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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:

ЛІЗИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ТЕХНІКИ
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купівля трактору на господарство
для обробітку землі власною сівалкою 
(посівним комплексом)

господарство винаймає трактор

У разі форс-мажору 

ВАРТІСТЬ 1 дня 

поточна ситуація: 

потреба:                

$1 920

ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ 

для господарства в сезон польових робіт

інформація до роздумів
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інформація до роздумів

РОЗРАХУНКИ:

сівалка (посівний комплекс) – у власності господарства

трактор – винаймається у третіх осіб

25$/га* – вартість роботи найманого трактора за 1 га   

1 920$/день – вартість 1 дня роботи найманого 

(76,8 га/день х 25$/га) трактора при обробці за день 76,8 га

*орієнтовна вартість роботи найманого трактора – 23-28$ (дані - з інтернет-оголошень)

1 920$ – вартість 1 дня роботи найманого трактора
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РОЗРАХУНКИ придбання трактора у лізинг:

Орієнтовна вартість трактора           – 50 000$

Термін фінансування – 12 міс

Аванс                                                       – 25 %

Орієнтовний середній платіж – 3 600$ на місяць

120$/день 
*орієнтовна сума лізингового платежу (включаючи страхування, реєстрацію) з класичним 

графіком погашення

інформація до роздумів

120$/день – витрати по договору лізингу
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інформація до роздумів

$5 760

ЧАС МАЄ ВАРТІСТЬ

$1 920 в день

втрачає

господарство, доки винаймає 
техніку у третіх осіб

$1 800 в день

заощаджує

господарство, якщо використовує 

трактор, придбаний в лізинг
($1 920 - $120 = $1 800)

інформація до роздумів
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• мінімальний пакет документів для отримання рішення

• швидке прийняття рішення

• КЛІЄНТ отримує техніку і починає використовувати її у виробничому

процесі, а значить, збільшує свій ПРИБУТОК

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

ОПТИМІЗАЦІЯ КОШТІВ

ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ

переваги для Клієнтів та Партнерів
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чим лізинг відрізняється від кредиту

• мінімальні початкові витрати (аванс + комісія)

• мінімальний пакет документів для отримання

рішення

• швидке прийняття рішення

• економія часу – реєстрація та страхування

техніки забезпечується лізинговою компанією

• мінімальний документообіг

- 1 договір фінансового лізингу

• початкові витрати крім авансу та комісії:

- страхування

- реєстрація

- нотаріальні витрати

• більш розгорнутий пакет документів

• термін прийняття рішення до 2-х місяців

• реєстрацію та страхування клієнт здійснює

самостійно

• від 4 договорів по угоді

- договір кредиту

- договір застави

?лізинг кредит
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ВИГІДНО

! можливість швидкого відшкодування ПДВ, сума

податкового кредиту визначається від повної

вартості об'єкту лізингу

переваги лізингу

Аванс 30%

Фінансування 70%

ПДВ 

100%

 графік погашення встановлюється залежно від потреб бізнесу /класичний,

сезонний, ануїтет/

 можливість придбання в лізинг не тільки нової, а й вживаної сільгосптехніки

амортизаційні 
витрати

тіло
щомісячний 
платіж

витрати

! зменшення нарахувань податку на прибуток –

за рахунок оптимізації бази нарахування

лізингова комісія (%) 
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС 

04073, м. Київ, проспект Героїв 

Сталінграду, 25 Б   

Тел. +38 044 362 95 60

http://www.a-l.com.ua

Одеса, Миколаїв, Херсон

Григорьєва Ірина

+38 067 518 77 43 

irina.grigorieva@a-l.com.ua

контакти АЛЬФА-ЛІЗИНГ 

http://www.a-l.com.ua/
mailto:irina.grigorieva@a-l.com.ua

