
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         89,000מחיר הנכס המבוקש

$         86,000הצעת מחיר המקסימלית

$         15,000*שיפוץ

$               650עלויות החזקה

$            5,500ליווי ייעוץ
$               425בדיקת פקח

$            1,120*עלויות סגירה
$       108,695סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         14,100הכנסה ברוטו

$            8,311(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

13.0%תשואה ברוטו

7.6%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,175         14,100שכר דירה ברוטו 

$       59-$              705-5% בית ריק הקצאות

$   $1,116         13,395הכנסה נטו

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$     100-$          1,206- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     206-$          2,473-(ארנונה)מס נכס 

$          6-$                75-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       59-$              705-5% לתחזוקה הקצאות

$     424-$          5,084-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $693            8,311(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

44 Leyton Rd, Bedford, OH 44146

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

$14,100$14,382$14,670$14,963$15,262$16,851$20,541$25,039שכר דירה ברוטו

 $1,252- $1,027- $843- $763- $748- $733- $719- $705-בית ריק

$13,395$13,663$13,936$14,215$14,499$16,008$19,514$23,787הכנסה תפעולית

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

 $2,141- $1,756- $1,441- $1,305- $1,279- $1,254- $1,230- $1,206-חברת ניהול

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

 $4,392- $3,603- $2,955- $2,677- $2,624- $2,573- $2,522- $2,473-מיסים

 $133- $109- $90- $81- $80- $78- $77- $75-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

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

 $1,252- $1,027- $843- $763- $748- $733- $719- $705-תיקונים\ תחזוקה 

 $9,028- $7,406- $6,075- $5,503- $5,395- $5,289- $5,185- $5,084-הוצאות תפעוליות

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

$8,311$8,478$8,647$8,820$8,997$9,933$12,108$14,760הכנסה תפעולית נטו

%7.6%7.8%8.0%8.1%8.3%9.1%11.1%13.6%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 

$108,695$108,695$108,695$108,695$108,695$108,695$108,695$108,695השקעה

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

$1,889$5,206$23,348$68,760$129,789 $1,332- $4,459- $7,495-הכנסה נטו מהמכירה

$816$12,330$24,104$36,146$48,460$114,356$270,706$466,969רווח נטו 

%0.8%11.3%22.2%33.3%44.6%105.2%249.1%429.6%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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