
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         65,000מחיר הנכס המבוקש

$         56,000מ"לאחר מו- הצעת מחיר 

$            4,165מבוסס בדק- שיפוץ 

$            4,450' חד3הרחבה ל-שיפוץ  

$            5,500ליווי ייעוץ

$               345בדיקת פקח
$               750*עלויות סגירה

$         71,210סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         10,800הכנסה ברוטו

$            5,595(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

15.2%תשואה ברוטו

7.9%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$      $900         10,800שכר דירה ברוטו 

$    45.0-$              540-5% בית ריק הקצאות

$      $855         10,260הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$       77-$              923- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     198-$          2,377-(ארנונה)מס נכס 

$  16.67-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       45-$              540-5% לתחזוקה הקצאות

$  388.8-$          4,665-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $466            5,595(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

21901 Morris ave Euclid

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

$10,800$10,800$11,124$11,458$11,801$13,681$18,386$24,710שכר דירה ברוטו

 $1,273- $947- $705- $608- $590- $573- $556- $540-בית ריק

$10,260$10,244$10,551$10,868$11,194$12,977$17,439$23,437הכנסה תפעולית

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

 $2,176- $1,619- $1,205- $1,039- $1,009- $980- $951- $923-חברת ניהול

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

 $5,602- $4,168- $3,101- $2,675- $2,597- $2,522- $2,448- $2,377-מיסים

 $200- $200- $200- $200- $200- $200- $200- $200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

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

 $1,273- $947- $705- $608- $590- $573- $556- $540-תיקונים\ תחזוקה 

 $10,723- $8,030- $6,026- $5,226- $5,079- $4,937- $4,799- $4,665-הוצאות תפעוליות

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

$5,595$5,444$5,614$5,788$5,968$6,950$9,409$12,714הכנסה תפעולית נטו

%7.9%7.6%7.9%8.1%8.4%9.8%13.2%17.9%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 

$71,210$71,210$71,210$71,210$71,210$71,210$71,210$71,210השקעה

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

$2,390$4,598$6,872$9,215$11,627$24,821$57,848$102,233הכנסה נטו מהמכירה

$7,985$15,637$23,525$31,656$40,036$85,958$201,413$357,263רווח נטו 

%11.2%22.0%33.0%44.5%56.2%120.7%282.8%501.7%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  

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

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

%החזר השקעה שנתי 

0.0%

100.0%

200.0%

300.0%

400.0%

500.0%

600.0%

שנה  5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1שנה 
10

שנה  
20

שנה  
30

ROI % כ החזר השקעה "סה%


