
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         78,000מחיר הנכס המבוקש

$         75,000מ"לאחר מו- הצעת מחיר 

$            8,100סופי- שיפוץ 

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$            1,515סופי-עלויות סגירה 

$         90,490סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         12,900הכנסה ברוטו

$            7,497(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

14.3%תשואה ברוטו

8.3%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,075         12,900סופי- שכר דירה ברוטו 

$       54-$              645-5% בית ריק הקצאות

$   $1,021         12,255הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$       92-$          1,103- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     174-$          2,085-(ארנונה)מס נכס 

$       25-$              300-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       54-$              645-5% לתחזוקה הקצאות

$     397-$          4,758-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $625            7,497(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

3954 Ardmore Rd, Cleveland Heights, OH 44121

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


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

$12,900$13,287$13,686$14,096$14,519$16,832$22,620$30,400שכר דירה ברוטו

 $1,520- $1,131- $842- $726- $705- $684- $664- $645-בית ריק

$12,255$12,623$13,001$13,391$13,793$15,990$21,489$28,880הכנסה תפעולית

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

 $2,599- $1,934- $1,439- $1,241- $1,205- $1,170- $1,136- $1,103-חברת ניהול

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

 $4,914- $3,657- $2,721- $2,347- $2,279- $2,212- $2,148- $2,085-מיסים

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

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

 $1,520- $1,131- $842- $726- $705- $684- $664- $645-תיקונים\ תחזוקה 

 $11,213- $8,344- $6,209- $5,356- $5,200- $5,048- $4,901- $4,758-הוצאות תפעוליות

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

$7,497$7,722$7,953$8,192$8,438$9,781$13,145$17,666הכנסה תפעולית נטו

%8.3%8.5%8.8%9.1%9.3%10.8%14.5%19.5%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 

$90,490$90,490$90,490$90,490$90,490$90,490$90,490$90,490השקעה

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

$1,510$4,270$7,113$10,041$13,057$29,549$70,833$126,314הכנסה נטו מהמכירה

$9,007$19,488$30,284$41,404$52,858$115,490$272,271$482,971רווח נטו 

%10.0%21.5%33.5%45.8%58.4%127.6%300.9%533.7%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

3%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה
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