
כתובת הנכס:
סיכוםצפי השקעה

$ 60,000מחיר הנכס המבוקש
$ 56,000הצעת מחיר הנכס *

$   7,000שיפוץ *
$   5,500ליווי ייעוץ

$      350בדיקת פקח
$  1,670עלויות סגירה

70,520$סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות
$ 11,100הכנסה ברוטו

$   6,371הכנסה נטו (כולל ניכוי הקצאות)
15.7%תשואה ברוטו

(כולל ניכוי הקצאות) 9.0%תשואה נטו

סיכום חודשיסיכום שנתי
$     $925 11,100שכר דירה ברוטו 

$   46.3-$     555-הקצאות בית ריק 5%
$    10,545$879הכנסה נטו

:הוצאות 9770799 - 03טלפון
:$   70.3-$     844-חברת ניהול (8%) Nadlanir@outlook.comדוא"ל
:$      39-$     463-חידוש חוזה דייר  Nadlanir.co.ilאתר

:$    137-$  1,638-מיסים קישור כניסה לדף נדלנירפייסבוק
$   6.25-$       75-יוטיליטיז \ עיריה

$      50-$     600-ביטוח נכס 
$ 46.25-$     555-הקצאות לתחזוקה 5%

$ 347.8-$  4,174-סה"כ הוצאות תפעוליות
$    $531  6,371רווח תפעולי נטו

דוח נכס
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

 21661 Bruce Ave Euclid, OH 44123



1הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$11,100$11,433$11,776$12,129$12,493$14,483$19,464$26,158שכר דירה ברוטו

 $1,308- $973- $724- $625- $606- $589- $572- $555-בית ריק
$10,545$10,861$11,187$11,523$11,868$13,759$18,491$24,850הכנסה תפעולית

1הוצאות 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
 $2,485- $1,849- $1,376- $1,187- $1,152- $1,119- $1,086- $1,055-חברת ניהול (10%)

 $1,090- $811- $603- $521- $505- $491- $476- $463-חידוש חוזה דייר 
 $3,860- $2,872- $2,137- $1,844- $1,790- $1,738- $1,687- $1,638-מיסים

 $177- $132- $98- $84- $82- $80- $77- $75-יוטיליטיז
 $1,414- $1,052- $783- $675- $656- $637- $618- $600-ביטוח נכס 

 $1,308- $973- $724- $625- $606- $589- $572- $555-תחזוקה \ תיקונים
 $10,334- $7,689- $5,721- $4,935- $4,792- $4,652- $4,517- $4,385-הוצאות תפעוליות

1ניתוח הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$6,160$6,345$6,535$6,731$6,933$8,037$10,802$14,516הכנסה תפעולית נטו

% 8.7%9.0%9.3%9.5%9.8%11.4%15.3%20.6%החזר השקעה שנתי

1ניתוח מכירה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$80,000$82,400$84,872$87,418$90,041$104,382$140,280$188,525ערך שוק
$70,520$70,520$70,520$70,520$70,520$70,520$70,520$70,520השקעה

$4,800$4,944$5,092$5,245$5,402$6,263$8,417$11,312עלויות מכירה
$4,680$6,936$9,260$11,653$14,118$27,599$61,344$106,694הכנסה נטו מהמכירה

$10,840$19,441$28,300$37,424$46,823$98,216$226,865$399,758רווח נטו 
% 15.4%27.6%40.1%53.1%66.4%139.3%321.7%566.9%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
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רווח נטו אחרי מכירה  
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%החזר השקעה שנתי 
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