
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         55,000מחיר הנכס המבוקש

$         50,000הצעת מחיר המקסימלית

$         12,000*שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               345בדיקת פקח
$            2,000*עלויות סגירה

$         69,845סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         11,400הכנסה ברוטו

$            6,539(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

16.3%תשואה ברוטו

9.4%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$      $950         11,400שכר דירה ברוטו 

$    47.5-$              570-5% בית ריק הקצאות

$      $903         10,830הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$       72-$              866- 8%חברת ניהול 

Nadlanir.co.il:אתר $       40-$              475-חידוש חוזה דייר 

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     155-$          1,855-(ארנונה)מס נכס 

$  16.67-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       27-$              325-ביטוח נכס

$       48-$              570-5% לתחזוקה הקצאות

$  357.6-$          4,291-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $545            6,539(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

661 Babbitt Rd Euclid, OH 44123

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

$11,400$11,742$12,094$12,457$12,831$14,874$19,990$26,865שכר דירה ברוטו

 $1,343- $999- $744- $642- $623- $605- $587- $570-בית ריק

$10,830$11,155$11,490$11,834$12,189$14,131$18,990$25,522הכנסה תפעולית

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

 $2,042- $1,519- $1,130- $975- $947- $919- $892- $866-(8%)חברת ניהול 

 $1,119- $833- $620- $535- $519- $504- $489- $475-חידוש חוזה דייר 

 $4,371- $3,253- $2,420- $2,088- $2,027- $1,968- $1,911- $1,855-מיסים

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

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

 $1,343- $999- $744- $642- $623- $605- $587- $570-תיקונים\ תחזוקה 

 $10,113- $7,525- $5,599- $4,830- $4,689- $4,553- $4,420- $4,291-הוצאות תפעוליות

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

$6,539$6,735$6,937$7,145$7,359$8,531$11,465$15,409הכנסה תפעולית נטו

%9.4%9.6%9.9%10.2%10.5%12.2%16.4%22.1%החזר השקעה שנתי 

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

$80,000$82,400$84,872$87,418$90,041$104,382$140,280$188,525 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$69,845$69,845$69,845$69,845$69,845$69,845$69,845$69,845השקעה

$6,400$6,592$6,790$6,993$7,203$8,351$11,222$15,082עלויות מכירה

$3,755$5,963$8,237$10,580$12,992$26,186$59,213$103,598הכנסה נטו מהמכירה

$10,294$19,236$28,447$37,935$47,707$101,144$234,908$414,675רווח נטו 

%14.7%27.5%40.7%54.3%68.3%144.8%336.3%593.7%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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