
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         59,500מחיר הנכס המבוקש

$         55,000הצעת מחיר המקסימלית

$            5,000*שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               345בדיקת פקח
$            1,850*עלויות סגירה

$         67,695סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         11,100הכנסה ברוטו

$            6,321(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

16.4%תשואה ברוטו

9.3%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$      $925         11,100שכר דירה ברוטו 

$    46.3-$              555-5% בית ריק הקצאות

$      $879         10,545הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$       79-$              949- 9%חברת ניהול 

Nadlanir.co.il:אתר $       21-$              250-חידוש חוזה דייר 

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     162-$          1,945-(ארנונה)מס נכס 

$  16.67-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       27-$              325-ביטוח נכס

$       46-$              555-5% לתחזוקה הקצאות

$  352.0-$          4,224-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $527            6,321(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

19350 LOCHERIE AVE EUCLID, OH. 44119

mailto:Nadlanir@outlook.com
http://nadlanir.co.il/
https://www.facebook.com/www.Nadlanir.co.il/


30שנה 20שנה 10שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1שנה הכנסה

$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

30שנה 20שנה 10שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1שנה הוצאות

 $1,988- $1,479- $1,101- $949- $922- $895- $869- $844-(8%)חברת ניהול 

 $589- $438- $326- $281- $273- $265- $258- $250-חידוש חוזה דייר 

 $4,584- $3,411- $2,538- $2,189- $2,125- $2,063- $2,003- $1,945-מיסים

 $471- $351- $261- $225- $219- $212- $206- $200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

 $766- $570- $424- $366- $355- $345- $335- $325-ביטוח נכס 

 $1,308- $973- $724- $625- $606- $589- $572- $555-תיקונים\ תחזוקה 

 $9,706- $7,222- $5,374- $4,636- $4,501- $4,369- $4,242- $4,119-הוצאות תפעוליות

30שנה 20שנה 10שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1שנה ניתוח הכנסה 

$6,426$6,619$6,818$7,022$7,233$8,385$11,269$15,144הכנסה תפעולית נטו

%9.5%9.8%10.1%10.4%10.7%12.4%16.6%22.4%החזר השקעה שנתי 

30שנה 20שנה 10שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1שנה ניתוח מכירה 

$75,000$77,250$79,568$81,955$84,413$97,858$131,513$176,742 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$67,695$67,695$67,695$67,695$67,695$67,695$67,695$67,695השקעה

$6,000$6,180$6,365$6,556$6,753$7,829$10,521$14,139עלויות מכירה

$1,305$3,375$5,507$7,703$9,965$22,334$53,297$94,908הכנסה נטו מהמכירה

$7,731$16,421$25,370$34,589$44,084$96,006$225,977$400,647רווח נטו 

%11.4%24.3%37.5%51.1%65.1%141.8%333.8%591.8%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

3%אינפלציה

5%נכס ריק

8%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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