
כתובת הנכס:
סיכוםצפי השקעה

$ 89,500מחיר הנכס המבוקש
$ 80,000הצעת מחיר הנכס *

$   3,000שיפוץ *
$   5,500ליווי ייעוץ

$      345בדיקת פקח
$     900עלויות סגירה

89,745$סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות
$ 13,200הכנסה ברוטו

$   7,610הכנסה נטו (כולל ניכוי הקצאות)
14.7%תשואה ברוטו

(כולל ניכוי הקצאות) 8.5%תשואה נטו

סיכום חודשיסיכום שנתי
$  $1,100 13,200שכר דירה ברוטו 

$   55.0-$     660-הקצאות בית ריק 5%
$ 12,540$1,045הכנסה נטו

:הוצאות 9770799 - 03טלפון
:$ 104.5-$  1,003-חברת ניהול 8% (הטבה) Nadlanir@outlook.comדוא"ל

:$      46-$     550-חידוש חוזה דייר  Nadlanir.co.ilאתר
:$    164-$  1,967-מיסים קישור כניסה לדף נדלנירפייסבוק

$ 12.50-$     150-יוטיליטיז \ רשיון עירייה
$      50-$     600-ביטוח נכס 

$      55-$     660-הקצאות לתחזוקה 5%
$ 431.7-$  4,930-סה"כ הוצאות תפעוליות

$    $634  7,610רווח תפעולי נטו

דוח נכס
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

 870 Rokeby Road, Eastlake, OH 44095, USA



1הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$13,200$13,596$14,004$14,424$14,857$17,223$23,146$31,107שכר דירה ברוטו

 $1,555- $1,157- $861- $743- $721- $700- $680- $660-בית ריק
$12,540$12,916$13,304$13,703$14,114$16,362$21,989$29,551הכנסה תפעולית

1הוצאות 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
 $2,955- $2,199- $1,636- $1,411- $1,370- $1,330- $1,292- $1,254-חברת ניהול (10%)

 $1,296- $964- $718- $619- $601- $583- $567- $550-חידוש חוזה דייר 
 $4,635- $3,449- $2,566- $2,213- $2,149- $2,086- $2,026- $1,967-מיסים

 $353- $263- $196- $169- $164- $159- $155- $150-יוטיליטיז
 $1,414- $1,052- $783- $675- $656- $637- $618- $600-ביטוח נכס 

 $1,555- $1,157- $861- $743- $721- $700- $680- $660-תחזוקה \ תיקונים
 $12,209- $9,084- $6,760- $5,831- $5,661- $5,496- $5,336- $5,181-הוצאות תפעוליות

1ניתוח הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$7,359$7,580$7,808$8,042$8,283$9,602$12,905$17,343הכנסה תפעולית נטו

% 8.2%8.4%8.7%9.0%9.2%10.7%14.4%19.3%החזר השקעה שנתי

1ניתוח מכירה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$100,000$103,000$106,090$109,273$112,551$130,477$175,351$235,657ערך שוק
$89,745$89,745$89,745$89,745$89,745$89,745$89,745$89,745השקעה

$6,000$6,180$6,365$6,556$6,753$7,829$10,521$14,139עלויות מכירה
$4,255$7,075$9,980$12,971$16,053$32,904$75,085$131,772הכנסה נטו מהמכירה

$11,614$22,014$32,727$43,760$55,125$117,270$272,833$481,896רווח נטו 
% 12.9%24.5%36.5%48.8%61.4%130.7%304.0%537.0%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
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רווח נטו אחרי מכירה  
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%החזר השקעה שנתי 
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%כ החזר השקעה "סה


