Казус В
Вие сте ръководител на транспортната дейност на
превозвач, базиран в Ловеч.
Един от договорите изисква едно транспортно средство да напусне склад в
Ловеч в 08:00 ч., за да извърши превоз до склад в Кулата. След това
превозното средство пътува празно до Благоевград, от където взема
обратен товар до Ловеч. Времената за пътуване са както следва:
Ловеч до Кулата - 5 часа;
Кулата до Благоевград - 1 час 30 минути;
Благоевград до Ловеч - 3 часа 30 минути;
Разтоварването в Кулата трае един час, а товаренето в Благоевград
отнема 45 минути. Изискването към водача е да помага при
разтоварването в Кулата, но не и при товаренето в Благоевград, където
той е свободен да разполага с времето си по свой избор.
Вие имате следната финансова счетоводна информация:
първа година втора година
Продажби
1200
1880
Квитанции за наем на склад
1800
200
Текущи разходи на превозните средства
500
748
Разходи за наемане на превозни средства
15
20
Разходи за подизпълнители
1
2
Обезценяване
(амортизация)
превозните средства
210
317
Застраховка
60
80
Данък //такса за превозните средства
62
102
Надници на шофьорите
250
324
Надници за склада
380
390
Счетоводна информация за печалбата и загубите:
Надници на управителите
275
Надници за офиса
171
Телефонни и пощенски разходи
4
Други извънредни разходи
60
Нает е следният персонал:
Генерален управител/директор
Управляващ счетоводството / главен счетоводител
Управител на депото
Ръководител на транспортната дейност
Управител на склада
Управител по продажбите
Началник на склада
2 служители по продажбите
22 работници в склада
3 чиновници в склада
3 чиновници по транспорта
20 водачи

190

на

300
5
59

1.
Напишете часовото разписание на водача, изпълняващ договора
Ловеч - Кулата - Благоевград - Ловеч. Графикът трябва да осигури
завръщането му в Ловеч в най-ранното възможно време, като отчита
изискванията за регулиране часовете на кормуване на водача.

2.
Начертайте
схема
на
организация
на
предприятието. Обяснете защо сте го структурирали
по съответния начин.
3.
Вие сте решен да осигурите всяко закупено ново превозно средство
да е специфицирано така, че да има минимално вредно въздействие върху
околната среда. Изброите пет характеристики, които биха спомогнали за
постигането на тази цел и обяснете защо.
4.
Във връзка с пътуванията изброите 5 ключови елемента обхванати
от договора между компанията и нейните клиенти .
5.
Данните за клиента съдържат само неговите име и адрес, телефонен
номер и име за връзка. Каква друга информация би била полезна за да се
включи към данните за клиента?

