
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         74,900מחיר הנכס המבוקש

$         74,900הצעת מחיר המקסימלית

$         12,000*שיפוץ

$               650עלויות החזקה

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$            1,453*עלויות סגירה

$         94,878סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         12,900הכנסה ברוטו

$            7,869(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

13.6%תשואה ברוטו

8.3%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,075         12,900שכר דירה ברוטו 

$       54-$              645-5% בית ריק הקצאות

$   $1,021         12,255הכנסה נטו

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$       92-$          1,103- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     157-$          1,888-(ארנונה)מס נכס 

$       10-$              125-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       54-$              645-5% לתחזוקה הקצאות

$     365-$          4,386-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $656            7,869(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 

החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

19506 Raymond, Maple Hts 44137

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

$12,900$13,158$13,421$13,690$13,963$15,417$18,793$22,908שכר דירה ברוטו

 $1,145- $940- $771- $698- $684- $671- $658- $645-בית ריק

$12,255$12,500$12,750$13,005$13,265$14,646$17,853$21,763הכנסה תפעולית

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

 $1,959- $1,607- $1,318- $1,194- $1,170- $1,148- $1,125- $1,103-חברת ניהול

 $444- $364- $299- $271- $265- $260- $255- $250-חידוש חוזה דייר 

 $3,353- $2,750- $2,256- $2,044- $2,004- $1,964- $1,926- $1,888-מיסים

 $222- $182- $149- $135- $133- $130- $128- $125-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

 $666- $546- $448- $406- $398- $390- $383- $375-ביטוח נכס 

 $1,145- $940- $771- $698- $684- $671- $658- $645-תיקונים\ תחזוקה 

 $7,789- $6,390- $5,242- $4,747- $4,654- $4,563- $4,474- $4,386-הוצאות תפעוליות

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

$7,869$8,026$8,187$8,351$8,518$9,404$11,464$13,974הכנסה תפעולית נטו

%8.3%8.5%8.6%8.8%9.0%9.9%12.1%14.7%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 

$94,878$94,878$94,878$94,878$94,878$94,878$94,878$94,878השקעה

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

$626$3,491$19,159$58,378$111,086 $2,155- $4,856- $7,478-הכנסה נטו מהמכירה

$391$11,039$21,927$33,059$44,442$105,323$249,576$430,318רווח נטו 

%0.4%11.6%23.1%34.8%46.8%111.0%263.0%453.5%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

2%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה



גרפים
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הכנסה שנתית נטו משכירות

הכנסה תפעולית נטו
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רווח נטו אחרי מכירה  
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