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SSEEMMEESSTTEERR  ��  55  
  

SSTTRRAATTEEGGIICC  FFIINNAANNCCIIAALL  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  [[BBAAFF--550033]]  
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffooccuuss  oonn  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  
pprraaccttiiccaall  aassppeeccttss  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhee  ccoouurrssee  
ccoonnttaaiinnss  ttoooollss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwhhiicchh  
ccaann  bbee  aapppplliieedd  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  aarreeaa  ooff  bbuussiinneessss,,  ttoo  mmaannaaggee  
ooppeerraattiinngg,,  ffiinnaanncciinngg  aanndd  iinnvveessttiinngg  aaccttiivviittiieess..  
  

OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aann  iinn--ddeepptthh  kknnoowwlleeddggee  ooff  
ssttrraatteeggiicc  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  eennaabblliinngg  tthheemm  ttoo::  

  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aappppllyy  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchh  ooff  ffiinnaanncciiaall  
mmaannaaggeemmeenntt,,  

  FFoorrmmuullaattiinngg  ffiinnaanncciiaall  ssttrraatteeggyy  ccoonnssiiddeerriinngg  eeccoonnoommiicc  aanndd  
ffiinnaanncciiaall  ccoonnssttrraaiinnttss,,  

  eexxaammiinnee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ggooaallss  aanndd  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ffoorr  
pprrooppeerr  aapppplliiccaattiioonn,,  aanndd  

  ddeevveelloopp  ffiinnaanncciiaall  ppllaann  ttoo  mmaannaaggee  vvaarriioouuss  ffiinnaanncciiaall  
aaccttiivviittiieess  ooff  bbuussiinneessss..  

  

OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo::  

  iiddeennttiiffyy  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  iinn  ffiinnaanncciiaall  tteerrmmss  
aanndd  eevvaalluuaattee  tthheeiirr  aattttaaiinnmmeenntt  ,,lleeaarrnn  rroollee  ooff  ffiinnaanncciiaall  
iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrrooll  pprroocceessss..  

  iiddeennttiiffyy  vvaarriioouuss  ffiinnaanncciiaall  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ddeessccrriibbee  tthheeiirr  
aapppplliiccaattiioonnss,,  

  rreevviieeww  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  aanndd  
eevvaalluuaattee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn,,  

  ddeevveelloopp  ffiinnaanncciiaall  ppllaann  ttoo  ccoonnttrrooll  sshhoorrtt  aanndd  lloonngg--tteerrmm  
ffiinnaanncceess,,  

  iiddeennttiiffyy  aanndd  eevvaalluuaattee  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall  ppoossiittiioonn,,  iinn  tthhee  lliigghhtt  
ooff  ppoolliiccyy,,  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ttoo  mmaannaaggee  iitt  pprrooppeerrllyy,,  

  ccaallccuullaattee  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall,,  
  ddeevveelloopp  aanndd  eevvaalluuaattee  ccaappiittaall  bbuuddggeettiinngg  aanndd  rreeccoommmmeenndd  

mmeetthhooddss  ooff  ffuunnddiinngg  iinnvveessttmmeennttss,,  
  ssuuggggeesstt  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree,,  
  eexxppllaaiinn  tthhee  ccrriitteerriiaa  tthhaatt  mmaannaaggeemmeenntt  uusseess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  

wwhheetthheerr  pprrooffiitt  sshhoouulldd  bbee  rreeiinnvveesstteedd  oorr  ppaaiidd  oouutt  aass  
ddiivviiddeennddss,,  

  oouuttlliinnee  tthhee  ffaaccttoorrss  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  
ooff  ddiivviiddeenndd  ppoolliiccyy,,  

  ddeessccrriibbee  hhooww  ttoo  mmaannaaggee  ffiinnaanncciiaall  rriisskkss  ooff  pprrooppoossaallss  ffoorr  
mmeerrggeerrss  aanndd  aaccqquuiissiittiioonnss,,  

  ddeessccrriibbee  tthhee  pprroocceedduurreess  ffoorr  ttrraannssffeerr  ooff  mmoonneeyy  ffrroomm  oonnee  
ccoouunnttrryy  ttoo  aannootthheerr,,  

  ddeessccrriibbee  tthhee  pprroocceedduurreess  ffoorr  ffoorreeiiggnn    eexxcchhaannggee  ccoonnttrrooll  iinn  
bbuussiinneessss,,  

  eexxppllaaiinn  vvaarriioouuss  sstteeppss  iinnvvoollvveedd  iinn  mmeerrggeerrss  &&  aaccqquuiissiittiioonnss  
&&  ccoorrppoorraattee  rreessttrruuccttuurriinngg,,  

  mmaannaaggee  sshhoorrtt  tteerrmm  ffiinnaanncciinngg  aaccttiivviittiieess..  
  iiddeennttiiffyy  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aanndd  ssttrraatteeggiicc  

iimmpplliiccaattiioonnss  
  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

AA  

FFOORRMMUULLAATTIIOONN  OOFF  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTRRAATTEEGGYY  
11..  OObbjjeeccttiivveess  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  
22..  TThhee  FFiinnaanncciiaall  FFuunnccttiioonn  
33..  CCoonnssttrraaiinnttss  oonn  FFiinnaanncciiaall  SSttrraatteeggyy  
44..  FFoorreeccaassttiinngg  aanndd  AAnnaallyyssiiss  
55..  FFiinnaanncciiaall  SSttrraatteeggiieess  

1155%%  

BB  

FFIINNAANNCCIINNGG  DDEECCIISSIIOONNSS  
66..  EEqquuiittyy  ffiinnaannccee  
77..  DDeebbtt  ffiinnaannccee  
88..  LLeeaassiinngg  
99..  TThhee  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  
1100..  TThhee  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  
1111..  TTrreeaassuurryy  MMaannaaggeemmeenntt  
1122..  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  SSiizzee  EEnntteerrpprriissee  FFiinnaanncciinngg    

3355%%  

CC  

IINNVVEESSTTMMEENNTT  DDEECCIISSIIOONNSS  AANNDD  PPRROOJJEECCTT  CCOONNTTRROOLL  
1133..  IInnvveessttmmeenntt  AApppprraaiissaall  TTeecchhnniiqquueess  
1144..  IInntteerrnnaattiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  
1155..  SSppeecciiffiicc  iinnvveessttmmeenntt  AApppprraaiissaall  SScceennaarriiooss  
1166..  CCoonnttrrooll  ooff  IInnvveessttmmeenntt  PPrroojjeeccttss  
1177..  BBuussiinneessss  vvaalluuaattiioonnss  
1188..  AAmmaallggaammaattiioonnss  aanndd  RReessttrruuccttuurriinngg  

3355%%  

DD  

MMAANNAAGGIINNGG  SSHHOORRTT--TTEERRMM  FFIINNAANNCCEE    
1199..  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt    
2200..  CCaasshh  ffllooww  ffoorreeccaassttss  
2211..  CCaasshh  MMaannaaggeemmeenntt  
2222..  RReecceeiivvaabblleess  &&  PPaayyaabblleess  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..    

  

CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT  --  AA    
FFOORRMMUULLAATTIIOONN  OOFF  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTRRAATTEEGGYY  

  

11..  OObbjjeeccttiivveess  ooff  OOrrggaanniizzaattiioonnss  
  OObbjjeeccttiivveess  ooff  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  

  RRoollee  ooff  SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  
  EEtthhiiccaall  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  aann  eennttiittyy��ss  ffiinnaanncciiaall  ssttrraatteeggyy  
  CCoouurrsseess  ooff  aaccttiioonn  ttoo  rreessoollvvee  eetthhiiccaall  iissssuueess  

  

22..  FFiinnaannccee  FFuunnccttiioonn    
  RRoollee  ooff  ffiinnaanncciiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ffiinnaanncciiaall  ccoonnttrrooll  

pprroocceesssseess  
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  RRoollee  ooff  tthhee  ffiinnaannccee  ffuunnccttiioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  bbuussiinneesssseess  
iinn  ppuurrssuuiitt  ooff  tthheeiirr  oobbjjeeccttiivveess  

  SSuuppppoorrtt  ooff  ffiinnaannccee  ffuunnccttiioonn  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  
mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  mmaannaaggiinngg  eennttiittyy��ss  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  

  NNaattuurree  aanndd  ccaauusseess  ooff  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  ffiinnaannccee  
ffuunnccttiioonnss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ggooaallss  

  MMeeaassuurreess  TTaakkiinngg  ttoo  RReessoollvvee  tthhee  ccoonnfflliiccttss      
  rroollee  ooff  aann  aaccccoouunnttaanntt  iinn  pprreeppaarriinngg  aanndd  pprreesseennttiinngg  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  
  

33..  CCoonnssttrraaiinnttss  oonn  FFiinnaanncciiaall  SSttrraatteeggyy  
  CCoonnssttrraaiinntt  FFaaccttoorrss  
  EEccoonnoommiicc  CCoonnssttrraaiinnttss  
  IImmppaacctt  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  aanndd  ootthheerr  eexxtteerrnnaall    

ffaaccttoorrss  oonn  ffiinnaanncciiaall  ssttrraatteeggyy  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnssttrraaiinnttss  
  RReegguullaattoorryy  bbooddiieess  

  
44..  FFoorreeccaassttiinngg  aanndd  AAnnaallyyssiiss  

  PPeerrffoorrmmaannccee  AAnnaallyyssiiss  
  CCaasshh  FFoorreeccaassttss  
  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  FFoorreeccaasstt  
  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  aanndd  CChhaannggeess  iinn  VVaarriiaabblleess  

  
55..  FFiinnaanncciiaall  SSttrraatteeggiieess  

  SSoouurrcceess  ooff  sshhoorrtt,,  mmeeddiiuumm  aanndd  lloonngg  tteerrmm  ffiinnaanncciinngg  
aavvaaiillaabbllee  aanndd  pprroocceessss  ooff  rraaiissiinngg  ffiinnaannccee  

  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aapppprroopprriiaattee  ffiinnaanncciinngg  mmiixx  ffoorr  
nneeww  pprroojjeecctt  

  IImmppaacctt  ooff  cchhooiiccee  ooff  ffiinnaanncciinngg  oonn  rreeppoorrtteedd  
ccoorrppoorraattee  ppeerrffoorrmmaannccee  

  
PPAARRTT  --  BB    
FFIINNAANNCCIINNGG  DDEECCIISSIIOONNSS  

  

66..  EEqquuiittyy  FFiinnaannccee  
  TTyyppeess  ooff  eeqquuiittyy  mmaarrkkeett  
  RRiigghhttss  IIssssuueess  
  SSccrriipp  DDiivviiddeennddss,,  BBoonnuuss  IIssssuueess  aanndd  SShhaarree  SSpplliittss  aanndd  

tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  sshhaarreehhoollddeerrss  wweeaalltthh  aanndd  
ccoommppaannyy��ss  ffiinnaanncciiaall  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess  

  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  aapppprroopprriiaattee  ddiivviiddeenndd  ppoolliiccyy    
  DDiivviiddeenndd  PPoolliiccyy  aanndd  iittss  eeffffeecctt  oonn  eeqquuiittyy  vvaalluuee  
  TThheeoorriieess  ooff  ddiivviiddeenndd  ppoolliiccyy  
  DDiivviiddeenndd  iinn  mmuullttiinnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  
  IImmppaacctt  ooff  bbuuyy  bbaacckk  ooff  sshhaarreess  oonn  ccoommppaannyy��ss  vvaalluuee  

aanndd  sshhaarreehhoollddeerrss��  vvaalluuee  
  SShhaarree  PPrriicceess  aanndd  IInnvveessttmmeenntt  RReettuurrnnss  
  EEffffiicciieenntt  MMaarrkkeett  HHyyppootthheessiiss  

  
77..  DDeebbtt  FFiinnaannccee  

  CCrriitteerriiaa  ffoorr  sseelleeccttiinngg  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  
  MMeeddiiuumm  TTeerrmm  FFiinnaannccee  
  LLoonngg  TTeerrmm  DDeebbtt  
  CCoonnvveerrttiibbllee  SSeeccuurriittiieess  
  WWaarrrraannttss  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeebbtt  FFiinnaannccee  

  
88..  LLeeaassiinngg  

  LLeeaassiinngg  aass  aa  SSoouurrccee  ooff  FFiinnaannccee  
  LLeeaassee  oorr  BBuuyy  ddeecciissiioonn  

  
99..  TThhee  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  

  FFiinnaanncciinngg  aanndd  tthhee  CCoosstt  ooff  CCaappiittaall  
  ccoosstt  ooff  eeqquuiittyy  
  CCoosstt  ooff  ddeebbtt  
  ccoosstt  ooff  pprreeffeerreennccee  sshhaarreess  
  WWeeiigghhtteedd  aavveerraaggee  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  
  MMaarrggiinnaall  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  

  

1100..  TThhee  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  
  CCaappiittaall  SSttrruuccttuurree  DDeecciissiioonn  
  IImmppaacctt  ooff  cchhaannggeess  iinn  CCaappiittaall  SSttrruuccttuurree  oonn  

sshhaarreehhoollddeerrss  
  EEffffeecctt  ooff  CCaappiittaall  SSttrruuccttuurree  oonn  rraattiiooss  
  TThheeoorriieess  ooff  CCaappiittaall  SSttrruuccttuurree  
  CCaappiittaall  SSttrruuccttuurree  ooff  MMuullttii--nnaattiioonnaall  ccoommppaanniieess  
  FFaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  ooff  MMNNCC  
  PPrroojjeecctt  SSppeecciiffiicc  CCoosstt  ooff  CCaappiittaall  
  LLeevveerraaggee::  CCoonncceepptt  aanndd  AApppplliiccaattiioonn  

  
1111..  TTrreeaassuurryy  MMaannaaggeemmeenntt  

  TTrreeaassuurryy  FFuunnccttiioonnss  
  RRiisskk  aanndd  RReewwaarrdd  
  CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ddeerriivvaattiivvee  mmaarrkkeettss    
  FFiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ooppeerraattiinngg  iinn  ddeerriivvaattiivvee  

mmaarrkkeettss  
  CCoommmmooddiittyy  ccoonnttrraacctt  
  HHeeddggiinngg  SShhaarree  PPrriiccee  RRiisskk  
  UUssee  ooff  iinntteerrnnaall  hheeddggiinngg  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ttrraaddiinngg  

aabbrrooaadd  
  UUssee  ooff  ffoorrwwaarrdd  rraattee  ccoonnttrraacctt  
  UUssee  ooff  mmoonneeyy  mmaarrkkeett  hheeddggee  
  UUssee  ooff  ccuurrrreennccyy  ooppttiioonnss  aanndd  CCuurrrreennccyy  SSwwaapp  
  UUssee  ooff  iinntteerrnnaall  hheeddggiinngg  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  iinntteerreesstt  rraattee  
  UUssee  ooff  ffoorrwwaarrdd  rraattee  aaggrreeeemmeennttss  
  UUssee  ooff  iinntteerreesstt  rraattee  sswwaappss,,  ooppttiioonnss  aanndd  ffuuttuurreess  
  RRoollee  &&  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  TTrreeaassuurryy  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  

sshhoorrtt--tteerrmm  ffiinnaanncciinngg  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ffiinnaanncciinngg      
  

1122..  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  SSiizzee  EEnntteerrpprriissee  FFiinnaanncciinngg  
  DDeeffiinniittiioonn  aanndd  ssccooppee  ooff  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  SSiizzee  

EEnntteerrpprriissee  
  FFiinnaanncciinngg  pprroobblleemmss  ttoo  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  ssiizzee  

eenntteerrpprriissee  
  MMeetthhooddss  ooff  sshhoorrtt  aanndd  lloonngg  tteerrmm  ffiinnaanncciinngg  aavvaaiillaabbllee  

ttoo  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  ssiizzee  eenntteerrpprriissee  
  SSoouurrcceess  ooff  ffiinnaannccee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  

ssiizzee  EEnntteerrpprriissee  
  IImmppaacctt  oonn  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg    

  
PPAARRTT  --  CC    
IINNVVEESSTTMMEENNTT  DDEECCIISSIIOONNSS  AANNDD  PPRROOJJEECCTT  CCOONNTTRROOLL  

  

1133..  IInnvveessttmmeenntt  AApppprraaiissaall  TTeecchhnniiqquueess  
  SSeelleeccttiioonn  ooff  iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall  tteecchhnniiqquuee  

ccoommppaattiibbllee  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonn  oobbjjeeccttiivveess  
  RRiisskk  aanndd  UUnncceerrttaaiinnttyy  
  CCoouurrsseess  ooff  aaccttiioonn  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  rreessuulltt  ooff  

iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall  
  IImmppaacctt  ooff  nnoonn--ffiinnaanncciiaall  ffaaccttoorrss    
  LLiimmiittaattiioonnss  ooff  aapppprraaiissaall  tteecchhnniiqquueess    
  DDrraafftt  aann  iinnvveessttmmeenntt  ppllaann  ffoorr  aa  ggiivveenn  bbuussiinneessss  

sscceennaarriioo  
  

1144..  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  
  EEvvaalluuaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  

pprroojjeeccttss  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt::  BBaassiiss  aanndd  RRiisskk  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt::  AApppprraaiissaall  
  IImmppaacctt  ooff  ttaaxx  aanndd  iinnffllaattiioonn  oonn  ffiinnaanncciinngg  ooppttiioonnss  aanndd  

eeffffeecctt  oonn  ccoorrppoorraattee  rreeppoorrttiinngg  
  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee  aassppeeccttss  

ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaallss  
  EEvvaalluuaattee  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  ooff  sseett  uuppss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aa  

mmuullttiinnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn  
  AAffffeecctt    ooff  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn  oonn  ssoocciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt    
  IImmppaacctt  ooff  eexxcchhaannggee  ccoonnttrrooll  oonn  ffiinnaanncciinngg  ddeecciissiioonnss    
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1155..  SSppeecciiffiicc  IInnvveessttmmeenntt  AApppprraaiissaall  SScceennaarriiooss  
  CCaappiittaall  RRaattiioonniinngg  
  EEqquuiivvaalleenntt  AAnnnnuuaall  CCoosstt  
  RReeaall  OOppttiioonnss  
  AAddjjuusstteedd  PPrreesseenntt  VVaalluuee  
  AAlllloowwiinngg  ffoorr  iinnffllaattiioonn          
  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn  ttoo  

cchhaannggeess  iinn  iinnppuutt  ffaaccttoorrss  
  RRiisskk  aaddjjuusstteedd  WWAACCCC  
  RRiisskk  AAddjjuusstteedd  ddiissccoouunntt  RRaattee  bbyy  uussiinngg  pprroojjeecctt  

ggeeaarriinngg  
  

1166..  CCoonnttrrooll  ooff  IInnvveessttmmeenntt  PPrroojjeeccttss  
  IInnvveessttmmeennttss  aanndd  PPrroojjeeccttss  
  FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy  
  PPrroojjeecctt  CCoonnttrrooll  
  IInnvveessttmmeenntt  PPeerrffoorrmmaannccee  
  PPoosstt‐‐CCoommpplleettiioonn  AAuuddiittss  

  
1177..  BBuussiinneessss  VVaalluuaattiioonnss  

  RReeaassoonnss  ffoorr  VVaalluuaattiioonnss  
    AAddvvaannttaaggeess,,  DDiissaaddvvaannttaaggeess  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  ooff  eeaacchh        

mmeetthhoodd  ooff  vvaalluuaattiioonn  
  AAsssseett  VVaalluuaattiioonn  bbaasseess  
  EEaarrnniinngg  VVaalluuaattiioonn  bbaasseess  
  DDiivviiddeenndd  VVaalluuaattiioonn  bbaasseess  
  CCaasshh  FFllooww  VVaalluuaattiioonn  MMeetthhoodd  
  VVaalluuaattiioonn  iissssuueess  

  
1188..  AAmmaallggaammaattiioonnss  aanndd  RReessttrruuccttuurriinngg  

  PPrroocceessss  ooff  aammaallggaammaattiioonn  aanndd  rreessttrruuccttuurriinngg  
  MMeerrggeerrss  aanndd  AAccqquuiissiittiioonnss,,  DDeemmeerrggeerr,,  SSppiinn  ooffff,,  

MMBBOO,,  DDiivveessttmmeenntt  aanndd  bbuuyy  bbaacckk  ooff  oowwnn  sshhaarreess  
  CCoonndduucctt  ooff  aa  TTaakkeeoovveerr  
  NNaattuurree  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  lleevveerraaggee  bbuuyy  oouutt  
  PPaayymmeenntt  MMeetthhooddss  
  VVaalluuaattiioonn  ooff  MMeerrggeerrss  aanndd  AAmmaallggaammaattiioonnss  
  RReegguullaattiioonn  ooff  AAccqquuiissiittiioonnss  
  PPoosstt‐‐AAccqquuiissiittiioonn  IInntteeggrraattiioonn  
  IImmppaacctt  ooff  MMeerrggeerrss  aanndd  AAccqquuiissiittiioonn,,  DDeemmeerrggeerrss,,  

SSppiinn  ooffff,,  MMBBOO,,  DDiivveessttmmeenntt  aanndd  bbuuyy  bbaacckk  ooff  oowwnn  
sshhaarreess  oonn  SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ccoorrppoorraattee  rreeppoorrttiinngg  

  VVeennttuurree  CCaappiittaall  
  EExxiitt  SSttrraatteeggiieess  

  

PPAARRTT  --  DD        
MMAANNAAGGIINNGG  SSHHOORRTT--TTEERRMM  FFIINNAANNCCEE    

  
1199..  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt  

  WWoorrkkiinngg  ccaappiittaall  ccyyccllee  aanndd  rraattiiooss  
  RRoollee  ooff  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  FFiinnaanncciiaall  

MMaannaaggeemmeenntt  
  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt  

TTeecchhnniiqquueess    
  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  

sshhoorrtt--tteerrmm  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ffiinnaanncciinngg    
      RRiisskk  aarriisseess  ffrroomm  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt    &&  

hhooww  ttoo  mmiittiiggaattee  tthheemm  
  

2200..  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    

  
2211..  CCaasshh  MMaannaaggeemmeenntt  

  BBuuddggeettiinngg  ffoorr  bboorrrroowwiinnggss  
  OOvveerrddrraaffttss    
  LLooaannss    
  TTrraaddee  ppaayyaabblleess  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  ffiinnaannccee    
  mmeetthhooddss  ooff  EExxppoorrtt  ffiinnaanncciinngg  
  CCaasshh  ssuurrpplluusseess    
  CCaasshh  iinnvveessttmmeennttss::  bbaannkk  aanndd  bbuuiillddiinngg  ssoocciieettyy  

AAccccoouunnttss  
  MMaarrkkeettaabbllee  sseeccuurriittiieess::  pprriicceess  aanndd  iinntteerreesstt  rraatteess    
  OOtthheerr  ttyyppeess  ooff  iinnvveessttmmeenntt    

  
2222..  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    

  
TTEEAACCHHIINNGG  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY::  TThhee  ffaaccuullttyy  iiss  aaddvviisseedd  ttoo  tteeaacchh  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  mmooddee  ooff  ccaassee  ssttuuddiieess  bbaasseedd  oonn  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  aanndd  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  aapppprrooaacchh..  
  
RREECCOOMMMMEENNDDEEDD  BBOOOOKKSS  

CCOORREE  RREEAADDIINNGGSS  

TTIITTLLEE    AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

CCIIMMAA,,  UUKK  SSttuuddyy  TTeexxtt  ------  BBPPPP  

RReelleevvaanntt  SSttuuddyy  TTeexxtt    ------  KKaappllaann  PPuubblliisshhiinngg..  

FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  PPoolliiccyy    JJaammeess  CC..  VVaann  HHoorrnnee  PPrreennttiiccee  HHaallll  //  PPeeaarrssoonn  //  FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess  

FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt  II..MM..  PPaannddeeyy  VViikkaass  PPuubblliisshhiinngg  HHoouussee  

FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt::  TThheeoorryy  aanndd  PPrraaccttiiccee  EEuuggeennee  FF..  BBrriigghhaamm  //  MMiicchhaaeell  CC..  EEhhrrhhaarrddtt  SSoouutthh  WWeesstteerrnn  //  TThhoommssoonn  

MMaannaaggeemmeenntt  AAccccoouunnttiinngg  FFiinnaanncciiaall  SSttrraatteeggyy  PPBBPP  PPrrooffeessssiioonnaall  BBuussiinneessss  PPuubblliiccaattiioonnss,,  LLaahhoorree..  

AADDDDIITTIIOONNAALL  RREEAADDIINNGG  

FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt    MM..YY  KKhhaann  //  PP..KK  JJaaiinn  TTaattaa  MMcc--GGrraaww--HHiillll    

  
  


