
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         61,500מחיר הנכס המבוקש

$         61,500הצעת מחיר המקסימלית

$         16,000*שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$            1,655*עלויות סגירה

$         85,030סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         13,200הכנסה ברוטו

$            6,916(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

15.5%תשואה ברוטו

8.1%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,100         13,200שכר דירה ברוטו 

$       55-$              660-5% בית ריק הקצאות

$   $1,045         12,540הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$       94-$          1,129- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     243-$          2,910-(ארנונה)מס נכס 

$       25-$              300-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       55-$              660-5% לתחזוקה הקצאות

$     469-$          5,624-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $576            6,916(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

852 Beverly Rd, Cleveland 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

$13,200$13,596$14,004$14,424$14,857$17,223$23,146$31,107שכר דירה ברוטו

 $1,555- $1,157- $861- $743- $721- $700- $680- $660-בית ריק

$12,540$12,916$13,304$13,703$14,114$16,362$21,989$29,551הכנסה תפעולית

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

 $2,660- $1,979- $1,473- $1,270- $1,233- $1,197- $1,162- $1,129-חברת ניהול

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

 $6,858- $5,103- $3,797- $3,275- $3,180- $3,087- $2,997- $2,910-מיסים

 $707- $526- $391- $338- $328- $318- $309- $300-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

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

 $1,555- $1,157- $861- $743- $721- $700- $680- $660-תיקונים\ תחזוקה 

 $13,252- $9,861- $7,338- $6,329- $6,145- $5,966- $5,792- $5,624-הוצאות תפעוליות

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

$6,916$7,124$7,338$7,558$7,784$9,024$12,128$16,299הכנסה תפעולית נטו

%8.1%8.4%8.6%8.9%9.2%10.6%14.3%19.2%החזר השקעה שנתי 

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

$90,000$92,700$95,481$98,345$101,296$117,430$157,816$212,091 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$85,030$85,030$85,030$85,030$85,030$85,030$85,030$85,030השקעה

$7,200$7,416$7,638$7,868$8,104$9,394$12,625$16,967עלויות מכירה

$254$2,813$5,448$8,162$23,005$60,160$110,094 $2,230-הכנסה נטו מהמכירה

$4,686$14,294$24,190$34,383$44,882$102,294$246,007$439,144רווח נטו 

%5.5%16.8%28.4%40.4%52.8%120.3%289.3%516.5%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

הכנסה תפעולית נטו
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רווח נטו אחרי מכירה  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

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