
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         75,000מחיר הנכס המבוקש

$         65,000הצעת מחיר המקסימלית

$         14,000*שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               345בדיקת פקח
$            1,400*עלויות סגירה

$         86,245סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         12,900הכנסה ברוטו

$            7,020(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

15.0%תשואה ברוטו

8.1%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,075         12,900שכר דירה ברוטו 

$    53.8-$              645-5% בית ריק הקצאות

$   $1,021         12,255הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$       82-$              980- 8%חברת ניהול 

Nadlanir.co.il:אתר $       45-$              538-חידוש חוזה דייר 

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     212-$          2,547-(ארנונה)מס נכס 

$  16.67-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       27-$              325-ביטוח נכס

$       54-$              645-5% לתחזוקה הקצאות

$  436.3-$          5,235-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $585            7,020(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

4012 Verona Rd South Euclid, OH 44121 

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

$12,900$13,287$13,686$14,096$14,519$16,832$22,620$30,400שכר דירה ברוטו

 $1,520- $1,131- $842- $726- $705- $684- $664- $645-בית ריק

$12,255$12,623$13,001$13,391$13,793$15,990$21,489$28,880הכנסה תפעולית

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

 $2,310- $1,719- $1,279- $1,103- $1,071- $1,040- $1,010- $980-(8%)חברת ניהול 

 $1,267- $943- $701- $605- $587- $570- $554- $538-חידוש חוזה דייר 

 $6,003- $4,467- $3,324- $2,867- $2,784- $2,703- $2,624- $2,547-מיסים

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

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

 $1,520- $1,131- $842- $726- $705- $684- $664- $645-תיקונים\ תחזוקה 

 $12,337- $9,180- $6,831- $5,892- $5,721- $5,554- $5,392- $5,235-הוצאות תפעוליות

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

$7,020$7,230$7,447$7,671$7,901$9,159$12,309$16,542הכנסה תפעולית נטו

%8.1%8.4%8.6%8.9%9.2%10.6%14.3%19.2%החזר השקעה שנתי 

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

$95,000$97,850$100,786$103,809$106,923$123,953$166,583$223,874 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$86,245$86,245$86,245$86,245$86,245$86,245$86,245$86,245השקעה

$7,600$7,828$8,063$8,305$8,554$9,916$13,327$17,910עלויות מכירה

$1,155$3,777$6,478$9,259$12,124$27,792$67,011$119,719הכנסה נטו מהמכירה

$8,175$18,027$28,175$38,627$49,393$108,264$255,632$453,681רווח נטו 

%9.5%20.9%32.7%44.8%57.3%125.5%296.4%526.0%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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