
 

1. Emër Mbiemër: Nuriona Sokoli Bërdica   

2. Adresa: Rr. Elbasanit, Pallati poshte Fakultetit Gjeologji   

Miniera, Tiranë, Shqipëri  

3. Datëlindja dhe vendlindja: 19 maj 1979 (Shqipëri) 

4. Kombësia: Shqiptare 

5. Edukimi dhe trajnimet profesionale:  

Instituti Titulli ose certifikimi i përfituar 

Universiteti i Tiranës – 

Fakulteti Ekonomik – Financë 

– Bankë, Tiranë  

Diplomë (ekuivalente me Bachelor) ne Fakultetin e 

Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 

Deloitte Pjesëmarrëse në programin 2 vjecar të Deloitte 

“Programi i zhvillimit të liderave” 

Pjesëmarrëse në trajnimin 

“Coaching for Success” në 

Budapest, Hungari. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte përmirësimi i aftësive të 

pjesëmarrësve në ofrimin e trajnimeve. 

Pjesëmarrëse në trajnimin 

“Programi i ri i auditimit”, të 

organizuar nga Deloitte në 

Bukuresht të Rumanisë. 

Çështjet kryesore të trajtuara lidheshin me 

përditësimin për ndryshimet në Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit dhe aplikimi në 

metodologjinë e ndryshuar të Deloitte 

Pjesëmarrëse në trajnimin 

Milestone 3 ‘’Management 

Excellence’’, të organizuar 

nga Deloitte në Athinë të 

Greqisë. 

Çështjet kryesore të trajtuara lidheshin me prezantimin 

e teknikave kryesore manaxhuese dhe vëmendje i 

kushtohej teknikave të komunikimit me klientët dhe 

stafin. 

Pjesëmarrëse në trajnimin 

Milestone 2, të organizuar 

nga Deloitte në Tulcea të 

Rumanisë. 

Çështjet kryesore të trajtuara lidheshin me teknikat e 

përparuara të auditimit dhe Standardet Ndërkombëtare 

të Auditimit 

Pjesëmarrëse në trajnimin e 

organizuar nga Deloitte, në 

Bukuresht të Romanisë 

Çështjet kryesore të trajtuara lidheshin me trajtimin e 

taksave direkte dhe indirekte për transaksionet me 

vendet Brenda Komunitetit Europian; 

Pjesëmarrëse e trajnimit të 

Akademisë Ndërkombëtare të 

Trajtimit Fiskal, i zhvilluar në 

Amsterdam, Hollandë 

Çështjet kryesore të trajtuara lidhen me taksat lokale 

dhe ndërkombëtare që paguajnë individët, si dhe 

konceptet dhe përkufizimet kryesore të shtjelluara në 

modelin e OECD. 

Pjesëmarrëse në trajnimin 

Milestone 1, të organizuar 

nga Deloitte në Kretë të 

Greqisë. 

Çështjet kryesore të trajtuara lidheshin me teknikat  

fillestare të auditimit;  

Pjesëmarrëse në trajnimin e 

organizuar nga Banka 

Botërore në selinë e saj në 

Shqipëri. 

Çështjet kryesore të diskutuara ishin kërkesat dhe 

udhëzimet për përgatitjen e Raporteve të manaxhimit 

të projekteve të Bankës Botërore. 

 

  



 

6. Gjuhët: (1 - Shkëlqyeshëm; 5 – Njohuri bazike) 

Gjuha Lexim E folur Shkrim 

Shqip Gjuha amëtare 

Anglisht Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm 

Italisht Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm 

Frengjisht Shumë Mirë Mirë Mirë 

7. Anëtarësimi në organe profesionale: Anëtare në Shoqatën e Kontabilistëve të 

Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës, Anëtare e ACCA, Anëtare e Insitutit të Ekspertëve 

Kontabël të Miraturar (IEKA) 

8. Numri i viteve në fushën e auditit: 11 

9. Aftësi të tjera: Access, ACL, AS2, Dbase aplications, Lotus, Microsoft Office, Microsoft 

Vista, MS Office, Technical Library, The Deloitte Audit 

10. Pozicioni aktual në firme: Drejtoreshë në departamentin e Auditimit 

11. Numri i viteve në firmën aktuale: 14 

12. Eksperiencë: Shqipëri, Kosovë, Rumani 

Nga (data) 

në (datë)  

Vendi Firma Funksioni Përshkrimi 

Shtator 2005 
– Aktualisht 

Tiranë, 
Shqipëri 

Deloitte Albania Departamenti 
i Auditit – 
Drejtoreshë 
Auditimi 

Përgjegjëse për rishikimin e punës 

së auditimit dhe manaxhimin e 

procesit të rishikimit dhe të 

finalizimit në afatet e përcaktuara 

nga klienti të raporteve të 

auditimit. Përgjegjëse për 

manaxhimin e marrëdhënies me 

klientin dhe me partnerët 

përgjegjës për certifikimin final të 

raporteve të auditimit. 

Qershor 2002 
– Shtator 
2005 

Tiranë, 
Shqipëri 

Deloitte Albania Departamenti 
i Konsulencës 
Fiskale - 
Konsulent 

Konsulencë fiskale duke përfshirë 

rishikim për qëllime fiskale të 

transaksioneve mujore, përgatitja 

e apelimeve tatimore dhe 

shërbime të tjera këshilluese për 

klientët tanë 

Përgatitja e pasqyrave financiare 

në përputhje me me Standardet 

Kombëtare të Kontabilitetit dhe 

Standardet Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit  

Janar 2001 – 
Qershor 2002 

Tiranë, 
Shqipëri 

Njësia e 
Manaxhimit të 
Projektit të 
Pyjeve 

Financiere Përgatitja e Pasqyrave Financiare 
mujore, në përputhje me Ligjin 
Shqiptar të Kontabilitetit dhe 
kërkesat e Bankës Botërore. 



 

14. Informacione të tjera (publikime, kualifikime të vecanta, apo aftësi, etj.) 

Nuriona është drejtoreshë auditimi në praktikën e auditimit të Deloitte Audit Albania. Ajo 

është anëtare e ACCA, kontabiliste e certifikuar në Kosovë dhe është e rregjistruar si një 

kontabiliste e pavarur në institutin e kontabilistëve të certifikuar në Shqipëri. Ajo ka 

njëmbëdhjetë vjet eksperiencë intensive me departamentin e auditimit në detyrë për 

shumë projekte auditimi sipas standardeve lokale dhe ndërkombëtare, për një rang 

institucionesh, organizatash apo kompani që operojnë në industri të ndryshme si bankë, 

sigurime, prodhim, ndërtim, sektori publik dhe të tjera projekte të financuara nga 

organizata të tjera ndërkombëtare. Klientët e saj më kryesore përfshijnë:  

Ajo u bashkua me praktikën e auditimit mbas një eksperience tre vjeçare me 

departamentin e taksave të Deloitte Albania, eksperiencë nga e cila Nuriona fitoi njohuri 

shumë të mira nga sistemi fiskal shqiptar.  

Nuriona u bashkua me Deloitte mbas dy vjet eksperiencë me Institutin e Modelimit të 

Biznesit, një prodhues software në Shqiëri. Gjatë kësaj periudhe ajo fitoi një eksperiencë 

shumë të mirë të zbatimit të software-it në projektet e financuara nga Banka Botërore dhe 

entieteve të tjera Shqiptare.  

Ajo ka njohuri shumë të mira të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, Standardet 

Shqiptare të Kontabilitetit si dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme auditimi dhe 

specifikave teknike që lidhen me të.  

Ajo është anëtare e grupit të Shërbimeve Financiare dhe Telekomunikacionit, teknologjisë 

dhe medias për Deloitte. Ajo është pjesë e Programit të Zhvillimit të Lidershipit në Deloitte 

dhe është shumë e përfshirë në programin e trajnuesve. 

 

Korrik 2009 – 
Mars 2002 

Tiranë, 
Shqipëri 

Instituti I 
Modelimevene 
Biznes (IMB) 

Analist 
Financiar 

Përgatitja e analizës financiare për 

programin “Alpha PMR”, program 

që mbeshtet projektet e Bankës 

Botërore në mbajtjen e 

kontabilitetit dhe raportimin 

financiar sipas kërkesave të Ligjit 

Shqiptar dhe Bankës Botërore, si 

dhe strukturimin e planit të 

llogarive sipas kërkesave të 

projektit; 

Përgatitja e analizës financiare të 

programit “Telekomi – Soft”, një 

program i plotë faturimi; 

Përgatitja e analizës financiare për 

programin “Alpha”, program që 

suporton kompanitë shqiptare në 

mbajtjen e kontabilitetit dhe 

përgatitjen e Pasqyrave 

Financiare, duke I ofruar atyre 

trajnime dhe asistencë teknike në 

përdorimin e programit dhe 

aplikimin e standardeve kontabël. 


