
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         90,000מחיר הנכס המבוקש

$         90,000הצעת מחיר המקסימלית

$         10,000*שיפוץ

$               650עלויות החזקה

$            5,500ליווי ייעוץ
$               425בדיקת פקח

$            1,000*עלויות סגירה
$       107,575סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         13,800הכנסה ברוטו

$            8,150(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

12.8%תשואה ברוטו

7.6%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,150         13,800שכר דירה ברוטו 

$       58-$              690-5% בית ריק הקצאות

$   $1,093         13,110הכנסה נטו

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$       98-$          1,180- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     170-$          2,040-(ארנונה)מס נכס 

$       17-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       50-$              600-ביטוח נכס

$       58-$              690-5% לתחזוקה הקצאות

$     413-$          4,960-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $679            8,150(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

20521 Westport, Euclid 44123

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

$13,800$14,076$14,358$14,645$14,938$16,492$20,104$24,507שכר דירה ברוטו

 $1,225- $1,005- $825- $747- $732- $718- $704- $690-בית ריק

$13,110$13,372$13,640$13,912$14,191$15,668$19,099$23,281הכנסה תפעולית

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

 $2,095- $1,719- $1,410- $1,277- $1,252- $1,228- $1,203- $1,180-חברת ניהול

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

 $3,623- $2,972- $2,438- $2,208- $2,165- $2,122- $2,081- $2,040-מיסים

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

 $1,066- $874- $717- $649- $637- $624- $612- $600-ביטוח נכס 

 $1,225- $1,005- $825- $747- $732- $718- $704- $690-תיקונים\ תחזוקה 

 $8,808- $7,226- $5,928- $5,369- $5,263- $5,160- $5,059- $4,960-הוצאות תפעוליות

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

$8,150$8,313$8,479$8,649$8,822$9,740$11,873$14,473הכנסה תפעולית נטו

%7.6%7.7%7.9%8.0%8.2%9.1%11.0%13.5%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 

$107,575$107,575$107,575$107,575$107,575$107,575$107,575$107,575השקעה

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

$3,009$6,326$24,468$69,880$130,909 $212- $3,339- $6,375-הכנסה נטו מהמכירה

$1,775$13,124$24,731$36,600$48,740$113,709$267,906$461,543רווח נטו 

%1.7%12.2%23.0%34.0%45.3%105.7%249.0%429.0%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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