
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         49,900מחיר הנכס המבוקש

$         49,901מ"לאחר מו- הצעת מחיר 

$         16,280לאחר בדק* - שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               345בדיקת פקח
$            1,903*עלויות סגירה

$         73,929סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         11,400הכנסה ברוטו

$            6,604(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

15.4%תשואה ברוטו

8.9%(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 $     155-$          1,856-(ארנונה)מס נכס 

$  16.67-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       48-$              570-5% לתחזוקה הקצאות

$  352.1-$          4,226-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $550            6,604(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

22701 Nicholas Ave Euclid, Ohio 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 

 $4,374- $3,255- $2,422- $2,089- $2,028- $1,969- $1,912- $1,856-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 

 $9,958- $7,410- $5,514- $4,756- $4,618- $4,483- $4,352- $4,226-הוצאות תפעוליות

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

$6,604$6,802$7,007$7,217$7,433$8,617$11,581$15,563הכנסה תפעולית נטו

%8.9%9.2%9.5%9.8%10.1%11.7%15.7%21.1%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 

$73,929$73,929$73,929$73,929$73,929$73,929$73,929$73,929השקעה

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

$4,271$6,617$9,033$11,522$14,086$28,104$63,195$110,354הכנסה נטו מהמכירה

$10,875$20,024$29,447$39,152$49,149$103,815$240,655$424,557רווח נטו 

%14.7%27.1%39.8%53.0%66.5%140.4%325.5%574.3%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

3%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה
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