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MM55  ––  AADDVVAANNCCEEDD  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AACCCCOOUUNNTTIINNGG  
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffooccuuss  oonn  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  
aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aaddvvaanncceedd  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  
tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  iinn  aa  ssppeecciiffiicc  aarreeaa..  TThhiiss  
ccoouurrssee  aallssoo  eennaabblleess  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttaanntt  ttoo  
iiddeennttiiffyy  tthhee  ddeevviiaattiioonn  dduurriinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  
mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  ccoosstt  cceennttrreess,,  rreevveennuuee  aanndd  pprrooffiitt  
cceennttrreess  ffoorr  ttaakkiinngg  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonn  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..    
  
OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aann  iinn--ddeepptthh  kknnoowwlleeddggee  
ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg,,  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo::  
  AAppppllyy  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  

aannaallyyssiinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  pprreesseennttiinngg  iitt  ttoo  
mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd  ccoonnttrrooll  
ppuurrppoosseess,,  aanndd    

  FFoorrmmuullaattee  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  ffoorr  aacchhiieevviinngg  eeffffiicciieennccyy  
aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  bbuussiinneessss..  

  
LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  
  CCoommpprreehheenndd  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffoorreeccaassttiinngg,,  ppllaannnniinngg  

aanndd  bbuuddggeettiinngg;;  
  PPeerrffoorrmm  rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss,,  iiddeennttiiffyy  ccoommppoonneennttss  

ooff  ttiimmee  sseerriieess;;  

  IIddeennttiiffyy  sstteeppss  iinn  bbuuddggeett  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  ggeett  
aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbuuddggeettss;;  

  RReeaalliizzee  tthhee  uusseess  ooff  ssttaannddaarrdd  ccoossttiinngg  aanndd  vvaarriiaanncceess  
aannaallyyssiiss;;  

  CCoommpprreehheenndd  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonnss  aanndd  
ccaallccuullaattee  NNPPVV  aanndd  IIRRRR  aanndd  ddiissccoouunntteedd  ppaayybbaacckk  
ppeerriioodd;;  

  CCaallccuullaattee  sseennssiittiivviittyy  ooff  aa  pprroojjeecctt;;  
  CCaallccuullaattee  bbrreeaakkeevveenn  ppooiinntt  aanndd  aappppllyy  bbrreeaakkeevveenn  

aannaallyyssiiss    
  PPrriioorriittiissee  pprroojjeeccttss  tthhaatt  mmuuttuuaallllyy  eexxcclluussiivvee,,  iinnvvoollvvee  

uunneeqquuaall  lliivveess  aanndd  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccaappiittaall  rraattiioonniinngg;;  
  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  aabbssoorrppttiioonn  aanndd  AABBCC  ccoossttiinngg  

aanndd  rreeaalliizzee  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
AABBCC;;  

  AAppppllyy  tthhee  mmooddeerrnn  ccoossttiinngg  tteecchhnniiqquueess  iinncclluuddiinngg    
aaccttiivviittyy  bbaasseedd  ccoossttiinngg,,  tthhrroouugghhppuutt  aanndd  bbaacckk  fflluusshh  
aaccccoouunnttiinngg  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoossttiinngg  ffoorr  bbeetttteerr  
ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg,,  

  CCaallccuullaattee  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall,,  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall  rraattiiooss,,  
ccaasshh  fflloowwss  aanndd  pprrooffiitt;;  

  RReeaalliizzee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ccaasshh  ffllooww  aanndd  wwoorrkkiinngg  
ccaappiittaall  mmaannaaggeemmeenntt;;  

  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

AA  
FFOORREECCAASSTTIINNGG  AANNDD  BBUUDDGGEETTIINNGG  TTEECCHHNNIIQQUUEESS    

11..  FFoorreeccaassttss  
22..  BBuuddggeettiinngg  

1155%%  

BB  
SSTTAANNDDAARRDD  CCOOSSTTIINNGG  AANNDD  VVAARRIIAANNCCEE  AANNAALLYYSSIISS  

33..  SSttaannddaarrdd  CCoossttiinngg      
44..  VVaarriiaannccee  AAnnaallyyssiiss,,  IInntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  PPrrooffiitt  RReeccoonncciilliiaattiioonn  

1155%%  

CC  

PPRROOJJEECCTT  AAPPPPRRAAIISSAALL  MMEETTHHOODDSS    
55..  CCaappiittaall  IInnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonnss    
66..  DDCCFF  tteecchhnniiqquueess  ooff  iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall    
77..  TTaakkiinngg  aaccccoouunntt  ooff  ttaaxxaattiioonn  aanndd  iinnffllaattiioonn  
88..  AAddddiittiioonnaall  aassppeeccttss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  

2200%%  

DD  

CCOOSSTT  AANNAALLYYSSIISS  
99..  BBrreeaakk  EEvveenn  AAnnaallyyssiiss  
1100..  LLiimmiittiinngg  ffaaccttoorr  AAnnaallyyssiiss    

1155%%  

EE  

MMOODDEERRNN  CCOOSSTTIINNGG  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
1111..  MMaarrggiinnaall  CCoosstt  AAnnaallyyssiiss    
1122..  AAccttiivviittyy  BBaasseedd  CCoossttiinngg  
1133..  TThhrroouugghhppuutt  aanndd  BBaacckk  fflluusshh  AAccccoouunnttiinngg  
1144..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ccoossttiinngg    

2200%%  

FF  

MMAANNAAGGIINNGG  SSHHOORRTT--TTEERRMM  FFIINNAANNCCEE  
1155..  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt  
1166..  CCaasshh  ffllooww  ffoorreeccaassttss  
1177..  CCaasshh  MMaannaaggeemmeenntt  
1188..  RReecceeiivvaabblleess  &&  PPaayyaabblleess  MMaannaaggeemmeenntt  
1199..  IInnvveennttoorryy  MMaannaaggeemmeenntt    

1155%%  

TTOOTTAALL  110000%%  

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  
FFOORREECCAASSTTIINNGG  AANNDD  BBUUDDGGEETTIINNGG  TTEECCHHNNIIQQUUEESS    
  

11..  FFoorreeccaassttss  
  FFoorreeccaassttiinngg  uussiinngg  hhiissttoorriiccaall  ddaattaa  
  LLiinneeaarr  rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss  
  SSccaatttteerr  ddiiaaggrraammss  aanndd  ccoorrrreellaattiioonn  
  SSaalleess  ffoorreeccaassttiinngg  

  RReeggrreessssiioonn  aanndd  ffoorreeccaassttiinngg  
  CCoommppoonneennttss  ooff  ttiimmee  sseerriieess  
  FFiinnddiinngg  tthhee  ttrreenndd  
  FFiinnddiinngg  tthhee  sseeaassoonnaall  vvaarriiaattiioonnss  
  TTiimmee  sseerriieess  aannaallyyssiiss  aanndd  ffoorreeccaassttiinngg  UUssiinngg  

sspprreeaaddsshheeeett  ppaacckkaaggeess  ttoo  bbuuiilldd  bbuussiinneessss  
mmooddeellss    

  
MMAANNAAGGEERRIIAALL  LLEEVVEELL--22 
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22..  BBuuddggeettiinngg  
  WWhhyy  ddoo  oorrggaanniizzaattiioonnss  pprreeppaarree  bbuuddggeettss  
  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  bbuuddggeettiinngg  
  SStteeppss  iinn  BBuuddggeett  pprreeppaarraattiioonn      
  FFuunnccttiioonnaall  bbuuddggeettss  
  BBuuddggeettaarryy  PPllaannnniinngg  aanndd  CCoonnttrrooll  ssyysstteemm  
  SSaalleess  BBuuddggeettss  
  PPrroodduuccttiioonn  BBuuddggeett  aanndd  rreellaatteedd  bbuuddggeettss  
  CCaasshh  BBuuddggeettss  
  MMaasstteerr  BBuuddggeettss  
  CCaappiittaall  EExxppeennddiittuurree  BBuuddggeettss  
  MMoonniittoorriinngg  pprroocceedduurreess    
  FFiixx  aanndd  fflleexxiibbllee  bbuuddggeettss((ssttaattiicc//ppllaannnniinngg  

bbuuddggeett  aanndd  FFlleexxiibbllee  bbuuddggeett))    
  PPrreeppaarriinngg  fflleexxiibbllee  bbuuddggeettss  ((CCaallccuullaattiioonn  ooff  

SSppeennddiinngg  aanndd  RReevveennuuee  vvaarriiaanncceess  aarree  
iinncclluuddeedd))    

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  pprroojjeecctteedd  pprrooffiitt  aanndd  lloossss  
aaccccoouunntt  aanndd  bbaallaannccee  sshheeeett    

 
PPAARRTT  --  BB    
SSTTAANNDDAARRDD  CCOOSSTTIINNGG  AANNDD  VVAARRIIAANNCCEE  AANNAALLYYSSIISS  
 
33..  SSttaannddaarrdd  CCoossttiinngg      

  UUsseess  ooff  SSttaannddaarrdd  ccoossttiinngg  
  SSeettttiinngg  ssttaannddaarrddss  ffoorr  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ccoosstt  ii..ee..  

mmaatteerriiaall,,  llaabboouurr  aanndd  mmaannuuffaaccttuurriinngg  
oovveerrhheeaaddss  

  BBaassiicc  ssttaannddaarrddss,,  iiddeeaall  ssttaannddaarrddss  aanndd  
aattttaaiinnaabbllee  ssttaannddaarrddss    

  SSeettttiinngg  ssttaannddaarrdd  iinn  sseerrvviiccee  iinndduussttrriieess  
  UUppddaattiinngg  ssttaannddaarrddss  
  CCoommppaarriissoonn  ooff  bbuuddggeett  aanndd  ssttaannddaarrdd  
  CCrriittiicciissmm  ooff  ssttaannddaarrdd  ccoossttiinngg  

 
44..  VVaarriiaannccee  AAnnaallyyssiiss,,  IInntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  PPrrooffiitt  

RReeccoonncciilliiaattiioonn  
  VVaarriiaanncceess  
  DDiirreecctt  mmaatteerriiaall  ccoosstt  vvaarriiaanncceess  
  DDiirreecctt  llaabboouurr  ccoosstt  vvaarriiaanncceess  
  VVaarriiaabbllee  oovveerrhheeaadd  vvaarriiaanncceess  
  FFiixxeedd  oovveerrhheeaadd  vvaarriiaanncceess  
  PPllaannnniinngg  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  vvaarriiaanncceess  
  SSaalleess  vvaarriiaanncceess  
  OOppeerraattiinngg  ssttaatteemmeennttss  
  VVaarriiaanncceess  iinn  aa  ssttaannddaarrdd  mmaarrggiinnaall  ccoossttiinngg  
  WWoorrkkiinngg  bbaacckkwwaarrddss  aapppprrooaacchh  ttoo  vvaarriiaannccee  

aannaallyyssiiss  
  MMaatteerriiaall  mmiixx  aanndd  yyiieelldd  vvaarriiaanncceess  
  LLaabboouurr    mmiixx  aanndd  yyiieelldd  vvaarriiaanncceess  
  SSaalleess  mmiixx  aanndd  qquuaannttiittyy  vvaarriiaanncceess    
  IInnvveessttiiggaattee  vvaarriiaannccee  oorr  nnoott  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  

vvaarriiaannccee  
  VVaarriiaannccee  iinnvveessttiiggaattiioonn  mmooddeell  
  CCoonnttrroollllaabbiilliittyy  pprriinncciippllee  iinn  JJooiinntt  VVaarriiaanncceess  
  IInntteerrpprreettiinngg  vvaarriiaanncceess  
  PPrrooffiitt  rreeccoonncciilliiaattiioonn((ssttaannddaarrdd  aabbssoorrppttiioonn  

ccoossttiinngg  aanndd  ssttaannddaarrdd  mmaarrggiinnaall  ccoossttiinngg  
ssyysstteemmss))  

 
PPAARRTT  --  CC        
PPRROOJJEECCTT  AAPPPPRRAAIISSAALL  MMEETTHHOODDSS    
 
55..  CCaappiittaall  IInnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonnss    

  PPrroocceessss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg    
  PPaayybbaacckk  MMeetthhoodd  
  PPoosstt  AAuuddiitt    

 
66..  DDCCFF  tteecchhnniiqquueess  ooff  iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall    

  DDiissccoouunntteedd  ppaayybbaacckk  
  TThhee  nneett  pprreesseenntt  vvaalluuee  mmeetthhoodd  
  TThhee  iinntteerrnnaall  rraattee  ooff  rreettuurrnn  mmeetthhoodd  

  NNPPVV  aanndd  IIRRRR  ccoommppaarreedd  
 
77..  TTaakkiinngg  aaccccoouunntt  ooff  ttaaxxaattiioonn  aanndd  iinnffllaattiioonn  

  AAlllloowwiinngg  ffoorr  iinnffllaattiioonn((AAddjjuussttiinngg  ccaasshh  fflloowwss  
ffoorr  iinnffllaattiioonn))    

 
88..  AAddddiittiioonnaall  aassppeeccttss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn  

mmaakkiinngg  
  MMuuttuuaallllyy  eexxcclluussiivvee  pprroojjeeccttss  wwiitthh  uunneeqquuaall  

lliivveess  
  AAsssseett  rreeppllaacceemmeenntt  
  PPrroojjeecctt  aabbaannddoonnmmeenntt  
  CCaappiittaall  rraattiioonniinngg  
  SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  
  PPrroobbaabbiilliittyy  aannaallyyssiiss  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ddeecciissiioonnss  

 
PPAARRTT  --  DD      
CCOOSSTT  AANNAALLYYSSIISS    
 
99..  BBrreeaakk  EEvveenn  AAnnaallyyssiiss  

  BBrreeaakkeevveenn  AAnnaallyyssiiss  aanndd  CCoonnttrriibbuuttiioonn  
MMaarrggiinn  

  BBrreeaakkeevveenn  PPooiinntt  iinn  uunniittss  aanndd  vvaalluuee  ffoorr  ssiinnggllee  
aanndd  mmuullttiippllee  pprroodduuccttss    

  CCoonnttrriibbuuttiioonn//SSaalleess  ((CC//SS))  RRaattiioo  
  MMaarrggiinn  ooff  SSaaffeettyy  aanndd  MMaarrggiinn  ooff  SSaaffeettyy  RRaattiioo    
  BBrreeaakkeevveenn  aarriitthhmmeettiicc  aanndd  pprrooffiitt  ttaarrggeettss  
  BBrreeaakkeevveenn  cchhaarrttss  aanndd  pprrooffiitt//vvoolluummee  ggrraapphhss  
  LLiimmiittaattiioonn  ooff  BBrreeaakkeevveenn  aannaallyyssiiss  
  

1100..  LLiimmiittiinngg  ffaaccttoorr  AAnnaallyyssiiss    
  LLiimmiittiinngg  ffaaccttoorrss  
  LLiimmiittiinngg  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  aanndd  rreessttrriicctteedd  

ffrreeeeddoomm  ooff  aaccttiioonn  
  OOppttiimmuumm  pprroodduuccttiioonn  ppllaann  wwiitthh  ssccaarrccee  

rreeccoouurrsseess  
  MMaakkee  oorr  bbuuyy  ddeecciissiioonnss  aanndd  ssccaarrccee  rreessoouurrcceess  
  LLiimmiittiinngg  ffaaccttoorrss  aanndd  sshhaaddooww  pprriicceess  
  UUssiinngg  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorrss  aannaallyyssiiss  
  CCoonncceepptt  ooff  RReelleevvaanntt  CCoosstt  aanndd  RReelleevvaanntt  

RReevveennuuee  
  SSeellll  oorr  pprroocceessss  ffuurrtthheerr  ddeecciissiioonnss  
  AAcccceepptt  oorr  rreejjeecctt  ssppeecciiaall  oorrddeerrss  
  DDrrooppppiinngg  aa  pprroodduucctt  lliinnee  oorr  aa  sseeggmmeenntt  ooff  

bbuussiinneessss  

 
PPAARRTT  --  EE        
MMOODDEERRNN  CCOOSSTTIINNGG  TTEECCHHNNIIQQUUEESS    
 

1111..  MMaarrggiinnaall  CCoosstt  AAnnaallyyssiiss      
  MMaarrggiinnaall  CCoossttiinngg  aass  aa  ttooooll  ffoorr  bbuussiinneessss  

ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg    
  CCoonncceepptt  ooff  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  aanndd  ttoottaall  ccoosstt  wwiitthh  

rreessppeecctt  ttoo  bbuussiinneessss  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg    
  PPrriicciinngg  ddeecciissiioonnss  
  CCoosstt  BBaasseedd  PPrriicciinngg  
  CCuussttoommeerr  BBaasseedd  PPrriicciinngg  
  DDeemmaanndd  BBaasseedd  PPrriicciinngg  
  OOtthheerr  PPrriicciinngg  SSttrraatteeggiieess  

 
1122..  AAccttiivviittyy  BBaasseedd  CCoossttiinngg  

  RReeaassoonnss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  AABBCC  
  OOuuttlliinnee  ooff  aann  AABBCC  ssyysstteemm  
  AAbbssoorrppttiioonn  ccoossttiinngg  vveerrssuuss  AABBCC  
  MMaarrggiinnaall  ccoossttiinngg  vveerrssuuss  AABBCC  
  IInnttrroodduucciinngg  aann  AABBCC  ssyysstteemm  
  BBeenneeffiittss  ooff  AABBCC  ssyysstteemm    

 
1133..  TThhrroouugghhppuutt  aanndd  BBaacckk  fflluusshh  AAccccoouunnttiinngg  

  TThhee  tthheeoorryy  ooff  ccoonnssttrraaiinnttss  ((TTOOCC))  
  TThhrroouugghhppuutt  aaccccoouunnttiinngg  
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1144..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ccoossttiinngg  
  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoossttss  
  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ffoooottpprriinnttss  
  TTyyppeess  ooff  ccoosstt  
  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ccoosstt  aaccccoouunnttiinngg  

  
PPAARRTT  --  FF        
MMAANNAAGGIINNGG  SSHHOORRTT--TTEERRMM  FFIINNAANNCCEE  
 
1155..  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt  

  WWoorrkkiinngg  ccaappiittaall  
  WWoorrkkiinngg  ccaappiittaall  rraattiiooss  
  CCaasshh  CCoonnvveerrssiioonn  CCyyccllee    

 
1166..  CCaasshh  ffllooww  ffoorreeccaassttss  

  CCaasshh  fflloowwss  aanndd  pprrooffiitt  
  PPuurrppoossee  ooff  ccaasshh  ffoorreeccaassttss  
  CCaasshh  bbuuddggeettss  iinn  rreecceeiippttss  aanndd  ppaayymmeennttss  

ffoorrmmaatt  
  CClleeaarreedd  ffuunnddss  ccaasshh  ffoorreeccaassttss  
  CCaasshh  ffoorreeccaassttss  bbaasseedd  oonn  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
  NNeeeedd  ffoorr  ccaasshh  mmaannaaggeemmeenntt  

 
1177..  CCaasshh  MMaannaaggeemmeenntt  

  BBuuddggeettiinngg  ffoorr  bboorrrroowwiinnggss  

  OOvveerrddrraaffttss  
  LLooaannss  
  TTrraaddee  ppaayyaabblleess  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  ffiinnaannccee  
  EExxppoorrtt  ffiinnaannccee  
  CCaasshh  ssuurrpplluusseess  
  CCaasshh  iinnvveessttmmeennttss::  bbaannkk  aanndd  bbuuiillddiinngg  ssoocciieettyy  

aaccccoouunnttss  
  MMaarrkkeettaabbllee  sseeccuurriittiieess::  pprriicceess  aanndd  iinntteerreesstt  

rraatteess  
  OOtthheerr  ttyyppeess  ooff  iinnvveessttmmeenntt  

 
1188..  RReecceeiivvaabblleess  &&  PPaayyaabblleess  MMaannaaggeemmeenntt  

  WWhhaatt  iiss  ccrreeddiitt  ccoonnttrrooll??  
  TToottaall  ccrreeddiitt  
  TThhee  ccrreeddiitt  ccyyccllee  
  PPaayymmeennttss  tteerrmmss  aanndd  sseettttlleemmeenntt  ddiissccoouunnttss  
  MMaaiinnttaaiinniinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  rreecceeiivvaabblleess  
  CCoolllleeccttiinngg  ddeebbttss  
  CCrreeddiitt  iinnssuurraannccee,,  ffaaccttoorriinngg  aanndd  iinnvvooiiccee  

ddiissccoouunnttiinngg  
  MMaannaaggiinngg  ppaayyaabblleess  

 
1199..  IInnvveennttoorryy  MMaannaaggeemmeenntt    

  MMaannaaggiinngg  iinnvveennttoorriieess  
  IInnvveennttoorryy  ccoonnttrroollss  ssyysstteemmss      

  

RReeccoommmmeennddeedd  BBooookkss::  
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