
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         72,900מחיר הנכס המבוקש

$         67,500הצעת מחיר המקסימלית

$            7,000*שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               345בדיקת פקח
$            1,730*עלויות סגירה

$         82,075סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         11,700הכנסה ברוטו

$            6,968(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

14.3%תשואה ברוטו

8.5%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$      $975         11,700שכר דירה ברוטו 

$    48.8-$              585-5% בית ריק הקצאות

$      $926         11,115הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$       74-$              889- 8%חברת ניהול 

Nadlanir.co.il:אתר $       41-$              488-חידוש חוזה דייר 

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     138-$          1,660-(ארנונה)מס נכס 

$  16.67-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       27-$              325-ביטוח נכס

$       49-$              585-5% לתחזוקה הקצאות

$  345.6-$          4,147-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $581            6,968(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

4256 West 56th St Cleveland, Ohio 44144

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

$11,700$12,051$12,413$12,785$13,168$15,266$20,516$27,572שכר דירה ברוטו

 $1,379- $1,026- $763- $658- $639- $621- $603- $585-בית ריק

$11,115$11,448$11,792$12,146$12,510$14,503$19,490$26,193הכנסה תפעולית

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

 $2,095- $1,559- $1,160- $1,001- $972- $943- $916- $889-(8%)חברת ניהול 

 $1,149- $855- $636- $549- $533- $517- $502- $488-חידוש חוזה דייר 

 $3,912- $2,911- $2,166- $1,868- $1,814- $1,761- $1,710- $1,660-מיסים

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

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

 $1,379- $1,026- $763- $658- $639- $621- $603- $585-תיקונים\ תחזוקה 

 $9,772- $7,271- $5,411- $4,667- $4,531- $4,399- $4,271- $4,147-הוצאות תפעוליות

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

$6,968$7,177$7,393$7,614$7,843$9,092$12,219$16,421הכנסה תפעולית נטו

%8.5%8.7%9.0%9.3%9.6%11.1%14.9%20.0%החזר השקעה שנתי 

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

$90,000$92,700$95,481$98,345$101,296$117,430$157,816$212,091 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$82,075$82,075$82,075$82,075$82,075$82,075$82,075$82,075השקעה

$7,200$7,416$7,638$7,868$8,104$9,394$12,625$16,967עלויות מכירה

$725$3,209$5,768$8,403$11,117$25,960$63,115$113,049הכנסה נטו מהמכירה

$7,693$17,355$27,306$37,556$48,113$105,844$250,356$444,568רווח נטו 

%9.4%21.1%33.3%45.8%58.6%129.0%305.0%541.7%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

3%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה
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רווח נטו אחרי מכירה  
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