
Henry Street Bedford, OH 44146 191 הזדמנות השקעה

החזר שנתי על ההשקעה סכום

מחיר הנכס המבוקש 120,000$        

מ"לאחר מוהצעת מחיר   117,000$        

מבוסס בדק* שיפוץ 13,989$          

דחוי\ שיפוץ אופציונלי  1,225$            

החזקה 650$               

עלות ניהול פרויקט 5,500$            

בדיקת פקח 455$               

עלויות סגירה 700$               

עלויות הלוואה 6,939$            

סך הכל עלויות עסקה 146,458$        

סכום הלוואה 81,900$          

הון עצמי בהשקעה 64,558$          
הערכת שווי נכס משופץ 135,000$        

פירוט הכנסות והוצאות חודשי שנתי

הכנסות

שכר דירה ברוטו  1,250$            15,000$          

5% בית ריק 63$                  -750 $              

תשואה ברוטו 9.7%

הוצאות
9% (הטבה)חברת ניהול   -107 $              -1,283 $           NadlaNirב"ן בארה" השקעות נדל

חידוש חוזה דייר  .ליווי מקצועי להשקעה מוצלחת בראש שקט              $ 175-                $ 15-
(ארנונה)מס נכס  .בטוח. רווחי. משתלם           $ 2,380-              $ 198-

רשיון השכרה -4 $                   -50 $                    Phone: +972-3-977-0799
חשבונות      Email: Info@Nadlanir.co.il

ביטוח נכס -33 $                -400 $                  Website: Nadlanir.co.il
5% תחזוקה -63 $                -750 $                  Facebook: FB page link

כ הוצאות "סה -420 $              -5,038 $           Notes:

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

רווח נטו  768$               9,213$            2. Interest rates are calculated before personal tax. 

תזרים מזומנים לאחר הלואה 328$               3,937$            3. Management company fees are charged only for rented 

תזרים שנתי 6.1%     property inspection report and the expected renovation costs.

חסכון קרן שנתי  1,208$            

תשואה הונית מחסכון קרן הלואה  1.9%

3% עליית ערך 4,050$            

תשואה שנתית מעליית ערך 6.3%
תשואה מצרפית שנתית צפויה 14.2%

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


תחזית השקעה והשכרה 191 Henry Street Bedford, OH 44146

Asumption 'שנה מס 1 2 3 4 5 10 20 30

הכנסה

שכר דירה ברוטו 15,000$             15,300$             15,606$             15,918$             16,236$             17,926$             21,852$             26,638$             

5% הקצאות לבית ריק -750 $                 -765 $                 -780 $                 -796 $                 -812 $                 -896 $                 -1,093 $              -1,332 $              

הכנסה אפקטיבית 14,250$             14,535$             14,826$             15,122$             15,425$             17,030$             20,760$             25,306$             

הוצאות

9% חברת ניהול   -1,283 $              -1,308 $              -1,334 $              -1,361 $              -1,388 $              -1,533 $              -1,868 $              -2,278 $              

חידוש חוזה דייר  -175 $                 -179 $                 -182 $                 -186 $                 -189 $                 -209 $                 -255 $                 -311 $                 

(ארנונה)מס נכס  -2,380 $              -2,428 $              -2,476 $              -2,526 $              -2,576 $              -2,844 $              -3,467 $              -4,227 $              

רשיון השכרה -50 $                   -51 $                   -52 $                   -53 $                   -54 $                   -60 $                   -73 $                   -89 $                   

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

ביטוח נכס -400 $                 -408 $                 -416 $                 -424 $                 -433 $                 -478 $                 -583 $                 -710 $                 

5% הקצאות לתחזוקה -750 $                 -765 $                 -780 $                 -796 $                 -812 $                 -896 $                 -1,093 $              -1,332 $              

כ הוצאות "סה -4,288 $              -4,373 $              -4,461 $              -4,550 $              -4,641 $              -5,124 $              -6,246 $              -7,614 $              

(NOI)רווח תפעולי נטו  9,213$               9,397$               9,585$               9,776$               9,972$               11,010$             13,421$             16,360$             

החזר הלואה 

קרן 1,208$               1,270$               1,335$               1,403$               1,475$               1,893$               3,118$               5,136$               

ריבית 4,068$               4,006$               3,941$               3,872$               3,801$               3,383$               2,158$               140$                  

כ החזר הלואה"סה 5,276$               5,276$               5,276$               5,276$               5,276$               5,276$               5,276$               5,276$               

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לחלוקה 3,937$               4,121$               4,309$               4,500$               4,696$               5,734$               8,145$               11,084$             

החזר השקעה שנתי  6.1% 6.4% 6.7% 7.0% 7.3% 8.9% 12.6% 17.2%

ניתוח מכירה  1 2 3 4 5 10 20 30

3% הערכת שווי נכס משופץ 135,000$           139,050$           143,222$           147,518$           151,944$           176,144$           236,723$           318,136$           

כ עלויות השקעה"סה 146,458$           146,458$           146,458$           146,458$           146,458$           146,458$           146,458$           146,458$           

7% עלויות מכירה -9,450 $              -9,734 $              -10,026 $            -10,326 $            -10,636 $            -12,330 $            -16,571 $            -22,270 $            

הכנסה ברוטו מהמכירה 125,550$           129,317$           133,196$           137,192$           141,308$           163,814$           220,153$           295,867$           

70% יתרת משכנתה לסילוק -80,692 $            -79,422 $            -78,086 $            -76,683 $            -75,208 $            -66,619 $            -41,451 $            -$                   

הכנסה נטו מהמכירה 44,858$             49,895$             55,110$             60,509$             66,100$             97,195$             178,701$           295,867$           

הון עצמי בהשקעה 64,558$             64,558$             64,558$             64,558$             64,558$             64,558$             64,558$             64,558$             

רווח נטו מהמכירה  -19,699 $            -14,663 $            -9,448 $              -4,049 $              1,542$               32,638$             114,144$           231,309$           

הכנסות נטו מצטברות -15,763 $            -6,605 $              2,918$               12,818$             23,105$             80,753$             232,466$           446,766$           

%כ החזר השקעה "סה -24.4% -10.2% 4.5% 19.9% 35.8% 125.1% 360.1% 692.0%

%תשואה ממוצעת לשנה  -24.4% -5.1% 1.5% 5.0% 7.2% 12.5% 18.0% 23.1%

:הנחות

3.0% קצב השבחה

2.0% אינפלציה

70% אחוז הלואה לשווי נכס

5.0% ריבית הלואה

30 תקופת הלואה 



Property performance - Graphs 191 Henry Street Bedford, OH 44146

NadlaNirב"ן בארה" השקעות נדל
.ליווי מקצועי להשקעה מוצלחת בראש שקט
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