
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         75,000מחיר הנכס המבוקש

$         70,000הצעת מחיר המקסימלית

$            5,000*שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$               750*עלויות סגירה

$         81,625סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         14,400הכנסה ברוטו

$            6,710(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

17.6%תשואה ברוטו

8.2%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,200         14,400שכר דירה ברוטו 

$       60-$              720-5% בית ריק הקצאות

$   $1,140         13,680הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$     103-$          1,231- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     278-$          3,334-(ארנונה)מס נכס 

$       88-$          1,060-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       60-$              720-5% לתחזוקה הקצאות

$     581-$          6,970-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $559            6,710(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

9103 South Highland Avenue, Garfield Heights, OH, USA

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

$14,400$14,832$15,277$15,735$16,207$18,789$25,250$33,935שכר דירה ברוטו

 $1,697- $1,263- $939- $810- $787- $764- $742- $720-בית ריק

$13,680$14,090$14,513$14,949$15,397$17,849$23,988$32,238הכנסה תפעולית

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

 $2,901- $2,159- $1,606- $1,386- $1,345- $1,306- $1,268- $1,231-חברת ניהול

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

 $7,856- $5,846- $4,350- $3,752- $3,643- $3,537- $3,434- $3,334-מיסים

 $2,498- $1,859- $1,383- $1,193- $1,158- $1,125- $1,092- $1,060-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

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

 $1,697- $1,263- $939- $810- $787- $764- $742- $720-תיקונים\ תחזוקה 

 $16,425- $12,222- $9,094- $7,845- $7,616- $7,394- $7,179- $6,970-הוצאות תפעוליות

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

$6,710$6,911$7,119$7,332$7,552$8,755$11,766$15,813הכנסה תפעולית נטו

%8.2%8.5%8.7%9.0%9.3%10.7%14.4%19.4%החזר השקעה שנתי 

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

$87,500$90,125$92,829$95,614$98,482$114,168$153,432$206,199 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$81,625$81,625$81,625$81,625$81,625$81,625$81,625$81,625השקעה

$7,000$7,210$7,426$7,649$7,879$9,133$12,275$16,496עלויות מכירה

$1,290$3,777$6,340$8,978$23,409$59,532$108,079 $1,125-הכנסה נטו מהמכירה

$5,585$14,911$24,518$34,412$44,603$100,333$239,835$427,313רווח נטו 

%6.8%18.3%30.0%42.2%54.6%122.9%293.8%523.5%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

3%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה



גרפים

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

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

הכנסה שנתית נטו משכירות
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רווח נטו אחרי מכירה  
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