Europass
Curriculum Vita e
Informacion Personal
Emri / Mbiemri
Adresa/at
Telefoni/at
E-mail/et

Lirola Këri
Rr "Feim Ibrahimi", Apartement privat, Tiranë
Cel personal 068 27 81 870
lirolakeri@gmail.com

Kombësia

Shqiptare

Datëlindja

28 Shtator 1980

Gjinia

F

Datat

Nëntor 2007 - …

Eksperiencë pune
(me kohë të plotë)
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore

Emri dhe adresa e punëdhënësit
Fusha e biznesit apo sektorit

Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Inspektore për Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit
Përditësimi i SKK dhe SNK me ndryshimet e ndodhura dhe paraqitja për diskutim e
miratim nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. Ndjekja e zbatimit në praktikë të SKK
dhe SNK duke evidentuar problemet dhe përgatitur udhëzime për zbatimin e rregullt të
tyre. Përkthimi i materialeve që kanë të bëjnë me kontabilitetin. Pjesëmarrja në
trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit
Rr "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Nr 6, Tiranë
Organizëm profesional, publik dhe i pavarur

Qershor 2006 – Korrik 2007
Analist për krijimin e soft-eve financiarë
Analiste per krijimin e soft–eve financiare, konfigurimi i parametrave dhe testimi i
programit, si dhe suporti prane klientit. Specialiste me kohe te plote ne fushen e
Kontabilitetit te Informatizuar, Programi Alpha dhe te gjithe programet e tjera te
dizenjuara nga kjo firme. Asistence prane disa insitucione buxhetore si Kryeministria,
Ministria e Financave, Ministria e Ekonomise, INSTAT, Bashkia Tirane, Drejtoria e
Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave etj; prane projekteve
te financuara nga Banka Boterore; shume subjekteve private SME.
“Instituti i Modelimeve në Biznes” IMB sh.p.k
Blv "Gjergj Fishta" Pall 4, Shk 8, Ap 45, Tiranë

Fusha e biznesit apo sektorit

Shërbim në fushën e kontabilitetit të informatizuar

Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore

Emri dhe adresa e punëdhënësit
Fusha e biznesit apo sektorit

Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore
Emri dhe adresa e punëdhënësit

Tetor 2005 – Maj 2006
Drejtore e Departamentit të Kontabilitetit
Organizimi i punës së stafit, përgatitja e pasqyrave financiare, përgatitja e raporteve
vjetore për aksionerët, përgatitja e informacionit sipas kontabilitetit të kostos për qëllim
vendimmarrjeje nga drejtimi i njësisë, përgatitja e pasqyrave dhe informacioneve të
ndryshme për përdorues të tjerë shtetëror dhe publik. Monitorimi i realizimit të
objektivave.
"Capital Resources" sh.p.k
Autostrada Tiranë - Durrës, km 11.5
Prodhim / Tregti

Korrik 2004 – shtator 2005
Analist për krijimin e soft-eve financiarë
Specialiste me kohe te plote ne fushen e Kontabilitetit te Informatizuar, Programi
Alpha dhe te gjithe programet e tjera te dizenjuara nga kjo firme. Asistence prane disa
insitucione buxhetore dhe shumë subjekteve private SME
“Instituti i Modelimeve në Biznes” IMB sh.p.k
Blv "Gjergj Fishta" Pall 4, Shk 8, Ap 45, Tiranë

Fusha e biznesit apo sektorit

Shërbim në fushën e kontabilitetit të informatizuar

Eksperiencë pune
(me kohë të pjesshme)

Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Fusha e biznesit apo sektorit

Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Fusha e biznesit apo sektorit

Tetor 2006 - ….
Asistent Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Kontabilitetit
Seminariste në nivelin bachelor për lëndët: Parimet Bazë të Kontabilitetit, dhe
Kontabiliteti Financiar. Titullar i lëndës Prof. Dr. Sotiraq Dhamo
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Rr. “E Elbasanit”, Tiranë
Arsim

Mars 2009 - Qershor 2009
Asistent Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Kontabilitetit
Seminariste në nivelin bachelor për lëndën Etika Profesionale. Titullar i lëndës Prof.
Asc. Dr. Hysen Çela
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Rr. “E Elbasanit”, Tiranë
Arsim
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Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Fusha e biznesit apo sektorit
Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Fusha e biznesit apo sektorit
Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Fusha e biznesit apo sektorit

Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Fusha e biznesit apo sektorit

Datat
Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore
Emri dhe adresa e punëdhënësit

Fusha e biznesit apo sektorit

Mars 2008 - Qershor 2008
Asistent Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Kontabilitetit
Seminariste në nivelin bachelor për lëndën Organizimi i Sistemit Kontabël. Titullar i
lëndës Dr. Rezarta Perri
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Rr. “E Elbasanit”, Tiranë
Arsim
Mars 2005 – Qershor 2006
Asistent Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Financës
Seminariste në nivelin bachelor në lëndën Inestime. Titullar i lëndës Dr. Edlira Luçi
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Rr. “E Elbasanit”, Tiranë
Arsim
Shkurt 2005 - Maj 2005
Asistent Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Kontabilitetit
Seminariste në nivelin bachelor për lëndën Kontabilitet Publik. Titullar i lëndës Prof.
Asc. Dr. Irena Bogdani
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Rr. “E Elbasanit”, Tiranë
Arsim

Tetor 2007 - ...
Asistent Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Kontabilitetit
Lektore dhe seminariste në nivelin bachelor për lëndë: Kontabilitet Kosto dhe Analizë
Financiare
Universiteti “Marin Barleti”
Rr. “Sami Frashëri” Nr. 41, Tiranë
Arsim
Tetor 2010 - Mars 2012
Lektore e jashtme për lëndën e Kontabilitetit Publik dhe Raportimit Financiar
Lektore për lëndën e Kontabilitet Publik dhe Raportimti Financiar
Drejtoria e Përgjithshme e Auditit të Brendshëm
Ministria e Financave
Arsim
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Datat
Titulli i kualifikimit të arritur/marrë

2011
Regjistruar në ciklin e tretë të studimeve, kandidat për titullin “Doktor”

Subjekti kryesor/aftësitë
profesionale të mbuluara/fituara

Aftësi teorike dhe kërkimore në fushën e kotnabilitetit.

Emri dhe lloji i organizatës që ka
ofruar edukimin dhe trajnimin

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Rr Elbasanit, Tiranë

Niveli i klasifikimit kombëtar ose
ndërkombëtar

Në renditjen kombëtare i pari.

Datat
Titulli i kualifikimit të arritur/marrë
Subjekti kryesor/aftësitë
profesionale të mbuluara/fituara

2010
Kontabilist i Miratuar
Aftësi teorike dhe praktike në fushën e kontabilitetit, ndërtimin dhe interpretimin e
pasqyrave financiare

Emri dhe lloji i organizatës që ka
ofruar edukimin dhe trajnimin

Autoriteti i Çertifikimit, Ministria e Financave
Rr Elbasanit, Tiranë

Niveli i klasifikimit kombëtar ose
ndërkombëtar

Në renditje e para.

Datat
Titulli i kualifikimit të arritur/marrë

2006-2008
Master në Kontabilitet

Subjekti kryesor/aftësitë
profesionale të mbuluara/fituara

Aftësi teorike, praktike dhe kërkimore në fushën e kontabilitetit

Emri dhe lloji i organizatës që ka
ofruar edukimin dhe trajnimin

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Rr Elbasanit, Tiranë

Niveli i klasifikimit kombëtar ose
ndërkombëtar

Në renditjen kombëtare i pari. Nota mesatare e studimeve A+

Datat
Titulli i kualifikimit të arritur/marrë

2000 - 2004
Financiar - Kontabilist

Subjekti kryesor/aftësitë
profesionale të mbuluara/fituara
Emri dhe lloji i organizatës që ka

Aftësi teorike, praktike dhe kërkimore në fushën e financës
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
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ofruar edukimin dhe trajnimin
Niveli i klasifikimit kombëtar ose
ndërkombëtar

Në renditjen kombëtare i pari. Nota mesatare e përgjithshme 9.7, e profilit 10

Datat
Titulli i kualifikimit të arritur/marrë
Subjekti kryesor/aftësitë
profesionale të mbuluara/fituara

1995 - 1999
Diplomë të shkollës së mesme të përgjithshme

Emri dhe lloji i organizatës që ka
ofruar edukimin dhe trajnimin

Shkolla e mesme e përgjithshme "Jani Vreto"

Niveli i klasifikimit kombëtar ose
ndërkombëtar

Nota mesatare 10.

Aftësi dhe kompetenca
personale
Gjuha/ët amtare
Gjuhë të tjera
Vet-vlersim
Niveli Evropian (*)

Anglisht
Greqisht

Shqip

Kuptuar, folur dhe shkruar shume mire, mbrotjur TOEFL
Kuptuar, folur dhe shkruar shume mire.

Aftësi dhe kompetenca
organizative

Të punuarit në grup: Në shkollë kam qenë gjithmonë lider në grupin e punës,
koordinoj punët dhe kontrolloj realizimin e tyre në kohë dhe me cilësi. Gjatë punës jam
përpjekur gjithmonë të përfundoj detyrat e caktuara në kohë dhe në mënyrën më të
mirë, jo vetëm për të mos lënë mbrapa edhe trupin e punës por për t’u bërë pjesë
integrale e tyre. Në detyrën time të fundit kam marrë pjesë në organizimin e disa
eventeve të rëndësishme (tryeza të rrumbullakta dhe konferenca shkencore).

Aftësi dhe kompetenca teknike

Kompetenca në fushën e kontabilitetit, si hartuese e pasqyrave financiare dhe si
audituese e tyre. Të tjera kompetenca të fituara gjatë seminareve brenda dhe jashtë
vendit apo tryezave të rrumbullakta me palë interesi për përmirësimin e standardeve
të kontabilitetit dhe bazës ligjore ku ky profesion mbështetet.

Aftësi dhe kompetenca
kompjuterike

Njohuri shumë të mira të paketës "Office" dhe programit të informatizuar të
kontabilitetit "Alpha".

Patentë

Kategoria B

Informacion shtesë
Publikime dhe pjesëmarrje në konferenca kombëtare e ndërkombëtare
“Application of accounting standard for agriculture”, prezantuar në Konferencën
Shkencore Ndërkombëtare “III International Conference on Luca Pacioli in Accounting
History, III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and
Accounting History ”, organizuar nga “The Association of Accounting and Financial
History Researchers – (AAFHR)”, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Stambollit, 19 –
22 Qershor 2013, Stamboll, Turqi.
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“Application of accounting standard for agriculture”, prezantuar në Konferencën
Shkencore Ndërkombëtare “Accounting, Auditing and Financial Reporting”, organizuar
nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 28 – 29 Shtator 2012, Tiranë,
Shqipëri.
“Implmentin IFRS for SME - A Challenge for Albania”, prezantuar ne Koferencën
Shkencore Ndërkombëtare “Economic & Social Challenges 2011- “Globalization and
Sustainable Development”, organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i
Tiranës, 9 – 10 Dhjetor 2011, Tiranë. Shqipëri.
"Analysis of Financial Statements after the Implementation of Accounting Standards”,
prezantuar në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare "Albania through
Implementation of Financial Reporting and Auditing Standards", organizuar nga
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, 08 Tetor 2010, Tiranë, Shqipëri
"Why an SME accounting standard", prezantuar në Konferencën Shkencore
Ndërkombëtare "Economic Policy and EU Integration", organizuar nga UAMD, më 11
Qershor 2010, Durrës, Shqipëri.
"Bankruptcy in Southwest Europe Countries", prezantuar në Konferencën Shkencore
Ndërkombëtare "Economic & Social Challenges and Problems", organizuar nga
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 18 - 19 Dhjetor 2008, Tiranë, Shqipëri.
Botime në revistën shkencore “Economicus 7”

Kualifikime dhe Trajnime
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare Vjetore të Bordit të Standardeve
Ndërkombëare të Kontabilitetit, organizuar më 25 – 26 Tetor 2012, Londer, Angli, ku
kam mbrojtur tezën përse të mos ndryshojë objekti i SNRF për NJVM.
Pjesëmarrje në trajnimin “Train the Trainers for IFRS for SME”, zhvilluar nga Bordi i
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, mundësuar nga Banka Botërore nën
projektin REPARIS, 18-20 tetor 2011, Sarajeve, Bosnjë-Hercegovinë. Pajisur me
dëshmi.
Pjesëmarrje në takimin e zhvillur me Nënkomitetin e Bashkimit Europian për
Shqipërinë mbi 'Internal Market and Competition', organizur më 15 Prill 2011, Bruksel,
Belgjikë
Pjesëmarrje në Seminarin “Edukimi i Profesionistëve Kontabël për rritjen e cilësisë së
raportimit financiar”, organizuar nga UNCTAD dhe IAESB, më 8 Mars 2011, Gjenevë,
Zvicër
Pjesëmarrje në kursin e trajnimit në distancë "Eksperienca Rumune në rishikimin dhe
auditimin e pasqyrave financiare", organizuar nga Banka Botërore, Qendra për
Reformën e Raportimit Financiar, 01 Mars 2011, Tiranë, Shqipëri.
Pjesëmarrje në seminarin "Seminari i Biznesit", organizuar nga KPMG, 24 Shkurt
2011, Tiranë, Shqipëri.
Pjesëmarrje në kursin e trajnimit në distancë "SNRF për Njësitë e Vogla dhe të
Mesme", organizuar nga Banka Botërore, Qendra për Reformën e Raportimit
Financiar, 11 - 12 Nëntor 2010, Tiranë, Shqipëri.
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Pjesëmarrje në seminarin "Mbikqyrja e fondit të pensioneve", organizuar nga DNB
Banka Qëndrore e Hollandës, 15-17 Qershor 2009, Amsterdam, Hollandë.
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare Vjetore të Bordit të Standardeve
Ndërkombëtare të Kontabilitetit,organizuar më 11-12 Shtator 2008, Londër, Angli
Pjesëmarrje në takimin e dytë të grupit të punës "Vlerësimi i impaktit të implementimit
të SNRF-ve në kuadrin rregullator bankar", organizuar nga Shoqata e Bankave të
Shqipërisë, 29 Korrik 2008, Tiranë, Shqipëri.
Pjesëmarrje në takimin e Bordit të Mbikqyrjes së Bankës së Shqipërisë "Interpretimi
mbi momentin e zbatimit të plotë të SNRF-ve për herë të parë", organizuar nga Bordi I
Mbikqyrjes së Bankës së Shqipërisë, 15 Korrik 2008, Tiranë, Shqipëri.
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