
:כתובת הנכס
סיכוםצפי השקעה

$         79,900מחיר הנכס המבוקש

$         79,900הצעת מחיר המקסימלית

$         28,000*שיפוץ

$               650עלויות החזקה

$            5,500ליווי ייעוץ
$               425בדיקת פקח

$            1,303*עלויות סגירה
$       115,778סך הכל השקעה

סיכום שנתיתשואה משכירות

$         15,540הכנסה ברוטו

$            8,450(כולל ניכוי הקצאות)הכנסה נטו 

13.4%תשואה ברוטו

7.3%(כולל ניכוי הקצאות)תשואה נטו 

סיכום חודשיסיכום שנתי

$   $1,295         15,540שכר דירה ברוטו 

$       65-$              777-5% בית ריק הקצאות

$   $1,230         14,763הכנסה נטו

977-0799 - 03:טלפון הוצאות

Info@Nadlanir.co.il:ל "דוא$     111-$          1,329- 9%חברת ניהול 

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

קישור כניסה לדף נדלניר:פייסבוק $     282-$          3,382-(ארנונה)מס נכס 

$       17-$              200-רשיון השכרה\ יוטיליטיז 

$       31-$              375-ביטוח נכס

$       65-$              777-5% לתחזוקה הקצאות

$     526-$          6,313-כ הוצאות תפעוליות"סה

$      $704            8,450(לפני מס)רווח תפעולי נטו 

3 מתוך 1עמוד - דוח נכס 
החזר שנתי על ההשקעה

פירוט הכנסות והוצאות הנכס

28161 Tremaine Drive 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

$15,540$15,851$16,168$16,491$16,821$18,572$22,639$27,597שכר דירה ברוטו

 $1,380- $1,132- $929- $841- $825- $808- $793- $777-בית ריק

$14,763$15,058$15,359$15,667$15,980$17,643$21,507$26,217הכנסה תפעולית

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

 $2,360- $1,936- $1,588- $1,438- $1,410- $1,382- $1,355- $1,329-חברת ניהול

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

 $6,006- $4,927- $4,042- $3,661- $3,589- $3,519- $3,450- $3,382-מיסים

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

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

 $1,380- $1,132- $929- $841- $825- $808- $793- $777-תיקונים\ תחזוקה 

 $11,210- $9,196- $7,544- $6,833- $6,699- $6,568- $6,439- $6,313-הוצאות תפעוליות

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

$8,450$8,619$8,792$8,968$9,147$10,099$12,311$15,006הכנסה תפעולית נטו

%7.3%7.4%7.6%7.7%7.9%8.7%10.6%13.0%החזר השקעה שנתי 

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

$125,000$128,750$132,613$136,591$140,689$163,097$219,188$294,571 דומיםמשופציםערך שוק של נכסים 

$115,778$115,778$115,778$115,778$115,778$115,778$115,778$115,778השקעה

$10,000$10,300$10,609$10,927$11,255$13,048$17,535$23,566עלויות מכירה

$2,672$6,226$9,886$13,656$34,271$85,875$155,227 $778-הכנסה נטו מהמכירה

$7,672$19,742$32,087$44,715$57,631$126,800$291,196$498,041רווח נטו 

%6.6%17.1%27.7%38.6%49.8%109.5%251.5%430.2%כ החזר השקעה "סה

:הנחות

3%קצב השבחה

2%אינפלציה

5%נכס ריק

8%עלויות מכירה

תחזית השקעה והשכרה
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