
כתובת הנכס:
סיכוםצפי השקעה

$ 65,000מחיר הנכס המבוקש
$ 59,000הצעת מחיר הנכס *

$   5,000שיפוץ *
$   5,500ליווי ייעוץ

$      345בדיקת פקח
$  1,350עלויות סגירה

71,195$סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות
$ 11,100הכנסה ברוטו

$   5,997הכנסה נטו (כולל ניכוי הקצאות)
15.6%תשואה ברוטו

(כולל ניכוי הקצאות) 8.4%תשואה נטו

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

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

:הוצאות 9770799 - 03טלפון
:$   87.9-$     844-חברת ניהול 8% (הטבה) Nadlanir@outlook.comדוא"ל

:$      39-$     463-חידוש חוזה דייר  Nadlanir.co.ilאתר
:$    157-$  1,887-מיסים קישור כניסה לדף נדלנירפייסבוק

$ 16.67-$     200-יוטיליטיז \ רשיון עירייה
$      50-$     600-ביטוח נכס 

$      46-$     555-הקצאות לתחזוקה 5%
$ 396.6-$  4,548-סה"כ הוצאות תפעוליות

$    $500  5,997רווח תפעולי נטו

דוח נכס
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

 21221 Fuller Avenue, Euclid, OH, USA



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 
 $4,447- $3,309- $2,462- $2,124- $2,062- $2,002- $1,944- $1,887-מיסים

 $471- $351- $261- $225- $219- $212- $206- $200-יוטיליטיז
 $1,414- $1,052- $783- $675- $656- $637- $618- $600-ביטוח נכס 

 $1,308- $973- $724- $625- $606- $589- $572- $555-תחזוקה \ תיקונים
 $11,215- $8,345- $6,209- $5,356- $5,200- $5,049- $4,902- $4,759-הוצאות תפעוליות

1ניתוח הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$5,786$5,960$6,138$6,323$6,512$7,549$10,146$13,635הכנסה תפעולית נטו

% 8.1%8.4%8.6%8.9%9.1%10.6%14.3%19.2%החזר השקעה שנתי

1ניתוח מכירה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$75,000$77,250$79,568$81,955$84,413$97,858$131,513$176,742ערך שוק
$71,195$71,195$71,195$71,195$71,195$71,195$71,195$71,195השקעה

$4,500$4,635$4,774$4,917$5,065$5,871$7,891$10,605עלויות מכירה
$1,420$3,598$5,842$8,153$20,792$52,427$94,943 $695-הכנסה נטו מהמכירה

$5,091$13,166$21,482$30,049$38,872$87,122$207,899$370,214רווח נטו 
% 7.2%18.5%30.2%42.2%54.6%122.4%292.0%520.0%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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%כ החזר השקעה "סה


