
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         84,900מחיר הנכס המבוקש

$         88,000מ"לאחר מוהצעת מחיר 

$            8,464מבוסס בדק* שיפוץ

$            1,085דחוי* שיפוץ

$            2,500שדרוג מיזוג אויר דחוי* שיפוץ

$               650עלויות החזקה

$            5,500ליווי ייעוץ

$               375בדיקת פקח
$            1,060*עלויות סגירה

$       107,634סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         14,700הכנסה ברוטו

$            8,852(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

13.7%תשואה ברוטו

8.2%(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 $     191-$          2,296-(ארנונה)מס נכס 

$       17-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       61-$              735-5% לתחזוקה הקצאות

$     426-$          5,113-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $738            8,852(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

858 E 250th St Euclid, OH 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

$14,700$14,994$15,294$15,600$15,912$17,568$21,415$26,105שכר דירה ברוטו

 $1,305- $1,071- $878- $796- $780- $765- $750- $735-בית ריק

$13,965$14,244$14,529$14,820$15,116$16,689$20,344$24,800הכנסה תפעולית

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

 $2,232- $1,831- $1,502- $1,360- $1,334- $1,308- $1,282- $1,257-חברת ניהול

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

 $4,077- $3,345- $2,744- $2,485- $2,437- $2,389- $2,342- $2,296-מיסים

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

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

 $1,305- $1,071- $878- $796- $780- $765- $750- $735-תיקונים\ תחזוקה 

 $9,080- $7,448- $6,110- $5,534- $5,426- $5,319- $5,215- $5,113-הוצאות תפעוליות

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

$8,852$9,029$9,210$9,394$9,582$10,579$12,896$15,720הכנסה תפעולית נטו

%8.2%8.4%8.6%8.7%8.9%9.8%12.0%14.6%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 

$107,634$107,634$107,634$107,634$107,634$107,634$107,634$107,634השקעה

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

$2,950$6,267$24,409$69,821$130,850 $271- $3,398- $6,434-הכנסה נטו מהמכירה

$2,418$14,483$26,820$39,435$52,334$121,338$284,905$489,965רווח נטו 

%2.2%13.5%24.9%36.6%48.6%112.7%264.7%455.2%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  
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