
כתובת הנכס:
סיכוםצפי השקעה

$ 79,900מחיר הנכס המבוקש
$ 69,000הצעת מחיר הנכס *

$   1,000שיפוץ *
$   5,500ליווי ייעוץ

$      350בדיקת פקח
$     850עלויות סגירה

76,700$סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות
$ 12,600הכנסה ברוטו

$   6,639הכנסה נטו (כולל ניכוי הקצאות)
16.4%תשואה ברוטו

(כולל ניכוי הקצאות) 8.7%תשואה נטו

סיכום חודשיסיכום שנתי
$  $1,050 12,600שכר דירה ברוטו 

$   73.5-$     882-הקצאות בית ריק 7%
$    11,718$977הכנסה נטו

:הוצאות 9770799 - 03טלפון
:$   78.1-$     937-חברת ניהול (8%) Nadlanir@outlook.comדוא"ל
:$      44-$     525-חידוש חוזה דייר  Nadlanir.co.ilאתר

:$    209-$  2,513-מיסים קישור כניסה לדף נדלנירפייסבוק
$      -$       -יוטיליטיז

$      50-$     600-ביטוח נכס 
$      42-$     504-הקצאות לתחזוקה 4%

$ 423.3-$  5,079-סה"כ הוצאות תפעוליות
$    $553  6,639רווח תפעולי נטו

דוח נכס
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

 405 East 257th St Euclid, Ohio 44132



1הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$12,600$12,978$13,367$13,768$14,181$16,440$22,094$29,693שכר דירה ברוטו

 $2,078- $1,547- $1,151- $993- $964- $936- $908- $882-בית ריק
$11,718$12,070$12,432$12,805$13,189$15,289$20,548$27,614הכנסה תפעולית

1הוצאות 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
 $2,761- $2,055- $1,529- $1,319- $1,280- $1,243- $1,207- $1,172-חברת ניהול (10%)

 $1,237- $921- $685- $591- $574- $557- $541- $525-חידוש חוזה דייר 
 $5,922- $4,407- $3,279- $2,828- $2,746- $2,666- $2,588- $2,513-מיסים

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

 $1,188- $884- $658- $567- $551- $535- $519- $504-תחזוקה \ תיקונים
 $12,522- $9,318- $6,933- $5,981- $5,807- $5,637- $5,473- $5,314-הוצאות תפעוליות

1ניתוח הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$6,404$6,596$6,794$6,998$7,208$8,356$11,230$15,092הכנסה תפעולית נטו

% 8.3%8.6%8.9%9.1%9.4%10.9%14.6%19.7%החזר השקעה שנתי

1ניתוח מכירה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$85,000$87,550$90,177$92,882$95,668$110,906$149,048$200,308ערך שוק
$76,700$76,700$76,700$76,700$76,700$76,700$76,700$76,700השקעה

$5,100$5,253$5,411$5,573$5,740$6,654$8,943$12,018עלויות מכירה
$3,200$5,597$8,066$10,609$13,228$27,551$63,405$111,590הכנסה נטו מהמכירה

$9,604$18,598$27,861$37,402$47,229$100,968$235,488$416,272רווח נטו 
% 12.5%24.2%36.3%48.8%61.6%131.6%307.0%542.7%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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