
כתובת הנכס:
סיכוםצפי השקעה

$ 69,000מחיר הנכס המבוקש
$ 65,000הצעת מחיר הנכס *

$   6,000שיפוץ *
$   5,500ליווי ייעוץ

$      345בדיקת פקח
$  1,350עלויות סגירה

78,195$סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות
$ 12,000הכנסה ברוטו

$   6,448הכנסה נטו (כולל ניכוי הקצאות)
15.3%תשואה ברוטו

(כולל ניכוי הקצאות) 8.2%תשואה נטו

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

$   50.0-$     600-הקצאות בית ריק 5%
$    11,400$950הכנסה נטו

:הוצאות 9770799 - 03טלפון
:$   76.0-$     912-חברת ניהול 8% (הטבה) Nadlanir@outlook.comדוא"ל

:$      42-$     500-חידוש חוזה דייר  Nadlanir.co.ilאתר
:$    195-$  2,340-מיסים קישור כניסה לדף נדלנירפייסבוק

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

$      50-$     600-הקצאות לתחזוקה 5%
$ 412.7-$  4,952-סה"כ הוצאות תפעוליות

$    $537  6,448רווח תפעולי נטו

דוח נכס
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

 4550 Laurel Rd South Euclid, Ohio 44121



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

 $1,414- $1,052- $783- $675- $656- $637- $618- $600-בית ריק
$11,400$11,742$12,094$12,457$12,831$14,874$19,990$26,865הכנסה תפעולית

1הוצאות 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
 $2,149- $1,599- $1,190- $1,026- $997- $968- $939- $912-חברת ניהול (8%)
 $1,178- $877- $652- $563- $546- $530- $515- $500-חידוש חוזה דייר 

 $5,514- $4,103- $3,053- $2,634- $2,557- $2,483- $2,410- $2,340-מיסים
$0$0$0$0$0$0$0$0יוטיליטיז

 $1,414- $1,052- $783- $675- $656- $637- $618- $600-ביטוח נכס 
 $1,414- $1,052- $783- $675- $656- $637- $618- $600-תחזוקה \ תיקונים
 $11,670- $8,683- $6,461- $5,574- $5,411- $5,254- $5,101- $4,952-הוצאות תפעוליות

1ניתוח הכנסה 2שנה 4שנה 3שנה 5שנה 10שנה 30שנה 20שנה שנה
$6,448$6,641$6,841$7,046$7,257$8,413$11,307$15,195הכנסה תפעולית נטו

% 8.2%8.5%8.7%9.0%9.3%10.8%14.5%19.4%החזר השקעה שנתי

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

$78,195$78,195$78,195$78,195$78,195$78,195$78,195$78,195השקעה
$5,100$5,253$5,411$5,573$5,740$6,654$8,943$12,018עלויות מכירה

$1,705$4,102$6,571$9,114$11,733$26,056$61,910$110,095הכנסה נטו מהמכירה
$8,153$17,191$26,501$36,090$45,966$99,975$235,170$416,861רווח נטו 

% 10.4%22.0%33.9%46.2%58.8%127.9%300.7%533.1%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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