
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         72,500מחיר הנכס המבוקש

$         68,000הצעת מחיר המקסימלית

$         18,000*שיפוץ

$               650עלויות החזקה

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$            1,660*עלויות סגירה

$         94,185סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         13,500הכנסה ברוטו

$            7,949(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

14.3%תשואה ברוטו

8.4%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,125         13,500שכר דירה ברוטו 

$       56-$              675-5% בית ריק הקצאות

$   $1,069         12,825הכנסה נטו

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$       96-$          1,154- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     185-$          2,222-(ארנונה)מס נכס 

$       17-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       56-$              675-5% לתחזוקה הקצאות

$     406-$          4,876-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $662            7,949(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

250 E.257th, Euclid, 44132

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

$13,500$13,905$14,322$14,752$15,194$17,614$23,672$31,814שכר דירה ברוטו

 $1,591- $1,184- $881- $760- $738- $716- $695- $675-בית ריק

$12,825$13,210$13,606$14,014$14,435$16,734$22,489$30,223הכנסה תפעולית

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

 $2,720- $2,024- $1,506- $1,299- $1,261- $1,225- $1,189- $1,154-חברת ניהול

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

 $5,236- $3,896- $2,899- $2,501- $2,428- $2,357- $2,289- $2,222-מיסים

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

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

 $1,591- $1,184- $881- $760- $738- $716- $695- $675-תיקונים\ תחזוקה 

 $11,491- $8,551- $6,362- $5,488- $5,328- $5,173- $5,023- $4,876-הוצאות תפעוליות

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

$7,949$8,187$8,433$8,686$8,946$10,371$13,938$18,732הכנסה תפעולית נטו

%8.4%8.7%9.0%9.2%9.5%11.0%14.8%19.9%החזר השקעה שנתי 

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

$95,000$97,850$100,786$103,809$106,923$123,953$166,583$223,874 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$94,185$94,185$94,185$94,185$94,185$94,185$94,185$94,185השקעה

$7,600$7,828$8,063$8,305$8,554$9,916$13,327$17,910עלויות מכירה

$1,319$4,184$19,852$59,071$111,779 $1,462- $4,163- $6,785-הכנסה נטו מהמכירה

$1,164$11,973$23,106$34,574$46,385$110,976$272,657$489,944רווח נטו 

%1.2%12.7%24.5%36.7%49.2%117.8%289.5%520.2%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

3%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה
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