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Ohodnotenie vozidiel asistenčnej služby

Vážený pán Dr. Rusko, v zmysle našej dohody som vykonal obhliadku Vašich
vozidiel a vypracoval na ne znalecké posudky vo veci ich ohodnotenia.

Všetky vozidlá boli v priebehu mesiac december 2018 dôkladne obhliadnuté v
strediskách.

K technickému stavu:
Všetky vozidlá sa nachádzajú v kompletnom, pojazdnom a prevádzkyschopnom
stave.
Na vozidlách bola vykonávaná priebežná údržba a opravy – do skončenia záruky
v autorizovanej opravovni, po skončení záruky v odborných opravovniach s použitím
originálnych i aftermarketových náhradných dielov. Spôsob údržby je možné označiť
za priemerný.

Nájazd kilometrov leží v rozsahu 200 - 445 000 km, nadstavby odpracovali 1048
-2210 Mh.

Vzhľadom na priemerný stupeň údržby je nutné pri ďalšej prevádzke očakávať
rastúce náklady na údržbu vozidiel (výmeny pružín náprav, čapov, pretesnenie
hydraulického systému, odstránenie niektorých permanentných závad...)

K hodnote vozidiel:

Vozidlá boli obstarané v rokoch 2008 - 2009 v nových cenách od 250 do 270 000.- €
bez DPH. Bola vykonaná dôkladná analýza dostupných informačných zdrojov o
predajnosti porovnateľných vozidiel na internetových portáloch, zisťovaním
výkupných cien u predajcov vozidiel a predmetnej špeciálnej techniky i vlastným
prieskumom trhu v krajinách EÚ.
Bolo zistené, že predmetné špeciálne vozidlá sa predávajú, resp. sú ponúkané
v cenách pomerne vysoko nad hladinou svojej technickej hodnoty. Pri posudzovaní
reálnej hodnoty vozidiel je však potrebné zohľadniť aj tú skutočnosť, že pri ponuke
takýchto vozidiel špecializovanými spoločnosťami je spravidla vykonaný
predpredajný servis a celková, alebo čiastočná repasácia ich technických skupín.
Náklady môžu dosahovat niekoľko desiatok tisíc EUR.
Vypočítané všeobecné hodnoty vozidiel odzrkadľujú ich priemernú predajnú hodnotu
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na spodnej hranici ponuky, pričom nie je počítané s nákladmi na už spomínaný
predajný servis vozidiel a nákladmi na zabezpečenie predaja vozidiel.

Pre orientáciu o ponuke trhu Vám v prílohe zasielam stručný rešerš ponuky
porovnateľných vozidiel.

Tu je ešte raz výsledná tabuľka s niektorými údajmi o ohodnotení vozidiel:

Stredisko Vozidlo s
prísl.

Hmotnosť
prev./celko
vá/súprava
[t]

Vých.
hodnota
bez DPH
[€]

1. uv. do
prevádzky

Najazdené
km

Mh
nadstavba

Tech. stav
nadstavby
[％]

Tech. stav
vozidla
[％]

Tech.
hodnota
TH bez
DPH [€]

Všeob.
hodnota
bez DPH
[€]

CA RENAUL
T KERAX
BA301UZ

27/32/80 251 857.- 12/2008 201 203 1 048 46 37,54 95 565.- 131 593.-

KE IVECO
Trakker
BA640UU

27/41/80 261 921.- 12/2008 304 219 2 210 39,5 33,73 89 377.- 111 006.-

NR IVECO
Trakker
odť.voz.B
A690UX

27/41/80 259 905.- 12/2008 366 372 1 767 44 34,9 91 747.- 126 336.-

NR FIAT
IVECO,
35S 10V,
BA794XF
(N1)

2,1/3,5/7 22 940.- 1/2006 118 810 - - - 35 (mim.
výbava
vaky s
prísl)

21,81 13 452.- 7 768.-

PO Mercedes
Benz
Actros,
BA774VF

26,5/41/65 266 650.- 3/2009 232 350 1 856 44 38,76 104 372.- 132 448.-

TT Mercedes
Benz
Actros,
BA293VF

26,5/41/59 266 650.- 3/2009 445 432 1 833 44 32,97 88 933.- 112 856.-

ZV DAF
CF85,
BA306VC

26,9/44/60 272 550.- 2/2009 397 100 1 851 44 34,69 95 566.- 119 983.-

Dúfam, že Vám uvedené expertízy poslúžia pre vhodné organizačné a ekonomické
rozhodnutia vo Vašej spoločnosti. V prípade Vašich akýchkoľvek otázok, alebo
požiadaviek Vám samozrejme rád aj naďalej stojím k dispozícii.

S úctou

Tibor Kubjatko v.r.




