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MM11  --  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLSS  OOFF  CCOOSSTT  &&  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AACCCCOOUUNNTTIINNGG  
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  ssttuuddeennttss  ffaammiilliiaarr  
wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  bbaassiicc  mmeetthhooddss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  
ooff  ccoosstt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg..  TThhee  ccoouurrssee  ddeeaallss  
wwiitthh  tthhee  ccoosstt  ccoonncceeppttss,,  ccoosstt  bbeehhaavviioouurr  ccoosstt  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aanndd  ccoosstt  fflloowwss,,  mmaatteerriiaall,,  llaabboouurr,,  ffaaccttoorryy  
oovveerrhheeaadd  ccoossttiinngg,,  mmaarrggiinnaall  ccoossttiinngg,,  ssttaannddaarrdd  ccoossttiinngg  
aanndd  vvaarriiaannccee  aannaallyyssiiss..  
  

OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aann  aapppprroopprriiaattee  
kknnoowwlleeddggee  ooff  CCoosstt  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  AAccccoouunnttiinngg  ttoo  
eennaabbllee  tthheemm  ttoo::  
  UUnnddeerrssttaanndd  bbaassiicc  ccoonncceepptt  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  

AAccccoouunnttiinngg,,  
  AAppppllyy  ccoosstt  mmeetthhooddss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  pprreeppaarriinngg  

aanndd  pprreesseennttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  
aanndd  ccoosstt  ccoonnttrrooll..    

  

LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceepptt  aanndd  ssccooppee  ooff  ccoosstt  

aaccccoouunnttiinngg    

  IIddeennttiiffyy  aanndd  eexxppllaaiinn  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ccoosstt  aanndd  
tthheeiirr  bbeehhaavviioouurr  

  AAppppllyy  mmaatteerriiaall  ccoossttiinngg  aanndd  ccoonnttrroollss        
  CCllaassssiiffyy,,  ccaallccuullaattee  aanndd  eevvaalluuaattee  llaabboouurr  ccoosstt  aanndd  

iittss  eeffffiicciieennccyy  
  AAppppllyy  mmaannuuffaaccttuurriinngg  oovveerrhheeaaddss  ccoossttiinngg  aanndd  

ccoonnttrroollss  
  AAnnaallyyssee  aanndd  ccaallccuullaattee  pprroodduucctt  ccoosstt  uunnddeerr  

ddiiffffeerreenntt  ccoossttiinngg  mmeetthhooddss  ii..ee..,,  pprroocceessss  ccoossttiinngg,,  
jjoobb  oorrddeerr  ccoossttiinngg,,  bbaattcchh  aanndd  sseerrvviiccee  ccoossttiinngg  

  UUnnddeerrssttaanndd  aabbssoorrppttiioonn  aanndd  mmaarrggiinnaall  ccoossttiinngg  
mmeetthhooddss;;  

  PPrreeppaarree  iinnccoommee  ssttaatteemmeenntt  bbyy  aabbssoorrppttiioonn  aanndd  
mmaarrggiinnaall  ccoossttiinngg  mmeetthhooddss  aanndd  ppeerrffoorrmm  
rreeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  pprrooffiittss  uunnddeerr  bbootthh  tthhee  mmeetthhooddss  

  MMaakkee  uussee  ooff  ssttaannddaarrdd  ccoossttiinngg;;  
  CCaallccuullaattee  ddiirreecctt  mmaatteerriiaall,,  ddiirreecctt  llaabboouurr,,  vvaarriiaabbllee,,  

ffiixxeedd  oovveerrhheeaadd  vvaarriiaanncceess  aanndd  ssaalleess  vvaarriiaannccee  aanndd  
aasscceerrttaaiinn  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr    vvaarriiaanncceess  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  iinntteerr--rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  
vvaarriiaanncceess..  

  
IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PART SYLLABUS CONTENT AREA WEIGHTAGE 

A 

THE NATURE, SOURCE AND PURPOSE OF MANAGEMENT INFORMATION  
11  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  ccoossttiinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreemmeenntt  
22  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  
33  SSoouurrcceess  ooff  ddaattaa  
44  CCoosstt  ccllaassssiiffiiccaattiioonn    
5 CCoosstt  bbeehhaavviioouurr  

20% 

B 

COST ACCOUNTING SYSTEM  
66  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  MMaatteerriiaallss  
77  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  LLaabboouurr  
8 AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  OOvveerrhheeaaddss 

20% 

C 

COST ACCOUNTING TECHNIQUES AND METHODS  
99  AAbbssoorrppttiioonn  aanndd  mmaarrggiinnaall  ccoossttiinngg  
1100  JJoobb,,  BBaattcchh  aanndd  SSeerrvviiccee  ccoossttiinngg    
1111  PPrroocceessss  ccoossttiinngg  
12 PPrroocceessss  ccoossttiinngg,,  jjooiinntt  pprroodduuccttss  aanndd  bbyy--pprroodduuccttss  

40% 

D 
STANDARD COSTING 

1133  SSttaannddaarrdd  ccoossttiinngg  
14 VVaarriiaannccee  aannaallyyssiiss 

20% 

TOTAL 100% 

NNoottee::  TThhee  wweeiigghhttaaggee  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  sseeccttiioonn  iinnddiiccaatteess,,  ssttuuddyy  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhaatt  sseeccttiioonn..    TThhiiss  
wweeiigghhttaaggee  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..    

  

DDEETTAAIILLEEDD  CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT  ––  AA  
TTHHEE  NNAATTUURREE,,  SSOOUURRCCEE  AANNDD  PPUURRPPOOSSEE  OOFF  
MMAANNAAGGEEMMEENNTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

11..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  ccoossttiinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  
mmeeaassuurreemmeenntt  
  FFiinnaanncciiaall,,  CCoosstt  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  AAccccoouunnttiinngg  

CCoonncceeppttss  
  TThhee  CCoonncceeppttss  ooff  CCoosstt  
  CCoosstt  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  
  CCoosstt  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ffoorr  IInnvveennttoorryy  VVaalluuaattiioonn  

aanndd  PPrrooffiitt  MMeeaassuurreemmeenntt  
  CCoosstt  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ffoorr  CCoonnttrrooll    
  PPeerrffoorrmmaannccee  MMeeaassuurreemmeenntt  
  SShhaarreehhoollddeerr  VVaalluuee  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  aanndd  

SSoocciiaall  CCoonncceerrnnss  
  

22..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  MMaannaaggeemmeenntt  AAccccoouunnttiinngg  
  WWhhaatt  iiss  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  

  DDeeffiinniittiioonnss  
  TThhee  cchhaannggiinngg  rroollee  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  
  DDaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  
  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  
  SSoouurrcceess  aanndd  ccaatteeggoorriieess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  
  IICCMMAA  aanndd  iittss  rroollee  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  
  

33..  SSoouurrcceess  ooff  ddaattaa  
  TTyyppeess  ooff  DDaattaa  
  SSoouurrcceess  ooff  DDaattaa  
  SSeeccoonnddaarryy  DDaattaa  
  SSaammpplliinngg  
  SSaammpplliinngg  MMeetthhoodd  

 

44..  CCoosstt  ccllaassssiiffiiccaattiioonn    
  TToottaall  PPrroodduucctt//SSeerrvviiccee  ccoossttss  
  DDiirreecctt  CCoossttss  aanndd  IInnddiirreecctt  CCoossttss  
  FFuunnccttiioonnaall  CCoossttss  
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SSttuuddyy  SScchheemmee  22001188  

 
 

2 
 

  FFiixxeedd  CCoossttss,,  VVaarriiaabbllee  CCoossttss,,  sseemmii--vvaarriiaabbllee  &&  
SStteepp  ffiixxeedd  CCoosstt  

  PPrroodduuccttiioonn  aanndd  NNoonn--PPrroodduuccttiioonn  CCoossttss  
  CCoosstt  CCooddeess  
  CCoosstt  UUnniittss,,  CCoosstt  OObbjjeeccttiivveess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

CCeennttrreess  
  

55..  CCoosstt  BBeehhaavviioorr    
  CCoosstt  bbeehhaavviioorr  aanndd  lleevveellss  ooff  aaccttiivviittyy  
  GGrraapphhiiccaall  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  

ccoossttss  
  CCoosstt  bbeehhaavviioorrss  ppaatttteerrnnss  
  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ffiixxeedd  aanndd  vvaarriiaabbllee  eelleemmeennttss  

ooff  sseemmii--vvaarriiaabbllee  ccoossttss  aanndd  HHiigghh  aanndd  LLooww  
ppooiinntt  mmeetthhoodd    

  LLiinneeaarr  EEqquuaattiioonnss  aanndd  GGrraapphhss  

 
PPAARRTT  --  BB    
CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg  SSyysstteemmss  
 

66..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  MMaatteerriiaallss          
  WWhhaatt  iiss  iinnvveennttoorryy  ccoonnttrrooll  
  OOrrddeerriinngg,,  RReecceeiipptt  aanndd  IIssssuuee  ooff  RRaaww  

MMaatteerriiaallss((RRee--OOrrddeerr  LLeevveell,,  MMaaxxiimmuumm  lleevveell,,  
mmiinniimmuumm  lleevveell  ddaannggeerr  lleevveell))  

  SSttoorraaggee  ooff  RRaaww  MMaatteerriiaallss  
  IInnvveennttoorryy  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  
  EEccoonnoommiicc  OOrrddeerr  QQuuaannttiittyy  MMooddeell    
  AABBCC  CCoonnttrroollss  ffoorr  iinnvveennttoorryy))  
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  MMaatteerriiaall  CCoossttss  
  IInnvveennttoorryy  VVaalluuaattiioonn  
  FFIIFFOO  ((FFiirrsstt  iinn  FFiirrsstt  oouutt))  
  LLIIFFOO((LLaasstt  iinn  FFiirrsstt  oouutt))  
  AAVVCCOO  ((AAvveerraaggee  CCoosstt))  

 

77..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  LLaabboouurr  
  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  LLaabboorr  DDiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  

llaabboorr  
  MMeeaassuurriinngg  llaabboouurr  aaccttiivviittyy  
  RReemmuunneerraattiioonn  mmeetthhooddss((ttiimmee--bbaasseedd  ssyysstteemmss,,  

ppiieecceewwoorrkk  ssyysstteemmss  aanndd  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ggrroouupp  
iinncceennttiivvee  sscchheemmeess))  

  TTrreeaattmmeenntt  aanndd  ccaallccuullaattiioonn  ooff  OOvveerrttiimmee  aanndd  
iiddllee  ttiimmee  

  RReeccoorrddiinngg  llaabboouurr  ccoossttss    
  LLaabboouurr  ttuurrnnoovveerr    
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  llaabboouurr  ccoossttss  

 

88..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  OOvveerrhheeaaddss  
  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  aanndd  ccoolllleeccttiioonn  ooff  OOvveerrhheeaaddss  
  OOvveerrhheeaadd  aabbssoorrppttiioonn  rraatteess  aanndd  bbaassiiss  ooff  

aabbssoorrppttiioonn  
  OOvveerrhheeaadd  aallllooccaattiioonn  
  OOvveerrhheeaadd  aappppoorrttiioonnmmeenntt  aanndd  

rreeaappppoorrttiioonnmmeenntt  
  OOvveerrhheeaadd  aabbssoorrppttiioonn  
  BBllaannkkeett  aabbssoorrppttiioonn  rraatteess  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttaall  

aabbssoorrppttiioonn  rraatteess  
  OOvveerr  aanndd  uunnddeerr  aabbssoorrppttiioonn  ooff  oovveerrhheeaaddss  

 

PPAARRTT  --  CC            
CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg  TTeecchhnniiqquueess  aanndd  MMeetthhooddss    
 

99..  AAbbssoorrppttiioonn  aanndd  MMaarrggiinnaall  ccoossttiinngg  
  AAbbssoorrppttiioonn  CCoosstt    

  MMaarrggiinnaall  CCoosstt  aanndd  MMaarrggiinnaall  CCoossttiinngg  
  DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  mmaarrggiinnaall  aanndd  aabbssoorrppttiioonn  

ccoossttiinngg    
  PPrriinncciippllee  ooff  MMaarrggiinnaall  CCoossttiinngg    
  MMaarrggiinnaall  CCoossttiinngg  aanndd  AAbbssoorrppttiioonn  CCoossttiinngg  aanndd  

tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  pprrooffiitt  aanndd  iinnvveennttoorryy  uunnddeerr  
bbootthh  tthhee  mmeetthhooddss  

  RReeccoonncciilliinngg  PPrrooffiitt  
  MMaarrggiinnaall  CCoossttiinngg  vveerrssuuss  AAbbssoorrppttiioonn  CCoossttiinngg  

 

1100..  JJoobb,,  BBaattcchh  aanndd  SSeerrvviiccee  ccoossttiinngg  
  CCoossttiinngg  MMeetthhoodd  
  JJoobb  CCoossttiinngg  
  BBaattcchh  CCoossttiinngg  
  SSeerrvviiccee  CCoossttiinngg  

 

1111..  PPrroocceessss  ccoossttiinngg  
  TThhee  bbaassiiccss  ooff  pprroocceessss  ccoossttiinngg  
  LLoosssseess  iinn  pprroocceessss  ccoossttiinngg  
  LLoosssseess  wwiitthh  ssccrraapp  vvaalluuee  
  LLoosssseess  wwiitthh  aa  ddiissppoossaall  ccoosstt  
  VVaalluuiinngg  cclloossiinngg  wwoorrkk  iinn  pprrooggrreessss  
  VVaalluuiinngg  ooppeenniinngg  wwoorrkk  iinn  pprroocceessss::  FFIIFFOO  

mmeetthhoodd  
  VVaalluuiinngg  ooppeenniinngg  wwoorrkk  iinn  pprrooggrreessss  wweeiigghhtteedd  

aavveerraaggee  ccoosstt  mmeetthhoodd  
  

1122..  PPrroocceessss  ccoossttiinngg,,  jjooiinntt  pprroodduuccttss  aanndd  bbyy--
pprroodduuccttss  
  JJooiinntt  pprroodduuccttss  aanndd  bbyy--  pprroodduuccttss  
  DDeeaalliinngg  wwiitthh  ccoommmmoonn  ccoossttss  
  JJooiinntt  pprroodduuccttss  iinn  pprroocceessss  aaccccoouunnttss  
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  bbyy  pprroodduuccttss  
  MMeetthhooddss  ooff  AAllllooccaattiioonn  ooff  jjooiinntt  ccoosstt    

  
PPAARRTT  --  DD          
SSttaannddaarrdd  CCoossttiinngg  
 

1133..  SSttaannddaarrdd  ccoossttiinngg  
  SSttaannddaarrdd  ccoossttiinngg((EExxppllaaiinn  ssttaannddaarrdd  ccoossttiinngg  

uussiinngg  eexxaammpplleess))  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ssttaannddaarrddss  
  UUsseess  ooff  ssttaannddaarrdd  ccoossttiinngg  
  OOtthheerr  aassppeeccttss  ooff  ssttaannddaarrdd  ccoossttiinngg((PPuurrppoossee  

aanndd  LLiimmiittaattiioonnss  ooff  ssttaannddaarrdd  ccoossttiinngg))  
  

1144..  VVaarriiaannccee  aannaallyyssiiss  
  VVaarriiaanncceess  
  DDiirreecctt  mmaatteerriiaall  vvaarriiaanncceess((TToottaall,,  PPrriiccee  aanndd  

uussaaggee  vvaarriiaannccee))  
  DDiirreecctt  llaabboorr  vvaarriiaanncceess((ttoottaall,,  rraattee  aanndd  

eeffffiicciieennccyy  vvaarriiaannccee))  
  VVaarriiaabbllee  oovveerrhheeaadd  vvaarriiaanncceess((ttoottaall,,  

eexxppeennddiittuurree  aanndd  eeffffiicciieennccyy  vvaarriiaannccee))  
  FFiixxeedd  oovveerrhheeaadd  vvaarriiaanncceess  ((ttoottaall,,  eexxppeennddiittuurree,,  

vvoolluummee,,  ccaappaacciittyy  aanndd  eeffffiicciieennccyy  vvaarriiaannccee))  
  RReeaassoonnss  ffoorr  ccoosstt  vvaarriiaanncceess  
  SSaalleess  vvaarriiaanncceess((PPrriiccee  aanndd  VVoolluummee  VVaarriiaanncceess))  
  OOppeerraattiinngg  ssttaatteemmeennttss  
  DDeerriivviinngg  aaccttuuaall  ddaattaa  ffrroomm  ssttaannddaarrdd  ccoosstt  

ddeettaaiillss  aanndd  vvaarriiaanncceess  
  IInntteerr--rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  vvaarriiaanncceess  

  

  
RReeccoommmmeennddeedd  BBooookkss::  

CCoorree  RReeaaddiinnggss    

TTiittllee  AAuutthhoorr  PPuubblliisshheerr  

CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg  
MMiillttoonn  FF..  UUssrryy  //  LLaawwrreennccee  HHaammmmeerr  //  
AAddoollpphh  MMaattzz  

SSoouutthh  WWeesstteerrnn  //  TThhoommssoonn  
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