
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         83,000מחיר הנכס המבוקש

$         79,000הצעת מחיר המקסימלית

$         10,000*שיפוץ

$               650עלויות החזקה

$            5,500ליווי ייעוץ
$               425בדיקת פקח

$            1,330*עלויות סגירה
$         96,905סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         13,200הכנסה ברוטו

$            7,615(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

13.6%תשואה ברוטו

7.9%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,100         13,200שכר דירה ברוטו 

$       55-$              660-5% בית ריק הקצאות

$   $1,045         12,540הכנסה נטו

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$       94-$          1,129- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     193-$          2,311-(ארנונה)מס נכס 

$       17-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       55-$              660-5% לתחזוקה הקצאות

$     410-$          4,925-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $635            7,615(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

19201 Fairway, Maple Heights, Ohio 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

$13,200$13,464$13,733$14,008$14,288$15,775$19,230$23,441שכר דירה ברוטו

 $1,172- $961- $789- $714- $700- $687- $673- $660-בית ריק

$12,540$12,791$13,047$13,308$13,574$14,986$18,268$22,269הכנסה תפעולית

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

 $2,004- $1,644- $1,349- $1,222- $1,198- $1,174- $1,151- $1,129-חברת ניהול

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

 $4,104- $3,367- $2,762- $2,502- $2,452- $2,404- $2,357- $2,311-מיסים

 $355- $291- $239- $216- $212- $208- $204- $200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

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

 $1,172- $961- $789- $714- $700- $687- $673- $660-תיקונים\ תחזוקה 

 $8,745- $7,174- $5,885- $5,331- $5,226- $5,124- $5,023- $4,925-הוצאות תפעוליות

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

$7,615$7,768$7,923$8,082$8,243$9,101$11,094$13,524הכנסה תפעולית נטו

%7.9%8.0%8.2%8.3%8.5%9.4%11.4%14.0%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 

$96,905$96,905$96,905$96,905$96,905$96,905$96,905$96,905השקעה

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

$698$3,626$6,642$23,134$64,418$119,899 $2,145- $4,905-הכנסה נטו מהמכירה

$2,710$13,238$24,004$35,014$46,273$106,521$249,452$428,841רווח נטו 

%2.8%13.7%24.8%36.1%47.8%109.9%257.4%442.5%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

2%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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רווח נטו אחרי מכירה  

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year
10

Year
20

Year
30

%החזר השקעה שנתי 

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

400.0%

450.0%

500.0%

Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year
10

Year
20

Year
30

ROI % כ החזר השקעה "סה%


