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SS44  --  SSTTRRAATTEEGGIICC  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AACCCCOOUUNNTTIINNGG  
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffooccuuss  oonn  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  
aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  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,,  yyoouu  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo::  
  UUssee  ddiiffffeerreenntt  ccoosstt  aannaallyyssiiss  aanndd  ccoosstt  mmaannaaggeemmeenntt  

tteecchhnniiqquueess  lliikkee    aaccttiivviittyy  bbaasseedd  ccoossttiinngg  ((AABBCC)),,  
jjuusstt--iinn--ttiimmee  ((JJIITT)),,  ttoottaall  qquuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
ssuuppppllyy  cchhaaiinn  mmaannaaggeemmeenntt  

  IIddeennttiiffyy  aanndd  mmaakkee  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  rreelleevvaanntt  ccoosstt  
  TTaakkee  sshhoorrtt--  tteerrmm  ddeecciissiioonn  lliikkee  

aacccceeppttaannccee//rreejjeeccttiioonn  ooff  ccoonnttrraaccttss,,  mmaakkee  oorr  bbuuyy  
ddeecciissiioonnss  aanndd  aallllooccaattiioonn  ooff  jjooiinntt  ccoossttss  

  GGeett  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh    rriisskk  aanndd  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  
ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg,,  pprroobbaabbiilliittyy  aannaallyyssiiss  aanndd  
eexxppeecctteedd  vvaalluueess,,  ddeecciissiioonn  ttrreeeess  aanndd  sseennssiittiivviittyy  
aannaallyyssiiss  

  UUssee  eeffffeeccttiivveellyy  tthhee  lliinneeaarr  pprrooggrraammmmiinngg  
tteecchhnniiqquuee  ffoorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  bbeesstt  uussee  ooff  
aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  ffoorr  pprrooffiitt  aanndd  rreevveennuuee  
mmaaxxiimmiissiinngg    

  UUnnddeerrssttaanndd  tteecchhnniiqquueess  ooff  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  aanndd  ffuullll  
ccoosstt  aannaallyyssiiss  

  DDeevveelloopp  ccoosstt  mmaannaaggeemmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  
ffaacciilliittaattee  tthhee  pprriinncciippaall  mmaannaaggeemmeenntt  ffuunnccttiioonn  aanndd  
ssttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt    

  GGeenneerraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  pprriicciinngg  
ddeecciissiioonn  aanndd  pprriicciinngg  ssttrraatteeggiieess  lliikkee  ddeemmaanndd  
bbaasseedd  pprriicciinngg,,    ffuullll  ccoosstt  pprriicciinngg  aanndd  mmaarrggiinnaall  
ccoosstt--pplluuss//mmaarrkk--uupp  pprriicciinngg  

  MMeeaassuurree  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  ddiivviissiioonnaalliisseedd  
bbuussiinneesssseess  

  GGeett  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  ttrraannssffeerr  pprriicciinngg

  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PART SYLLABUS CONTENT AREA WEIGHTAGE 

A 

CCOOSSTT  PPLLAANNNNIINNGG,,  AANNAALLYYSSIISS  AANNDD  TTEECCHHNNIIQQUUEESS    
1. Cost Planning  
2. Cost Analysis 
3. Cost Management Techniques 
4. Externally Oriented Cost Management Techniques 
 

25% 

B 

PPRRIICCIINNGG  AANNDD  PPRROODDUUCCTT  DDEECCIISSIIOONNSS    
5. Relevant Costs 
6. Short-term decisions 
7. Risk and uncertainty 
8. Linear programming: the graphical method 
9. Linear programming: the simplex method 
10. Multi-product breakeven analysis 
11. Pricing decisions and pricing strategies 
 

40% 

C 

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  CCEENNTTRREE  
12. Budgetary Control 
13. Performance Evaluation 
14. Measuring performance in Divisionalised businesses 
15. Transfer pricing  
 

35% 

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    
CCOOSSTT  PPLLAANNNNIINNGG,,  AANNAALLYYSSIISS  AANNDD  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
  
11..  CCoosstt  PPllaannnniinngg    

  LLeeaarrnniinngg  CCuurrvvee  
oo  WWhhaatt  iiss  lleeaarrnniinngg  ccuurrvvee  tthheeoorryy??  
oo  IIttss  aapppplliiccaattiioonn  iinn  bbuuddggeettiinngg,,  vvaarriiaanncceess  

aanndd  pprroodduucctt  ccoossttiinngg  iinncclluuddiinngg  rreevveerrssee  
ccaallccuullaattiioonn  ee..gg..  ccaallccuullaattiioonn  ooff  lleeaarrnniinngg  
rraattee  iiff  ccoosstt  iiss  ggiivveenn  aatt  aa  cceerrttaaiinn  lleevveell  

  LLiiffee  CCyyccllee  CCoossttiinngg  
oo  CCoonncceepptt  ooff  lliiffee  ccyyccllee  ccoossttiinngg    

oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  pprroodduucctt  lliiffee  ccyyccllee  ccoosstt  
aanndd  lliiffee  ccyyccllee  ccoosstt  ppeerr  uunniitt    

oo  ((NNoottee::  IIggnnoorree  ttiimmee  vvaalluuee  ooff  mmoonneeyy  iinn  
ccaallccuullaattiioonn  ooff  lliiffee  ccyyccllee  ccoossttss..))  

  TTaarrggeett  CCoossttiinngg  
oo  WWhhaatt  iiss  ttaarrggeett  ccoossttiinngg  aanndd  ttaarrggeett  ccoosstt??  
oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  TTaarrggeett  ccoosstt  ggaapp    
oo  HHooww  ttoo  cclloossee  ttaarrggeett  ccoosstt  ggaapp??  ii..ee..  

tteecchhnniiqquueess  ffoorr  mmiinniimmiizziinngg  ttaarrggeett  ccoosstt  
ggaapp..  

oo  AApppplliiccaattiioonn  ooff  lleeaarrnniinngg  ccuurrvvee  iinn  
ccaallccuullaattiioonn  ooff  ttaarrggeett  ccoosstt  ooff  aa  pprroodduucctt..  
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oo  AApppplliiccaattiioonn  ooff  ttaarrggeett  ccoossttiinngg  pprriinncciipplleess  
iinn  sseerrvviiccee  iinndduussttrryy  aanndd  iittss  pprroobblleemmss..    

  VVaalluuee  AAnnaallyyssiiss  
oo  CCoonncceepptt  ooff  vvaalluuee  aannaallyyssiiss,,  wwhhaatt  iiss  vvaalluuee,,  

ttyyppeess  ooff  vvaalluueess..  
  FFuunnccttiioonnaall  AAnnaallyyssiiss  

  
22..  CCoosstt  AAnnaallyyssiiss  

  AAccttiivviittyy  BBaassee  CCoossttiinngg  ((AABBCC))--oonnllyy  tthheeoorryy  
  AAccttiivviittyy  BBaassee  MMaannaaggeemmeenntt  ((AABBMM--))oonnllyy  

tthheeoorryy  
  DDiirreecctt  PPrroodduucctt  PPrrooffiittaabbiilliittyy  ((DDPPPP--))oonnllyy  

tthheeoorryy  
  CCuussttoommeerr  PPrrooffiittaabbiilliittyy  AAnnaallyyssiiss  ((CCPPAA))--

tthheeoorreettiiccaall  aanndd  nnuummeerriicc  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  CChhaannnneell  PPrrooffiittaabbiilliittyy--  oonnllyy  

tthheeoorryy  
  AAccttiivviittyy--bbaasseedd  pprrooffiittaabbiilliittyy  aannaallyyssiiss  

ccoommppaarriissoonn  ooff  pprrooffiitt  ppeerr  uunniitt  iiff  iinn  AABBCC  aanndd  
TTrraaddiittiioonnaall  ssyysstteemm  

  PPaarreettoo  aannaallyyssiiss  --oonnllyy  tthheeoorryy  aanndd  ggrraapphhiiccaall  
pprreesseennttaattiioonn  

  
33..  CCoosstt  MMaannaaggeemmeenntt  TTeecchhnniiqquueess  

  TTrraaddiittiioonnaall  vvss  MMooddeerrnn  MMaannuuffaaccttuurriinngg  
PPhhiilloossoopphhyy--oonnllyy  tthheeoorryy    

  JJuusstt--iinn--ttiimmee  ((JJIITT))--oonnllyy  tthheeoorryy  
  KKaaiizzeenn  CCoossttiinngg  --oonnllyy  tthheeoorryy  
  TToottaall  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  

oo  WWhhaatt  iiss  qquuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt    
oo  CCoosstt  ooff  qquuaalliittyy    
oo  TTyyppeess  ooff  ccoosstt  ooff  qquuaalliittyy    

  BBuussiinneessss  PPrroocceessss  RRee--eennggiinneeeerriinngg--  oonnllyy  
tthheeoorryy  

  
44..  EExxtteerrnnaallllyy  OOrriieenntteedd  CCoosstt  MMaannaaggeemmeenntt  

TTeecchhnniiqquueess  
  TThhee  VVaalluuee  CChhaaiinn  

oo  WWhhaatt  iiss  vvaalluuee  cchhaaiinn  aannaallyyssiiss  
oo  CCoonncceepptt  ooff  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  

vvaalluuee  cchhaaiinn    
oo  RRoollee  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttaannttss  iinn  

vvaalluuee  cchhaaiinn  ffoorr  ooppttiimmiizzaattiioonn  ooff  pprrooffiitt..    
  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  MMaannaaggeemmeenntt  --oonnllyy  tthheeoorryy  
  OOuuttssoouurrcciinngg  

oo  CCoonncceepptt  ooff  oouuttssoouurrcciinngg  aanndd  iittss  
aapppplliiccaattiioonn  iinn  sshhoorrtt  tteerrmm  ddeecciissiioonnss..    

  PPaarrttnneerriinngg,,  iinncceennttiivveess  aanndd  ggaaiinn--sshhaarriinngg  
aarrrraannggeemmeennttss--  oonnllyy  tthheeoorryy  

  
PPAARRTT  --  BB      
PPRRIICCIINNGG  AANNDD  PPRROODDUUCCTT  DDEECCIISSIIOONNSS  
  

55..  RReelleevvaanntt  CCoossttss  
  RReelleevvaanntt  CCoossttss  aanndd  RReevveennuueess    
  OOppppoorrttuunniittyy  CCoosstt  
  TThhee  RReelleevvaanntt  CCoosstt  ooff  MMaatteerriiaallss    
  TThhee  RReelleevvaanntt  CCoosstt  ooff  LLaabboouurr  
  TThhee  RReelleevvaanntt  CCoosstt  ooff  OOvveerrhheeaaddss  
  RReelleevvaanntt  ccoosstt  ooff  MMaacchhiinneerryy  uusseedd  iinn  ccoonnttrraaccttss  

iinncclluuddiinngg  iinnccrreeaassee  oorr  aanndd  ddeeccrreeaassee  iinn  iittss  
mmaarrkkeett  vvaalluuee  aafftteerr  tthhee  ccoonnttrraacctt  

  

66..  SShhoorrtt--tteerrmm  ddeecciissiioonnss  
  PPrreesseennttaattiioonn  gguuiiddeelliinneess  
  AAcccceeppttaannccee//rreejjeeccttiioonn  ooff  ccoonnttrraaccttss  
  MMiinniimmuumm  pprriicciinngg  oorr  ssppeecciiaall  ccoonnttrraacctt  pprriicciinngg  
  EExxttrraa  sshhiifftt  ddeecciissiioonnss  aanndd  oovveerrttiimmee  
  MMaakkee  oorr  bbuuyy  ddeecciissiioonnss  
  EEiitthheerr//oorr  pprroobblleemmss  
  SShhuuttddoowwnn  pprroobblleemmss  
  CChhoooossiinngg  bbeettwweeeenn  ooppttiioonnss  
  AAllllooccaattiioonn  ooff  jjooiinntt  ccoossttss  

  SSeellll  oorr  pprroocceessss  ffuurrtthheerr  ddeecciissiioonnss    
  
77..  RRiisskk  aanndd  uunncceerrttaaiinnttyy  

  RRiisskk  aanndd  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  
  PPrroobbaabbiilliittyy  aannaallyyssiiss  aanndd  eexxppeecctteedd  vvaalluueess  
  DDaattaa  ttaabblleess  
  TThhee  mmaaxxiimmiinn,,  mmaaxxiimmaaxx  aanndd  mmiinniimmaaxx  rreeggrreett  

bbaasseess  ffoorr  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  
  UUssiinngg  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ttoo  mmeeaassuurree  

rriisskk  
  DDeecciissiioonn  ttrreeeess  
  TThhee  vvaalluuee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  

oo  CCoonncceepptt  ooff  vvaalluuee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn    
oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  vvaalluuee  ooff  ppeerrffeecctt  

iinnffoorrmmaattiioonn    
  SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  iinn  sshhoorrtt  tteerrmm  ddeecciissiioonnss  
  SSiimmuullaattiioonn  mmooddeellss--  oonnllyy  tthheeoorryy  

  
88..  LLiinneeaarr  pprrooggrraammmmiinngg::  tthhee  ggrraapphhiiccaall  mmeetthhoodd  

  CCoonncceepptt  ooff  ccoonnssttrraaiinnttss  aanndd  bboottttllee  nneecckkss,,  
ccoonncceeppttuuaall  ddiiffffeerreennccee  ooff  ssiinnggllee  lliimmiittiinngg  
ffaaccttoorr  aanndd  mmuullttiippllee  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorrss  ((oonnllyy  
tthheeoorryy)),,  CCoonncceepptt  ooff  ssllaacckk  aanndd  sshhaaddooww  pprriiccee  
aanndd  tthheeiirr  ccaallccuullaattiioonn..  

  GGrraapphhiiccaall  mmeetthhoodd    
  GGrraapphhiiccaall  mmeetthhoodd  uussiinngg  ssiimmuullttaanneeoouuss  

eeqquuaattiioonnss  
  SSiimmpplleexx  mmeetthhoodd    

  
99..  LLiinneeaarr  pprrooggrraammmmiinngg::  tthhee  ssiimmpplleexx  mmeetthhoodd  

  PPrriinncciipplleess  ooff  tthhee  ssiimmpplleexx  mmeetthhoodd  ((LLiinneeaarr  
pprrooggrraammmmiinngg  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  tteesstteedd  ffoorr  ttwwoo  
pprroodduuccttss  oonnllyy))  

  
1100..  MMuullttii--pprroodduucctt  bbrreeaakkeevveenn  aannaallyyssiiss  

  DDrraawwiinngg  aa  bbaassiicc  bbrreeaakkeevveenn  cchhaarrtt  
  DDrraawwiinngg  aa  bbaassiicc  PPrrooffiitt  vvoolluummee  cchhaarrtt    
  BBrreeaakkeevveenn  ppooiinntt  ffoorr  mmuullttiippllee  pprroodduuccttss  
  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  ssaalleess  ((CC//SS))  rraattiioo  ffoorr  mmuullttiippllee  

pprroodduuccttss  
  SSaalleess//pprroodduucctt  mmiixx  ddeecciissiioonnss  
  TTaarrggeett  pprrooffiittss  ffoorr  mmuullttiippllee  pprroodduuccttss  
  MMaarrggiinn  ooff  ssaaffeettyy  ffoorr  mmuullttiippllee  pprroodduuccttss  
  MMuullttii--pprroodduucctt  bbrreeaakkeevveenn  cchhaarrtt  aanndd  pprrooffiitt  

vvoolluummee  cchhaarrtt  
  FFuurrtthheerr  aassppeeccttss  ooff  bbrreeaakkeevveenn  aannaallyyssiiss  

  
1111..  PPrriicciinngg  ddeecciissiioonnss  aanndd  pprriicciinngg  ssttrraatteeggiieess  

  DDeemmaanndd  bbaassee  pprriicciinngg  
  OOtthheerr((NNoonnffiinnaanncciiaall))  iissssuueess  tthhaatt  iinnfflluueennccee  

pprriicciinngg  ddeecciissiioonnss  
  DDeerriivviinngg  tthhee  ddeemmaanndd  ccuurrvvee  

oo  DDeerriivviinngg  DDeemmaanndd  eeqquuaattiioonn    
oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  ooppttiimmuumm  pprrooffiitt  uussiinngg  

ddeemmaanndd  eeqquuaattiioonn    
oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  pprrooffiitt  mmaaxxiimmiizziinngg  pprriiccee  

aanndd  pprrooffiitt  mmaaxxiimmiizziinngg  oouuttppuutt  uussiinngg  
ddeemmaanndd  ccuurrvvee  

  FFuullll  ccoosstt  pprriicciinngg  
  MMaarrggiinnaall  ccoosstt--pplluuss//MMaarrkk--uupp  pprriicciinngg  
  PPrriicciinngg  bbaasseedd  oonn  mmaarrkk--uupp  ppeerr  uunniitt  ooff  

lliimmiittiinngg  ffaaccttoorr  
  DDiiffffeerreenntt  PPrriicciinngg  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  nneeww  pprroodduuccttss  

  
PPAARRTT  --  CC    
  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  
RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  CCEENNTTRREE  
  
1122..  BBuuddggeettaarryy  CCoonnttrrooll  

  FFlleexxiibbllee  BBuuddggeettss  aanndd  BBuuddggeettaarryy  CCoonnttrrooll  
  SSyysstteemm  ddeessiiggnn  
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  UUssiinngg  SSpprreeaadd  sshheeeettss  ttoo  bbuuiilldd  bbuussiinneessss  
mmooddeellss  

  RRoolllliinngg  BBuuddggeettss  
  BBeehhaavviioorraall  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  bbuuddggeettiinngg  
  BBuuddggeett  PPaarrttiicciippaattiioonn  
  UUssee  ooff  BBuuddggeettss  aass  TTaarrggeettss  
  BBuuddggeett  aanndd  MMoottiivvaattiioonn  
  BBeeyyoonndd  BBuuddggeettiinngg                          

  

1133..  PPeerrffoorrmmaannccee  EEvvaalluuaattiioonn  
  FFiinnaanncciiaall  PPeerrffoorrmmaannccee  IInnddiiccaattoorrss  
  NNoonn--FFiinnaanncciiaall  PPeerrffoorrmmaannccee  IInnddiiccaattoorrss    
  TThhee  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  
  BBeenncchhmmaarrkkiinngg  --oonnllyy  tthheeoorryy  
  PPeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  iinn  sseerrvviiccee  iinndduussttrryy  

uussiinngg  bbuuiillddiinngg  bblloocckk    
  

1144..  MMeeaassuurriinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  ddiivviissiioonnaalliisseedd  
bbuussiinneesssseess  
  RReessppoonnssiibbiilliittyy  CCeennttrreess  

  RReettuurrnn  oonn  IInnvveessttmmeenntt  ((RROOII))  
  RROOII  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  
  RReessiidduuaall  IInnccoommee  ((RRII))  
  EEccoonnoommiicc  VVaalluuee  AAddddeedd  ((EEVVAA))    

  
1155..  TTrraannssffeerr  pprriicciinngg    

  BBaassiicc  pprriinncciipplleess  ooff  ttrraannssffeerr  pprriicciinngg  
  GGeenneerraall  rruulleess  
  UUssee  ooff  mmaarrkkeett  pprriiccee  aass  aa  bbaassiiss  ffoorr  ttrraannssffeerr  

pprriicceess  
  TTrraannssffeerr  pprriicciinngg  wwiitthh  aann  iimmppeerrffeecctt  eexxtteerrnnaall  

mmaarrkkeett  
  TTrraannssffeerr  pprriicciinngg  wwhheenn  tthheerree  iiss  nnoo  eexxtteerrnnaall  

mmaarrkkeett  ffoorr  tthhee  ttrraannssffeerrrreedd  iitteemm  
  TTrraannssffeerr  pprriicciinngg  aanndd  cchhaannggiinngg  ccoossttss//pprriicceess  
  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ooppttiimmaall  ttrraannssffeerr  pprriiccee  
  NNeeggoottiiaatteedd  ttrraannssffeerr  pprriicceess  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  ttrraannssffeerr  pprriicciinngg  

  
RReeccoommmmeennddeedd  BBooookkss::  

CCOORREE  RREEAADDIINNGGSS  

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

MMaannaaggeerriiaall  AAccccoouunnttiinngg  RRaayy  HH..  GGaarrrriissoonn  &&  EErriicc  WW..  NNoorreeeenn  MMccGGrraaww  HHiillll  

IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo    MMaannaaggeemmeenntt  
AAccccoouunnttiinngg  

CChhaarrllss  TT..  HHoorrnnggrreenn,,  GGaarryy  LL..  SSuunnddeemm  &&  
WWiilllliiaamm  OO..  SSttrraattttoonn  

PPrreennttiiccee  HHaallll  //  PPeeaarrssoonn  //  
FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess  

CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg--AA  MMaannaaggeerriiaall  
EEmmpphhaassiiss  

CChhaarrlleess  TT..  HHoorrnnggrreenn,,  SSrriikkaanntt  MM..  DDaattaarr  
GGeeoorrggee  FFoosstteerr  

PPrreennttiiccee  HHaallll  //  PPeeaarrssoonn  //  
FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess  

MMaannaaggeerriiaall  AAccccoouunnttiinngg  RRoonnaalldd  WW..  HHiillttoonn  MMcc--GGrraaww--HHiillll  

  


