
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         74,900מחיר הנכס המבוקש

$         70,000מ"לאחר מו -הצעת מחיר 

$            6,788מבוסס בדק* - שיפוץ

            1,214דחוי\ אופציונלי  * -שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$            1,400*עלויות סגירה

$         85,277סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         12,300הכנסה ברוטו

$            7,475(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

14.4%תשואה ברוטו

8.8%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,025         12,300שכר דירה ברוטו 

$       51-$              615-5% בית ריק הקצאות

$      $974         11,685הכנסה נטו

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$       88-$          1,052- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     143-$          1,718-(ארנונה)מס נכס 

$       17-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       51-$              615-5% לתחזוקה הקצאות

$     351-$          4,210-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $623            7,475(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

20601 Crystal Ave Euclid, OH 44123

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

$12,300$12,669$13,049$13,441$13,844$16,049$21,568$28,986שכר דירה ברוטו

 $1,449- $1,078- $802- $692- $672- $652- $633- $615-בית ריק

$11,685$12,036$12,397$12,769$13,152$15,246$20,490$27,536הכנסה תפעולית

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

 $2,478- $1,844- $1,372- $1,184- $1,149- $1,116- $1,083- $1,052-חברת ניהול

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

 $4,049- $3,013- $2,242- $1,934- $1,877- $1,823- $1,770- $1,718-מיסים

 $471- $351- $261- $225- $219- $212- $206- $200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

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

 $1,449- $1,078- $802- $692- $672- $652- $633- $615-תיקונים\ תחזוקה 

 $9,921- $7,382- $5,493- $4,738- $4,600- $4,466- $4,336- $4,210-הוצאות תפעוליות

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

$7,475$7,699$7,930$8,168$8,413$9,753$13,108$17,616הכנסה תפעולית נטו

%8.8%9.0%9.3%9.6%9.9%11.4%15.4%20.7%החזר השקעה שנתי 

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

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

$85,277$85,277$85,277$85,277$85,277$85,277$85,277$85,277השקעה

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

$7$2,566$5,201$7,915$22,758$59,913$109,847 $2,477-הכנסה נטו מהמכירה

$4,998$15,182$25,671$36,474$47,602$108,453$260,774$465,482רווח נטו 

%5.9%17.8%30.1%42.8%55.8%127.2%305.8%545.8%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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