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2.3 Maximize profitability 

Profitability, in this reference may be the return earned on the total assets of the company. 

The success of the company usually depends on its returns earned, keeping the liquidity 

prospects in view. Usually, it is a difficult task to trade off between the liquidity and 

profitability, as the conservative policy of working capital may ensure sound liquidity but 

endangers the profitability. On the other hand, aggressive policy helps in making profits but 

the liquidity is not promised. Before deciding an appropriate level of working capital 

investment, a firm’s management has to evaluate the tradeoff between expected profitability 

and the risk that it may be unable to meet its financial obligations. The investment of excess 

cash, minimization of inventories, speedy collection of receivables, and elimination of 

unnecessary and costly short-term financing all contribute to the maximization the 

profitability.  

دآوری  3. 2 به حداکثر رساندن سو

سودآوری در این مرجع، بازده دریافت شده کل دارایی ھای شرکت می باشد. موفقیت شرکت معموالً 
به بازده ھای کسب شده بستگی دارد. معموالً رابطه جانشینی بین نقدینگی و سودآوری وظیفه ای 

سخت و دشوار می باشد، چرا که سیاست محافظه کارانه سرمایه در گردش از نقدینگی درست 
اطمینان حاصل می کند اما سودآوری را به مخاطره می اندازد. از طرف دیگر، سیاست متحورانه به 

سودآوری کمک می کند اما این مسئله در مورد نقدینگی صدق نمی کند. قبل از تصمیم گیری در مورد 
یک سطح مناسب از سرمایه گذاری سرمایه در گردش، مدیریت شرکت باید رابطه جانشینی بین 
سودآوری مورد انتظار و ریسک عدم تامین تعھدات مالی را ارزیابی نماید. سرمایه گذاری وجه نقد 

اضافی، به حداقل رساندن موجودیھا، جمع آوری سریع دریافتنی ھا، و حذف تامین مالی کوتاه مدت 
. ھزینه بر و غیر ضروری، ھمگی به به حداکثر رساندن سودآوری کمک می کنند
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