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1930 Loch Lomond Trl Sw, Atlanta, GA 30331   

 הערכה בלבד ומסמך זה הינ תוכןכל : הבהרה 
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  : אור כללית

  Loch Lomond Trl Sw, Atlanta, GA 30331  1930: כתובת מלאה 

  

בית פרטי גדול מאוד ובשכונה טובה מאוד , בעל נגישות מעולה לכביש ההיקפי – 285 , בית 
.דאון טאון  - ול  ים האיזוריס "החולים וביה  

.מטרת הרכישה הינה שיפוץ ומכירה מידיים  

  .כאשר רוב האלמנטים יוחלפו למשודרגים באופן משמעותי  –מאוד בבית זה עבודה רבה 

  .ובפרופיל הקרוב יותר לפרופיל בית יוקרה הבית יהיה במצב מעולה –יום העבודות בס

  ) sqft -ל $ 75לפי ( .$ 216,000 - כ  :כיום) ללא קרקע ופיתוח(בלבד עלות בניית המבנה 

 –למעשה פחות ( בלבד" בלוקים"מעלות ה %62 -כ –  sqft -ל$ 47 -סך ההשקעה יגלם עלות של כ
שאינו נכלל בחישוב  -ר "מ 56 -כ' אם לוקחים בחשבון את רמת הבנייה הגבוהה ואת שטח הגראג

  .)לשם שמרנות

  

עלויות הבנייה גבוהות יותר ( היוםסך ההשקעה שלנו  – 90בשנת $ 153,000 -הנכס נמכר ב
  .וזאת לאחר שדרוגים רבים,  אלף דולר 20 - נמוך בכצפוי להיות ) היום

  

  

  

  :)הנתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של המחוז( נתונים ספציפיים

  .בית פרטי על קרקע: סוג נכס

  . 1  - חצאי חדרי אמבטיה .2 –חדרי אמבטיה מלאים   4: שינה חדרי:  חדרי שינה ואמבטיה

  .חדר אוכל הצמוד למטבח וכן חדר אוכל רשמי הצמוד לסלון, בבית פינת אוכל בתוך המטבח, בנוסף

חדר (אשר לפי החוק כרגע לא נספר כחדר שינה מכיוון שחסר בו ארון , חדר שינה נוסף  –כמו כן 
  ).יוגדר כחדר שינה אם יש בו ארון וחלון

  .  מכוניות 2של ' גראג : חניית מכוניות

   . sqft 2,886 - כ באתר המחוז רשומים - הבית גדול מאוד  :מידות הנכס 

  .ר נוספים"מ 56 -כ –הגדול ' שטח זה אינו כולל את שטח הגראג
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  . 1989: שנת בנייה 

  

 כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  !חישוב זה הינו הערכה בלבד . ממכירהתשואה  הערכת

  .בנכס לא ישוכנו דיירים כלל. ויימכרשיפוץ מאסיבי ישופץ , נכס זה ירכש

התרחיש  –מה שנשאף אליו והימני  –האמצאי , השמאלי הינו הסביר –לפניכם שלושה תרחישים 
  . הגרוע

  ! .משמעות השורה התחתונה בכל טבלה הינה אחוז הרווח בחישוב שנתי 

  .חודשים מיום הרכישה עד למכירה 6עד  –תקופת ההשקעה החזויה  

  

  

  

  

  

. בחישוב שנתיהינה התשואה אותה היה מקבל המשקיע   annual yieldמשמעות ה 
מהתשואה על  2תשואה זו תהיה פי  –עקב הערכה של חצי שנה בלבד עד למכירה 

  .העסקה 

לחצי שנה  –משקיע אשר יעבור להשקעה זהה בסוף מחצית השנה , תיאורטית 
  . יגיע לתשואה זו - נוספת
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  :מרכיבי שיפוץ עיקריים

תועבר היתרה לחשבון ה  –במקרה שעלויות השיפוץ יהיו נמוכות יותר . מוערכותעלויות השיפוץ *
LLC ישנה אפשרות שעלויות השיפוץ תהיה גם גבוהות יותר עקב אלמנטים בלתי  .של המשקיע

למטרת  לצפייה יועברו למשקיע כל החשבוניות,לבקשת המשקיע ,עם סיום העבודות.צפויים
  .שקיפות

  : עיקריות ותשתית עבודות חוץ

  ).shingles( החלפת הגג

  ).מדחסים 2( .החלפת מערכת המיזוג

  .החלפת דוד מים חמים  .החלפת מערכת החימום

  .שטיפת הבית בקיטור מבחוץ, מרזבים  5החלפת , תיקון חיפוי חיצוני 

  .רכישת והתקנת מנוע פתיחה חדש'  , החלפת דלתות הגראג

 .שדרוג חלק מהמערכות. רבים תיקוני אינסטלציה

  .שדרוג החצר

  .כולל שדרוג חלק מהאלמנטים -עבודות חשמל

  .מפתחות חדשים ם שלהחלפת מנעולים ואספקת סטי

  :  עיקריות בודות פניםע

  . כולל הובלה והתקנה –) יוקרתיים(חשמל המכשירי כל רכישת 

   .vynleוריצוף  שטיח מקיר אל קיר התקנת/ החלפת 

  .התקנת פרקט בחלק מחלקי הבית התחתונים

  .)אופציונאלי( במטבח ףהחלפת הריצו.שיפוץ כללי  של המטבח

  .החלפת השיש במטבח לחדש ומודרני

  .שדרוגם באופן משמעותי –החלפת כל אביזרי התאורה 

  .כל ארונות המטבח והאמבטיותוחידוש צביעת  .צביעת  פנים של כל הבית

  .יוקרתיות יותר –והחלפתן לחדשות , כולל חיפויי שיש  - עקירת אמבטיות ישנות  

  .החלפת כל תריסי ההצללה בכל הבית .החלפת  דלתות פנימיות

והתקנת וילונות   רשתות בחלונות התקנת .בכל הבית סניטרייםהאביזרים כל ההחלפת 
  . היכן שחסר – הצללה
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

ניתן לראות שהבית נמכר . )  הנתונים מאתר הרשמי של המחוז(הספציפי  הביתמכירות עבר של 
שנת , )אלף 85המחולקות לפעמיים ($ 170,000 – 89שנת +  97שנת $ ,  153,000 -ב 90בשנת 

  .יש לציין שעלויות הבנייה היום גבוהות יותר .   192,600$ – 98

  .יתבחלק התחתון ניתן לראות את המשכנתאות אשר נלקחו על הב
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

 נמוך משמעותית ) 60,000$(ניתן לראות שמחיר הרכישה שלנו  –באיזור דומים בתים מכירות 
נמכרים בסביבות  במצב טובניתן לראות שבתים דומים  .מכל המכירות של בתים דומים באיזור

  .הבית שלנו בסיום העבודות יהיה במצב מעולה. 190,000$ -ה

  

  

  דאון טאון –נגישות מעולה ל  – ביחס למטרופולין הביתום מיק
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  דאון טאון -ול ס האיזורי"וביהבית החולים ,  285 –בעל נגישות מעולה ל  ביתה

  

  פחות תנועת מכוניות  -שקט יותר –הבית ברחוב ללא מוצא  – בשכונה הביתמיקום 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  מבט עליון
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

ניתן לראות את היציאה לדק האחורי –הסלון 

  

מבט מן הסלון אל פינת האוכל הרשמית
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  תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבדכל : הבהרה 

)ניתן לראות הכניסה לסלון משמאל( הצמוד לסלון  –אוכל הרשמי החדר 

  

ישופץ שיפוץ יסודי. מאוד מרווח – המטבח
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

  

  

  

  

  

  

  

)חדרי אוכל  2בבית עוד  –מלבדה ( breakfast areaפינת האוכל הקטנה בתוך המטבח עצמו  
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

)צמוד לסלון –הראשון . האוכל השני למעשה חדרו הז(למטבח האוכל הצמוד  חדר 

  

  חדר שינה הורים
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

 אנו נחליף בה הכל – מקלחת ושירותים הורים
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  תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבדכל : הבהרה 

1ילדים דר ח

  

2חדר ילדים 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

3ילדים חדר 

  

חייב להיות  –לפי החוק (אינו מוגדר רישמית כרגע כחדר שינה בגלל חסרון בארון  - 4חדר ילדים 
)ארון וחלון
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 

 חדרי ילדים –שירותים ומקלחת 

     

  

  יותקן מנוע פתיחה חשמלי חדש, יוחלפו  –' דלתות הגאג
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 
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  כל תוכן מסמך זה הינו הערכה בלבד: הבהרה 


