Binfos for Windows - Risicobeheer materiaalkosten
BFW levert complete software voor de wapeningsindustrie. De modulaire opbouw stelt u in staat uw
software te laten meegroeien met uw organisatie en daarmee behoudt uw investering zijn waarde.
Materiaalkosten vormen een belangrijk deel van de kostprijs. Het materiaal moet voorgefinancieerd
worden wat druk zet op uw liquiditeitspositie. Het risicobeheer van de materiaalkosten kan worden
gecontroleerd via de FRM-module. De FRM-module zet aankoopcontracten af tegen toekomstige
leveringen, waardoor u inzicht krijgt in uw leveringsverplichtingen, zowel in hoeveelheden als geld.

De prijsschommelingen kunnen vaak maar beperkt worden doorbelast naar de aannemer. De FRM-module richt
zich op het bepalen van de nog te leveren tonnages en de daarmee gemoeide kosten.
Uw verlies of winst op toekomstige leveringen
Indien de aankoopprijs van het materiaal hoger ligt dan de prijs waarmee is begroot, ontstaat een potentieel
verlies. Wordt de materiaalprijs lager dan ontstaat een potentiële winst. Als de materiaalprijs stijgt, kan het
aantrekkelijk zijn om te kopen. Wilt u weten bij welke prijs en voor welke hoeveelheden dit geldt, dan rekent
BFW dit voor u uit.

Legenda:

Volledig afgedekt

Niet afgedekt

Gedeeltelijk afgedekt

Afgedekt tegen hogere kosten

Heeft u vragen of interesse in dit product, dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvende demonstratie.
Uitgebreide informatie over BFW is ook opvraagbaar via www.lic.nl.
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Waarom risicobeheer?
In het verleden zijn er behoorlijke schommelingen geweest in de materiaalkosten. Op het moment dat zich een
significante verandering in de prijs voordoet, is het belangrijk om te weten wat dit voor uw lopende projecten
betekent.

