
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         69,500מחיר הנכס המבוקש

$         64,500הצעת מחיר 

$         10,345מבוסס בדק- שיפוץ 

$            5,500ליווי ייעוץ

$               345בדיקת פקח
$            1,505*עלויות סגירה

$         82,195סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         11,400הכנסה ברוטו

$            6,580(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

13.9%תשואה ברוטו

8.0%(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$       81-$              975- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     157-$          1,880-(ארנונה)מס נכס 

$  16.67-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       48-$              570-5% לתחזוקה הקצאות

$  354.1-$          4,250-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $548            6,580(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

21871 Priday Ave, 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

 $2,297- $1,709- $1,272- $1,097- $1,065- $1,034- $1,004- $975-חברת ניהול

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

 $4,430- $3,297- $2,453- $2,116- $2,054- $1,994- $1,936- $1,880-מיסים

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

 $884- $658- $489- $422- $410- $398- $386- $375-ביטוח נכס 

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

 $10,015- $7,452- $5,545- $4,783- $4,644- $4,509- $4,377- $4,250-הוצאות תפעוליות

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

$6,580$6,778$6,981$7,190$7,406$8,586$11,539$15,507הכנסה תפעולית נטו

%8.0%8.2%8.5%8.7%9.0%10.4%14.0%18.9%החזר השקעה שנתי 

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

$85,000$87,550$90,177$92,882$95,668$110,906$149,048$200,308 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$82,195$82,195$82,195$82,195$82,195$82,195$82,195$82,195השקעה

$6,800$7,004$7,214$7,431$7,653$8,872$11,924$16,025עלויות מכירה

$767$3,256$5,820$19,838$54,929$102,088 $1,649- $3,995-הכנסה נטו מהמכירה

$2,585$11,709$21,106$30,786$40,755$95,274$231,744$415,149רווח נטו 

%3.1%14.2%25.7%37.5%49.6%115.9%281.9%505.1%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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