
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         76,000מחיר הנכס המבוקש

$         70,000סופי-  הצעת מחיר 

$            4,189סופי- שיפוץ 

$            5,500ליווי ייעוץ

$               345בדיקת פקח
$            1,021סופי- עלויות סגירה 

$         81,055סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         11,400הכנסה ברוטו

$            6,534(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

14.1%תשואה ברוטו

8.1%(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$       72-$              866- 8%חברת ניהול 

Nadlanir.co.il:אתר $       40-$              475-חידוש חוזה דייר 

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     172-$          2,060-(ארנונה)מס נכס 

$       -$                -רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       27-$              325-ביטוח נכס

$       48-$              570-5% לתחזוקה הקצאות

$  358.0-$          4,296-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $544            6,534(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

דוח נכס

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

17603 Brazil Rd, Cleveland, OH 44119

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

 $2,042- $1,519- $1,130- $975- $947- $919- $892- $866-(8%)חברת ניהול 

 $1,119- $833- $620- $535- $519- $504- $489- $475-חידוש חוזה דייר 

 $4,855- $3,612- $2,688- $2,319- $2,251- $2,185- $2,122- $2,060-מיסים

$0$0$0$0$0$0$0$0רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

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

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

 $10,125- $7,534- $5,606- $4,836- $4,695- $4,558- $4,425- $4,296-הוצאות תפעוליות

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

$6,534$6,730$6,931$7,139$7,354$8,525$11,457$15,397הכנסה תפעולית נטו

%8.1%8.3%8.6%8.8%9.1%10.5%14.1%19.0%החזר השקעה שנתי 

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

ARV$87,500$90,125$92,829$95,614$98,482$114,168$153,432$206,199ערך שוק 

$81,055$81,055$81,055$81,055$81,055$81,055$81,055$81,055השקעה

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

$1,860$4,348$6,910$9,549$23,980$60,103$108,649 $555-הכנסה נטו מהמכירה

$5,979$15,124$24,543$34,244$44,237$98,880$235,663$419,488רווח נטו 

%7.4%18.7%30.3%42.2%54.6%122.0%290.7%517.5%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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%החזר השקעה שנתי 
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