Skræddersyet
landbrugsfinansiering

Vi finansierer anskaffelse af alle slags landbrugsmaskiner
Drift af et moderne landbrug og anskaffelse af nye landbrugsmaskiner er meget kapitalkrævende. Derfor vælger mange
landmænd i dag at lease maskinerne, så kapitalen i stedet kan
anvendes et andet sted i bedriften.
For at opnå en optimal drift kræver det, at du anvender de
nyeste maskiner og teknologier, og det er kostbart at anskaffe
– derfor er leasing et godt alternativ til køb, når du skal investere i nye maskiner til driften.
Vi finansierer alle slags landbrugsmaskiner – både nye og
brugte, og om du ønsker leasing eller lån, er dit eget valg. Men
vi hjælper dig gerne med at sammensætte den løsning, der er
bedst for dig. Vi giver nemlig kvalificeret rådgivning og tilbyder finansieringsløsninger, der er skræddersyede til dit behov.
Leasing er investering helt uden pengebinding
Når du leaser, sikrer du dig brugsretten til maskinen. Leasing er
nemlig en langtids-lejeaftale. Leasingperioden er typisk på
mellem 3 og 7 år. Maskinen køber vi kontant hos din maskinhandler. På den måde kan du investere i kapitalkrævende
maskiner uden at binde dine penge.
De løbende leasingydelser er ligesom en almindelig driftsomkostning normalt fuldt fradragsberettiget i skatteregnskabet.
Ved leasing undgår du fordyrende tinglysningsomkostninger.
Sæsonleasing
I en leasingaftale kan vi aftale, at ydelserne betales på de tidspunkter af året, hvor det likviditetsmæssigt passer dig bedst.
Det kalder vi sæsonleasing.

Valutaleasing
En leasingaftale kan også være baseret
på finansiering i udenlandsk valuta f.eks. i CHF. Typisk vil det betyde mindre
leasingydelser, men til gengæld må du
påtage dig en valutakursrisiko.
Lån via købekontrakt
Foretrækker du i stedet at være ejer af
dine maskiner, kan vi tilbyde dig lånefinansiering via købekontrakt. Så får du
mulighed for selv at foretage de skattemæssige afskrivninger.
Du skal normalt erlægge momsen som
udbetaling. Til gengæld er der ingen omkostninger til tinglysning, når vi lånefinansierer landbrugsmaskiner. En købekontrakt er derfor et godt alternativ til et
traditionelt lån i banken.
Vi har mange års erfaring
Vi har arbejdet med finansiering af landbrugsmaskiner i mange år. Derfor ved vi
meget om levetid og holdbarhed inden
for næsten alle maskintyper. Vi kan således tilbyde finansiering med en længere
løbetid og lavere ydelser, end du normalt
kan få i banken.
Du skal passe på likviditeten
Det er altafgørende at sikre det likvide
beredskab i bedriften. Derfor bør maskininvesteringer ikke give indskrænkninger
i driftslikviditeten.
Når du benytter os, undgår du at trække
på kassekreditten eller optage nye lån.
Derved bevarer du dine fremtidige lånemuligheder i banken.
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Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.

