
כתובת הנכס:
סיכוםצפי השקעה

$ 77,000מחיר הנכס המבוקש
$ 73,000הצעת מחיר הנכס *

$   2,500שיפוץ *
$   4,000ליווי ייעוץ

$      350בדיקת פקח
$     850עלויות סגירה

80,700$סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות
$ 12,000הכנסה ברוטו

$   6,856הכנסה נטו (כולל ניכוי הקצאות)
14.9%תשואה ברוטו

(כולל ניכוי הקצאות) 8.5%תשואה נטו

סיכום חודשיסיכום שנתי
$  $1,000 12,000שכר דירה ברוטו 

$   70.0-$     840-הקצאות בית ריק 7%
$    11,160$930הכנסה נטו

:הוצאות 9770799 - 03טלפון
:$   93.0-$  1,116-חברת ניהול (10%) Nadlanir@outlook.comדוא"ל

:$      42-$     500-חידוש חוזה דייר  Nadlanir.co.ilאתר
:$    134-$  1,608-מיסים קישור כניסה לדף נדלנירפייסבוק

$      -$       -יוטיליטיז
$      50-$     600-ביטוח נכס 

$      40-$     480-הקצאות לתחזוקה 4%
$ 358.7-$  4,304-סה"כ הוצאות תפעוליות

$    $571  6,856רווח תפעולי נטו

דוח נכס
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

 30204 Phillips Ave Wickliffe, Ohio 44092



1הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$12,000$12,360$12,731$13,113$13,506$15,657$21,042$28,279שכר דירה ברוטו

 $1,980- $1,473- $1,096- $945- $918- $891- $865- $840-בית ריק
$11,160$11,495$11,840$12,195$12,561$14,561$19,569$26,299הכנסה תפעולית

1הוצאות 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
 $2,630- $1,957- $1,456- $1,256- $1,219- $1,184- $1,149- $1,116-חברת ניהול (10%)

 $1,178- $877- $652- $563- $546- $530- $515- $500-חידוש חוזה דייר 
 $3,789- $2,820- $2,098- $1,810- $1,757- $1,706- $1,656- $1,608-מיסים

$0$0$0$0$0$0$0$0יוטיליטיז
 $1,414- $1,052- $783- $675- $656- $637- $618- $600-ביטוח נכס 

 $1,131- $842- $626- $540- $525- $509- $494- $480-תחזוקה \ תיקונים
 $10,143- $7,547- $5,616- $4,844- $4,703- $4,566- $4,433- $4,304-הוצאות תפעוליות

1ניתוח הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$6,856$7,062$7,274$7,492$7,716$8,946$12,022$16,157הכנסה תפעולית נטו

% 8.5%8.8%9.0%9.3%9.6%11.1%14.9%20.0%החזר השקעה שנתי

1ניתוח מכירה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$95,000$97,850$100,786$103,809$106,923$123,953$166,583$223,874ערך שוק
$80,700$80,700$80,700$80,700$80,700$80,700$80,700$80,700השקעה

$5,700$5,871$6,047$6,229$6,415$7,437$9,995$13,432עלויות מכירה
$8,600$11,279$14,038$16,881$19,808$35,816$75,888$129,741הכנסה נטו מהמכירה

$15,456$25,197$35,230$45,563$56,207$114,413$260,111$455,918רווח נטו 
% 19.2%31.2%43.7%56.5%69.6%141.8%322.3%565.0%סה"כ החזר השקעה

הנחות:
3%קצב השבחה

3%אינפלציה
7%נכס ריק

6%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה
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הכנסה שנתית נטו משכירות

הכנסה תפעולית נטו
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רווח נטו אחרי מכירה  
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%החזר השקעה שנתי 
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