Казус И
Компания за превоз сега извършва само национална дейност, но има
възможност да пътува редовно до Букурещ в Румъния. Собственикът
смята, че сега е времето компанията му да разшири обхвата си на дейност
и да превозва международно не само в Румъния, но и в други страни от и
извън Европейския съюз.
Собственикът на компанията иска да започне промоционална кампания,
да увеличи националната активност и да започне международна дейност
на предприятието.
Компанията има следната информация за разходите:
товароподемност в t
15
ефективни часове годишно
2,000
нова стойност, включително гуми, Евро93,600
които се използват
остатъчна стойност в края
Евро12,000
време на живот в години
8
време на живот в km
400,000
Данни за гумите
брой гуми
10
разход за гума
Евро360
време на живот в km за гума
50,000
Данни за гориво
цена на литър гориво
Евро1
разход на гориво в литри за km
0.2
Други данни
за товарен автомобил годишни данъци и Евро7,000
застраховки на превозното средство
годишни разходи за водач, включващи
наднормено време, социални такси и Евро34,000
разходи по маршрута
за тов.автомобил ремонт и поддръжка за
година
•
части
Евро3,000
•
разход за сервиз/работилница
Евро5,000
режийни за тов.автомобил за година
Евро10,000
1.
По отношение на гореспоменатия товарен автомобил пресметнете
разходите за час от данъци и застраховки на превозното средство,
разходи за водачи и режийни и пресметнете разходите за километър на
гориво, гуми, ремонт и поддръжка, и обезценяване. Покажете ги сумирани
общо.
2.
Какво бихте посъветвали началника си да направи, за да започне
пазарна кампания?
3.
Вашият управител иска да направи големи запаси гориво, като се
надява, че кампанията ще сработи както е планирана. Представете му
преимуществата и недостатъците на закупуването на запаси.

4.
Посъветвайте го за средствата, които трябва да се използват за
новата пазарна кампания.
5.

Като ръководител на транспортната дейност осведомете началника

си за условията, на които трябва да отговаря според изискванията на
конвенция TIR, за да се извършва международен превоз.
6.

Посъветвайте водача какво трябва да направи, за да предпази

другите участници в движението, ако товарното превозно средство се
повреди на път.
7.

По какъв начин превозвач на стоки, които са обхванати от TIR

карнет според правилата на TIR конвенцията е обвързан с издаващата
асоциация?
8.

Какво трябва да показва отчета за поддръжка на превозното

средство?

