Казус Б
От две години Петров и Желев ръководят като съдружници/партньори
предприятие за автомобилен превоз. Те не са основавали ООД
компания. Техният парк се състои от два товарни автомобила с по 32 t
максимално допустима маса. Всяко превозно средство има по 8 гуми.
Сега съдружниците имат възможността да купят друго малко
предприятие за пътен превоз (не ООД), което използва/ръководи 8
превозни средства както следва:
1 товарен автомобил – 3500 кг;
3 товарни автомобила– 7500 кг;
2 големи товарни автомобила – 32 тона;
2 броя товарни автомобила с ремарке – 44 тона;
На разположение е следната информация по отношение използването
на съществуващата дейност с двете превозни средства:
Цена на всяко превозно средство (включително гумите)
Евро 65,000
Цена на всяка гума
Евро 250
Годишни разходи за водач
Евро 30,000
Цена на разрешителните за всяко превозно средство Евро 4,900
Застраховки на транспортния парк
Евро 5,000
Административни разходи
Евро 10,000
Очакван живот на превозно средство
10 години
Метод за амортизация за намаляване на балансовата стойност с 20%
годишно
Работно време на превозните средства 5 дни седмично, 45 седмици
годишно
Текущи разходи за километър
Евро 1
Необходима печалба
25%
1. Какви действия трябва да предприемат Желев и Петров за да
превърнат съществуващото съдружие в компания ООД и какви
документи ще са нужни?
2. Ако допуснете, че съдружниците/партньорите купят второ
предприятие, какви видове застраховки бихте ги посъветвали да
сключат? Обяснете целта на всеки вид застраховка от Вашия
списък.
3. Съдружниците искат да са сигурни, че техните водачи всеки ден
да извършват определени проверки на превозните средства
преди тяхното използване. Подгответе за водачите инструкции,
които
изброяват
елементите,
които
трябва
да
бъдат
проверявани.
4. Допускайки, че двете превозни средства са купени наскоро,
пресметнете за всяко годишната стойност на обезценяването му
за всяка от първите две години, както и дневната такса, която
искате от клиент, за когото ще пропътувате по 500 таксувани

километри всеки работен ден през следващата година (
предположете, че няма други разходи освен посочените в
сценария). Покажете Вашите разчети.
5. Нов клиент е поискал от съдружниците да превозват сярна
киселина. Съдружниците са Ви попитали в качеството Ви на
ръководител на транспортната дейност да им кажете какви
стъпки трябва да предприемат, за да обезпечат транспортното
средство с правилните означения и екипировка, както и с цялата
нужна документация за носене. Какво бихте ги посъветвали?
6. Направете списък с основните изисквания към правилата за
работа и почивка на водачите, който съдружниците/партньорите
трябва да дадат на водачите си.
7. Какви
действия
би
предприела
компанията,
относно
придобиване карта за квалификация на водачите, управляващи
Вашите превозни средства?Обяснете процедурата!
8. Какви потенциални преимущества и недостатъци трябва да имат
предвид съдружниците, когато преценяват дали да купят друг
транспортен бизнес?

