
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         85,000מחיר הנכס המבוקש

$         80,000הצעת מחיר המקסימלית

$            9,000*שיפוץ

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$            1,100*עלויות סגירה

$         95,975סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         14,700הכנסה ברוטו

$            7,733(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

15.3%תשואה ברוטו

8.1%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,225         14,700שכר דירה ברוטו 

$       61-$              735-5% בית ריק הקצאות

$   $1,164         13,965הכנסה נטו

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$     105-$          1,257- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     285-$          3,415-(ארנונה)מס נכס 

$       17-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       61-$              735-5% לתחזוקה הקצאות

$     519-$          6,232-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $644            7,733(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

1219 Dorsh South Euclid

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

$14,700$15,141$15,595$16,063$16,545$19,180$25,777$34,642שכר דירה ברוטו

 $1,732- $1,289- $959- $827- $803- $780- $757- $735-בית ריק

$13,965$14,384$14,815$15,260$15,718$18,221$24,488$32,909הכנסה תפעולית

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

 $2,962- $2,204- $1,640- $1,415- $1,373- $1,333- $1,295- $1,257-חברת ניהול

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

 $8,048- $5,988- $4,456- $3,844- $3,732- $3,623- $3,517- $3,415-מיסים

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

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

 $1,732- $1,289- $959- $827- $803- $780- $757- $735-תיקונים\ תחזוקה 

 $14,686- $10,928- $8,131- $7,014- $6,810- $6,611- $6,419- $6,232-הוצאות תפעוליות

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

$7,733$7,965$8,204$8,450$8,704$10,090$13,560$18,224הכנסה תפעולית נטו

%8.1%8.3%8.5%8.8%9.1%10.5%14.1%19.0%החזר השקעה שנתי 

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

$115,000$118,450$122,004$125,664$129,434$150,049$201,653$271,005 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$95,975$95,975$95,975$95,975$95,975$95,975$95,975$95,975השקעה

$9,200$9,476$9,760$10,053$10,355$12,004$16,132$21,680עלויות מכירה

$9,825$12,999$16,268$19,636$23,104$42,070$89,546$153,350הכנסה נטו מהמכירה

$17,558$28,697$40,171$51,988$64,160$130,722$297,339$521,257רווח נטו 

%18.3%29.9%41.9%54.2%66.9%136.2%309.8%543.1%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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%החזר השקעה שנתי 
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