kvalitetsbyggeri, der fremstår moderne og 
indbydende. Der er brugt gedigne materialer og med et minimum 
af vedligeholdelse. De er opført i lyse teglsten, træ/aluvinduer med 
lavenergiglas og med tagpap på taget. 

Husene er optimal indrettet med en god rummelighed. De indeholder 
entre, hvidt køkken, gæstetoilet samt opholdsstue med udgang til 
terrasse. 1. sal har 2 gode værelser, soveværelse, walk-in og dejligt 
badeværelse med bruseniche. 

Til hver bolig medfølger egen parkeringsplads. Der er anlagt 
udenomsarealer inkl. terrasse, rullegræs og hæk. Hvert rækkehus har 2 
haver. En have mod sydøst med sol hele dagen. En have mod nordvest 
med aftensolen.

Til grundejerforeningen er der grønne fællesarealer. 

Plantegning af to plans 
rækkehuset 

Plantegning af rækkehus med 
forskudt plan



Boligens indretning



Budget forudsætninger

Budget forudsætninger

Budgetforudsætninger

Overtagelsesdato

Købesum

Lån 1

Lån 2

Kaution eller anden hæftelse

Indskud i alt

Årlig udlodning af indskudt kapital

Årligt afkast inkl. 5% tomgang

1. november 2020

34.875.000 kr.

35% af købesummen

1% fast rente - kontantlån

30 årigt lån, med afdrag

0,8% bidrag

35% af købesummen

F5 – variabel rente

30 årigt lån, uden afdrag i 10 år

0,8% bidrag

0 kr.

1.133.143 kr. 

50% af årets resultat før værdiregulering

10,18%



Budget

Budget

Selskabets driftsbudget (T:DKK)

nov.20 2021 2022 ·  ·  · · · ············· 2029 2030

Indtægter i alt incl 5% tomgang  288  1.748  1.765  1.892  1.912 

Driftsomkostninger i alt  70  427  431  462  467 

Finansielle poster ialt  52  308  302  254  246 

Afskrivninger (aktiverede købsomkostninger)  -    222  222  222  222 

Resultat f. skat og værdiregulering mv  166  790  810  954  976 

Selskabets balancebudget (T:DKK)

2020 2021 2022 ·  ·  · · · ············· 2029 2030

AKTIVER

Ejendomsværdi  34.875  35.221  35.573  38.139  38.520 

Aktiverede købsomkostninger 2.224 2.001 1.779 222 0

Likvide midler 130 532 717 2.138 2.359

Aktiver, i alt  37.228  37.754  38.069  40.499  40.879 

PASSIVER

Egenkapital 11.461 12.039 12.630 17.065 17.743

Udbytte 0 308 315 372 381

Udskudt skat 900 976 1.054 1.618 1.702

Langfristede gældsforpligtelser i alt 24.867 24.431 24.070 21.444 21.053

Passiver i alt 37.228 37.754 38.069 40.499 40.879

Selskabets likviditetsbudget (T:DKK)

2020 2021 2022 ·  ·  · · · ············· 2029 2030

Likviditet fra driften  130  839  854  967  983 

Udbytte 0 308 316 372 381

Netto likviditetspåvirkning  73  151  178  421  11.700 

Likviditet ultimo  73  224  401  1.137  12.837 

Forrentning af investeret kapital (før skat)

2020 2021 2022 ·  ·  · · · ············· 2029 2030 Gnsn

Forrentning af investeret kapital (før skat) 1,47% 9,35% 9,57% 11,02% 11,24% 10,18%

Alle tal er foreløbige. Interesserede investorer opfordres til at rekvirere det fulde tegningsmateriale før beslutning om investering træffes endeligt.





Samarbejdspartnere

Revisor gennemgår prospektet og budgetforudsætningerne samt 
sammenhængen mellem beregningerne og forudsætningerne. 
Revisor sammenholder endvidere med det økonomiske materiale, 
der ligger til grund for prospektmaterialet. Investors tryghed ligger i 
revisorerklæringen, som indgår i prospektmaterialet. 

Vores tekniske rådgiver gennemfører en grundig teknisk due diligence 
af ejendommen med anbefaling til udbedringer.  

Advokaten gennemgår det aftaleretlige og juridiske materiale og 
påser, at alle oplysninger er korrekt gengivet i prospektmaterialet. 
Investors tryghed ligger i advokaterklæringen, der bekræfter, at 
gennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger.    

Vi bruger forskellige uvildige ejendomsmæglere til at udarbejde en 
uvildig vurdering af købsprisen og lejeniveau. Begge dele vedlægges i 
tegningsmaterialet. 

Revisor Rådgivende ingeniør

Advokat Ejendomsmægler

For at sikre den højeste faglige kvalitet, og sikre at alle aspekter 
er belyst, samarbejder vi med professionelle rådgivere. Vi lægger 
vægt på at få foretaget en grundig juridisk, teknisk og økonomisk 
gennemgang af ejendommen, så alle forhold er undersøgt. 

Revisionsfirmaet Beierholm, Aalborg NIRAS Rådgivende ingeniører

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup Forskellige uvildige mæglere

Uvildige rådgivere vurderer alle projekter

Samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere er:



PlusEjendomme A/S
Porsvej 2
9000 Aalborg

PlusEjendomme giver private og selskabsinvestorer nem 
adgang til håndplukkede ejendomsinvesteringer med solide 
udbytter, gode opsparinger og høj sikkerhed. 

PlusEjendomme investerer udelukkende i solide ejendomme 
med perspektiv.

Vi værdsætter professionalisme, troværdighed, netværk og 
personlige relationer. Vi vægter samarbejdet med investorerne 
højt og ønsker at bringe mennesker sammen gennem 
forskellige sociale arrangementer. Vi medinvesterer selv.  

www.plusejendomme.dk

Mail: morten@plusejendomme.dk
Mobil: 29 64 65 98

Mail: torben@plusejendomme.dk
Mobil: 22 22 12 14

Mail: tina@plusejendomme.dk
Mobil: 22 22 12 16

Morten Dahl

Torben Simonsen

Tina Fredensborg

Direktør

Partner

Partner


