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Problemi 1 

 

a) Cilët janë 4 kagoritë e mëdha (kryesore) të koeficientëve financiar (listo dhe shpjego)? (10 pikë) 

 
b) Shpjego në detaje normën e kthimit mbi ekuitetin (ROE)?. (5 pikë) 
 
 
c) Cilët janë koeficientët kryesorë të investimit të aksionarëve (listo dhe shpjego)? (5 pikë) 
 
 
d) Shpjego në detaje tregjet e kapitalit? (5 pikë)  
 

(Total: 25 pikë) 

 
 

  



Zgjidhja e problemit 1 

(a) 

Koeficientët mund të grupohen në katër kategoritë e mëposhtme: 

 Koeficientët e fitim - prurjes dhe kthimit 

 Borxhi dhe leva financiare 

 Likuiditeti 

 Koeficientët e investimeve të aksionarëve (' koeficientët e tregut të 

këmbimit të aksioneve'). 

Çelësi i përftimit të informacioneve shtesë prej analizës së koeficientëve është krahasimi: krahasimi i 
koeficientëve për disa periudha brenda për brenda të njëjtit biznes për të vlerësuar nëse biznesi është 
duke u përmirësuar ose duke degraduar, dhe krahasimi i koeficientëve midis bizneseve të ngjashme për 
të parë nëse kompania të cilën po analizoni është më mirë ose më keq se sa mesatarja brenda për brenda 
sektorit në të cilin biznesi zhvillon veprimtarinë. 

 

(b) 

Një masë tjetër e performancës së përgjithshme të firmës është norma e kthimit mbi ekuitetin. Në të 
krahasohet fitimi neto pas tatimit me ekuitetin që aksionarët kanë investuar në firmë. 

Ky koeficient tregon fuqinë e realizimit të fitimit të investimeve të regjistruara në librin e aksionarëve dhe 
mund të përdoret për të krahasuar dy firma në të njëjtën industri. Një normë e lartë e kthimit mbi ekuitetin 
tregon se shpenzimet e firmës menaxhohen mirë bashkë me aftësinë e saj për të investuar në projekte fitim 
- prurëse. Megjithatë, norma e lartë e kthimit mbi ekuitetin, në të njëjtën kohë, mund të tregojë një nivel më 
të lartë të financimit me anë të borxheve (levën financiare) gjë e cila shoqërohet me një rrezik më të lartë. 

 

(c) 

Për të vlerësuar normën e kthimit të investimeve të bëra nga investuesit, mund të përdoren tregues të tillë 
si norma e kthimit të dividendëve, FPA / EPS, Koeficienti P / E dhe koeficienti i mbulimit të dividendëve. 

Normat e kthimit për aksionarët përftohen në formën e dividendëve të marrë dhe / ose fitimeve kapitale prej rritjeve 
të vlerës së tregut të aksioneve. Kompanitë kanë mundësinë të mbledhin fonde, pra të financohen vetëm 
kur investuesit mendojnë se norma e pritshme e kthimit të investimit në fjalë është e kënaqshme, e parë kjo 
nga këndvështrimi i rreziqeve që investuesit janë duke ndërmarrë. Kështu pra duhet të mbajmë parasysh 
mënyrën se si investuesit vlerësojnë kompanitë. Do të përqendrohemi mbi kompanitë e regjistruara në 
bursë. 

Informacionet të cilat kanë të bëjnë me çmimet e tregut dhe normat e kthimit mund të përftohen prej 
informacioneve të publikuara nga vetë bursat [për këmbimin e aksioneve], dhe sidomos prej koeficientëve 
të caktuar të bursës [së këmbimit të aksioneve].  



 

Dividendi bruto është dividend i paguar plus kreditimet [shpenzimet] përkatëse për tatimet. Në këtë rast 
preferohet norma bruto e kthimit të dividendëve në vend të normës neto të kthimit të dividendëve, në 
mënyrë që investuesit të mundtë bëjnë një krahasim të drejt për drejtë me normën e kthimit të interesit prej 
kapitalit të huazuar dhe bonot e thesarit të shtetit.  

 

 

 

Koeficienti çmim / fitim (P / E) është masa më e rëndësishme për vlerësimin e vlerës relative të një aksioni. 
Vlera e koeficientit P / E pasqyron vlerësimin e bërë prej tregut për vlerën e parashikuar të aksionit. Ky 
është një koeficient shumë i rëndësishëm për arsye se ai ka të bëjë me dy çështje kyçe për investuesit, 
çmimin e tregut të një aksioni dhe kapacitetin e tij për të realizuar fitime.  

 

 

(d) 

Tregjet e kapitalit janë tregje në të cilat kërkohet dhe ofrohet financim afat - gjatë, në formën e 
instrumenteve financiare afat – gjata, të tilla si aksionet dhe bonot [fletë - obligacionet] e korporatave. 

Në Mbretërinë e Bashkuar, tregjet kryesore kapitale janë: 

(a) Bursa për këmbimin e letrave me vlerë 'tregu kryesor' (për kompanitë që janë tërësisht të regjistruara në 
bursën për këmbimin e letrave me vlerë) 

(b) Për tregtuesit e ‘dorës së dytë’ të cilët janë më pak të rregulluar [me rregullore] Tregu i Investimeve 
Alternative – TIA (Tregu i Investimeve Alternative - TIA)  

Bursa për këmbimin e letrave me vlerë është në të njëjtën kohë tregu në të cilin tregtohen letrat me vlerë 
të qeverisë [bonot e thesarit të shtetit].  

Pjesëmarrësit e ndryshëm në tregjet e kapitalit janë Individët, Qeveria, Firmat. 
   



        Problemi 2        
 

Ndërmarrja ABC është duke shqyrtuar dy propozime për investimeve kapitale. Të dy propozimet janë 
për produkte të ngjashme dhe të dyja pritet të vazhdojnë për 4 vjet. Vetëm njëri nga propozimet mund të 
pranohet. 

Janë në dispozicion edhe informacionet e mëposhtme. 
 Fitimi / (humbja) 
 Propozimi A Propozimi B 
 €       €       
Investimi fillestar 46,000 46,000 
Viti 1 6,500 4,500 
Viti 2 3,500 2,500 
Viti 3 13,500 4,500 
Viti 4 (1,500) 14,500 
Vlera e vlerësuar e hekurishteve në   
fund të vitit 4 4,000 4,000 

Zhvlerësimi llogaritet me metodën drejt - vizore. 

Kompania vlerëson se kostoja e saj e kapitalit është 20% në vit. 
 Faktori i 
 skontimit 
Viti 1 0.833 
Viti 2 0.694 
Viti 3 0.579 
Viti 4 0.482 

 

Kërkohet: 

(a) Llogaritni elementet e mëposhtme për të dyja propozimet. 

(1) Periudhën e ri - pagimit (ose të shlyerjes) deri në një shifër pas presjes dhjetore (7 pikë) 
(2) Normën mesatare të kthimit mbi kapitalin e përdorur        (8 pikë) 

(b) Jepni së paku 2 përparësi dhe 2 të meta për secilën nga metodat e vlerësimit të përdorura në (a) më 
sipër. (5 pikë) 

(c)       Krahaso metodën e vlerës neto të tanishme (VTN) dhe atë të normës së brendshme të kthimit 
(NBK).                                                                                                                                     (5 pikë) 

 
                                                              (Totali: 25 pikë) 

  



Zgjidhja e problemi 2 

(a) Zhvlerësimi duhet së pari t`I shtohet fitimit të vitit, për të arritur deri te rrjedha e parasë së 
gatshme për vitin. 

Zhvlerësimi   =  
itev4

$4,000mbetur e Vlera $46,000fillestar Investimi −∫
  =  €10,500 

 Propozimi A Propozimi B 
 Rrjedha 

vjetore e 
parasë 

Rrjedha 
kumulative e 

parasë 

Rrjedha 
vjetore e 
parasë 

Rrjedha 
kumulative e 
parasë 

Viti      
 €      €     €      €      
 0 (46,000) (46,000) (46,000) (46,000) 
 1 17,000 (29,000) 15,000 31,000 
 2 14,000 (15,000) 13,000 (18,000) 
 3 24,000 9,000 15,000 (3,000) 
 4 9,000 18,000 25,000 22,000 
 4 4,000 22,000 4,000 26,000 

(1) Propozimi A 

Periudha e ri pagimit = 2 + 






 × vit1
24,000
15,000 = 2.6 vite 

Propozimi B 

Periudha e ri pagimit = 3 + 






 × vit1
25,000
3,000 = 3.1 vite 

(2) Kthimi në kapitalin e angazhuar (KNKA) është llogaritur duke përdorur fitimin e dhënë në 
ushtrim.  

Investimi mesatar = 
2

4,00046,000+  = 25,000 

Propozimi A 

Fitimi mesatar = 
4

)500,1500,13500,3500,6$( −++  = 
4
000,22$  = €5,500 

KNKA në investimin mesatar = 
$25,000
$5,500  × 100% = 22% 

Propozimi B 

Fitimi mesatar = 
4

)500,14500,4500,2500,4$( +++  = 
4
000,26$  = €6,500 

KNKA në investimin mesatar =  
$25,000
$6,500  × 100%  =  26% 



(b) Dy përparësitë e secilës metodë janë përshirë më poshtë. 

Periudha e ri pagimit 

(1) Është e lehtë të kalkulohet. 

(2) E mban likuiditetin duke preferuar rrjedha të hershme të parasë. 
(3) E përdor rrjedhën e parasë së gatshme në vend të fitimineve të paarsyeshme të kontabilitetit. 
(4) E zvogëlon rrezikun duke preferuar rrjedha të hershme të parasë. 

Kthimi në kapitaline  angazhuar 

(1) Përdor fitimet e kontabilitetit 
(2) Kuptohet nga menaxherët jo-financiar.       

(3) Është metodë e matjes e përdorur nga analistë të jashtëm e 
 
 

(c)  

Përmbledhje e krahasimit VTN / NPV dhe NBK /IRR 

(a) Në rastet kur karakteristikat e rrjedhjeve të arkës janë konvencionale të dyja metodat japin të njëjtat 
vendime pranimi ose refuzimi. 

(b) Metoda NBK / IRR kuptohet më lehtë . 

(c) Nga ana teknike VTN / NPV – ja është më superiore në krahasim me NBK / IRR – në dhe më e 
thjeshtë për t’u llogaritur. 

(d) NBK / IRR – ja dhe KPKP / ROCE mund të ngatërrohen me njëra tjetrën. 

(e) NBK / IRR – ja nuk mban parasysh madhësinë relative të investimeve. 

(f) Në rastet kur karakteristikat e rrjedhjeve të arkës nuk janë konvencionale, mund të dalin në pah disa 
NBK / IRR të cilat duhet të mbahen parasysh prej marrësve të vendimeve në mënyrë që të 
shmangen mundësitë e marrjes së vendimeve të gabuara. 

(g) Metoda VTN / NPV është superiore për qëllim të renditjes së projekteve që përjashtojnë njëri tjetrin 
(reciprokisht përjashtuese), kuptohet sipas shkallës së tërheqjes. 

(h) Supozimi i ri – investimit mbi të cilin mbështetet metoda NBK / IRR shpesh nuk mund të zbatohet në 
praktikë. 

(i) Në rastet kur normat e skontimit pritet të ndryshojnë nga njëra tjetra gjatë jetës së projektit, ndryshime 
(variacione) të tilla mund të inkorporohet shumë thjeshtë në llogaritjet e VTN / NPV – së , por jo 
në llogaritjet e NBK / IRR – së . 

(j) Pavarësisht prej epërsive që ka metoda VTN / NPV mbi metodën NBK / IRR, metoda NBK / IRR 
përdoret gjerësisht në praktikë. 

  



 

Problemi 3 
 

ABC ka identifikuar gjashtë investime të mundshme kapitale, por kompania ka në dispozicion për të 
shpenzuar një shumë totale prej vetëm €620,000. Projektet nuk janë të ndashme dhe nuk mund të shtyhen deri 
në një periudhë të ardhshme.  

Hyrjet e pritshme neto të parasë së gatshme (përfshirë vlerat mbetëse) 

Projekti Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Viti 5 Investimi 
fillestar 

 €       €       €       €       €       €       
 A 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 246,000 
 B 75,000 87,000 64,000   180,000 
 C 48,000 48,000 63,000 73,000  175,000 
 D 62,000 62,000 62,000 62,000  180,000 
 E 40,000 50,000 60,000 70,000 40,000 180,000 
 F 35,000 82,000 82,000   150,000 

 

Projektet A dhe E përjashtojnë njëra tjetrën. Besohet se të gjitha projektet kanë karakteristika të ngjashme 
të rrezikut për sa i takon investimeve aktuale kapitale të kompanisë. 

 

Të gjitha fondet e tepërta mund të investohen në tregjet e parave për të përftuar një normë kthimi prej 9% 
në vit. Mund të supozohet se tregjet e parave janë tregje efikase.  

Kostoja e kapitalit është 12% në vit. 

 

Kërkohet: 

 

(a) (i) Llogaritni  vlerën e pritshme neto të realizueshme për secilin nga gjashtë projektet. 

(ii) Llogaritni indeksin e fitim – prurjes së pritshme që ka të bëjë me secilin nga gjashtë projektet. 

(iii) Renditini projektet sipas të dyja këtyre metodave të investimeve. Shpjegoni shkurtimisht se 
pse këto renditje mund të jenë të ndryshme.                      (12 pikë) 

(b)   Oforjini ABC këshilla të arsyetuara duke rekomanduar se cilat projekte duhet të zgjedhë. (7 pikë) 
(c)          Listo dhe shpjego mangësitë e metodave RRSA (rrjedhjeve të skontuara të parasë) gjatë vlerësimit  

të projekteve kapitale.                                 (6 pikë) 
 
 

                                                            (Totali: 25 pikë) 
  



Zgjidhja e problemit 3 

(a) Indeski i profitabilitetit do të kalkulohet si përpjesëtim i vlerës së tanishme të rrjedhave neto të 
parasë së gatshme kapitalit fillestar të investuar. 

  Rrjedha e 
parasë së 
gatshme 

Faktori 
diskontues 

Vlera e 
tanishme 

Indeksi I 
profitabilitetit 

 Viti   12%   
   €        €       
Projekti A 1–5  70,000 3.605  252,350 252,350 
 0   (246,000) 1.000  (246,000)  246,000 
    VNT =      6,350 = 1.026 
      
Projekti B 1  75,000 0.893  66,975  
 2  87,000 0.797  69,339  
 3  64,000 0.712   45,568  
     181,882   181,882 
 0   (180,000) 1.000  (180,000)  180,000 
    NPV =      1,882 = 1.010 
      
Projekti C 1  48,000 0.893  42,864  
 2  48,000 0.797  38,256  
 3  63,000 0.712  44,856  
 4  73,000 0.636    46,428  
     172,404  172,404 
 0   (175,000) 1.000  (175,000)  175,000 
    NPV =     (2,596) = 0.985 
      
Projekti D 1–4  62,000 3.037  188,294    188,294 
 0   (180,000) 1.000  (180,000)  180,000 
    NPV =      8,294 = 1.046 

 

Renditja NPV Indeksi I 
profitabilitetit 

1st D D 
2nd A F 
3rd E E 
4th F A 
5th B B 
6th C C 

Renditja ndryshon për shkak se investimi fillestar i kapitalit ndryshon ndryshon. VNT tregon 
përfitimet absolute nga projekti, përderisa indeksi i profitabilitetit peshone  perfitimet duke u 
bazuar në madhësiën e projektit. 



(b) Projekti C vie i gjashti dhe i fundit në rednitje duke u bazuar në të dyja VNT dhe indeksin e 
profitabilitetit. Ai ka VNt negative dhe nuk duhet të ndërmerret. 

Banden  nuk mund të ofrojë të ndërmerren më shumë se tri projekte, duke patur maksimum 
capital në dispozicion prej €620,000. Nuk duhet ndërmarrë projekti C dhe nuk mudn të ndërmerret 
A dhe E njëherësh.Mundësitë e ndryshme të mundshme janë si më poshtë.  

Investimi fillestar  

Projekti Në total NPV në total 
 €      €      
D, F, E 510,000 18,777 
D, F, A 576,000 19,637 
D, F, B 510,000 15,169 
D, E, B 540,000 15,666 
D, A, B 606,000 16,526 
F, A, B 576,000 13,225 
F, E, B 510,000 12,365 

Banden  nuk duhet të investojë në asnjë fond të tregjet e parasë, për arsye se kthimi do të jetë vetëm 
9% pa dhe kosto e kapitalit për Banden është më e lartë, me 12% pa. 

Supozohet që kompania nuk ka nevojë të përdorë më shumë fonde se sa që ka nevojë dhe andaj nuk 
do të ketë fonde shtesë të cilat duhet të investohen diku. 

Rekomandimi. Kompania duhet të përdorë €576,000 dhe të investojë në projektet D, F and A. 

(c) Kur ekziston ndarje e kapitalit, nuk ka capital të mjaftueshëm që të investohet në të gjitha projektet 
të cilat kanë VNT positive, kur VNt e tyre llogariten duek diskontuar rrjedhat e vlerësuara të parasë 
në koston e kapitalit të kompanisë.Drejtori financiar është I saktë ën teori duek thënë që kosto e 
kapitalti të kompanisë është e papërshattshme.Kosto marxhinale e kapitalit, e cila do të jetë më e 
lartë se kosto e kapitalit të kompanisë, do të jetë më e përhsattshme për të kalkuluar VNT e projektit 
dhe për të vendosur se cili projekt pordhon kthim më të lartë, duke I ditur kufizimet e kapitalit. 

Megjtithatë kosto marxhinale e kapitalit nuk mund të kalkulohet lehtë dhe mënyrë më praktike është 
të kalkulohet VNT e secilit projekt duke përdorur koston normale të kapitalit dhe pasatj të renditen 
projektet si në pjesët (a) dhe (b) të kësaj detyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemi 4 

Drejtorët menaxhues të tre kompanive fitim – prurëse të regjistruara  në bursë diskutojnë për sa i takon 
politikave të dividendëve të kompanive të tyre në një drekë biznesi. 

Kompania A qëllimisht nuk ka paguar dividendë për pesë vitet e fundit. 

Kompania B gjithmonë paguan si dividend 50% të fitimeve pas tatimeve. 

Kompania C ruan një normë të ulët por konstante të dividendëve për aksion (pasi bën korigjimet për 
indeksin e përgjithshëm të çmimeve), dhe ofron emetime të rregullta kupon dhe koncesione të 
aksionarëve. 

Secili drejtor menaxhues është i bindur se politika e kompanisë së tij është duke maksimizuar pasurinë e 
aksionarëve. 

 

Kërkohet: 

(a) Diskutoni përparësitë dhe pengesat që shkaktojnë politikat alternative të dividendëve të të treve, dhe 
rrethanat nën të cilat secili drejtor menaxhues mund të ketë të drejtë të besojë se politika e dividendëve të 
kompanisë së tij është duke maksimizuar pasurinë e aksionarëve. Tregoni qartazi të gjitha supozimet që 
bëni.              (15 pikë) 

 

(b) Shpjegoni faktorët që kanë ndikim mbi politikat e dividendave.                                  (10 pikë) 

 
 
           (Total: 25 pikë) 

  



Zgjidhja e problemi 4 

 

a)  

Politika e A 

Kompania A, e cila me qëllim I ka ikur pagesës së dividentës në pesë vitet e fundit, është duke e ndjekur 
politikën për rritje të shpejtë të kompanisë. Të gjitha fitimet pas ttaimeve janë duke u riinvestuar në 
biznesin e kompanisë. Duke adoptuar këtë strategji, Kompania A zvogëlon në minimum nevojat e tyre për 
të rritur kapitalin e ri nga tregjet. Kostot e emetimit eliminohen ose zvogëlohen dhe kompania ka 
fleksibilitet në programin e  vet të investimeve pasi që marrja e vendimeve nuk është e varur nga marrja e 
pëlqimit të tregut. Në vazhdim, pasiqë kompania ka politikë të lartë të investimeve, detyrimet ndaj 
tatimeve mund të jenë të ulëta.  

Politika e B 

Në shikim të parë politika e ndërmarrë nga kompania B, për të shpërndarë 50% të fitimit pas tatimeve, 
duket se I ofron aksionarëve parashikueshëmri. Në fakt, megjithatë me ndryshimet në fitimet operative të 
kompanisë dhe me ndryshimet në tatime mund të ndryshojë edhe fitimit pas tatimit. Duke zvogëluar 
dividendën e kompanisë së listuar normalisht shkakton që çmimi i aksioneve të bie, pasi që tregu merr këtë 
si dyshim të mundshëm për profitabilitetin e ardhëshëm të kësaj kompanie. Por, sa më e matur dhe e 
parashikueshme të jetë biznesi i kompanisë, aq më e lartë është cilësia e politikës së dividendës. Biznesi I 
matur zakonisht ka nevojë për më pak kapitali të ri të investuar sesa biznesi në rritje dhe andaj niveli i lartë 
i dividentës është I arsyeshëm. Fitimet e shpërndara i lejojnë aksionarëve të bëjnë disa korrigjime në 
rrezikun dhe kthimin e fitimeve të portofolios së tyre pa shkaktuar kostot e transaksionit të blerjes dhe 
shitjes. 

Politika e C 
Politika e kompanisë C bie në mes të atyre të A dhe B duke llogaritur në pagesën e dividendës, megjithëse 
e vogël. Parshikueshmëria e dividendës do të mirëpritet nga ana e personave të përfshirë, meqë kjo u 
mundëson atyre të bëjë planet e tyre me më shumë siguri se sa që do të ishte e mundur. Kjo gjithashtu i jep 
C-së një pjesë të përparësive të A-së; fitimet e mbajtura mund të përdoren si burim kryesor i kapitalit 
investues. Deri në atë shkallë që ato janë relevante, lëshimi i kuponave me gjasë do të rrisin vlerën e tregut 
të një kompanie, meqë ato shpesh bëhen për të rritur tregtueshmërinë e aksioneve.Koncesionet e 
aksionarëve janë thjeshtë një mjet i tërheqjes së aksionarëve të vegjël të cilët mund të përfitojnë personalisht 
prej tyre, dhe të mos kenë ndonjë ndikim në politikën e dividendës. 

Ndikimi në aksionarët 

Përveç shikimit të qarkullimeve të parasë së gatshme të secilës kompani, ne duhet të rishikojmë gjithashtu 
edhe ndikimin e këtyre politikave të dividendëve në pasurinë e mëvonshme tatimore të aksionarëve. 
Aksionarët mund të ndahen në grupe të klientelave. Klientelat e ndryshme mund të tërhiqen për të 
investuar në secilën prej tri firmave, varësisht në situatën e tyre tatimore. Ja vlen të përmendet se një 
klientelë është po aq e mirë sa edhe tjetra në termet e vlerësimit që ajo nënkupton për një firmë. 

Kompania A do të ishte veçanërisht tërheqëse për individët të cilët nuk kërkojnë një rrjedhë të të hyrave 
nga investimi i tyre dhe të preferojnë të sigurojnë një kthim përmes rritjes së kapitalit. Klientela e kompanisë 
B preferon një proporcion më të lartë të kthimit të tyre në formë të të hyrave, edhe pse ajo nuk do të ishte e 
hyrë në të cilën ata mbështeten meqë kjo mund të dallojë prej viti në vit. Fondet e përjashtuara tatimore, siç 



janë ondet pensionale janë indiferente ndërmjet kthimeve në formë të të hyrave ose kapitalit dhe mund të 
investojë në B meqë u nevojitet një qarkullim i të hyrave për të përmbushur obligimet e tyre ditore. Një 
portofol i madh, i larmishëm do të reduktonte efektin e llojllojshmërisë në dividendë. Kompania C ka më 
shumë gjasë të ankohet ndaj investitorit privat meqë shumica e kthimit është në formë të rritjes së kapitalit 
dhe ekzistojnë edhe rritje të kapitalit dhe ekzistojnë edhe koncesione të aksionarëve, gjithashtu.  
Kështu që, secila kompani mund të maksimizojë pasurinë e aksionarëve të saj. Nëse teoricienët kanë të 
drejtë, A, B dhe C të gjitha maksimizojnë pasurinë e aksionarëve sepse vlera e kompanive nuk afektohet 
nga politika e dividendës. Në mënyrë alternative, secili grup i aksionarëve të kompanisë mund të favorizojë 
politikën e kompanisë (dhe kështu politika e kompanisë së tyre maksimizohet) sepse politika e dividendës 
është e mirëfilltë për pozitën e tyre tatimore dhe kështu maksimizon kthimet e tyre pastatimore. 

 

b) 

Bashkë me kërkesat për financim, vendimet për sa i takon faktit se ç’pjesë e fitimeve të një kompanie do të 
duhet të mos shpërndahen, dhe sa i duhet paguar aksionarëve, do të influencohen prej: 

(a) Nevojës për të ruajtur nivelin e fitim - prurjes (Dividendët paguhen prej fitimeve, dhe një kompani jo – 
fitim – prurëse nuk mund të paguajë kurrë dividendë prej fitimeve të mbajtura që i ka realizuar në të 
kaluarën). 

(b) Ligji mbi fitimet e shpërndashme (Ligji mbi Korporatatat mund të kërkojë që kompanitë të paguajnë 
dividendë vetëm prej fitimeve neto të akumuluara dhe të realizuara, sicc ndodh në Mbretërinë e Bashkuar). 

(c) Qeveria e cilat mund të imponojë kufizime të drejt për drejta mbi shumën e dividendëve që mund të 
paguajë një kompani. (Në Mbretërinë e Bashkuar në vitet 1960 një gjë e tillë u vendos në zbatim si pjesë e 
një politike për çmimet dhe të ardhurat). 

(d) Kufizimet për pagesat e dividendëve që mund të imponohen prej marrëveshjeve për kredi. 

(e) Efekti i inflacionit, dhe nevoja për të mbajtur disa fitime për vetë biznesin vetëm për të ruajtur të 
pandryshueshëm kapacitetin e tij operacional. 

(f) Niveli i levës financiare të kompanisë (në rast se kompania kërkon financime shtesë, burimet e fondeve 
të përdorura duhet të kërkojnë një ekuilibër midis financimit me anë të ekuitetit dhe borxheve). 

(g) Pozicioni i likuiditetit të kompanisë (Dividendët janë pagesa me para të gatshme, dhe kompania duhet 
të ketë para të gatshme të mjaftueshme për të paguar dividendë nëse i deklaron ato). 

(h) Nevoja për të ri - paguar borxhet në të ardhmen e afërt. 

(i) Lehtësia me të cilën kompania mund të mbledhë financime shtesë prej burimeve të tjera prej fitimeve të 
pashpërndara (Kompanitë e vogla të cilat e kanë të vështirë të gjejnë financim do të duhet të mbështeten 
më shumë mbi fitimet e pashpërndara se sa kompanitë e mëdha). 

(j) Efekti i sinjaleve që dërgon shpërndarja e dividendëve ndaj aksionarëve dhe tregjeve financiare në 
përgjithësi – shikoni më poshtë. 


