
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         84,900מחיר הנכס המבוקש

$         76,000הצעת מחיר המקסימלית

$         10,945מבוסס בדק- שיפוץ 

$            1,050רכישת מקרר ותנור חדשים

$            2,400הוספת מיזוג אויר- שדרוג מוצע 

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$            1,220*עלויות סגירה

$         97,490סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         13,800הכנסה ברוטו

$            7,477(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

14.2%תשואה ברוטו

7.7%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,150         13,800שכר דירה ברוטו 

$       58-$              690-5% בית ריק הקצאות

$   $1,093         13,110הכנסה נטו

9770799 - 03:טלפון הוצאות

Nadlanir@outlook.com:ל "דוא$       98-$          1,180- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     245-$          2,938-(ארנונה)מס נכס 

$       17-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       58-$              690-5% לתחזוקה הקצאות

$     469-$          5,633-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $623            7,477(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

1015 Avondale Rd, South Euclid, 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

$13,800$14,214$14,640$15,080$15,532$18,006$24,198$32,521שכר דירה ברוטו

 $1,626- $1,210- $900- $777- $754- $732- $711- $690-בית ריק

$13,110$13,503$13,908$14,326$14,755$17,106$22,988$30,895הכנסה תפעולית

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

 $2,781- $2,069- $1,540- $1,328- $1,289- $1,252- $1,215- $1,180-חברת ניהול

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

 $6,924- $5,152- $3,833- $3,307- $3,210- $3,117- $3,026- $2,938-מיסים

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

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

 $1,626- $1,210- $900- $777- $754- $732- $711- $690-תיקונים\ תחזוקה 

 $13,274- $9,877- $7,350- $6,340- $6,155- $5,976- $5,802- $5,633-הוצאות תפעוליות

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

$7,477$7,701$7,932$8,170$8,416$9,756$13,111$17,620הכנסה תפעולית נטו

%7.7%7.9%8.1%8.4%8.6%10.0%13.4%18.1%החזר השקעה שנתי 

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

$110,000$113,300$116,699$120,200$123,806$143,525$192,886$259,222 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$97,490$97,490$97,490$97,490$97,490$97,490$97,490$97,490השקעה

$8,800$9,064$9,336$9,616$9,904$11,482$15,431$20,738עלויות מכירה

$3,710$6,746$9,873$13,094$16,411$34,553$79,965$140,994הכנסה נטו מהמכירה

$11,187$21,925$32,984$44,375$56,108$120,270$280,877$496,721רווח נטו 

%11.5%22.5%33.8%45.5%57.6%123.4%288.1%509.5%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

3%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה
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