
Farringdon Euclid OH 26800 הזדמנות השקעה

החזר שנתי על ההשקעה

צפי השקעה סכום 

מחיר הנכס המבוקש 105,000$        

מ"לאחר מוהצעת מחיר  100,000$        

מבוסס בדק* שיפוץ 8,500$            

דחוי\ שיפוץ אופציונלי  -$                

החזקה 650$               

עלות ניהול פרויקט 5,500$            

בדיקת פקח 425$               

עלויות סגירה 700$               

עלויות הלוואה 5,554$            

סך הכל עלויות עסקה 121,329$        

סכום הלוואה 70,000$          

הון עצמי בהשקעה 51,329$          

התאמות ריבית

נתונים השוואתיים
הערכת שווי נכס משופץ 115,000$        

פירוט הכנסות והוצאות

חודשי  שנתי 
הכנסות

שכר דירה ברוטו  1,350$            16,200$          

5% בית ריק 68$                  -810 $              

תשואה ברוטו 12.7%

הוצאות
9% (הטבה)חברת ניהול   -115 $              -1,385 $           NadlaNirב"ן בארה" השקעות נדל

חידוש חוזה דייר  .ליווי מקצועי להשקעה מוצלחת בראש שקט              $ 250-                $ 21-
(ארנונה)מס נכס  .בטוח. רווחי. משתלם           $ 2,652-              $ 221-

רשיון השכרה -17 $                -200 $                  Phone: +972-3-977-0799
חשבונות  -$                    Email: Info@Nadlanir.co.il

ביטוח נכס -31 $                -375 $                  Website: Nadlanir.co.il
5% תחזוקה -68 $                -810 $                  Facebook: FB page link

כ הוצאות "סה -473 $              -5,672 $           Notes:

ביצועי הנכס חודשי  שנתי  1. All information is based on estimations and is not guranteed

הכנסות נטו  810$               9,718$            2. Interest rates are calculated before personal tax. 

תזרים מזומנים בניכוי הקצאות 390$               4,682$            3. Management company fees are charged only for rented 
החזר השקעה בניכוי הקצאות 9.1%     property inspection report and the expected renovation costs.

mailto:Info@Nadlanir.co.il
http://nadlanir.co.il/
https://www.facebook.com/www.Nadlanir.co.il/


תחזית השקעה והשכרה 26800 Farringdon Euclid OH

Asumption 'שנה מס 1 2 3 4 5 10 20 30

הכנסה

שכר דירה ברוטו 16,200$             16,524$             16,854$             17,192$             17,535$             19,360$             23,600$             28,769$             

5% הקצאות לבית ריק -810 $                 -826 $                 -843 $                 -860 $                 -877 $                 -968 $                 -1,180 $              -1,438 $              

הכנסה אפקטיבית 15,390$             15,698$             16,012$             16,332$             16,659$             18,392$             22,420$             27,330$             

הוצאות

9% חברת ניהול   -1,385 $              -1,413 $              -1,441 $              -1,470 $              -1,499 $              -1,655 $              -2,018 $              -2,460 $              

חידוש חוזה דייר  -250 $                 -255 $                 -260 $                 -265 $                 -271 $                 -299 $                 -364 $                 -444 $                 

(ארנונה)מס נכס  -2,652 $              -2,705 $              -2,759 $              -2,814 $              -2,871 $              -3,169 $              -3,863 $              -4,710 $              

רשיון השכרה -200 $                 -204 $                 -208 $                 -212 $                 -216 $                 -239 $                 -291 $                 -355 $                 

חשבונות  -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

ביטוח נכס -375 $                 -383 $                 -390 $                 -398 $                 -406 $                 -448 $                 -546 $                 -666 $                 

5% הקצאות לתחזוקה -810 $                 -826 $                 -843 $                 -860 $                 -877 $                 -968 $                 -1,180 $              -1,438 $              

כ הוצאות "סה -4,862 $              -4,959 $              -5,059 $              -5,160 $              -5,263 $              -5,811 $              -7,083 $              -8,634 $              

(NOI)רווח תפעולי נטו  9,718$               9,912$               10,111$             10,313$             10,519$             11,614$             14,157$             17,257$             

החזר הלואה 

קרן 860$                  913$                  969$                  1,029$               1,092$               1,473$               2,680$               4,876$               

ריבית 4,177$               4,124$               4,067$               4,008$               3,944$               3,563$               2,356$               160$                  

כ החזר הלואה"סה 5,036$               5,036$               5,036$               5,036$               5,036$               5,036$               5,036$               5,036$               

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לחלוקה 4,682$               4,876$               5,074$               5,276$               5,483$               6,578$               9,121$               12,221$             

החזר השקעה שנתי  9.1% 9.5% 9.9% 10.3% 10.7% 12.8% 17.8% 23.8%

ניתוח מכירה 

3% הערכת שווי נכס משופץ 115,000$           118,450$           122,004$           125,664$           129,434$           150,049$           201,653$           271,005$           

7% עלויות מכירה -8,050 $              -8,292 $              -8,540 $              -8,796 $              -9,060 $              -10,503 $            -14,116 $            -18,970 $            

הכנסה ברוטו מהמכירה 106,950$           110,159$           113,463$           116,867$           120,373$           139,545$           187,537$           252,035$           

70% יתרת משכנתה לסילוק -69,140 $            -68,228 $            -67,259 $            -66,230 $            -65,138 $            -58,580 $            -37,803 $            -$                   

הכנסה נטו מהמכירה 37,810$             41,931$             46,204$             50,637$             55,235$             80,965$             149,735$           252,035$           

הון עצמי בהשקעה 51,329$             51,329$             51,329$             51,329$             51,329$             51,329$             51,329$             51,329$             

רווח נטו מהמכירה  -13,519 $            -9,398 $              -5,125 $              -692 $                 3,906$               29,636$             98,406$             200,706$           

הכנסות נטו מצטברות -8,838 $              159$                  9,507$               19,216$             29,297$             85,683$             233,801$           443,855$           

%כ החזר השקעה "סה -17.2% 0.3% 18.5% 37.4% 57.1% 166.9% 455.5% 864.7%

%תשואה ממוצעת לשנה  -17.2% 0.2% 6.2% 9.4% 11.4% 16.7% 22.8% 28.8%

:הנחות

3.0% קצב השבחה

2.0% אינפלציה

70% אחוז הלואה לשווי נכס

6.0% ריבית הלואה

30 תקופת הלואה 


