
INFOGRAFIK E REPORTIT VJETOR TË INTEGRUAR 2019   

RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR PËR VITIN 2019

Ky është Raporti i 6-shtë Vjetor i Integruar i ANTEA-s, i cili mbulon periudhën 1 Janar – 31 Dhjetor
2019, i aprovuar nga auditues të pavarur e të çertifikuar. Raporti është hartuar në përputhje me
Standartet  e Raportimit të Qëndrueshmërisë së Grupit TITAN, në reference të zbatimit të parimeve
të Këshillit Ndërkombëtar të Raportimit të Integruar (IIRC), të Komunikimit të Kombeve të
Bashkuara për Kompaktin Global në Nivel të Përparuar, të Direktivave Globale të Shoqatës së
Çimentos dhe Betonit (GCCA), dhe Objektivat e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim të
Qëndrueshëm (OZHQ) 2030. Në qasjen e saj, ANTEA ka integruar gjithashtu edhe Udhëzimin e
Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD) për lidhjen e
raportimit të saj për qëndrueshmëri me synimet për OZHQ, duke ndjekur qasjen e Grupit TITAN.

INTEGRITETI

- Praktikat etike të biznesit
- Transparenca
- Komunikimi i hapur

VLERA PËR KLIENTIN

- Parashikimi i nevojave të klientit
- Zgjidhje inovative
- Cilësi e lartë e produkteve & shërbimeve

PSK

- Siguria e para
- Zhvillimi i qëndrueshëm
- Angazhimi i palëve të interesuara

NJOHURITË

- Përmirësimi i njohurive tona bazë
- Aftësi në çdo funksion
- Përsosmëri në kompetencat
thelbësore

PËRMIRËSIMI I VAZHDUESHËM

- Mësimi i Organizimit
- Gatishmëria për të ndryshuar
- Qëndresa ndaj sfidave

PËRMBUSHJA E
REZULTATEVE 

- Vlera e aksionarit
- Objektiva të qarta
- Standarte të larta

RRETH ANTEAs

Fabrika e çimentos ANTEA është një nga investimet më të mëdha të huaja (greenfield), me standartet më të larta të
aplikuara për sa i përket ndërtimit dhe operimit në Shqipëri me një vlerë totale që tejkalon 200 milion euro. ANTEA
zbaton teknologjinë më të fundit, me mullinj vertikalë bluarjeje, të cilët zënë më pak hapësirë dhe mund të sigurojnë
performancë më të mirë mjedisore. Politikat e ANTEAs kontribuojnë ndjeshëm për të luftuar korrupsionin dhe
rryshfetin. Kompania është 100% në pronësi të TITAN, një kompani ndërkombëtare për materiale ndërtimi.

ANGAZHIMI ME PALËT E INTERESUARA

Ne kemi krijuar një grup dinamik, individ dhe profesionistë të talentuar ndërsa kemi arritur të prodhojmë asete
fitimprurëse dhe të qëndrueshme duke ruajtur vlerat tona themelore të respektit dhe përgjegjshmërisë ndaj palëve të
interesuara, ndaj komuniteteve lokale, kulturën dhe mjedisin e tyre. Strategjia jonë afatgjatë për rritje të ekuilibruar
ka hedhur bazat për një biznes të qëndrueshëm dhe të suksesshëm.

OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË KB

MË TË RËNDËSISHMET PËR BIZNESIN TONË

OBJEKTIVAT E QEVERISJES

ANTEA Cement ka si objektiv rritjen e saj si prodhues çimentoje duke kombinuar frymën sipërmarrëse dhe
performancën ekselente, me respekt për njerëzit, shoqërinë dhe mjedisin. Arritja e këtij objektivi, kërkon një kuadër
gjithpërfshirës të dakordësuar mbi vlerat dhe parimet, të cilat drejtojnë operacionet tona të përditshme dhe
pasqyrojnë angazhimin tonë ndaj palëve të interesuara.

ANTEA i njeh kushtet në lidhje me identifikimin dhe prioritizimin e Çështjeve Materiale për Palët e Brendshme dhe të
Jashtme. ANTEA do të hapë Ciklin e ri të Vlerësimit të Materialitetit në nivelin si NJB në vitin 2020 dhe rezultatet për
Çështjet kryesore të Materialit do të paraqiten në Raportin Vjetor të Qëndrueshmërisë së ANTEA-së për vitin 2020.

 PLOTËSUES NDAJ PRIORITETEVE TONA KRYESORË

VLERAT TONA



TË DHËNAT MË KRYESORE PËR VITIN 2019

Teksa gjenerimi i fitimit, pagesa e taksave dhe zhvillimi i punonjësve janë elemente thelbësore të
funksionimit të një kompanie, ne mbetemi plotësisht të përkushtuar në rritjen e cilësisë së jetës për
familjet në komunitetin tonë lokal duke kontribuar në një të ardhme më të shëndetshme.

PAGAT DHE PËRFITIMET E PUNONJËSVE

EUR 3.23m

SHPENZIMET E FURNITORËVE

EUR 38.83m

TAKSAT VENDORE DHE QENDRORE

EUR 4.79m

TË ARDHURAT TOTALE

EUR 54.21m 

EBITDA – FITIMET PARA
APLIKIMIT TË INTERESIT,

TAKSAVE, ZHVLERËSIMIT DHE
AMORTIZIMIT

EUR 14.80m 

LEXO
 ANTEA CEMENT - REPORTIN VJETOR I INTEGRUAR 2019 NË FAQEN TONË TË INTERNETIT

www.anteacement.com 

TË ARDHURAT FINANCIARE

TË DHËNA JO-FINANCIARE

EMETIMET SPECIFIKE NETO
TË CO₂  

638.22 kg/t Produkt

EMETIMET SPECIFIKE TË
PLUHURIT

5.44 g/t Klinker

EMETIMET SPECIFIKE TË
UJIT  

5.44 lt/t Çimento 

KOHA E HUMBUR SHKALLA E FREKUENCËS SË
DËMTIMEVE PËR PUNONJËSIT

1 (LTIFR)

ORËT E PUNONJËSVE TË
TRAJNUAR

HR 5,913




