
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         89,900מחיר הנכס המבוקש

$         85,000הצעת מחיר המקסימלית

$            7,000*שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$               950*עלויות סגירה

$         98,825סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         14,400הכנסה ברוטו

$            8,388(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

14.6%תשואה ברוטו

8.5%(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

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$     103-$          1,231- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     201-$          2,415-(ארנונה)מס נכס 

$       25-$              300-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       60-$              720-5% לתחזוקה הקצאות

$     441-$          5,292-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $699            8,388(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

1007 Helmsdale Rd Cleveland Heights, Ohio 44112

mailto:Info@Nadlanir.co.il
http://nadlanir.co.il/
https://www.facebook.com/www.Nadlanir.co.il/


Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year 10Year 20Year 30הכנסה

$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

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

 $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 

 $5,692- $4,235- $3,151- $2,719- $2,639- $2,562- $2,488- $2,415-מיסים

 $707- $526- $391- $338- $328- $318- $309- $300-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 

 $12,470- $9,279- $6,904- $5,956- $5,782- $5,614- $5,450- $5,292-הוצאות תפעוליות

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

$8,388$8,640$8,899$9,166$9,441$10,945$14,709$19,768הכנסה תפעולית נטו

%8.5%8.7%9.0%9.3%9.6%11.1%14.9%20.0%החזר השקעה שנתי 

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

$100,000$103,000$106,090$109,273$112,551$130,477$175,351$235,657 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$98,825$98,825$98,825$98,825$98,825$98,825$98,825$98,825השקעה

$8,000$8,240$8,487$8,742$9,004$10,438$14,028$18,853עלויות מכירה

$1,706$4,722$21,214$62,498$117,979 $1,222- $4,065- $6,825-הכנסה נטו מהמכירה

$1,563$12,964$24,706$36,800$49,257$117,378$287,898$517,063רווח נטו 

%1.6%13.1%25.0%37.2%49.8%118.8%291.3%523.2%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

3%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה
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