
דוח נכס - עמוד 1 מתוך 3

כתובת הנכס:החזר שנתי על ההשקעה
 Pasnow Ave, Euclid, OH 44119 19070  סיכום צפי השקעה

$        79,000 מחיר הנכס המבוקש

$        79,000 הצעת מחיר המקסימלית

$              425 בדיקת פקח

$          1,725 עלויות סגירה*

$          5,500 ליווי ייעוץ

$              650 עלויות החזקה

$        11,198 שיפוץ*

$        11,710 שיפוץ דחוי \ אופציונלי*

$      110,208 סך הכל השקעה

 סיכום שנתי תשואה משכירות

$        14,100 הכנסה ברוטו

$          8,334 הכנסה נטו (כולל ניכוי הקצאות)

12.8%תשואה ברוטו

7.6%תשואה נטו (כולל ניכוי הקצאות)

פירוט הכנסות והוצאות הנכס
סיכום חודשיסיכום שנתי

Property listing URLפרטי נכס :$  1,175 $        14,100 שכר דירה ברוטו 

Property photos URLתמונות:$      59- $            705- הקצאות בית ריק 5%

$  1,116 $        13,395 הכנסה נטו

977-0799 - 03טלפון :הוצאות

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

Nadlanir.co.ilאתר :$      15- $            175- חידוש חוזה דייר 

קישור כניסה לדף נדלנירפייסבוק :$    200- $         2,400- מס נכס (ארנונה)
$      17- $            200- יוטיליטיז \ רשיון השכרה

$      31- $            375- ביטוח נכס

$      59- $            705- הקצאות לתחזוקה 5%

$    422- $         5,061- סה"כ הוצאות תפעוליות

$     695 $          8,334 רווח תפעולי נטו (לפני מס)

https://www.zillow.com/homes/19070-Pasnow,-Euclid-44119_rb/33624279_zpid/
https://www.zillow.com/homes/19070-Pasnow,-Euclid-44119_rb/33624279_zpid/?mmlb=g,0
mailto:Info@Nadlanir.co.il
http://nadlanir.co.il/
https://www.facebook.com/www.Nadlanir.co.il/


תחזית השקעה והשכרה
Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year 10Year 20Year 30הכנסה

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

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

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

 $311- $255- $209- $189- $186- $182- $179- $175-חידוש חוזה דייר 

 $4,262- $3,496- $2,868- $2,598- $2,547- $2,497- $2,448- $2,400-מיסים

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

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

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

 $8,987- $7,372- $6,048- $5,478- $5,370- $5,265- $5,162- $5,061-הוצאות תפעוליות

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

 $14,801 $12,142 $9,960 $9,021 $8,845 $8,671 $8,501 $8,334הכנסה תפעולית נטו

7.6%7.7%7.9%8.0%8.2%9.0%11.0%13.4%החזר השקעה שנתי %

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

 $235,657 $175,351 $130,477 $112,551 $109,273 $106,090 $103,000 $100,000ערך שוק של נכסים משופצים דומים

 $110,208 $110,208 $110,208 $110,208 $110,208 $110,208 $110,208 $110,208השקעה

 $16,496 $12,275 $9,133 $7,879 $7,649 $7,426 $7,210 $7,000עלויות מכירה

 $108,953 $52,868 $11,136 $5,536- $8,584- $11,544- $14,418- $17,208-הכנסה נטו מהמכירה

 $447,065 $255,373 $102,396 $37,837 $25,767 $13,962 $2,418 $8,874-רווח נטו 

8.1%2.2%12.7%23.4%34.3%92.9%231.7%405.7%-סה"כ החזר השקעה %

הנחות:
3%קצב השבחה

2%אינפלציה

5%נכס ריק

7%עלויות מכירה



גרפים


