Profit plán – poměr vkladů a podílů na zařízení

1. Do 5 000 kg, tj. 1 000 € x 0,20 € za odpad na začátku cyklu, není nutno mít
podíl na zařízení.
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Při 10 cyklech, tj. 1 rok = výdělek 100% za rok
Při 20 cyklech, tj. 2 roky = výdělek 241 % za 2 roky, tj. cca 155% za rok
Při 30 cyklech, tj. 3 roky = výdělek 381 % za 3 roky, tj. cca 155% za rok
Při 40 cyklech, tj. 4 roky = výdělek 521 % za 4 roky, tj. cca 150% za rok
Při 50 cyklech, tj. 5 let = výdělek 661 % za 5 let, tj. cca 145% za rok
(pozn. Princip složeného úroku. Výdělek v % se roky nedělí. Nutno provést výpočet
složeného úroku, protože zisky se znovu reinvestují).
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2. Od 5 005 kg, tj. 1 001 € x 0,20 € za odpad na začátku cyklu, už je nutné mít
podíl na zařízení.
Za každých 25kg, tj. 5 €, nad hranici 5 000 kg je nutno přikoupit podíl ve výši
1 € na vysokozdvižném vozíku (VZV).
Takže investice 1005 € + 1 € za VZV = 1 006 € vydělává stejné peníze. Jen
musíte počítat s pár € na podíl na zpracovatelském zařízení.
Pokud vložíte finance, nakoupíte odpad a dáváte pak zpět recyklovat, tak
není nutno přikupovat podíly na zařízení.
Změna počtu kg může nastat pouze nákupem z nového vkladu.

Při 10 cyklech, tj. 1 rok = výdělek 100% za rok
Při 20 cyklech, tj. 2 roky = výdělek 241 % za 2 roky, tj. cca 155% za rok
Atd ..
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3. Další hranice je 2 000 € + podíl na VZV ve výši 200 € = 2 200 €.
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Při 10 cyklech, tj. 1 rok = výdělek 83% za rok
Při 20 cyklech, tj. 2 roky = výdělek 210 % za 2 roky, tj. cca 145% za rok
Při 30 cyklech, tj. 3 roky = výdělek 337 % za 3 roky, tj. cca 145% za rok
Při 40 cyklech, tj. 4 roky = výdělek 464 % za 4 roky, tj. cca 145% za rok
Při 50 cyklech, tj. 5 let = výdělek 592 % za 5 let, tj. cca 145% za rok
(pozn. Princip složeného úroku. Výdělek v % se roky nedělí. Nutno provést výpočet
složeného úroku, protože zisky se znovu reinvestují).
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4. Od částky 2 001 - 2012 € za odpad ve výši 0,20€ + 200 € za VZV musíme
přikoupit podíl na „třídírně“ ve výši 10 €, tj. co 60 kg navíc (60kg x
0,20€=12€).
Technicky bez zařízení není možné zpracování, takže pro 3 000€, tj. 15 000
kg je nutné koupit podíl na Třídírně ve výši 84 ks akcií, tj. 840 € + 200 € na
VZV, celkem 1 040 € na zařízení.

Nákupem zařízení se změní Váš podíl.
Tento podíl roste počtem podílů zařízení dle uvedených % u zařízení.
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5. Další hranice je 5 000 €, tj. 25 000kg. Ke zpracování tohoto množství je
zapotřebí mít podíl na zařízení – 200 akcií na VZV a 250 akcií na Třídící lince.
6. Od 5 001 – 5020 € za odpad ve výši 0,20€ + 200 € za VZV + 250 akcií na
třídící lince musíme přikoupit podíl na „Shredder“ ve výši 25 €, tj. co 100
kg navíc (100kg x 0,20€=20€).
7. Další hranice je až 5 500 €, tj. 27 500 kg. Od částky 5 501 - 5520 € za odpad
ve výši 0,20€ musíme přikoupit podíl na „mycí lince“ ve výši 50 €, tj. co 140
kg navíc.
8. Další hranice je až 10 000 €, tj. 50 000 kg. V tomto okamžiku už máme podíl
na VZV 250akcií, na třídící lince 250 akcií, shredderu 250 akcií. Od částky
10 001 – 10 028 € za odpad ve výši 0,20€ musíme přikoupit podíl na „mycí
lince“ ve výši 50 €, tj. co 140 kg navíc.
9. Od hranice 10 001 do 17 000 €, tj. 85 000kg, máme podíl na mycí lince
v maximálním množství 250 akcií
10. Od hranice 17 001 – 27 000 €, tj. 135 000 kg, máme podíly na všech
zařízení, a to ve výši 71 450 €
Celkový vklad může tedy být 27 000 + 71 450 = 98 450 €
*****************************************************************
Pokud vložíte finance např. do max. výše 1 000 €, nakoupíte odpad a dáváte pak
zpět recyklovat, tak není nutno přikupovat podíly na zařízení.
*****************************************************************
Chci upozornit, že výpočty vychází z kalkulačky tohoto projektu. Nejsou to moje
vlastní zkušenosti, protože projekt tak dlouho neběží a není možné mít zatím
tolik cyklů za sebou.
Informace týkající se mých zkušeností jsou v jiných souborech, tj. vklady, výběry
peněz a moje vlastní přehledy.
Pro registraci do projektu klikněte na tento link https://recyclix.com/?id=dc7a9e9c966487
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