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Emri / Mbiemri Elira Hoxha 
Adresa/at Rr "Bul Bajram Curri", Pall 31, Shk 1, Ap 4, Tiranë 

Telefoni/at Tel  zyrë 042 220 499     Cel personal 069 29 19 866 
E-mail/et elira_hoxha@hotmail.com 
Kombësia Shqiptare 

Datëlindja 22 Qershor 1973 
Gjinia F 

  
Eksperiencë pune (me kohë të plotë)  
  

   Datat Qershor 2010 - … 
Pozicioni i mbajtur Drejtor Ekzekutiv 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore 
 

Drejtimi dhe organizimi i punës për përditësimin dhe 
plotësimin e SKK dhe SNK/SNRF. Përfaqësimi i Këshillit 
Kombëtar të Kontabilitetit në raportet e përditshme me 
pjesën tjetër të administratës shtetërore, me entet private 
vendase si dhe me organet dhe organizmat e huaja 
ndërkombëtare. Marrje vendimesh që nuk i përkasin 
administrimit të këtyre raporteve e që nuk janë në 
kompetencë të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit. Shpjegimi, 
interpretimi dhe përgjithësimi i problemeve që dalin nga 
praktika e SKK dhe SNK. Hartimi i buxhetit të Këshillit 
Kombëtar të Kontabilitetit dhe zbatimi i tij. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, Rr "Dëshmorët e 4 Shkurtit", 
Nr 6, Tiranë 

Fusha e biznesit apo sektorit Organizëm profesional, publik dhe i pavarur 
  

   Datat Nëntor 2007 - Maj 2010 
                         Pozicioni i mbajtur Specialiste për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore 
 

Përditësimi i SKK dhe SNK/SNRF-ve me ndryshimet e ndodhura 
dhe paraqitja për diskutim e miratim nga Këshilli Kombëtar i 
Kontabilitetit. Ndjekja e zbatimit në praktikë të SKK dhe 
SNK/SNRF-ve 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. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, Rr "Dëshmorët e 4 Shkurtit", 
Nr 6, Tiranë 

                        Fusha e biznesit apo sektorit Organizëm profesional, publik dhe i pavarur 
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                  Datat Tetor 2005 - Tetor 2007 
                         Pozicioni i mbajtur  Asistent Pedagoge 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Mësimdhënie në lëndët: Bazat Marketing, Drejtim Marketing; 
udhëheqje të studentëve për përgatitjen e diplomave dhe 
recencsa të diplomave 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Rruga e Elbasanit, 
Tiranë 

Fusha e biznesit apo sektorit Arsim 
  

Datat Mars 2004 - Shtator 2005 
Pozicioni i mbajtur Drejtore e Departamentit të Kontabilitetit 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Organizimi i punës së stafit, përgatitja e pasqyrave financiare, 
përgatitja e raporteve vjetore për aksionerët, përgatitja e 
pasqyrave dhe informacioneve të ndryshme për përdorues të 
tjerë shtetëror dhe publik. Monitorimi i realizimit të 
objektivave. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Fabrika e miellit "ATLAS" sh.a, Loulis Group, Autostr TR - DR, 
Km 2 

Fusha e biznesit apo sektorit Prodhim / Tregti 
  

Datat Mars 2003 – Mars 2004 
Pozicioni i mbajtur Përgjegjëse e Departamentit të Kontabilitetit 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Ndarja e detyrave, përgatitja e pasqyrave financiare, përgatitja 
e raporteve vjetore për aksionerët, përgatitja e pasqyrave dhe 
informacioneve të ndryshme për përdorues të tjerë shtetëror 
dhe publik. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit "GENER 2" Konstruksion, Rr Elbasanit, Tiranë 
Fusha e biznesit apo sektorit Ndërtim 

  
Datat Janar 1999 - Shkurt 2003 

Pozicioni i mbajtur Përgjegjëse e Departamentit të Kontabilitetit 
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Ndarja e detyrave, përgatitja e pasqyrave financiare, përgatitja 

e raporteve vjetore për aksionerët, përgatitja e pasqyrave dhe 
informacioneve të ndryshme për përdorues të tjerë shtetëror 
dhe publik. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Fabrika e miellit "MIELL TIRANA" sh.a, Rr Kavajës, Ish Qyteti i 
Nxënësve, Tiranë 

Fusha e biznesit apo sektorit Prodhim / Tregti 
  

Datat Korrik 1995 - Dhjetor 1998 
Pozicioni i mbajtur Specialiste në Departamentin e Kontabilitetit 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Regjistrim kronologjik i ngjarjeve kontabël, përgatitja e 
ditarëve dhe kartelave të ndryshme  të  kontabilitetit,  
përgatitja  e  raporteve  semestralë  për  drejtuesin  e 
departamentit, ndjekja e marrëdhënieve me Drejtorinë 
Rajonale Tatimore Tiranë. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Fabrika e Konjakut "Skënderbeu", Rr Kavajës,  
Fusha e biznesit apo sektorit Prodhim / Tregti 
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Eksperiencë pune (me kohë të pjesshme)  
  

Datat Tetor  2011 – …. 
Pozicioni i mbajtur Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Kontabilitetit 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Mësimdhënie për lëndët: Kontabilitet Financiar (Bachelor), 
Kontabilitet Kosto Drejtimi (Bachelor) 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Universiteti “Akademia e Biznesit”, Laprakë, Tiranë 
Fusha e biznesit apo sektorit Arsim 

  
Datat Prill 2010 – Prill 2012 

Pozicioni i mbajtur Anëtare e Komisionit të Çertifikimit të Auditit të Brendshëm 
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Organizim dhe mbikqyrje e procesit të Çertifikimit të Auditit të 

Brendshëm; hartim programesh kualifikimi, testim dhe 
kontroll njohurish. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Ministria e Financave, Rr" Dora D'istria", Tiranë 
Fusha e biznesit apo sektorit Financë&kontabilitet/Publike 

  
Datat Tetor 2009 - …. 

Pozicioni i mbajtur Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Kontabilitetit 
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Mësimdhënie për lëndët: Kontabilitet Financiar (Bachelor), 

Kontabilitet Financiar i Avancuar (Master) dhe Standardet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit (Master) 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Universiteti "Aleksandër Moisiu", Fakulteti i Biznesit, Durrës 
Lagja "Currila", Durrës 

Fusha e biznesit apo sektorit Arsim 
  

Datat Mars 2008 - … 
Pozicioni i mbajtur Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Kontabilitetit 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Mësimdhënie në lëndët: Kontabilitet financiar (bachelor), 
Kontabiliteti i Informatizuar (bachelor)dhe Drejtimi Financiar 
(Bachelor) 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Universiteti "Marin Barleti", Fakulteti Ekonomik, pranë Liqenit 
Artificial, Tiranë 

Fusha e biznesit apo sektorit Arsim 
  

Datat Shtator 2002 - Shtator 2005 
Pozicioni i mbajtur Pedagoge e jashtme, pranë Departamentit të Marketingut 

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Mësimdhënie në lëndët: Baza marketing, Drejtim marketing 
Udhëheqje dhe Recenca të Diplomave 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Rr Elbasanit, 
Tiranë 

Fusha e biznesit apo sektorit Arsim 
  
Edukimi dhe formimi  

  
Datat Dhjetor 2014 

Titulli i kualifikimit të arritur/marrë Grada shkencore “Doktor” në Shkencat Ekonomike 
Subjekti kryesor/aftësitë profesionale të Kërkim shkencor në fushën e raportimit financiar. Tema e 
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mbuluara/fituara kërkimit “Raportimi financiar i njësive ekonomike të vogla dhe 
të mesme – Standarde Kombëtare apo Standarde 
Ndërkombëtare” 

Emri dhe lloji i organizatës që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Universiteti "Aleksandër Moisiu", Fakulteti i Biznesit, Durrës, 
Lagja Currilave, Durrës 

Niveli i klasifikimit kombëtar ose 
ndërkombëtar 

ISCED 6 

  
                                                                  Datat 2010 

Titulli i kualifikimit të arritur/marrë Kandidat për gradën "Doktor" 
Subjekti kryesor/aftësitë profesionale të 

mbuluara/fituara 
Përfunduar me sukses shkollën e doktoraturës, fituar aftësi 
teorike dhe praktike në lëminë e matematikës financiare të 
aplikuar, ekonometrisë dhe metodave të kërkimit shkencor 

Emri dhe lloji i organizatës që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Universiteti "Aleksandër Moisiu", Fakulteti i Biznesit, Durrës, 
Lagja Currilave, Durrës 

Niveli i klasifikimit kombëtar ose 
ndërkombëtar 

ISCED 5A 
 

  
Datat 2009-2010 

Titulli i kualifikimit të arritur/marrë Master në Kontabilitet 
Subjekti kryesor/aftësitë profesionale të 

mbuluara/fituara 
Aftësi teorike, praktike dhe kërkimore në fushën e 
kontabilitetit dhe raportimit financiar 

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 

ISCED 5 
 

  
                                                            Datat 2005 - 2008 

         Titulli i kualifikimit të arritur/marrë Ekspert Kontabël i Autorizuar 
Subjekti kryesor/aftësitë profesionale të 

mbuluara/fituara 
Aftësi teorike dhe praktike për auditimin e pasqyrave 
financiare të njësive ekonomike 

Emri dhe lloji i organizatës që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin  

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), Rr 
Elbasanit, Tiranë 

  
Datat 2002 - 2003 

Titulli i kualifikimit të arritur/marrë Master në Administrim Biznes 
Subjekti kryesor/aftësitë profesionale të 

mbuluara/fituara 
Aftësi teorike, praktike dhe kërkimore në fushën e 
administrimit 

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 

ISCED 5 
 

  
Datat 1991 - 1995 

Titulli i kualifikimit të arritur/marrë Diplomë të Shkollës së Lartë 
Subjekti kryesor/aftësitë profesionale të 

mbuluara/fituara 
Aftësi teorike dhe praktike në fushën e financës dhe 
kontabilitetit 

Emri dhe lloji i organizatës që ka ofruar Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 
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edukimin dhe trajnimin 
Niveli i klasifikimit kombëtar ose 

ndërkombëtar 
ISCED 4 

  
Aftësi dhe kompetenca personale  

Gjuha/ët amtare  
Gjuhë të tjera  

Anglisht  
Vet-vlersim Kuptuar                              Folur                                  Shkruar 

Niveli Evropian (*)     C 1                                    C 1                                         C 1 
Italisht  

Vet-vlersim Kuptuar                              Folur                                  Shkruar 
Niveli Evropian (*)     C 1                                    C 1                                         C 1 

  
Aftësi dhe kompetenca organizative Të punuarit në grup: prej vitesh në pozicione drejtuese, në 

nivel departamenti e më vonë në nivel organizate. Veten e 
kam parë gjithnjë si pjesë e grupit por me detyra specifike. 
Fillimisht kam organizuar punën e stafit të një departamenti 
për të vazhduar më pas, falë eksperiencës së akumuluar, të 
organizoj dhe menaxhoj burimet njerëzore dhe ato financiare 
në nivel organizate. Kam organizuar në detyrën time të fundit 
disa evente me rëndësi (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 

  

Informacione shtesë  

Publikime dhe pjesëmarrje në konferenca 
kombëtare e ndërkombëtare 

 

 “Raportimi financiar në evoluim të vazhdueshëm” prezantuar 
në Kongresin e tretë të SHKFSH, Tetor 2014, Tiranë, Shqipëri  

 “Is the adoption of IFRS for SMEs an added value of financial 
reporting in Albania? presented in the 4th International 
Conference on Human & Social Sciences, May 31 – June 01, 
2014, Budva, Montenegro 

 “Environmental accounting” presented in  the 4th 
International Scientific Conference “Economic Policy and EU 
Integration”, April 13 – 14, 2012, Durrës, Albania 

 “NAS and exercise of professional judgment from 
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accountants: Insights and concerns from an Albanian 
perspective”, prezantuar në Konferencën Shkencore 
Ndërkombëtare “Economic & Social Challenges 2011 - 
“Globalization and Sustainable Development”, 10 Dhjetor 
2011, Tiranë, Shqipëri. 

 “Critical factors to successful implementation of Accounting 
Standards (Case study: Accounting Standards in Albania)” 
prezantuar në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare 
“Europian integration of see countries – challenges or reality”, 
23 Shtator 2011, Gjirokastër, Shqipëri. 

 “Karakteristikat e një seti standardesh të kontabilitetit me 
cilësi të lartë dhe të mbështetura në parime”, prezantuar në 
Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Studiuesit shqiptarë 
faktor i rëndësishëm i integrimit në rrjedhat evropiane”,  01 
Shator 2011, Prishtinë, Kosovë. 

 “Sistemi i taksave si faktor i rëndësishëm për përmirësimin e 
infrastrukturës lokale dhe rritjes së investimeve të huaja”, 
prezantuar në Konferencën e Tretë Shkencore Ndërkombëtare 
“Turizmi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, 01 Prill 2011, Ulqin, 
Mali i Zi. 

 "Non compliance of financial reporting requirements ëith tax 
legislation in Albania", prezantuar në Konferencën Shkencore 
Ndërkombëtare "Challenges of European Economic 
Integration of Ëestern Balkan", 10 Dhjetor 2010, Shkodër, 
Shqipëri 

 "Micro entities and financial  reporting requirements", 
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. 

 "NAS and challenges of their first time application in Albania", 
prezantuar në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare 
"Economic Policy and EU Integration", organizuar nga UAMD, 
19 - 20 Nëntor 2009, Durrës, Shqipëri. 

Kualifikime dhe Trajnime  

 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 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 Konferencën Ndërkombëtare Vjetore të Bordit 
të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, organizuar 
më 20-21 Shtator 2010, Londër, Angli. 

 Pjesëmarrje në seminarin "Përkthimi i SNRF-ve dhe dallimet 
në aplikimin e tyre sipas njësive të ndryshme ekonomike", 
organizuar nga REPARIS, 25 - 26 Mars 2010, Vienë, Austri. 

 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. 

 

  


