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Raporti Vjetor i Integruar i ANTEA-s për Vitin 2020, që mbulon 
periudhën nga data 1 Janar deri më 31 Dhjetor 2020, është 
raporti i 7-të radhazi, që ofron një pasqyrë të performancës 
dhe arritjeve të Shoqërisë sonë, nga viti i mëparshëm. Raporti 
është çertifikuar nga audituesi i pavarur Grant Thornton Albania, 
me siguri të kufizuar për çështjet Mjedisore, Sociale dhe të 
Qeverisjes, në lidhje me çështjet materiale të performancës së 
qëndrueshmërisë. Raporti përmbush gjithashtu kriteret e nivelit 
të përparuar, sipas Komunikimit të Kompaktit Global të Kombeve 
të Bashkuara (UN) për Progresin.

Ky raport është në përputhje me standardet e raportimit të 
qëndrueshmërisë së Grupit TITAN Cement International S.A (në 
vijim i referuar si Grupi TITAN), siç përcaktohet në lidhje me 
zbatimin e parimeve të Këshillit Ndërkombëtar të Raportimit të 
Integruar (IIRC), Komunikimit të Kompaktit Global të Kombeve 
të Bashkuara mbi Udhëzimet e Progresit, Udhëzimeve të 
Shoqatës Globale të Çimentos dhe Betonit (GCCA) dhe Synimeve 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara (SDG) 
2030. ANTEA gjithashtu integroi në qasjen e saj Udhëzimin 
e Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Tregtinë dhe 
Zhvillimin (UNCTAD), për lidhjen e raportimit të saj për 
qëndrueshmërinë me Synimet për SDG-të, duke ndjekur qasjen 
e Grupit TITAN.
Në vitin 2020, Grupi filloi gjithashtu raportimin, sipas Bordit të 
Standardeve të Kontabilitetit të Qëndrueshmërisë (SASB).

Raporti Vjetor i Integruar i ANTEA Cement për Vitin 2020 
(IAR 2020) është përgatitur për të përmbushur nevojat dhe 
pritshmërinë e palëve të interesit, në lidhje me çështjet 
financiare, mjedisore, sociale dhe të qeverisjes dhe mbulon 
të gjitha veprimet e Fabrikës së ANTEA Cement dhe guroreve 
përkatëse, që përfshijnë funksionimin e dy filialeve në pronësi të 
plotë, Alba Cemento Shpk dhe Cementi ANTEA Srl, që operojnë 
përkatësisht terminalet e Tiranës dhe Ortona (Itali), në lidhje 

“Ne e pranojmë që Shoqëria jonë mëmë Grupi TITAN merr pjesë në Kompaktin Global të Kombeve të Bashkuara dhe ne mbështesim Dhjetë Parimet dhe 
avancimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, si dhe Synimet më të gjera të Kombeve të Bashkuara. Ne e kemi konsoliduar mbështetjen tonë për 
këtë iniciativë, sipas angazhimit të plotë të Kompanisë mëmë. Si rrjedhojë, ne nuk marrim pjesë në aktivitetet e Kompaktit Global të Kombeve të Bashkuara, 
dhe as në aktivitetet e Rrjetit të Kompaktit.Global”

 1Shifrat e konsoliduara kanë të bëjnë me shifrat e konsoliduara financiare të Antea Cement Sh.a dhe dy filialeve të saj Alba Cemento Shpk dhe Cementi Antea 
SRL, siç janë nxjerrë nga pasqyrat e saj vjetore financiare dhe janë konvertuar në monedhën Euro, për prezantim në këtë raport, duke përdorur kursin e 
këmbimit Euro / ALL 123.74 për vitin 2020 dhe 123.02 për vitin 2019.
 2Shifrat individuale lidhen me shifrat e Antea Cement Sh.a, individuale, të nxjerra nga pasqyrat e saj vjetore financiare dhe të konvertuar në monedhën Euro 
për prezantim në këtë raport, duke përdorur kursin e këmbimit Euro /ALL 123.74 për vitin 2020 dhe 123.02 për vitin 2019.
 3Taksat për Qeverinë Qendrore dhe Lokale, individuale janë marrë nga Pasqyrat Ligjore Financiare të Shoqerise, dhe janë përgatitur duke zbatuar udhëzimet e 
nenit 21, të Ligjit për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 25/2018 datë 10.05.2018, siç janë të aplikueshme për periudhat e raportimit që fillojnë nga viti 
2019. Këta shifra janë konvertuar në monedhën Euro, duke përdorur të njëjtat kurse këmbimi, siç përcaktohet më sipër.

NË LIDHJE ME RAPORTIN RRETH ANTEA-S 
ÇËSHTJET KRYESORE TË 2020

EKONOMIKE & SOCIALE                                                                                                                  2020                  2019

Të ardhurat e konsoliduara 1                                                                                             €61.42m                €55.45m

Të ardhura (individuale)2                                                                                               €60.50m                 €54.21m

EBTIDA e konsoliduar                                                                                                 €22.48m               €15.29m

EBTIDA indivuduale                                                                                                   €21.95m               €14.80m

Pagat & përfitimet e konsoliduara të punonjësve                                                       €3.30m                 €3.28m

Pagat & përfitimet të punonjësve individuale                                                     €3.25m                 €3.23m

Shpenzimet e konsoliduara të furnitorëve                                                                       €37.57m €39.27m

Shpenzimet indivudale të furnitoreve                                                                         €37.12m               €38.83m

Taksat për qeverinë qendrore & lokale (individuale)3                                               €6.92m €4.79m

Shpenzimet kapitale të konsoliduara                                                                        €1.26m €1.99m

Shpenzimet kapitale individuale                                                                    €1.26m                 €1.99m

Dhurime në para për komunitetin lokal dhe palët e interesit, SP41L        €0.15m                 €0.21m

Dhurime në natyrë për komunitetin lokal dhe palët e interesit, SP42L            €0.01m €0.04m

MJEDISI

Prodhimi specifik i mbetjeve (kg/t klinker) 18.66                    7.75

Shkarkimet NOx të oksideve specifike të azotit, (g/ton klinker) EP31L 743.8                   830.2

Shkarkimet SOx të oksideve specifike të squfurit (g/ton klinker) / EP32L 13.7                       16.0

Shkarkimet specifike të pluhurit (g/ton clinker) / EP30L 4.0 5.4

Dioksidi i Karbonit Bruto Direkt CO2 Scope 1 (kg/ton produkt) / EP17L 640.4 638.2                    

Konsumimi specifik i ujit (lt/ton çimento) 196.4                  210.9

Investime mjedisore / EP39L 0.20 0.43

SHËNDETI DHE SIGURIA                                    

Aksidente me vdekje / SP01L                                                                                                                                0 0

Koha e Humbur nga Punonjësit e Dëmtuar (LTIs) / SP05L 0 1

Shkalla e Frekuencës e Kohës së Humbur nga Dëmtimet (LTIFR) / SP06L 0.00  2.93      

Raporti i Rreptësisë së Kohës së Humbur nga Punonjësit e Dëmtuar 
(LTISR) / SP08L 

0.00 325.03        

Orët e trajnimit për punonjësit e drejtpërdrejtë / SP40L   802                    2.898

me prodhimin dhe shpërndarjen e çimentos dhe produkteve të 
çimentos.

ANTEA është plotësisht në përputhje me qasjen globale 
sektoriale të Grupit TITAN në monitorimin, raportimin dhe 
verifikimin e performancës mjedisore, sociale dhe të qeverisjes. 
Për më shumë informacion në lidhje me qasjen dhe standardet e 
sektorit global të Grupit TITAN, jeni të lutur të shikoni Raportin 
Vjetor të Integruar të Grupit TITAN 2020 https://www.titan-
cement.com/newsroom/annual-reports/. IAR 2020 i Grupit 
TITAN, mundësohet gjithashtu në faqen e internetit të ANTEA-s, 
www.anteacement.com.  

ANTEA ka prezantuar gjithashtu Indeksin e KPI-ve të 
Performancës së Qëndrueshmërisë dhe më pas e ka përdorur 
atë për të ndërtuar qasjen e saj për raportimin, duke mbuluar 
një numër të gjerë të treguesve të performancës, në lidhje me 
çështjet materiale dhe Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm 
2030. ANTEA IAR 2020 do të mundësohet në faqen e internetit 
www.anteacement.com.
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Të nderuar 
Bashkëpunëtorë,

Teksa Pandemia e COVID-19 
ka ndryshuar ndjeshëm 
mënyrën e jetesës tonë 
dhe të bërit biznes, unë 
do të doja të merrja një 
moment për të rikonfirmuar 
si prioritetin tonë kryesor 
angazhimin për sigurinë dhe 
mirëqënien e punonjësve 
tanë, kontraktorëve, dhe 
palëve tona të interesit. 

Duke u përballur me pandeminë e Koronavirusit, ne operuam në 
përputhje me fokusin tonë kryesor, Shëndetin dhe Sigurinë, duke 
reaguar shpejt dhe me solidaritet. Në mes të muajit Mars 2020, 
reaguam me shpejtësi ndaj sfidave të COVID-19 dhe zbatuam një 
sërë masash, për të mbrojtur punonjësit tanë dhe për të kontribuar 
në parandalimin e sëmundjes. Në të njejtën kohë u morën masa 
të menjëhershme për të siguruar mbarëvajtjen e punës dhe 
vazhdimësinë e prodhimit për klientët tanë. Në bashkëpunim të 
ngushtë me specialistë të shëndetësisë, duke ndjekur rregullat e 
Autoriteteve Shtetërore dhe praktikat më të mira të biznesit, u 
përgatitën me shpejtësi udhëzimet e Grupit dhe u zbatuan planet 
e veprimit brenda ambienteve tona, duke angazhuar punonjësit, 
kontraktorët, klientët dhe ofrues të jashtëm të shërbimeve. 

Në të gjithë spektrin e veprimeve, u respektua plani i Vlerësimit të 
Rrezikut dhe planet e emergjencës, u hartuan udhëzimet lokale dhe 
u shtuan masat e higjienës. Gjithashtu, ANTEA aplikoi me shpejtësi 
punën në distancë dhe në mënyrë proaktive zvogëloi ose anulloi 
udhëtimet, takimet dhe aktivitetet e mëdha. Ne kemi përshtatur 
procedurat tona të punës duke patur në fokus angazhimin e 
punonjësve dhe frymën e bashkëpunimit, pavarësisht distancës. 
Gjithashtu, janë marrë masa shtesë mbrojtëse për punonjësit që 
punojnë në terren, si reduktimi i numrit të punonjësve që duhet 
të jenë prezent fizikisht, ri-shikimi i planit të punës, matja e 
temperaturës, rritja e masave në kuadër të higjienës, sigurimi i 
testeve të shpejta COVID-19 dhe ofrimi i testimit PCR. Pandemia 
COVID-19 për ANTEA-n pati një ndikim më të ulët nga parashikimi 
fillestar. Aktiviteti i përgjithshëm i ndërtimit vijoi të ishte një 
aktivitet thelbësor në Shqipëri. 

Një interes i rritur i krijuar në nivel lokal u pasqyrua përmes 
bashkëpunimit me partnerët tanë të biznesit dhe komuniteteve 
lokale. Ne vazhdojmë të zbatojmë masat, për të informuar 
punonjësit dhe partnerët e biznesit për çështje që lidhen me 
shëndetin dhe sigurinë në punë. Ruajtja e disiplinës dhe mbrojtja 
e shëndetit dhe mirëqenies së punonjësve dhe komuniteteve tona 
nga COVID-19 ishte një përparësi kryesore gjatë gjithë vitit 2020 
dhe do të mbetet përparësi edhe në vitin 2021.

MESAZHI I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

Pavarësisht nga ngjarjet e paprecedente, Viti 2020 financiarisht 
rezultoi një vit pozitiv, duke patur një kërkesë të qëndrueshme 
pozitive për çimento në tregun Shqiptar si dhe në tregjet e 
eksportit, krahasuar me nivelet e vitit 2019. Kjo gjendje pozitive e 
tregut çoi në rritje të xhiros së konsoliduar të Kompanisë me 12%, 
duke arritur në një xhiro totale të konsoliduar prej 61.42 milion 
euro. Përpjekjet e vazhdueshme të Kompanisë tonë dhe veprimet 
e ndërmarra në vite, bënë të mundur që me një kosto efektive 
shoqëria të mund të shfrytëzonte plotësisht të gjitha mundësitë 
e tregut, duke i kapitalizuar ato në rezultate pozitive. TITAN ka 
krijuar kontingjenca dhe fleksibilitet, duke forcuar gjithashtu 
pozicionin e likuiditetit në një kombinim të mjeteve monetare dhe 
lehtësirave në kredi bankare. Ne po bashkëpunojmë me Grupin e 
Financave dhe funksionet e tjera të korporatës të Grupit TITAN, për 
të eksploruar strategjitë më të mira, për të zbutur ndikimin dhe për 
të siguruar vazhdimësinë e biznesit në të gjitha aspektet, përfshirë 
qëndrueshmërinë e komuniteteve tona. 

Ndërsa tregjet po hapen gradualisht në të gjithë botën, ne jemi të 
fokusuar në rritjen e prodhimit, për të mbështetur klientët tanë 
duke ndihmuar ekonominë botërore të rimëkëmbet sa më shpejt 
që të jetë e mundur.
Gjatë këtyre viteve, ANTEA ka ngritur reputacionin e saj, duke qënë 
e pranishme për punonjësit, kontraktorët dhe komunitetin lokalnë 
periudha të vështira, si gjatë tërmetit në datën 26 Nëntor 2019, 
ashtu dhe gjatë Pandemisë COVID-19. ANTEA është e angazhuar 
të zbatojë dhjetë parimet e UNGC-së. Çdo vit, ne prezantojmë 
progresin e Kompanisë tonë në përmbushjen e parimeve të UNGC-
së. 

Ne jemi të fokusuar në zbatimin e strategjisë sonë të 
qëndrueshmërisë, duke zhvilluar më tej  Kompaninë tonë në ndihmë 
të klientëve tanë, duke krijuar risi dhe sjellë ndryshime pozitive në 
komunitetet ku punojmë. Duke patur fokus përgjegjësinë sociale, 
ne kemi mbështetur komunitetet përreth, duke trajtuar disa 
nga nevojat e tyre më emergjente, duke ofruar pajisje, furnizime 
dhe ndihmë financiare për qendrat e kujdesit shëndetësor dhe 
institucionet arsimore të komunitetit në të cilin operojmë.

Me një profil aktiv në industrinë e ndërtimit dhe me mësimet e 
nxjerra deri më tani nga kriza e  koronavirusit, ne vazhdojmë t’i 
kushtojmë një rëndësi të veçantë sigurisë, si një nga përparësitë 
tona kryesore dhe të kujdesemi për të gjithë punonjësit dhe 
bashkëpunëtoret tanë. Ne jemi të përkushtuar të parandalojmë 
aksidentet, duke rritur ndërgjegjësimin për sigurinë në punë dhe 
duke ofruar trajnime dhe pajisje mbrojtëse për të gjithë punonjësit 
tanë.

Çelësi i suksesit të Kompanisë sonë është angazhimi i punonjësve 
dhe besimi i krijuar ndër vite. Puna e tyre e palodhur dhe arritjet e 
jashtëzakonshme na bëjnë një nga kompanitë kryesore në sektorin 
tonë, në Shqipëri. Duke investuar në zhvillimin dhe angazhimin 
e punonjësve, ne rrisim produktivitetin, dhe cilësinë e punës. Në 
ANTEA ne ofrojmë kushte të kënaqshme pune për punonjësit 
tanë. Duke qënë se Shoqëria jonë është në rritje dhe zhvillim të 

vazhdueshëm, kultura e saj po zhvillohet me të njëjtat ritme. Kultura 
e korporatës tonë bazohet në besimin, inovacionin dhe përpjekjet 
tona për të adresuar çështje sociale, për të sjellë një vizion të 
respektit, vetë-përmirësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ne po 
punojmë në përputhje me standardet e të Drejtave të Njeriut, siç 
përshkruhet në konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, 
Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve dhe 
Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut.

Lidhur me aktivitetet e Përgjegjësisë së Korporatës, ne kemi 
vazhduar të forcojmë Strategjinë tonë PSK, duke kontribuar në 
shoqëri dhe komunitetet ku ne operojmë. Nën udhëzimet e 
nivelit të lartë drejtues, ne jemi të përkushtuar të përmbushim 
përgjegjësitë tona sociale të korporatës, duke marrë parasysh 
nevojat dhe kerkesat e palëve tona të interesit. Ne gjithmonë 
kërkojmë të minimizojmë ndikimin negativ në mjedis. Për çështjet 
mjedisore, ne po operojmë në përputhje me objektivat tona, të cilat 
kanë të bëjnë me SOx, NOx dhe shkarkimet e pluhurit, konsumin 
e ujit dhe efikasitetin e energjisë. Gjithashtu, ne do të kërkojmë 
mënyra inovative për të krijuar vlera, duke transformuar biznesin 
tonë, për t’i shërbyer klientëve tanë në mënyrë më efikase, ndërsa 
lëvizim drejt një bote pa karbon. 

Në ANTEA, një rëndësi të veçantë kanë vlerat ekonomike, shoqërore 
dhe mjedisore, pasi veprimet tona ndikojnë në jetën e njerëzve në 
të tashmen dhe në të ardhmen, dhe më e rëndësishmja në brezat 
që do të trashëgojnë këtë botë. Duke parë përpara, ne jemi të 
përqendruar në zbatimin e strategjisë sonë të zhvillimit, ndërsa 
vazhdojmë të punojmë dhe ndërtojmë së bashku të ardhmen, duke 
sjellë ndryshime pozitive në komunitetet ku punojmë dhe jetojmë. 

Vlerësimi i materialitetit në Vitin 2020 ishte një proces i 
rëndësishëm për të gjithë Grupin TITAN dhe ANTEA-n. Identifikimi, 
përmirësimi dhe vlerësimi i çështjeve të mundshme mjedisore, 
sociale dhe të qeverisjes për Shoqërinë tonë dhe palët e interesit 
do të mbetet përparësi edhe për vitet që do të vijnë. Ne do të 
përpiqemi të ofrojmë cilësi operacionale, për të siguruar rezultatet 
më të mira për palët tona të interesit. Çështjet tona materiale janë 
në përputhje me SDGs 2030.

Unë jam mirënjohës për mbështetjen, besimin, punën tuaj të 
palodhur dhe të vazhdueshme dhe besoj me të vërtetë se duke 
punuar bashkë do të vazhdojmë të kapërcejmë sfidat për një të 
ardhme më të ndritur.

ANTEA ka krijuar një proces të vlerësimit të materialitetit, për të 
menaxhuar pritshmërinë e palëve tona të interesit dhe ndjekur 
zhvillimin e qëndrueshëm. Përmes këtij procesi, ne synojmë të 
zhvillojmë më tej marrëdhëniet tona të besueshme për një qëllim 
të përbashkët.

MARIO BRACCI
General ManagerMario Bracci

Drejtor i Përgjithshëm
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QASJA E 
BIZNESIT



RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR 2020

10 11

 RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR 2020

Nxitur nga angazhimi për rritje të qëndrueshme, TITAN ka arritur 
të jetë një prodhues ndërkombëtar i çimentos dhe materialeve 
të ndërtimit, me 118 vjet përvojë në industri. 

TITAN u shërben klientëve në më shumë se 25 vende në të gjithë 
botën, përmes një rrjeti prej 14 fabrikash të integruara çimentoje 
dhe tre fabrika të bluarjes së çimentos. TITAN gjithashtu operon 
në gurore, fabrika për përzierjen e gatshme, terminale, dhe në 
vende të tjera të prodhimit dhe shpërndarjes. Grupi i shërben 
nevojës së shoqërisë për ndërtime dhe infrastrukturë të sigurt, 
të qëndrueshme, elastike dhe të përballueshme. Ne krijojmë 
vlera, duke shndërruar lëndët e para në produkte, si çimento, 
beton, inerte, hi, llaç të thatë, blloqe dhe materiale të tjera 
ndërtimi. Ne ofrojmë shërbime të transportit dhe shpërndarjes 
për klientët tanë, si dhe zgjidhje lidhur me teknologjitë dhe 
menaxhimin e mbetjeve. Mes ngjarjeve shqetësuese, siç është 
pandemia COVID-19, ne kemi adresuar në mënyrë efektive sfidat 
dhe kemi kontribuar në ndërtimin e një të ardhme më të mirë, 
më të qëndrueshme, së bashku me palët tona të interesit.

Në Vitin 2020 Grupi TITAN Cement arriti rezultate shumë të mira, 
pavarësisht nga pasiguria e shkaktuar nga Pandemia e COVID-19. 
Të ardhurat e konsoliduara të Grupit në shumën 1,607.0 milion 
euro ishin të qëndrueshme krahasuar me vitin e kaluar. Fitimet 
Para Interesit, Tatimit, Zhvlerësimit dhe Amortizimit (EBITDA) 
regjistruan rritje solide prej 7.1% në 286.2 milion euro. Kjo ishte 
EBITDA më e lartë e regjistruar që nga viti 2010. Fitimi Neto 
pas Taksave (NPAT) ra në 1.5 milion euro (kundrejt 50.9 milion 
euro në 2019) për shkak të shpenzimeve të konsiderueshme jo-
monetare, të cilat përfshijnë fshirjen e Emrit të mirë (Goodwill) 
prej 46.6 milion euro të TITAN Cement Egjipt dhe çregjistrimin e 
aktiveve tatimore të shtyra, të akumuluara prej 17.3 milion euro, 
gjithashtu në Egjipt.
Ndikimi i pandemisë COVID-19 në Grupin tonë ishte më i ulët 
nga sa parashikohej fillimisht.

Grupi Titan raporton për performancën dhe aktivitetet e tij në katër rajone gjeografike, dhe veçmas në sipërmarrjen e përbashkët 
në Brazil.

1. SHBA
2. Evropa Juglindore
3. Mesdheu Lindor
4. Greqia & Evropa PerëndimoreNë vitin 2020, Shoqata Globale e Çimentos dhe Betonit (GCCA) 

njoftoi anëtarët e saj në lidhje me synimin klimaterik për të 
ulur  normën e CO2  shkaktuar nga aktivitetet operacionale dhe 
prodhuese , dhe për  t’i ofruar shoqërisë deri në vitin 2050, beton 
me sasi të reduktuara te karbonit.  Industria jonë po punon rreth 
ndërtimit të një zinxhiri vlerash për mjedisin, për të realizuar 
këtë aspiratë në një ekonomi qarkulluese, në kontekstin e ciklit 
jetësor.

Përmes bashkëpunimit me klientët, partnerët e biznesit, 
komunitetet lokale dhe akademinë, ne ndikojmë në rritjen 
e vlerës së përbashkët të krijuar në nivel global, rajonal dhe 
lokal. Ne bashkëpunojmë në mënyrë aktive me organizatat 
ndërkombëtare, për të trajtuar sfidat e qëndrueshmërisë globale 
brenda kornizës së Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm 
të Kombeve të Bashkuara për 2030. Ne jemi pjesëmarrës i 
Kompaktit Global të KB (UNGC) dhe një anëtar thelbësor i PSK 
Evropë dhe Shoqatës Globale të Çimentos dhe Betonit ( GCCA).
Në aspektin e transformimit dixhital, ne kemi filluar të përdorim 
mjetet e revolucionit të katërt industrial për biznesin tonë. Ne 
kemi prezantuar projekte dhe zgjidhje të shumta analitike dhe 
dixhitale, me ndikim të konsiderueshëm pasi ato janë shpërndarë 
nëpër Njësitë e Biznesit të Grupit. Ne e konsiderojmë zhvillimin 
e aftësive në epokën e dixhitalizimit si një pjesë thelbësore 
të përpjekjeve tona, për të rritur efikasitetin operativ dhe 
konkurrencën, dhe për të zhvilluar mënyra të reja të lidhjes me 
klientët tanë. Për këtë qëllim, jemi duke investuar vazhdimisht 
në zhvillimin e aftësive dixhitale të punonjësve tanë dhe 
po fuqizojmë ekipet tona, me shtimin e disa ekspertëve të 
specializuar.

Bashkëpunimi me palët tona të interesit

Prania Globale e Grupit TITANRRETH GRUPIT TITAN

TITAN kontribuon ndaj ndryshimeve 
globale dhe sfidave në rritje të 
qëndrueshmërisë. 
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Ne synojmë të zhvillohemi si një prodhues çimentoje 
multi-rajonal, me integrim vertikal duke kombinuar frymën 
sipërmarrëse dhe përsosmërinë operative, duke marrë në 
konsideratë dhe duke respektuar punonjësit, shoqërinë dhe 
mjedisin. Për të arritur objektivin tonë drejtues, ne fokusohemi 
në katër prioritetet e mëposhtme strategjike:

Vlerat tona transmetojnë në thelb se kush jemi; ato udhëheqin 
strategjinë tonë dhe sigurojnë bazat për të gjitha veprimtaritë 
tona. Këto vlera kanë mundësuar për punonjësit tanë një lidhje 
të fortë dhe kanë mbështetur rritjen që na ka shoqëruar për 
më shumë se një shekull, që buron drejtpërdrejt nga parimet, 

VLERAT TONA

1. SHPËRNDARJA
          GJEOGRAFIKE:

Shtrirja e aktivitetit financiar të Grupit përmes blerjeve dhe 
zhvillimit të hapësirave të gjelbërta në tregje të reja tërheqëse, 
duke synuar kështu diversifikimin e bazës tonë të fitimeve dhe 
lehtësimin e varësisë në disa tregje.

2. INTEGRIMI 
          VERTIKAL: 

Shtrirja e Grupit në sektorë të tjera produktesh në zinxhirin e 
vlerave të çimentos; për t’i shërbyer më mirë klientëve tanë dhe 
për të krijuar mundësi të reja fitimi.

3. PËRMIRËSIM I VAZHDUESHËM I            
KONKURRUESHMËRISË:

Ne ofrojmë mënyra të reja efikase në të gjithë biznesin tonë 
për të ulur kostot dhe për një konkurrencë sa më efektive, duke 
zbatuar zgjidhje dixhitale në të gjithë zinxhirin e vlerës tonë.

4. QËNDRUESHMËRIA, ME FOKUS NË     

  MJEDIS DHE SHOQËRI  

Ne zvogëlojmë gjurmën tonë mjedisore, me fokus në 
dekarbonizimin dhe biodiversitetin.
Ne kujdesemi dhe zhvillojmë punonjësit tanë, dhe nxisim 
bashkëpunime konstruktive me komunitetet tona fqinje dhe 
palët e tjera të interesit.

INTEGRITETI

VLERAT E KONSUMATORIT 

PËRMIRËSIM I 
VAZHDUESHËM

NJOHURITË

• PRAKTIKAT ETIKE TË BIZNESIT
• TRANSPARENCA
• KOMUNIKIM I HAPUR
• QEVERISJE E MIRË

• PRITSHMËRIA E NEVOJAVE TË KLIENTIT
• ZGJIDHJE INOVATIVE
• CILËSI E LARTË E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE

• ORGANIZIM I TË MËSUARIT
• VULLNETI PËR NDRYSHIM
• PËRPARIM NË PËRBALLIMIN E SFIDAVE

• PËRMIRËSIMI I NJOHURIVE BAZË
• AFTËSI PERFORMUESE NË ÇDO FUNKSION
• PËRSOSMËRI NË KOMPETENCAT THELBËSORE

• VLERA E AKSIONERIT
• OBJEKTIVAT E QARTA
• STANDARTET E LARTA

• SIGURIA NË PLAN TË PARË
• ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM 
• ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT

REZULTATET E SIGURUARA 

PËRGJEGJËSIA SOCIALE E 
KORPORATËS

OBJEKTIVAT QEVERISËSE

besimet dhe vizioni i themeluesve tanë në 1902. Ato mbeten 
baza e qëndrueshme e kulturës dhe shpirtit tonë familjar.
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RRETH 
ANTEA CEMENT 
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ANTEA Cement është një nga prodhuesit më të mëdhenj të 
materialeve të ndërtimit që përdor standardet më të larta në 
Shqipëri. 

Veprimet e integruara të Fabrikës së ANTEA Cement përfshijnë dy 
terminale çimentoje, në Tiranë dhe Ortona. Fabrika e çimentos 
ndodhet 50 km nga kryeqyteti, Tirana dhe është e vendosur në 
Boka e Kuqe, Borizanë. 

Aktivitetet kryesore të ANTEA Cement përfshijnë prodhimin dhe 
shpërndarjen e çimentos, me një kapacitet prej 1.4 milion / ton 
çimento në vit dhe 3,300 ton / klinker në ditë. 

Fabrika i shërben kryesisht kërkesave të tregut lokal dhe 
eksporteve në tregjet e tjera në rajon. Që nga krijimi i 
fabrikës ANTEA Cement, përgjegjësia sociale e korporatës 
dhe qëndrueshmëria janë shtuar në strategjinë e biznesit 
dhe kanë ofruar strukturën për të ndërtuar bashkëpunim 
me të gjithë aktorët kryesorë.

Për të siguruar rendiment të energjisë dhe ndikim pozitiv në 
mjedis, fabrika është ndërtuar sipas standarteve më të mira 
industriale dhe me teknologjitë më të mira në dispozicion.    

Si shembull, përmendim se i gjithë transporti i materialeve 
në fabrikë realizohet nëpërmjet transportierve të mbuluar, 
në mënyrë që të reduktohet sasia e pluhurave që mund të 
shpërndahen në ambient. ANTEA zbaton teknologjinë më të 
fundit me mullinj bluarës vertikal, të cilat zënë më pak hapësirë 
dhe mund të sigurojnë performancë më të mirë mjedisore dhe 
efektshmëri më të madhe në konsumin e energjisë elektrike. 
ANTEA përdor sisteme filtrimi, të cilat pavarësisht se kanë kosto 
më të larta operacionale, garantojnë një performancë më të mirë 
mjedisore.

Fabrika e ANTEA Cement është një nga investimet 
“e gjelbra” më të mëdha, me standardet më të larta 
të zbatueshme në Shqipëri, lidhur me ndërtimin dhe 
operimin, me një vlerë të përgjithshme që tejkalon 
shumën 200 milion Euro.

Duke pasur qëndrueshmëri, si pjesë integrale e biznesit tonë, 
angazhimi ynë ndaj Përgjegjësisë Sociale të Korporatës shkon 
përtej pajtueshmërisë; është një premtim vullnetar për të dhënë 
një ndikim pozitiv në ambientin që na rrethon. 

Ne po përshpejtojmë përpjekjet tona, për të promovuar 
qëndrueshmëri në të gjithë zinxhirin tonë të vlerave, 
duke mbështetur punonjësit tanë, të rriten në një mjedis 
gjithëpërfshirës dhe të sigurt, si dhe të nxisim bashkëpunime 
për të trajtuar nevojat e komunitetit vendas.  

Tregjet e ANTEA Cement u shërbejnë Italisë, Kosovës, Libisë, 
Malit të Zi dhe Maltës.

2020 Platforma e Raportimit të Grupit TITAN EthicsPoint 
Programi i Ndihmës së Punonjësve të TITAN       

Politika e re e Sinjalizimitt u përfundua bazuar në ligjin Nr. 60/2016 
“Për Sinjalizimin dhe mbrojtjen e Sinjalizuesve”

Filloi projekti “Forcimi i familjes në Thumanë”
me fshatin SOS

Raporti i parë vjetor i integruar i siguruar nga jashtë në 
Shqipëri për PSK-në & Qëndrueshmërinë

Njihet nga WBCSD si praktika
më e mirë në rehabilitimin e guroreve

Përpara se Fabrika të ndërtohej u krye (ESIA) 
Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social.

Mori nga Qeveria të drejtën për përdorimin e minierës

Filloi projekti “Mësimi i përdorimit të kompjuterit”  
Ricertifikimi i sistemeve të menaxhimit

Vlerësimi i materialitetit

Bashkë-themeloi Rrjetin Shqiptar të PSK-së
Njohur nga KNF si praktika më e mirë për standardet e 

punës (standardi i performancës së KNF-së 2)

ANTEA fitoi çmimi për Shëndetin & Sigurinë për “Nismën më të 
mirë të vitit 2018” dhe “Çmimin për Përmirësim të Vazhdueshëm“ 
në të gjithë Grupin
ANTEA fitoi Çmimin e Filantropisë, si rezultat i kontributit të saj në 
nivel lokal në Shqipëri
U realizua rikonstruktimi i Urës “Droja” në Fushë Mamurras

“Çmimi për performancën më të mirë në fushën e sigurisë” 
në Grupin TITAN
Filloi projekti “Sy të shëndetshëm për arsim të suksesshëm”

Raporti i parë vjetor i siguruar nga jashtë në Shqipëri për 
PSK-në & Qëndrueshmërinë

Shoqëria e parë në vend që ka zbatuar dhe është e 
certifikuar me SA8000

Dita e inaugurimit
U prodhua klinkeri i parë 
Ndërtimi i Fabrikës ka përfunduar brenda afatit dhe sipas 
buxhetit të planifikuar

Filloi ndërtimi i Fabrikës

U krijua ANTEA

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2007

2019

2017

2015

2013

2011

2007

OPERIMI DHE VENDODHJA E 
PRODHIMIT 

HISTORIA E ANTEA-S SI NJË RRITJE E QËNDRUESHME

ton/klinker në ditë

milion/ton Çimento në ditë
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Që prej fillimit të funksionimit të saj, ANTEA ka zhvilluar dhe 
zbatuar disa sisteme të pavarura të çertifikuara të menaxhimit 
të integruar. Këto sisteme janë: Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë 
ISO 9001, ISO 14001 për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit, 
Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit & Sigurisë në Punë OHSAS 
18001, dhe Standardi i Përgjegjësisë Sociale SA8000:2014. SA8000 
inkurajon organizatat të zhvillojnë, mirëmbajnë dhe zbatojnë 
praktikat e pranueshme sociale në vendin e punës.

ANTARËSIA DHE SHOQATAT E ANTEA-S

GRUPI TITAN ËSHTË PJESËMARRËS AKTIV DHE 
KONTRIBUES NË:

•   BASHKËTHEMELUESE DHE ANËTARE E RRJETIT SHQIPTAR TË PËRGJEGJËSISË 
SOCIALE TË KORPORATËS (PSK )

•      ANËTARE E SHOQATËS SË INVESTIMEVE TË HUAJA NË SHQIPËRI (FIAA) 

•      ANËTARE E DHOMËS AMERIKANE TË TREGTISË (AMCHAM) 

•      ANËTARE E SHOQATËS SË BIZNESIT HELEN NË SHQIPËRI HBAA

•      ANËTARE E SHOQATËS SË PRODHUESVE SHQIPTARË

PSK EUROPE
SHOQATËN GLOBALE TË ÇIMENTOS DHE BETONIT -GCCA
KOMPAKTIN GLOBAL TË KOMBEVE TË BASHKUARA - UNGC

ANTEA ka përmirësuar më tej performancën e saj të 
qëndrueshmërisë gjatë Vitit 2020, në ndikimet lokale, siç 
paraqitet në Indeksin e Qëndrueshmërisë së KPI-ve (shih 
Shtojcat).

Angazhimi ynë për përmirësimin e vazhdueshëm në lidhje me 
ndikimet lokale dhe angazhimi ynë i vazhdueshëm me palët 
tona kryesore të interesit në iniciativa dhe veprime specifike, 
të cilat synojnë forcimin e qëndrueshmërisë së komuniteteve 
lokale, janë elemente thelbësore të Strategjisë sonë të Biznesit. 
Në këtë kuadër, ANTEA ka arritur shumicën e objektivave të saj 
të qëndrueshmërisë lokale me horizon 2021, për Performancën 
Mjedisore dhe Sociale, duke kontribuar në këtë mënyrë 
pozitivisht në arritjen e synimeve të qëndrueshmërisë 2025 të 
Grupit TITAN dhe më gjerë.

OBJEKTIVAT E QËNDRUESHMËRISË PËR VITIN 2021                                                                                     

Një nga fushat kryesore për performancën e qëndrueshmërisë së 
ANTEA-s është kontributi në qëndrueshmërinë e komuniteteve 
tona lokale. Duke ndjekur kriteret e përcaktuara, të përafruara 
me modelin tonë të biznesit dhe strategjinë e qëndrueshmërisë, 
për të inkurajuar përqendrimin në çështjet materiale në 
iniciativat tona të angazhimit të komunitetit, ne aplikuam një 
platformë të re të bazuar në internet, për vetëvlerësimin e të 
gjitha veprimeve të ndërmarra tashmë pas reagimeve të palëve 
të interesit.”

ANTEA do të marrë pjesë në mënyrë aktive në vlerësimin e 
iniciativave dhe veprimeve për Angazhimin e Komunitetit në 
2021, duke ofruar kontribut brenda platformës së Grupit, me një 
modul të ri të sistemit të mbledhjes së të dhënave të Grupit 
(Banka e të dhënave PSK i Grupit TITAN).”

Produktet tona

Cem I /42.5 R: Çimento Portland me përbërës kryesor 95 – 100% 
klinker dhe përbërës të tjerë të vegjël 0 – 5% gips. 

Cem II / A-LL 42.5 R
Çimento Gëlqerore Portland me përbërësit kryesorë 80 - 94% 
klinker, 6 – 20% gëlqerore dhe përbërës plotësues të vegjël 0 – 5% 
gips. 

PRODUKTET & ZINXHIRI I FURNIZIMIT

Cem II / B-LL 32.5 R
Çimento Gëlqerore Portland me përbërësit kryesorë 65 - 79% 
klinker, 21 – 35% gëlqerore dhe përbërës plotësues shtesë 0 – 5% 
gips. 
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Në ANTEA, roli ynë i zinxhirit të furnizimit është gjithnjë në 
ndryshim, për t’iu përshtatur kërkesave të reja. Për të dhënë 
rezultate, ne kemi mundur të reagojmë shpejt dhe në mënyrë 
inteligjente, për të përmbushur standardet dhe pritshmërinë e 
shoqërisë sonë, jo vetëm duke arritur rezultate, por duke e bërë 
atë me “ETHOS”, duke respektuar palët tona të interesit dhe 
duke krijuar partneritete që zgjasin, falë themelit të fortë mbi 
besimin, respekt dhe marrëdhënie të ndërsjella.

Pandemia e vitit 2020 ka ndikuar dhe ndryshuar mënyrat 
tradicionale lidhur me zhvillimin e biznesit, për të gjitha 
industritë. Ne përjetuam një ndryshim të shpejtë në teknologji, 
në pritshmërinë e klientëve, vlerat e gjeneratave dhe normat 
shoqërore, dhe kjo ishte koha që shitjet të evoluonin me 
ndryshimet.

Çështja më e madhe me të cilën bizneset u përballën në vitin 
2020 ishte përshtatja e procesit të tyre të shitjes, për të ruajtur 
rëndësinë në një mjedis gjithnjë në ndryshim, ku një mënyrë 
tjetër e shitjes dhe ndërveprimit me Klientin ishte thelbësore 
për stabilitetin e biznesit.

Numri i kanaleve të komunikimit midis ANTEA dhe klientëve 
është rritur, duke iu përshtatur situatave të reja globale dhe 
duke u dhënë mundësinë klientëve të na kontaktojnë në çdo 
moment të caktuar.

Ne vazhdimisht sigurohemi që mundësitë për t’u lidhur me 
klientët të mos humbasin, duke u përpjekur të transmetojmë 
besueshmëri përmes shërbimeve cilësore dhe të shpejta, duke 
përmbushur pritshmërinë dhe nevojat e tyre, me përgjegjshmëri 
ndaj kërkesave dhe duke i ofruar zgjidhje.
Ndihma dhe këshillat teknike kanë qenë gjithmonë në fokus 
për klientët tanë, përmes një laboratori shumë të avancuar dhe 
inxhinierëve mjaft kompetentë.

Stafi ynë i shitjeve trajnohet vazhdimisht për të vlerësuar 
problemet e klientëve në mënyrën e duhur, te besueshem, 
transparent dhe komunikues, si dhe të jenë atje ku janë klientët 
tanë.

Kompania jonë  ka  qenë gjithmonë e hapur ndaj mendimit 
të tyre të shprehur nëpërmjet Sondazhit të Kënaqësisë 
së Konsumatorëve, e cila mbulon në 360 gradë të gjitha 
ndërveprimeve tona me klientët. Falë vërejtjeve të tyre, ne 
mund të ndryshojmë dhe përshtatim procesin tonë të shitjeve 
me nevojat e tregut, në mënyrën më profesionale. 

Ne kemi përgjegjësinë të jemi gjithmonë bashkëkohorë me 
ndryshimet, për të garantuar rritje dhe qëndrueshmëri të 
vazhdueshme për kompaninë tonë.  



RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR 2020

22 23

 RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR 2020

Në vitin 2020 marrja e lëndëve të para, mallrave dhe shërbimeve nga furnizues të jashtëm ka qenë vërtet 
sfiduese, për shkak të situatës shumë të vështirë të krijuar nga pandemia, dhe për të përmbushur nevojat e 
kompanisë ne duhej të zbatonim sa vijon:

Efikasiteti dhe performanca e zinxhirit të 
furnizimit në ANTEA bazohet në katër fusha 
kryesore:1.

3.

2.

4.

5.

Të kuptonim më mirë të gjithë furnizuesit tanë dhe të vlerësonim 
aftësitë e tyre për të përmbushur marrëveshjet ekzistuese, në situatën 
aktuale.

Të vlerësonim kërkesën reale dhe shqyrtonim inventarin e 
disponueshëm, duke mbajtur kontakte të rregullta me klientët dhe 
furnitorët, për të kuptuar panoramën dhe planin në ndryshim, sipas 
rastit.

Të dinim se cilat kufizime në importe dhe eksporte ishin paraqitur, dhe 
vlerësonim efektin e tyre në zinxhirin tonë të furnizimit.

Të hartonim skenarë të mundshëm në të ardhmen, dhe të planifikonim 
veprimet e, për të zvogëluar ndikimin negativ. Ne kemi monitoruar nga 
afër shenjat e hershme, të tilla si kërkesat për ndryshime në kushtet e 
pagesës ose një pakësim të komunikimit nga furnitorët.

Duke mos harruar kurrë punonjësit, ekipin tonë, dhe punonjësit që 
punojnë për furnitorët tanë, ne kemi prezantuar praktika të reja pune, 
të tilla si puna nga shtëpia, ndryshimi i turneve, dhe kemi konsideruar 
të njëjtën përqasje kur vlerësojmë aftësinë e furnitorëve tanë për t’iu 
përgjigjur kërkesave tona.

PARASHIKIM
I FORTË

I SHITJEVE

BAZË
ELASTIKE E 
PRODHIMIT

GRUP
I BESUESHËM 
PARTNERËSH 

RRJET
EFIKAS

LOGJISTIK

SISTEMET E MENAXHIMIT

Që prej fillimit të funksionimit të saj, ANTEA ka zhvilluar dhe 
zbatuar disa sisteme të menaxhimit të integruar të pavarur të 
çertifikuar. Ato përbëhen nga Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë 
ISO 9001, Sistemi i Menaxhimit Mjedisor ISO 14001, Sistemi i 
Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë OHSAS 18001 dhe 
Standardi i Përgjegjësisë Sociale SA8000: 2014. SA8000 inkurajon 
organizatat të zhvillojnë, mbajnë dhe zbatojnë praktika të 
pranueshme shoqërore në vendin e punës.

Që nga viti 2012, ANTEA ka vendosur një sistem të integruar të 
menaxhimit dhe është certifikuar për:

•SA8000:2014 që mbulon të gjitha të drejtat bazë 
ndërkombëtare të punës, të përfshira në konventat e Organizatës 
Ndërkombëtare të Punës, Deklaratën Ndërkombëtare të të 
Drejtave të Njeriut dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Fëmijëve. Përmes standardit SA8000 ne 
sigurojmë që ANTEA është në përputhje me të gjitha kërkesat 
e standardit për të menaxhuar marrëdhëniet e punës sipas 
standardeve ndërkombëtare. Ne monitorojmë dhe ndihmojmë 
kontraktuesit tanë në përmbushjen e detyrimeve të tyre për të 
drejtat e njeriut. Secili nga kontraktuesit auditohet gjithashtu 
mbi kërkesën në lidhje me mos-përfshirjen e fëmijëve në punë, 
pasi ANTEA është shumë e ndjeshme dhe përqendron shumicën 
e kontrolleve të saj në lidhje me dokumentacionin e moshës. 
Kontraktues të rëndësishëm pyeten në lidhje me kërkesën për 
punën me forcë dhe të detyruar, ku monitorohet orari i punës, 
pagesa e shpërblimeve dhe kontributeve të sigurimeve.

Shoqëria promovon lirinë e asociimit të Punonjësit, jo vetëm 
duke krijuar sindikatën e Punonjësve, por edhe duke kaluar 
përtej kërkesave të ligjit, duke aplikuar standardin e punës SA 
8000, ku përfaqësuesit e punëtorëve kanë akses në nivelet 
e menaxhimit. Presidenti i Sindikatës dhe përfaqësuesit e 
punonjësit mund të diskutojnë lirisht me nivelin drejtues, për 
çdo çështje të mundshme në lidhje me detyrimet, përmirësimet 
dhe sugjerimet për shëndetin dhe sigurinë, dhe çdo temë tjetër 
që prek kushtet e punës së Punonjësve. ANTEA auditohet nga 
një auditor i pavarur Eurocert dy herë në vit, duke siguruar 
zbatimin korrekt dhe monitorimin e standardeve të mësipërme.

•Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015 ka si 
objektiv përfundimtar zbatimin e të gjitha parimeve të cilësisë 
në të gjitha aktivitetet e Kompanisë. Përmbushja e pritshmërisë 
së klientëve të Kompanisë përsa i përket komunikimit efektiv 
dhe reagimit mbi kërkesat dhe ankesat e tyre është një nga 
objektivat kryesore. Fusha e zbatimit të Sistemit të Cilësisë të 
Kompanisë është e shtrirë në të gjithë faktorët që kontribuojnë 
në aktivitetet e Kompanisë (personeli, pajisjet, materiale), 
duke përfshirë të gjithë furnitorit e saj që synojnë të formojnë 
marrëdhënie të dobishme të ndërsjella ndërmjet tyre dhe 
Kompanisë.

•ISO 14001: 2015 për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit që 
mbulon dhe trajton të gjitha aspektet mjedisore. Sistemi përfshin 
shkarkimet në ajër, guroret, peisazhet, ujërat nëntokësore, 
puset dhe mbetjet e ujit, mbetjet e lëngshme dhe të ngurta, 
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burimet natyrore & konsumin e energjisë, zhurmat, etj. Ne 
synojmë promovimin e qëndrimeve dhe sjelljeve me përgjegjësi 
mjedisore për të gjithë Punonjësit dhe nxitjen e furnizuesve, 
klientëve bashkëpunëtorë të tjerë të biznesit për të miratuar 
praktika të ngjashme.

•OHSAS 18001:2007 Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe 
Sigurisë në Punë, i cili siguron një kuadër për menaxhimin 
efektiv të Shëndetit & Sigurisë në Punë, duke përfshirë të gjitha 
aspektet e menaxhimit të rrezikut dhe pajtueshmërinë ligjore. Ai 
trajton shëndetin dhe sigurinë në punë më mirë se çdo çështje 
specifike të sigurisë së produktit.

ANTEA auditohet çdo vit nga një auditor i pavarur (Eurocert), 
duke siguruar zbatimin korrekt dhe monitorimin e standardeve 
të mësipërme.

KRIJIMI I VLERAVE, MUNDËSIMI I  VLERAVE PËR TË GJITHË

VLERËSIMI I MATERIALITETIT 
DHE ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT 

ÇËSHTJET MATERIALE TË ANTEA-S ME OBJEKTIV 2025

Ne përpiqemi të jemi një kompani e përgjegjshme, duke 
identifikuar ndikimin tonë në shoqëri dhe duke ndërmarrë 
veprime për të krijuar vlerë për palët e interesit, duke minimizuar 
ato të pafavorshmet, duke rritur kujdesin dhe mirëqenien 
për punonjësit tanë, komunitetet lokale dhe partnerët. Ne  
përdorim, transformojmë dhe shtojmë burimet tona kapitale, 
për të siguruar produktet dhe shërbimet tona, duke krijuar vlerë 
për të gjithë palët tona të interesit. 

Të nxitur nga objektivi ynë drejtues, ne përdorim kapitalin tonë, 
për të siguruar produktet dhe shërbimet tona dhe për të krijuar 
vlerë për palët tona të interesit që kontribuojnë në SDG të KB 
2030. 

Kapitali financiar
Për të mbështetur rritjen e biznesit tonë, ne përdorim 
vazhdimisht burimet tona ekonomike në mënyrë efikase.

Kapitali intelektual
Ne përdorim aftësitë tona për kërkim dhe zhvillim (R&D), 
kompetencën tonë thelbësore dhe njohuritë për industrinë e 
materialeve të ndërtimit, për të përmirësuar më tej kontributet 
dhe performancën tonë.

Vlerësimi i materialitetit është një proces i vazhdueshëm, që 
siguron bazat për zbatimin e strategjisë sonë të qëndrueshmërisë. 
Një cikël i plotë i vlerësimit të materialitetit ka një kohëzgjatje 
prej pesë vjetësh, me vlerësimet e materialitetit në nivelin 
lokal, të përdorur si input për vlerësimin e materialitetit në nivel 
Grupi dhe anasjelltas. Ky është cikli ynë i dytë i vlerësimit të 
materialitetit dhe reagimet që do të marrim nga palët tona të 
interesit përmes komunikimit të hapur dhe të strukturuar do të 
shërbejnë si një busull për përmirësim në të gjitha frontet. Në 
ciklin e ri që u lançua nga Grupi, ne përditësuam, përshtatëm dhe 
zhvilluam më tej procesin tonë të vlerësimit të materialitetit, në 
njësinë e biznesit sipas udhëzimeve të Grupit TITAN, të nxitur 
nga angazhimi ynë afatgjatë ndaj dhjetë parimeve të Kompaktit 
Global të Kombeve të Bashkuara, dhe duke përdorur Hartën e 
Materialitetit të SASB për sektorin tonë.

Me një komunikim të hapur dhe të strukturuar, ne angazhohemi 
me palët tona të interesit për të thelluar njohuritë për nevojat 
dhe pritshmërinë e tyre. Nëpërmjet këtij procesi, ne synojmë 
të ndërtojmë marrëdhënie të besueshme dhe të forcojmë 
bashkëpunimin, në mënyrë që të krijojmë vlera të përbashkëta 

Sipas rezultateve të Vlerësimit të Materialitetit të ANTEA-s, 
ne kemi adresuar dhjetë çështje materiale, në përputhje me 
SDG të KB 2030, të gjitha të mbështetura nga qeverisja e mirë, 
transparenca dhe etika e biznesit. Përmes këtij procesi, ne 
synojmë të ndërtojmë më tej marrëdhëniet tona të besueshme 
dhe të krijojmë vlerë të përbashkët. Synime të qarta janë 
vendosur në vlerësimin e materialitetit të vitit 2020, duke ndjekur 
procesin e hartuar nga Grupi. Angazhimi i punonjësve; Zhvillimi i 
vazhdueshëm dhe mirëqenia; Mjedisi i sigurt dhe i shëndetshëm 
i punës për punonjësit tanë dhe partnerët e biznesit; Kënaqësia 
e klientit; Qeverisja e mirë; Transparenca dhe etika e biznesit; 
Çështjet materiale të menaxhimit të mjedisit mbetën në krye të 
listës së çështjeve materiale të identifikuara. 

Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i vazhdueshëm dhe 
mirëqenia

Ambient i sigurt dhe i shëndetshëm pune për punonjësit tanë 
dhe partnerët e biznesit

Kënaqësia e konsumatorëve

Qeverisja e mirë, transparenca dhe etika e biznesit

Menaxhimi i mjedisit 

Zinxhir i furnizimit i përgjegjshëm, i besueshëm dhe i 
qëndrueshëm

Ndryshimi i klimës dhe energjia

Risi e modelit të biznesit

Mbështetja e mirëqenies së komuniteteve tona lokale

Marrëdhëniet dhe angazhimi i palëve të interesit

Kapitali social dhe i marrëdhënieve
Ne angazhohemi me palët tona të interesit, duke ndërtuar 
marrëdhënie afatgjata të besimit dhe duke punuar së bashku në 
projekte bashkëpunuese, për një ndikim pozitiv në shoqëri dhe 
komunitetet lokale.

Kapitali natyror
Ne mundësojmë materiale me përgjegjësi, dhe ruajmë burimet 
natyrore dhe biodiversitetin në zonat ku operojmë.

Kapitali njerëzor
Ne vlerësojmë kontributin e punonjësve tanë, duke mbështetur 
vazhdimisht zhvillimin e tyre profesional në një mjedis pune 
tërheqës, gjithëpërfshirës dhe bashkëpunues.

Kapitali i prodhimit
Ne prodhojmë produktet tona, duke përdorur teknikat më të 
mira të disponueshme në fabrikën e çimentos dhe i shpërndajmë 
te klientët tanë përmes terminaleve të dedikuar.

dhe të kontribuojmë për një zhvillim të qëndrueshëm. Ne 
ndërtojmë besimin me bashkëpuntorët tanë, duke qenë të hapur, 
transparent dhe të qëndrueshëm në komunikimin tonë. Në nivel 
Grupi, ne raportojmë performancën tonë të qëndrueshmërisë 
çdo vit, tek palët e interesit, duke përfshirë dhe rezultatet nga 
audituest e pavarur. 

Në Vitin 2020, ANTEA rishikoi dhe përditësoi përparësitë e saj, 
duke ndjekur procesin e hartuar nga Grupi. 

Hapat që ndjekim për të kryer vlerësimin e materialitetit:

1. Identifikimi i palëve kryesore të interesit dhe çështjet 
materiale 

2. Angazhimi me palët e interesit për të verifikuar   
materialitetin

3. Zhvillimi i Strategjisë duke u përqendruar tek përparësitë
4. Angazhimi i punonjësve për zbatimin e strategjisë
5. Rishikimi dhe raportimi mbi performancën tek palët e 

interesit

ÇËSHTJET MATERIALE TË ANTEA-S ME OBJEKTIV VITIN 2025
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Marrëdhëniet dhe angazhimi 
i palëve të interesit

MATRIKSI I MATERIALITETIT

1

1

Mbështetja e mirëqenies
së komuniteteve tona lokale

2

2

Qeverisja e mirë, transparenca 
dhe etika e biznesit

3

3

Kënaqësia
e konsumatorëve

4

4.

4

Angazhimi i punonjësve, 
zhvillimi i vazhdueshëm 
dhe mirëqenia

5

5

Ambient i sigurt dhe i shëndetshëm pune 
për punonjësit tanë dhe partnerët e biznesit

6

6

Risi e modelit
të biznesit

7

7 Menaxhimi
i mjedisit

8

8

Ndryshimi i klimës
& energjia

9

9

Zinxhir i furnizimit i qëndrueshëm,
i përgjegjshëm dhe i besueshëm

10

10

SDG-TË PËRKATËSE PËR 
ÇËSHTJET MATERIALE                                                                       

Çështjet materiale 2021
SDG-të kryesore 
për BU

SDG-të    
suplementare 
   

Ambient i sigurt dhe i shëndetshëm 
pune për punonjësit tanë dhe 
partnerët e biznesit

   

Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i 
vazhdueshëm dhe mirëqenia

    

Përmbushje e kërkesave të 
konsumatorëve

  

Qeverisja e mirë, transparenca dhe 
etika e biznesit

   

Mbështetja e mirëqenies së 
komuniteteve tona lokale

   

Menaxhimi i mjedisit 
     

Zinxhiri i furnizimit i përgjegjshëm, i 
besueshëm dhe i qëndrueshëm

   

Marrëdhëniet dhe angazhimi i palëve 
të interesit

    

Ndryshimi i klimës dhe energjia
   

Risi e modelit të biznesit
 

të
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ÇËSHTJE MATERIALE TË ANTEA-S, TË LIDHURA 
ME FUSHAT E FOKUSIT TË GRUPIT TITAN

FUSHAT E FOKUSIT TË GRUPIT TITAN

 Çështjet Materiale Dekarbonizimi dhe 
dixhitalizimi

Mjedisi i punës që 
mundëson rritjen

Ndikimi pozitiv lokal Burimi i 
përgjegjshëm

1.Ndryshimi i Klimës & Energjia 1

2.Menaxhimi i mjedisit 2 2 2

3.Ambient pune i sigurt dhe i 
shëndetshëm, për punonjësit tanë dhe 
partnerët e biznesit

3

4.Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i 
vazhdueshëm dhe mirëqenia

4

5.Mbështetja e mirëqenies së 
komuniteteve tona lokale

5

6.Marrëdhëniet dhe angazhimi i palëve 
të interesit

6

7.Qeverisja e mirë, transparenca dhe 
etika e biznesit

7

8.Risi e modelit të biznesit 8 8 8

9.Customer satisfaction 9

10.Responsible, reliable, and sustainable 
supply chain

10

     Të gjitha mbështeten nga: Qeverisja e mirë, Transparenca dhe Etika e Biznesit

Ne do të vazhdojmë procesin tonë të vlerësimit gjatë Vitit 2021, 
duke marrë parasysh konsultimet me palët e interesit, ndërsa 
zhvillojmë dhe promovojmë SDG në çdo rajon ku aktualisht po 
operojmë.

Duke pasur parasysh ndryshimet e rëndësishme që kanë 
përjetuar të gjitha bizneset gjatë pesë viteve të fundit, ne 
kemi rishikuar strategjinë tonë të qëndrueshmërisë, kemi 
zgjeruar fushën dhe objektivat tanë, ndërsa jemi përqendruar në 
zbatimin e përpjekjeve bashkëpunuese. Që nga viti 2015, kemi 
ndjekur hapat kryesore të UNGC, SDG (“Udhëzuesi për veprimin 
e biznesit në SDG”, nga UNGC dhe GCCA, shih referencën në 
Deklaratat e Performancës ESG), duke filluar me kuptimin dhe 
identifikimin e SDG-së përkatëse për biznesin tonë dhe mbi 
mënyrën si mund të kontribuojmë në mënyrë domethënëse në 
arritjen e tyre.
Vlerësimi i materialitetit dhe lidhja me SDG-të 2030 u përditësua 
për ANTEA në vitin 2020 dhe do të vlerësohet më tej duke marrë 
reagime nga palët e interesit. Rezultatet e vlerësimeve vjetore 
u përdorën për të ushqyer dialogun në vazhdim me palët e 
interesit, duke mundësuar mirëkuptimin e ndërsjellë, ndërtimin 
e besimit dhe konsensusit dhe rrjedhimisht bashkëpunimin në 
mbështetje të zgjidhjeve të qëndrueshme në të gjitha nivelet. 

Ky raport është përgatitur, me qëllim që të mbulojë të gjitha 
çështjet materiale të identifikuara nga procesi i mësipërm.

Prioriteti ynë kryesor është zvogëlimi i gjurmës së karbonit 
në veprimet tona dhe pjesëmarrja jonë duke kontribuar në 
përpjekjen globale të zbutjes së ndryshimit të klimës për 
dekarbonizimin. Gjithashtu, ne vazhdojmë të investojmë në 
vendosjen e bazave për vazhdimin e suksesit afatgjatë: zbutjen 
e rreziqeve dhe shfrytëzimin e mundësive që ndryshimi i klimës 
krijon për biznesin tonë, duke përfituar nga mundësitë e ofruara 
nga revolucioni dixhital, dhe duke vazhduar të ndërtojmë mbi 
traditën e angazhimit të palëve të interesit”.

ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT4 

Një pjesë e konsiderueshme e punonjësve, kontraktuesve dhe 
furnitorëve tanë janë anëtarë të komuniteteve tona lokale. Së 
bashku me palët e interesit, ne punojmë për të zbatuar planet e 
angazhimit të komunitetit, për t’i ofruar të rinjëve arsim cilësor, 
zhvillim personal dhe profesional.

Ndërsa reagimi ndaj COVID-19 ishte përparësia jonë, angazhimi 
i palëve të interesit mbeti një pjesë e rëndësishme e 
qëndrueshmërisë dhe suksesit të biznesit. Shëndeti dhe siguria, 
zhvillimi personal dhe programe të tjera trajnimi u ofruan për të 
gjithë punonjësit e ANTEA-s. Gjatë këtij viti u mundësua arsim 
cilësor dhe aftësi të punësimit për të rinjtë e komunitetit lokal, 
sipërmarrjen, ndërgjegjësimin mbi mjedisin, përfshirjen sociale 
dhe promovimin e SDG-ve të Kombeve të Bashkuara. Programet 

tona të PSK-së kanë lehtësuar dialogun e palëve lokale të 
interesit, dhe veprimet bashkëpunuese, përmes iniciativave 
të angazhimit të komunitetit, me një fokus në kontributin në 
qëndrueshmërinë e komuniteteve lokale.
Pavarësisht nga pandemia, ANTEA përmirësoi performancën 
e saj mjedisore, shëndetësore,të sigurisë dhe angazhimin 
e komunitetit. Duke filluar nga viti 2020, ANTEA ka pasur 
në funksion plane të angazhimit të komunitetit, që janë në 
përputhje me çështjet materiale për palët e interesit dhe SDG-
të të KB 2030 në 100% të operacioneve tona kryesore. ANTEA 
do të mbetet e përqendruar në forcimin e përpjekjeve të saj, 
për të arritur një angazhim shoqëror autentik dhe të veçantë, 
dhe për rritjen e ndikimeve të saj pozitive, përmes përpjekjeve 
bashkëpunuese dhe fuqizimit të aktorëve lokalë. 

PALËT KRYESORE TË INTERESIT

Angazhimi i vazhdueshëm me palët tona të interesit na ndihmon 
të identifikojmë çështjet që janë të rëndësishme dhe t’i japim 
përparësi përpjekjeve tona për aktivitete programore që 
kanë rëndësi për palët lokale të interesit dhe të na ndihmojë 
të përmbushim qëllimin tonë. Për vazhduar kontributin në 
komunitetin lokal dhe në shoqërinë në përgjithësi, ANTEA përdor 
çdo mjet të mundshëm për të mbledhur sugjerimet e palëve të 
interesit, t’i raportojë këto tek personi përgjegjës i Kompanisë 
dhe t’i pasqyrojë në Komitetet e menaxhimit, të gjitha me 
fokus reagimin dhe angazhimin ndaj nevojave dhe pritshmëritve 
të palëve të interesit. Ne konsiderojmë reagimet e palëve të 
interesit dhe përpiqemi t’i japim zgjidhje, dhe kjo na ndihmon 
në përmirësimin e rezultateve të performancës.

ANTEA synon të ndërtojë besimin me të gjitha palët e interesit, 
duke komunikuar në mënyrë të hapur dhe transparente, dhe 
duke kërkuar angazhim për të kuptuar ndikimin e operacioneve 
tona dhe shqetësimet e tyre. Ne gjithashtu ndajmë njohuritë, 
përvojën dhe praktikat tona më të mira në fushat që lidhen 
me biznesin tonë, për të shtuar vlerë dhe për të kontribuar në 
mirëqenien e komuniteteve fqinje. Zhvillimi i marrëdhënieve 
kuptimplota me aktorët kryesorë të interesit i ka pasuruar vlerat 
operacionale të ANTEA-s, duke zvogëluar kufizimet në biznes, 
minimizuar rreziqet dhe rritur mundësitë duke kuptuar më mirë 
ndryshimet e shpejta. Ne besojmë se përkushtimi dhe arritjet 
tona në drejtim të fuqizimit, qëndrueshmërisë dhe qeverisjes 
së mirë na kanë lejuar të krijojmë një marrëdhënie të mirë me 
palët tona të interesit. Pavarësisht një bote dhe mjedisi të 
biznesit gjithnjë në ndryshim, investimi në aktivitetet e PSK-
së me siguri kanë përmirësuar pozicionin tonë ndaj palëve të 
interesit. Ne përpiqemi të komunikojmë me aktorët tanë në 
mënyrë të drejtpërdrejtë dhe transparente dhe në fund të 
arrijmë sukses për për tu zhvilluar së bashku, për një rritje të 
ndërsjellë dhe kushte më të mira jetese. Gjëja më e rëndësishme 
që duhet përmendur është që të kujdesemi për punonjësit tanë 

dhe të investojmë në zhvillimin e tyre në mënyrë të veçantë. 
Ne vazhdojmë të nxisim bashkëpunime të ndryshme me aktorët 
kryesorë midis organizatave private dhe publike për zbatimin e 
SDGsë. Si një anëtar themelues i Rrjetit të PSK-së në Shqipëri që 
nga viti 2013, ANTEA përpiqet të kontribuojë përmes ekspertizës 
së saj për këtë të fundit duke drejtuar dialog shumëpalësh me 
palët e interesit për zbatimin e Objektivave të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm 2030.

4Palët e interesit janë të gjitha grupet që ndikojnë dhe / ose mund të ndikohen nga aktivitetet e një organizate, produktet ose shërbimet dhe performanca e lidhur. Ne gjithashtu lidhim 
performancën tonë me Dhjetë Parimet e UNGC dhe SDG9 / Synimi 9.3, dhe SDG17 / 17.17, sipas Udhëzimit të UNCTAD (botimi 2019)

PALËT KRYESORE TE INTERESIT TË ANTEA CEMENT  

Punonjësit 

Klientët 

Komunitetet lokale dhe autoritetet shtetërore

Aksionerët

Rregullatorët, autoritetet

Partnerë dhe furnitorë biznesi

Kontraktorët

Autoritetet lokale

Media

Shoqëria civile

Rinia

Akademia dhe kërkimet
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ANTEA Cement zbaton procedurat e besueshme të qeverisjes 
së korporatës, në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi të 
Shqipërisë dhe gjithashtu zbaton Kodin e Sjelljes si dhe Politikat 
e Grupit. Qeverisja e korporatës në Kompaninë tonë përfshin 
dhe promovon transparencën, llogaridhënien dhe sigurinë, në 
përputhje me vlerat dhe misionin tonë.

DREJTORI 

I PËRGJITHSHËM

DREJTOR I 

FINANCAVE

DREJTOR I SHENDETIT 

DHE SIGURISË

NË PUNË

DREJTOR I SHITJEVE

DREJTORESHË E 

BURIMEVE NJERËZORE 

DHE  E PERGJEGJËSISË 

SOCIALE TË 

KOORPORATËS

DREJTORI JURIDIK 

DHE MARRËDHËNIET 

ME JASHTË

DREJTOR KOMERCIAL DREJTOR I FABRIKËS

DREJTOR I PRODHIMIT

DREJTOR I 

MIRËMBAJTJES 
MEKANIKE

DREJTOR I 

MIRËMBAJTJES 
ELEKTRIKE

DREJTOR I 

MIRËMBAJTJES CIVILE

DREJTOR I CILËSISË

DREJTOR I MJEDISIT 
DHE KARRIERAVE

DEKLARATA E QEVERISJES SË KORPORATËS

QEVERISJA E KORPORATËS DHE MENAXHIMI I RREZIKUT ANTEA CEMENT PËRBËHET NGA BORDET
DHE KOMITETET E MËPOSHTME:

Bordi i Cilësisë:

Niveli drejtues i Kompanisë është i përfshirë në Sistemin e 
Cilësisë përmes Bordit të Cilësisë. Në përgjithësi, Bordi i Cilësisë 
ka përgjegjësitë e mëposhtme:

• të krijojë Politikën e Cilësisë së Kompanisë 
• të miratojë dokumentet e Sistemit të Cilësisë 
• të kryejë kontrollet e sistemit të cilësisë  
• të kryejë rishikimet e Sistemit të Cilësisë 
• të vendosë objektivat e cilësisë. 

Bordi i Mjedisit:
Bordi i Mjedisit është përgjegjës të identifikojë aspektet 
mjedisore, të përcaktojë situatat emergjente dhe nevojën për 
përgatitjen e planeve emergjente, të rishikojë çdo vit Sistemin e 
Menaxhimit të Mjedisit, etj.

Bordi i Përgjegjësisë Sociale:
Bordi i Përgjegjësisë Sociale është përgjegjës për të identifikuar 
çështjet e Standardit SA8000, të përcaktojë veprimet e kërkuara 
parandaluese ose korrigjuese dhe të rishikojë Standardin SA8000 
mbi baza vjetore.

Komiteti i Konfliktit të Interesit:
Komiteti i Konfliktit të Interesit është përgjegjës për zbatimin e 
procedurës së Konfliktit të Interesit dhe siguron zgjidhje për të 
gjitha konfliktet e raportuara ose të identifikuara të interesit.

Komiteti Qendror i Shëndetit & Sigurisë 
Komiteti Qendror i Shëndetit dhe Sigurisë i ANTEA-s ofron 
udhëzime strategjike dhe taktike për përmirësimin e iniciativave 
në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në fabrikën e ANTEA-s. Ky 
komitet krijon procese efektive për biznesin, për të promovuar 
zbatimin e plotë të Politikës së Grupit TITAN mbi Shëndetin dhe 
Sigurinë.

Bordi i ANTEA Cement është i angazhuar të sigurojë një strukturë 
të fortë qeverisjeje, duke ditur që qeverisja e mirë e korporatës 
është një komponent jetik për të mbështetur menaxhimin 
në shpërndarjen e objektivave strategjikë të Kompanisë, dhe 
për biznes të qëndrueshëm për të mirën e të gjithë palëve të 
interesit.

Komiteti i Kontrollit të Kredisë: 
Ky Komitet është përgjegjës për arkëtimet dhe borxhet nga 
Klientët dhe detyrat e tij kryesore përfshijnë: (i) Vlerësimin 
dhe aprovimin e kredisë (ii) Formularët e Vlerësimit të Klientit 
/ Vlerësimin e Klientit (iii) Zgjidhjen e borxheve të klientëve (iv) 
Mbulimin e borxhit / Garancitë (v) Monitorimin dhe Kontrollin e 
Kredisë (vi) Përcaktimin e provizioneve të lidhura me rrezikun e 
kredisë.

Komiteti i PSK-së:
Detyra kryesore e Komitetit të PSK-së është të përgatisë dhe 
zbatojë Planin e Veprimit për PSK-në, i cili pasqyron çështjet 
materiale të Kompanisë dhe menaxhimin e duhur të tyre. 
Komiteti i PSK-së ka gjithashtu këto detyra: (i) Propozon, 
harton dhe miraton politika dhe procedura të lidhura me PSK-
në; (ii) Vlerëson dhe vendos për Projektet e PSK-së; (iii) Përgatit 
Raportin Vjetor të Integruar (iv) Përgatit publikime të tjera si 
fletëpalosje, buletine etj.; (v) Angazhohet me komunitetin lokal 
përmes mekanizmit të ankesave; (vi) Merr pjesë në mënyrë 
aktive në Rrjetin Shqiptar të PSK-së, përmes seminareve dhe 
aktiviteteve.

Struktura Organizative e ANTEA Cement:
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MENAXHIMI I RREZIKUT

MEKANIZMAT E ZGJIDHJES SË ANKESAVE 
DHE ANKESAT NGA PALËT E JASHTME TË INTERESIT

Qasja e ANTEA-s në lidhje me Menaxhimin e Rrezikut përfshin 
praktikat e menaxhimit, për të trajtuar në mënyrë aktive 
rrezikun, dhe përbëhet nga një sistem menaxhimi, duke 
përfshirë vendosjen e strategjisë, organizimin, qeverisjen, 
politikat, raportimin, komunikimet me palët e interesit dhe 
matjen e performancës.
Bordi Drejtues i ANTEA Cement është përgjegjës për identifikimin 
dhe vlerësimin e rrezikut social, mjedisor, menaxherial dhe 
financiar, duke ndihmuar në ruajtjen e qëndrueshmërisë 
afatgjatë të biznesit tonë. Rreziqet trajtohen në bazë ditore, në 
nivele të ndryshme në organizatë sipas natyrës së secilit rrezik.
Bordi ka përgjegjësinë e përgjithshme për përcaktimin e 
natyrës dhe shkallës së rreziqeve kryesore që Shoqëria është e 
gatshme të marrë përsipër për arritjen e objektivave strategjikë 
të Grupit, ndërsa përgjegjësia për monitorimin e efektivitetit 
të administrimit të rreziqeve dhe sistemeve të kontrollit të 
brendshëm të ANTEA-s është deleguar nga Bordi tek Komiteti i 
Auditimit dhe Rrezikut.

Që prej fillimit të funksionimit të saj ANTEA ka në funksion 
një mekanizëm ankesash për punonjësit e saj, duke vënë në 
dispozicion për të gjithë punonjësit tanë, por jo vetëm, një 
mekanizëm të sigurt për të raportuar shqetësimet dhe ankesat. 
ANTEA ka hartuar një procedurë në lidhje me ankesat nga 
palët e jashtme të interesit. Banka e të dhënave PSK të Grupit 
TITAN përdoret rregullisht si një sistem për mbledhjen e të 
dhënave ‘horizontalisht’ (në Niveli  Grupi) për regjistrimin dhe 
raportimin për çdo ankesë të komunitetit lokal dhe individët 
vendas, siç është regjistruar në rastin e ANTEA-s nga sistemet e 
menaxhimit për Menaxhimin e mjedisit, Shëndetin dhe Sigurinë 
në Punë, dhe SA8000. Në vitin 2020, u raportua një (1) rast, 
përmes mekanizmit të zgjidhjes së ankesave, që u hetua nga 
departamentet dhe ekipet e menaxhimit dhe u adresua sipas 
rastit.

Shoqëria menaxhon rreziqet përmes:
• Auditimit të brendshëm dhe sistemeve, për të qenë në 
përputhje me kërkesat e sistemeve aktuale të menaxhimit
• Trajnimit mbi Kodin e Sjelljes, për të zbatuar masat anti-
korrupsion;
•  Krijimit të Komiteteve të ndryshme në kompani për të adresuar 
sfida dhe çështje të ndryshme;
• Mbajtjes së komunikimit me punonjësit dhe palët e tjera të 
interesit; 
• Kryerjes, lehtësimit dhe monitorimit të angazhimit me 
komunitetin lokal

Në Dhjetor 2018, ANTEA hartoi “Rregulloren e Re të Unifikuar 
për procedurën e hetimit administrativ mbi sinjalizimin, 
mbrojtjen e Konfidencialitetit, mbrojtjen e të dhënave personale 
dhe mbrojtjen nga hakmarrja” bazuar në Ligjin Nr. 60/2016 “Për 
sinjalizimet dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.
Në vitin 2019, u finalizua një politikë e re e sinjalizimit dhe 
Shoqëria ofron njohuri të zgjeruar mbi kuptimin praktik.
 

Përfitimet e komunikimeve efektive të brendshme dhe të 
jashtme përfshijnë shfaqjen e angazhimit dhe përpjekjeve të 
ANTEA-s për të përmirësuar performancën e saj të përgjithshme, 
si dhe rezultatet e përpjekjeve të tilla, rritjen e ndërgjegjësimit 
dhe nxitjen e dialogut për çështje dhe shqetësime të ndryshme 
të palëve të interesit lidhur me funksionimin e ANTEA-s. Në 
fillim të vitit 2020, u lançua një platformë në të gjithë Grupin 
(EthicsPoint). Të gjithë punonjësit tanë kanë akses në këtë 
platformë të re.
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AUDITIMET E PERFORMANCËS JO-FINANCIARE TË ANTEA-S

Auditimi i Brendshëm i Grupit u krye në Vitin 2020, në vijim 
të një auditimi në Departamentin e BNJ, lidhur me të gjithë 
Proceset e Burimeve Njerëzore, përfshirë të drejtat e njeriut dhe 
nuk u identifikua asnjë mospërputhje.

ANTEA monitoron një shumëllojshmëri të të Drejtave të Njeriut, 
që lidhen me çështje, të tilla si Barazia Gjinore dhe pjesëmarrja 
në sindikatë, KPI-të përkatëse janë paraqitur në detaje në 
seksionin e pasqyrave jo-financiare, në tabelën e Indeksit të 
Performancës Sociale të KPI-ve.

Gjithashtu, ERM Certification and Verification Services Ltd. (ERM 
CVS) ERM CVS kreu një auditim të plotë të performancës së 
qëndrueshmërisë të ANTEA-s, si dhe sistemeve dhe praktikave 
të menaxhimit, në përputhje me marrëveshjen me Grupin TITAN, 
për të garantuar siguri në lidhje me informacionin e paraqitur në 
Raportin Vjetor të Integruar 2016 të Grupit TITAN.

Sistemet tona të menaxhimit janë të mbuluara nga monitorimi 
sistematik dhe një proces i standardizuar i auditimit. Për 
Shëndetin dhe Sigurinë, Departamenti i Inxhinierisë dhe 
Teknologjisë i Grupit është përgjegjës për kryerjen e auditimeve 
të brendshme, çdo vit ashtu edhe në periudha 3-vjeçare, në të 
gjitha aspektet përkatëse të Shëndetit, Sigurisë dhe Mjedisit.

Auditimi vjetor i Grupit për Shëndetin dhe Sigurinë përfshin të 
gjithë funksionimin e fabrikës dhe gjithashtu kontraktorët e 
përhershëm. Fokusi është që të sigurohet saktësia e procedurave 
të SH&S, integriteti i pajisjeve, projekte të reja etj.
Auditimet janë kryer në distancë, duke përdorur kamerat dhe 
pajisjet dixhitale të duhura. Në këtë drejtim, disa auditime janë 
përfunduar në këtë mënyrë:

• Auditimi i Grupit Titan 360
• Vazhdimi i çertifikatës OHSAS 18001 

Në vijim të planit të veprimit SH&S, inspektimi i brendshëm dhe 
auditimet u përqendruan në:
Lejen e punës; aktivitetet e shpërthimit (të dy guroret); 
“Humbjet e jetës në Procesin e Prodhimit”, objektet kontraktuese 
ditore; drejtimi i automjetit në mënyrë të sigurt për të ndërruar 
kamionçinat; Procedura e Lejes së Punës; Gurore prej argjile dhe 
guri gëlqeror; Terminali i Tiranës; automjetet e transportit të 
personelit.
 
ANTEA auditohet çdo vit nga një auditor i pavarur (Eurocert) duke 
siguruar zbatimin korrekt dhe monitorimin e pajtueshmërisë me 
Standardin e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë OHSAS 18001: 2007. 
ANTEA Cement tashmë ka përshtatur procedurat e saj SH&S 
sipas ISO 45001: 2018 dhe pritet të çertifikohet me ISO deri në 
Korrik 2021.

E fundit, por jo më pak e rëndësishme në lidhje me auditimet, 
në nivel shtetëror, Autoritetet Kompetente bëjnë kontrolle të 
rregullta, dhe nuk u konstatua asnjë mospërputhje ose gjobë në 
lidhje me mos respektimin e operacioneve të ANTEA-s lidhur 
me punën nga Inspektorati i Punës, mjedisin nga Agjencia 
Kombëtare e Mjedisit, Agjencia për Burimet Natyrore - Autoriteti 
Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera në lidhje me 
aktivitetet minerare ose ligjet e konkurrencës. Autoritetet e 
Shëndetit Publik kryejnë një inspektim vjetor, duke monitoruar 
pajtueshmërinë ligjore në lidhje me legjislacionin shëndetësor. 
Gjithashtu, inspektori lokal i zjarrfikësve kryen një inspektim 
vjetor për të siguruar që të gjitha mjetet e zjarrfikësve të 
ANTEA-s janë plotësisht funksionale.
Përveç inspektimeve të autoriteteve, bëhen dhe auditimet 
periodike nga Zyrat Qendrore të Grupit Titan. Në lidhje me 
SH&S u kryen dy auditime nga Drejtori i Shëndetit, Sigurisë në 
Punë dhe Mjedisit të Grupit dhe Drejtori Rajonal i SH&S SEE & 
Turqi. Në total, 89 veprime u propozuan për përmirësim, duke 
përfshirë sistemin e Menaxhimit të SH&S, pajisjet dhe veprimet 
e fabrikës.
 
Gjithashtui është kushtuar vëmendje e rëndësishme Sistemit 
të Menaxhimit të SH&S, zbatimit të standardit përkatës OHSAS 
18001 / ISO 45001. ANTEA Cement ka implementuar ISO 45001 
të ri dhe deri në Korrik 2021 pritet çertifikimi. Në këtë drejtim, 
auditimet periodike bëhen nga palët e treta dhe është konstatuar 
se ANTEA operon në përputhje me kërkesat e standardeve. 

Takimet e Komitetit Qendror për SH&S dhe Fabrikës për SH&S 
janë zhvilluar rregullisht, për të monitoruar çështjet e SH&S, 
planifikimin dhe koordinimin e veprimeve të nevojshme, 
veçanërisht lidhur me COVID-19. Megjithatë, gjysma e parë e vitit 
2020 u karakterizua nga bllokimi i plotë, por në gjysmën e dytë 
ne vijuam me përpjekjet lidhur me Shëndetin dhe Sigurinë. Janë 
arritur rezultatet e pritura, duke përmbushur 80% të synimeve 
të Shëndetit & Sigurisë 2020.  

Zgjedhjet e Këshillit të Punonjësve të SH&S u zhvilluan në 
përputhje me masat pandemike. Zgjedhjet kryhen çdo dy vjet. 
Për shkak të situatës pandemike, ekipi i ri e zhvilloi takimin e tij 
të parë në internet.

Lidhur me Standardin e Përgjegjësisë Sociale SA8000: 2014, 
ANTEA auditohet dy herë në vit nga një auditor i pavarur 
(Eurocert), duke siguruar zbatimin korrekt të të Drejtave të 
Njeriut.

RISHIKIMI I 
PERFORMANCËS
ESG
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Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i vazhdueshëm, mirëqenia, 
mjedisi i sigurt dhe i shëndetshëm i punës, kënaqësia e 
klientit, qeverisja e mirë, transparenca dhe etika e biznesit dhe 
menaxhimi i mjedisit mbetën në krye të listës së çështjeve 
materiale të ANTEA-s. Pasqyra e performancës ESG të ANTEA-s 
mbulon çështje të identifikuara dhe të prioritizuara si materiale 
për palët tona kryesore të interesit.  

ANTEA aplikoi takime pune në distancë dhe virtuale, duke siguruar 
pajisjet e nevojshme dhe duke qenë proaktive në zvogëlimin 
ose anulimin e udhëtimeve dhe takimeve dhe aktiviteteve të 
mëdha. Për njerëzit që punojnë në terren u morën gjithashtu 
masa shtesë mbrojtëse të tilla si ulja e numrit të punonjësve 
që punojnë fizikisht në terren, ri-rregullimi i turneve, sigurimi i 
skanimit të temperaturës, rritja e masave të higjienës, lehtësimi 
i transportit të punonjësve duke siguruar autobusë shtesë, 
respektimi i distancës sociale dhe ofrimi i testimit të PCR. 
Ndryshimet në administrimin e operacioneve dhe transportit të 
punonjësve u personalizuan sipas secilit rast.

Në vitin 2020, mbrojtja e njerëzve tanë nga COVID-19 ishte përparësi 
kryesore. Pas shfaqjes së Pandemisë COVID-19, shoqëria jonë 
monitoroi dhe vlerësoi situatën në mënyrë të vazhdueshme. Në të 
gjitha operacionet, u hartuan dhe zbatuan vlerësimi i rrezikut dhe 
planet e emergjencës, u përpiluan udhëzime lokale, u shtuan masat 
e higjienës dhe u ofrua mbështetje mjekësore dhe psikologjike nga 
ekspertët ose përmes programeve të kujdesit shëndetësor. Në 
bashkëpunim të ngushtë me specialistë të shëndetësisë, udhëzimet 
u përgatitën shpejt dhe planet e veprimit u zbatuan në ANTEA, duke 
angazhuar punonjës, kontraktorë, klientë dhe ofrues të jashtëm të 
shërbimeve.  

Në përputhje me përparësinë e Grupit TITAN, për të zbutur vazhdimisht ndikimin mjedisor 
të operacioneve të tij dhe kufizimet gjithnjë e më të rrepta të vendosura në përdorimin 
e tokës, rehabilitimin, shkarkimet në ajër, menaxhimin e mbetjeve dhe përdorimin e 
ujit, ANTEA zbaton në mënyrë rigoroze në fabrikën e saj një sistem menaxhimi, për të 
monitoruar dhe raportuar ndikimin mjedisor kundrejt objektivave specifike.

Sistemi i menaxhimit të mjedisit ISO 14001 është krijuar që nga fillimi i funksionimit të 
kompanisë dhe është zbatuar në mënyrë rigoroze në përputhje me kërkesat e standardeve. 
Duke ndjekur standardet shumë të larta që nga fillimi dhe duke përmbushur të gjitha 
zotimet përkatëse të ndërmarra nga niveli drejtues i kompanisë, ANTEA ka përmbushur të 
gjitha Objektivat e saj 2020 për mjedisin. Ne jemi duke promovuar praktikat më të mira 
në nivelin lokal, përmes komunikimit standard me të gjithë palët kryesorë të interesit në 
çështjet e performancës mjedisore.

Duke ndjekur udhëzimet dhe objektivat e Grupit TITAN në lidhje me shkarkimet e karbonit, reduktimi 
i CO₂ në proceset tona mbetet një nga përparësitë tona kryesore.
Është përgatitur një studim i vlerësimit të ndikimit në mjedis për përdorimin e lëndëve djegëse 
alternative (LDA) dhe leja për bashkë-përpunim e LDA-ve është miratuar.
Në Shqipëri, sistemi i menaxhimit të mbetjeve është i dobët dhe rrjedhimisht sasitë e disponueshme 
të lëndëve djegëse alternative janë të pakta ose jo-ekzistente. Gjithashtu, importi i RDF / SRF në 
vendin tonë është i ndaluar. Për këtë arsye, deri më tani, përdorimi i LDA ka qenë shumë i ulët.
Për të lehtësuar mundësinë e prodhimit të lëndëve djegëse alternative në vendin tonë dhe përdorimin 
e tyre në fabrikën tonë, ne kemi filluar një projekt të përbashkët me një organizatë ndërkombëtare të 
specializuar në këtë fushë duke perfshire biznese, autoritete lokale dhe qendrore dhe palë të tjera të 
interesit (OJQ-të, universitetet e komunitetit lokal etj).
ANTEA zbaton parimet dhe praktikat më të mira të GCCA dhe përdor Protokollin CO2 dhe të Energjisë: 
Standardet e Kontabilitetit dhe Raportimit të CO₂ dhe Energjisë për Industrinë e Çimentos. Në 
përputhje me këtë protokoll, ANTEA llogarit dhe raporton rregullisht shkarkimet direkte te CO₂ (Scope 
1) dhe konsumit të energjisë edhe pse nuk përbën një kërkesë ligjore në Shqipëri. Gjithashtu, sipas 
udhëzimit të Grupit TITAN, ne do të fillojmë të matim shkarkimet indirekte (Scope 3) në vitin 2021.
Në vitin 2020, ANTEA Cement regjistroi emetime specifike direkte neto të CO₂ prej 640.4 kg CO₂ / 
produkt çimento dhe një raport klinker prej 76.5%.
cementitious product and a clinker ratio of 76.5%.

2020

Zona totale e rehabilituar e karierave (m2) 94,000

Prodhimi specifik i mbetjeve (kg/t klinker)  18.86

Shkarkimet specifike të oksideve të azotit (NOx) (g/ton 
klinker) EP31L

743.8

Shkarkimett specifike të oksideve të squfurit (SOx) (g/ton 
klinker) / EP32L

13.7

Shkarkimet specifike të pluhurit (g / ton klinker) / EP30L 4.0

Shkarkimet specifike bruto (scope 1) te dioksidit te karbonit 
(CO2) (kg / ton produkt) / EP17L

640.4

Konsumi specifik i ujit (lt / ton çimento) 196.4

Investimet për mjedisin (milion euro) / EP39L 0.2

Uji i ricikluar total (milion m3) / EP28L 0.28

PERFORMANCA MJEDISORE 

NDRYSHIMI I KLIMËS DHE ENERGJIA

NË NJË SHIKIM

RISHIKIMI I PERFORMANCËS ESG
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KONTROLLI I SHKARKIMEVE NË AJËR

PLUHURI DHE SHKARKIMET E TJERA
NË AJËR

Përtej kërkesave të legjislacionit kombëtar, shoqëria ka krijuar 
një Sistem të Vazhdueshëm të Monitorimit të Emetimeve 
(CEMS), në përputhje me Standardin EN 14181 lejon operacionin 
tonë të kontrollojë dhe sigurojë pajtueshmërinë me rregulloret 
e cilësisë së ajrit.
Për të siguruar dhe vërtetuar të dhënat që mblidhen vazhdimisht, 
CEMS kalibrohet dhe testohet për vlefshmërinë e të dhënave të 
monitoruara nga laboratorë te akredituar të palëve të treta.

Investime shtesë në CEMS: ANTEA ANTEA Cement ka instaluar 
një sistem të ri MEAC 300 (Përvetësimi dhe Vlerësimi i të 
dhënave të shkarkimeve sipas direktivave të BE), i cili gjeneron 
çdo ditë të dhëna statistikore për shkarkimet, automatikisht dhe 
në mënyrë të pavarur nga operatorët e fabrikës, duke siguruar 
kështu cilësinë dhe besueshmërinë e vlerave dhe forcimin e 
aftësisë dhe transparencës së raportimit të ANTEA.
Megjithëse nuk kërkohet sipas legjislacionit shqiptar, ANTEA 
operon sipas BAT (Teknika më e Mirë e Disponueshme), në 
përputhje me Direktivën e Emetimeve Industriale 2010/75 / BE.
Sistemi i kapjes dhe reduktimit te pluhurave monitorohet dhe 
mirëmbahet rregullisht dhe gjatë vitit të kaluar u zëvendësuan 
1.811 cope filtra. Të udhëhequr nga angazhimi i shoqërisë sonë 
për të mbajtur nivelet e shkarkimeve nën kufijtë e kërkuar, u 
instalua një sistem ‘SNCR’ (Reduktimi Selektiv Jo-Katalitik). Kjo 
pajisje lejon kontrollin efektiv të emetimeve tona te oksideve te 
azotit (NOx)

Krahas sistemeve ekzistuese të matjes së monitorimit, një 
Analizator i integruar i Gazit (Sick MCS1 OOFT), i cili kushton 
155,000 euro, u instalua së fundmi. Analizuesi i ri i gazit mat H2O, 
SOx, NO, NH, CO, CO, HCl, HF, CH dhe O2. Pajisja ka certifikatën 
QAL1, sipas standardeve përkatëse evropiane. Për përdorimin e 
lendeve djegese alternative sipas detyrimit ligjor dhe të palëve 
të interesit, ne duhet të masim vazhdimisht SOx, CO dhe NO2.

Përveç emetimeve të gazrave serë (GHG) që kanë një efekt 
global, edhe shkarkimet e tjera të ajrit si NOx, SO₂ dhe pluhuri 
janë disa aspekte kryesore mjedisore në prodhimin e çimentos. 

Si pjesë e Grupit Titan, ANTEA ndjek politikën mjedisore te 
Grupit me qëllim që të lehtësojë ndikimin e saj në mjedis duke 
monitoruar dhe raportuar rregullisht shkarkimet në ajer.

Në përputhje me kërkesat ligjore dhe sektoriale, ANTEA Cement 
monitoron dhe raporton shkarkimet e gazeve serë (CO2), si dhe 
pluhurin, NOx, SO₂, HCl, HF dhe NH₃ kryesisht përmes sistemeve 
të monitorimit të vazhdueshëm të emetimeve.  
Shkarkimet e vogla si PCDD/PCDF dhe metalet e rënda, të 
çliruara në sasi shumë të vogla ose të papërfillshme maten nga 
laboratorë të pavarur të akredituar në një frekuencë të barabartë 
ose më të lartë se sa nga ajo qe parashikohet në lejen mjedisore.

Ne monitorojmë në mënyrë sistematike shkarkimet e pluhurit 
që përhapet, për të mbrojtur shëndetin e punonjësve tanë si dhe 
për të zvogëluar ndikimin në zonat e afërta. Të gjitha aktivitetet 
tona të transportimit të materialeve në fabrikë dhe kariera janë 
kryer duke zbatuar në mënyrë rigoroze praktikat më të mira dhe 
rrjedhimisht nivelet e pluhurit kanë qenë brenda normave të 
zbatueshme.

Performanca mjedisore e kompanisë për shkarkimet kryesore në ajer paraqitet në tabelën më poshtë:

SHKARKIMET
SOX  
(MG/NM3)

SHKARKIMET
NOX 
(MG/NM3)

SHKARKIMET
E PLUHURIT 
(MG/NM3)

Performanca e ANTEA-s në shkarkimet e NOx dhe SOx është përmirësuar në krahasim me vitin 2019, duke tejkaluar objektivin e vendosur 
nga Grupi TITAN për vitin 2020. Shkarkimet specifike të NOx ishin 743.8 g / ton klinker kundrejt 830.2 g / t klinker që ishte në vitin 2019. 
Shkarkimet specifike te SOx ne vitin 2020 ishin 13.7 g / ton klinker kundrejt 16 g / t klinker që ishin në vitin 2019. Gjithashtu, performanca 
në lidhje me shkarkimet e pluhurit është përmirësuar, krahasuar me vitin e kaluar, duke ulur emetimin specifik të pluhurit nga 5.4 g / ton 
klinker në 2019 në 4 g / ton klinker në vitin 2020 

Si rezultat i angazhimit tonë autentik afatgjatë, për të krijuar dhe zbatuar nje model biznesi të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm, siç është 
projektuar nga standardet globale dhe të BE-së, ne kemi arritur të jemi jo vetëm një nga performuesit më të mirë në nivelin kombëtar, por 
edhe në nivelin e BE-së dhe atë global.

mg./Nm2

mg./Nm2 EU Limit

mg./Nm2

Limiti AL/EU

Limiti AL

Limiti AL

Limiti AF

Limiti AF

Limiti AF
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MENAXHIMI I UJIT

Duke ndjekur udhëzimet e Grupit TITAN, ANTEA ka zbatuar një sistem 
të menaxhimit të ujit që nga fillimi i aktivitetit të saj. Të dhënat 
mbi konsumin e ujit dhe shkarkimin nga secila njësi e prodhimit 
grumbullohen, llogariten dhe raportohen në bazë mujore.

Deri më tani nuk ka tregues të mungesës së burimeve ujore, as ankesa 
nga komuniteti lokal për përdorimet e synuara të ujit. Në çdo rast 
fabrika vazhdimisht përpiqet të ruajë nevojat për ujë.

Megjithëse prodhimi i çimentos nuk është një proces që 
kërkon përdorim intensiv të ujit, ne bëjmë përpjekje të 
vazhdueshme dhe kujdesemi për përdorimin e tij efikas në 
të gjitha aktivitetet tona. Në këtë mënyrë, ne sigurojmë 
përdorimin e qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm të 
burimeve natyrore në të cilat mbështetemi. 

REDUKTIMI I 
KONSUMIT TË UJIT

Gjithashtu, ne punojmë vazhdimisht për të optimizuar konsumin 
e ujit, duke mirëmbajtur si duhet rrjetin e ujit, që siguron 
sisteme pa humbje ne rrjet dhe duke ricikluar ujin e përdorur. 

Vlerësimi i riskut për ujin përbën një komponent të rëndësishëm 
të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve ujore nga 
TITAN. Në Vitin 2020, vlerësimi i riskut për ujin, për të gjitha 
vendodhjet e aktiviteteve të Grupit u krye me sukses duke 
përdorur metodiken sipas Institutit Botëror të Burimeve (WRI) 
dhe Riskun e Filtrit të Ujit të WWF. Rezultatet e nxjera nga ky 
studim do të përdoren për të përmirësuar me tej praktikat e 
kompanisë për menaxhimin e qëndrueshëm të ujit dhe për të 
përgatitur plane specifike të menaxhimit të ujit për vendet në 

zonat problematike lidhur me ujin.
Falë përpjekjeve tona të vazhdueshme, konsumi specifik i ujit në 
vitin 2020 ishte 196.4 l / ton çimento përkundrejt 210.95 l / ton 
çimento që ishte në vitin 2019.

REDUKTIM RIPERDORIM RICIKLIMIM
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BIODIVERSITETI,
REHABILITIMI I KARIERAVE
DHE MENAXHIMI I TOKËS

ANTEA i kushton vëmendje të veçantë ruajtjes së biodiversitetit 
në zonën ku ajo operon, duke pasur kujdes të veçantë për 
të zbutur ndikimin e nxjerrjes së lëndëve të para, që janë të 
nevojshme për prodhimin e çimentos. Aktivitetet e menaxhimit 
dhe rehabilitimit dhe ripyllëzimit të biodiversitetit janë 
përparësitë kryesore, në të cilat ne mbetemi të përqendruar.

Në vitin 2020, Grupi TITAN përditësoi vlerësimin e riskut të 
biodiversitetit për të gjitha vendet ku kryen aktivitetet e tij. Të 
gjitha impiantet e çimentos dhe Karierat e Grupit u vlerësuan 
në lidhje me gjendjen dhe vlerën e tyre të biodiversitetit, me 
anë të përdorimit të Mjetit të Vlerësimit të Biodiversitetit 
të Integruar (IBAT, https://ibat-alliance.org/). Hapi tjetër 
është vlerësimi i mëtejshëm i kushteve lokale bazë, në ato 
vendpunime që u njohën si në afërsi të (ose një pjese të) zonave 
me vlerë të lartë të biodiversitetit, në mënyrë që të përcaktohen 
nevojat e mundshme, për të zhvilluar plane të përshtatshme të 
menaxhimit të biodiversitetit, në përputhje me parimet kryesore 
të udhëzimeve të qëndrueshmërisë së GCCA, për rehabilitimin e 
guroreve dhe menaxhimin e biodiversitetit.

Bazuar në këtë vlerësim, vendpunimet e ANTEA-s nuk janë 
brenda, nuk përmbajnë ose nuk janë ngjitur me zonat me vlera 
të larta të biodiversitetit.

Planet e Menaxhimit të Guroreve (QMP) për guroret, u përgatitën 
që nga fillimi i operacioneve tona dhe u përditësuan në vitin 
2016. Këto plane përfshinin një studim të strukturuar dhe praktik 
të tryezës, duke siguruar skica të planifikimit të përafruara me 
projektet ekzistuese (dhe të miratuara zyrtarisht) të minierave 
dhe studimet e vlerësimit të ndikimit.
Këto plane janë plotësisht në përputhje me legjislacionin 
lokal dhe janë në përputhje me praktikat më të mira të Grupit 
TITAN, për zhvillimin dhe rehabilitimin e guroreve. ANTEA ka 
kryer rehabilitim progresiv në vendet e guroreve që nga fillimi 
i operacioneve minerare dhe ka prezantuar tre specie bimore 
në këtë proces, që janë përfshirë në Listën e Kuqe të specieve 
të kërcënuara të Shqipërisë, përkatësisht Quercus ilex L. (lisi 
Holly ose Holm), Laurus nobilis L. (Dafinë) dhe Salvia officinalis 
L. (sherebelë).
Zona e rehabilituar në guroret tona ka arritur deri më tani 9,4 ha 
dhe ne do të vazhdojmë të kryejmë rehabilitimin progresiv në 
veprimet tona, me qëllim që të kemi rehabilituar më shumë se 
15% të zonave të prekura në vitet e ardhshme.

MENAXHIMI I MBETJEVE

Në fabrikën tonë ne kemi në funksion një sistem menaxhimi, 
në vijim të hierarkisë së mbetjeve, ku qëllimi ynë është të 
reduktojmë, ripërdorim dhe riciklojmë sa më shumë mbetje të 
jetë e mundur.
Bazuar në praktikat më të mira, llojet e ndryshme të mbetjeve 
ndahen në burim, më pas grumbullohen dhe ruhen përkohësisht 
në një njësi për mbledhjen e mbetjeve dhe më pas dërgohen 
për trajtim përmes kontraktuesve të licencuar. ANTEA po bën 
përpjekje të riciklojë dhe të përdorë për qëllimin e brendshëm, 
sa më shumë të jetë e mundur, mbetjet e krijuara nga aktivitetet 
e saj. Një praktikë e mirë që vlen të përmendet është se grasot 
dhe vajrat e përdorur të gjeneruara nga aktivitetet tona dhe 
të nënkontraktotreve, përpunohen në fabrikën ku energjia 
rikuperohet në furrën tonë.
ANTEA Cement ka bërë shumë përpjekje në menaxhimin e 
mbetjeve, duke investuar dhe kryer trajtimin termik të mbetjeve 
(Baltë me Bazë Naftën, Baltë me Bazë Ujin dhe Ujërat e Ndotura) 
që u krijuan nga një proceset e shpimeve dhe kerkimeve per 
hidrokarbure nga kompanitë e kërkimit të naftës.
Për këtë qëllim, u ndërtua një instalim i ri, duke përdorur 
teknologjinë më të mirë të disponueshme (BAT) dhe si rezultat 
ne kemi menaxhuar trajtimin e këtyre mbetjeve në një mënyrë 
të sigurt dhe mjedisore, si dhe duke respektuar të gjitha kërkesat 
e legjislacionit në fuqi.
Instalimi aktual që disponon ANTEA është i vetmi në llojin e 
tij dhe ne besojmë fuqimisht se kjo teknologji është unike për 
Shqipërinë. Vlen të përmendet se teknologjia e aplikuar nga 
ANTEA është vlerësuar shumë nga autoritetet përkatëse, e cila 
sipas tyre, do të krijojë një perspektivë të re për zgjidhjen e 
problemit të ndotjes nga aktivitetet e kërkimit dhe shfrytëzimit, 
në zonat ku operojnë kompanitë e naftës në Shqipëri. 
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Ne nxisim zhvillimin e një mjedisi të shëndetshëm dhe të sigurt 
pune, duke mundësuar për punonjësit tanë të zhvillojnë aftësi 
të reja dhe të rriten profesionalisht. Ne synojmë të gjenerojmë 
një ndikim pozitiv për komunitetet lokale, duke mbështetur 
zhvillimin e tyre social-ekonomik dhe duke promovuar praktika 
të qëndrueshme në të gjithë zinxhirin e vlerave tona. Në ANTEA, 
mbrojtja e punonjësve dhe veprimet kundër COVID-19 ishin 
një përparësi kryesore në Vitin 2020. Ne promovuam punën 
në distancë, ndërsa u morën masa të shumta mbrojtëse për 
punonjësit që punonin në terren. Në bashkëpunim të ngushtë 
me ekspertë të shëndetësisë, ne kemi zbatuar plane veprimi, 
duke vënë theksin në komunikimin e shpeshtë dhe të hapur. 
Gjithashtu, ne qëndruam pranë komuniteteve tona fqinje dhe 
kemi ndihmuar kontraktorët, për të mbështetur biznesin e tyre. 
Përmes trajnimit dhe angazhimit, vazhdimisht përpiqemi të 
përmirësojmë performancën e shëndetit dhe sigurisë. Përpjekjet 
tona në Vitin 2020 u përqendruan në përmirësimin e mëtejshëm 
të procedurave të vlerësimit të rrezikut
Duke mbështetur diversitetin dhe përfshirjen, rritja jonë e 
qëndrueshme mbështetet në talentet, sjelljen dhe përfshirjen 
e punonjësve tanë. Vizioni ynë është të sigurojmë një fuqi 
punëtore të angazhuar emocionalisht dhe psikologjikisht, siç 
thuhet në Strukturën tonë të Menaxhimit të Punonjësve.

Planet e veprimit të punonjësve u përgatitën për të adresuar 
rezultatet e Sondazhit të Angazhimit të Punonjësve 2019. 
Ne mbështesim barazinë, diversitetin dhe përfshirjen, të 
cilat synojnë të sigurojnë akses të barabartë dhe heqjen e 
paragjykimeve në veprimet tona. Për të përfshirë referenca më 
të qarta për diversitetin dhe përfshirjen janë përditësuar Kodi i 
Sjelljes i Grupit TITAN dhe politikat e të Drejtave të Njeriut dhe 
PSK-së.
Struktura jonë e re TITAN për shëndetin dhe mirëqënien, që 
mbulon katër dimensionet kryesore të shëndetit dhe mirëqenies 
- fizike, mendore, sociale dhe financiare, pasqyron rëndësinë 
e ndjekjes së një hapi të integruar, gjithëpërfshirës. Programi 
i Ndihmës së Punonjësve (EAP), një shërbim mbështetës 
këshillues, që ofron këshilla të ekspertëve për çështjet personale, 
familjare ose të lidhura me punën për punonjësit dhe familjet e 
tyre, u zbatua në ANTEA, për të rritur kujdesin ndaj shëndetit 
mendor, emocional dhe mirëqenien e njerëzve tanë.
 
Politika jonë e sinjalizimit inkurajon punonjësit të raportojnë 
sjellje të mundshme të papërshtatshme, mashtrim ose abuzim. 
Paralelisht, platforma e raportimit e Grupit TITAN Ethics Point® 
është prezantuar për të siguruar një mjet dixhital global në 
dispozicion, që mundëson raportimin konfidencial të çdo 
shqetësimi dhe sigurimin e trajtimit të tij të shpejtë dhe efektiv, 
duke nxitur kulturën tonë të integritetit dhe sjelljes etike.

Mbështetja e komuniteteve lokale, ku veprimet tona kanë
ndikime direkte dhe indirekte ekonomike, sociale dhe mjedisore, 
dhe kontributi në zhvillimin e tyre të qëndrueshëm, është pjesë 
përbërëse e filozofisë sonë të korporatës. Ne mbështesim 
praktikat e qëndrueshme në të gjithë zinxhirin e vlerave tona, 
duke pranuar që një zinxhir furnizimi i qëndrueshëm mund të 
kontribuojë në krijimin e një ndikimi pozitiv mjedisor, social dhe 
ekonomik.

SHËNDETI & SIGURIAPERFORMANCA SOCIALE

Pandemia COVID-19!
Bota ka ndryshuar!
“Përshtatje”. Fjala kyçe për të pasur sukses në rrethanat e reja.
“Bashkëpunimi”. Sidomos me autoritetet përgjegjëse, elementi 
kryesor për të menaxhuar situatën.
“Mbështetje”. Burimi kryesor i forcës sonë.

Vetëm disa muaj pas tërmetit shkatërrues që goditi Shqipërinë, 
veçanërisht rajonet përreth fabrikës së Çimentos ANTEA, u 
shfaq një sfidë tjetër. Këtë herë në një shkallë më të madhe. E 
gjithë bota dëshmoi dobësinë përpara armikut të padukshëm, 
Pandemisë COVID-19.  

Në kushtet e rrethanave të reja, Niveli Drejtues i ANTEA Cement 
reagoi siç duhet, për t’u përshtatur shpejt lidhur me mënyrën 
e jetesës, sjelljes, funksionimit dhe qasjes. Me përgjegjësinë 
më të lartë, u morën vendimet e nevojshme në lidhje me 
veprimet dhe aktivitetet e mirëmbajtjes, bazuar në kufizimet e 
autoriteteve. Gjithashtu, Niveli Drejtues i Fabrikës mori masa të 
tjera parandaluese, për të minimizuar ndikimin në veprimet e 
përditshme dhe të së ardhmes së afërt.
Komunikimet e përditshme me punonjësit dhe kontraktorët 
ishin ndër veprimet e para të rëndësishme të zbatuara, për të 
minimizuar ndikimin e pasigurive dhe inkurajimin e punonjësve. 
Gjithashtu, komunikimet të shpeshta u mbajtur me task forcën 
e epidemiologjisë. Informacioni i nevojshëm është shkëmbyer 
me punonjësit në lidhje me çdo individ të identifikuar pozitiv me 
COVID-19.

Rastet e para COVID-19 në Rajonin e Krujës u shfaqën në muajin 
e dytë të krizës pandemike. Autoritetet lokale po përballeshin me 
vështirësi të mëdha lidhur me mjetet e nevojshme të mbrojtjes, 
të tilla si kominoshe, maska, dezinfektues, doreza etj. ANTEA 
Cement, si një nga njësitë më të mëdha të biznesit në rajon u 
përball me vështirësitë. Pavarësisht se kishte rezerva minimale 
për ato furnizime, mungesën e furnizimit nga tregjet botërore 
dhe vendore, autoritetet u mbështetën pa asnjë hezitim. Kjo 
mbështetje vijoi për disa muaj, derisa autoritetet të kishin 
furnizimet e nevojshme të pandërprera. Ky ishte një “element” 
i rëndësishëm i bashkëpunimit me ta dhe u bë më i fortë me 
kalimin e muajve. 

U kryen kontrolle të shpeshta nga Autoritetet Rajonale të 
Shëndetit. ANTEA Cement dëshmoi me seriozitet se është e 
angazhuar, dhe ky element u njoh nga Autoritetet si shembulli 
më i mirë. Gjithashtu, bashkëpunimi i ngushtë me autoritetet 
përgjegjëse u bë një element kryesor për menaxhimin e situatës. 
Për më tepër ky bashkëpunim u vendos në provë. Gjatë Prillit të 
vitit 2020, bashkitë Krujë dhe Fushë-Krujë u përballën me një 
rritje të shpejtë të numrit të individëve të infektuar. Një numër 
i konsiderueshëm i punëtorëve të ANTEA Cement jeton në ato 
bashki. Vetëm në 10 ditë Kruja, u bë bashkia e dytë Shqiptare 
me numrin më të lartë të individëve të konfirmuar pozitivisht, 
pas kryeqytetit, Tiranës. (Tiranë 1 000 000 banorë; Kruja 60 
000 banorë). Si një veprim parandalues, punonjësit që jetonin 
në ato bashki u karantinuan. U mbajt kontakt i përditshëm me 

autoritetet, me qëllim shkëmbimin e informacionit për individët e 
infektuar çdo ditë. Duke ndjekur rekomandimet e tyre, personeli i 
ekspozuar u vendos në karantinë edhe pse nuk ishin të infektuar. 
Për shkak të këtyre veprimeve, ANTEA Cement arriti të kishte një 
shkallë të ulët të infeksionit midis punonjësve të drejtpërdrejtë 
dhe indirekt dhe veprimtaritë nuk u ndërprenë.

Gjysma e parë e Vitit 2020 u karakterizua nga masat e përgjithshme 
të bllokimit. Por në gjysmën e dytë të vitit, hapja ishte e 
pashmangshme. Dhe rrethanat e reja sollën sfida të reja. Përsëri 
“përshtatja” ishte fjala kryesore për suksesin. U morën masa për 
të mbështetur rritjen e pranisë së personelit në fabrikë. Kontrollet 
ditore të sigurisë u përqendruan posaçërisht në distancën fizike, 
mjetet e transportit, dhomat e ndërrimit, mensën, etj. Në 
vjeshtë, gjatë valës së dytë të pandemisë, “bashkëpunimi” dhe 
“mbështetja” me autoritetet ishte fjala kryesore për suksesin. U 
punësua një mjek i ri epidemiolog dhe bazuar në rekomandimin e 
tij, filloi fushata e vaksinimit sezonal të gripit. Procesi i vaksinimit 
u ndoq nga një fushatë e plotë informuese. 

Gjatë muajve të fundit të vitit, vëmendja ishte në gjurmimin e 
rasteve të infeksionit sipas praktikave më të mira dhe protokolleve 
të autoriteteve për këtë proces. Testet Serologjikë dhe PCR 
ndihmuan mjekun për të trajtuar rastet e reja dhe në të njëjtën 
kohë operacionet në fabrikë nuk u ndërprenë.

Pavarësisht se pjesa më e madhe e përpjekjeve mbi SSH&S u 
përqendruan lidhur me COVID-19, aspektet e tjera të saj nuk u 
neglizhuan. Objektivat vjetorë u përshtatën, për të mbështetur 
dhe lehtësuar rrethanat e reja dhe veprimtaritë e fabrikës. 
Takimet e Komitetiit Qendror për SSH&S dhe takimet e Fabrikës 
për SSH&S u mbajtën rregullisht, për të monitoruar çështjet e 
SH&S, planifikimin dhe koordinimin e veprimeve të nevojshme, 
veçanërisht lidhur me COVID-19. Megjithëse gjysma e parë e vitit 
2020 u karakterizua nga mbyllja e plotë, në gjysmën e dytë ne 
vazhduam punën mbi Shëndetin dhe Sigurinë. U arritën rezultatet 
e pritura, duke përmbushur 80% të synimeve të Shëndetit dhe 
Sigurisë për Vitin 2020.
Zgjedhjet e Këshillit të Punonjësve të SH&S u zhvilluan në 
përputhje me masat pandemike. Zgjedhjet kryhen çdo dy vjet. 
Ekipi i ri zhvillon takimin e tij të parë në internet.
Asnjë humbje jete e punonjësve të drejtpërdrejtë ose 
kontraktorëve nuk u regjistrua në vitin 2020. Gjithashtu, nuk u 
regjistrua Incident me Humbje Kohe (LTI) nga personeli direkt, 
duke arritur kështu 584 ditë pa LTI deri më 31 Dhjetor 2020. 
Gjithashtu, dy (2) Incidente me Humbje Kohe u regjistruan për 
kontraktorët në vitin 2020.

Gatishmëria për emergjencat u bë e qartë në mënyrë të dukshme. 
U shfaq emergjencë e re, COVID-19, si rezultat u krijua plani i 
nevojshëm i emergjencës, dhe u kryen stërvitje specifike me palët 
e përfshira. Plani i emergjencës për këtë skenar u praktikua me 
drejtuesit e turneve në detyrë dhe personelin e sigurisë. U kryen 
provat e evakuimit për personelin e autobuzëve të transportit. Në 
fillim, shoferët morën një trajnim të veçantë nga departamenti i 
SSH&S, duke u përqendruar në parimet kryesore të emergjencave 
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në transportimin e automjeteve, zjarrit, planin e emergjencës etj. 
ANTEA Cement ka përfunduar dhe përshtatur procedurat e SH&S 
sipas kërkesave të ISO 45001: 2018. Certifikimi i tij për ISO-në e re 
pritet në Korrik 2021.  

Në lidhje me aktivitetet e mirëmbajtjes, disa Plane të Punës 
së Sigurt, në lidhje me mullirin e Qymyrit dhe mirëmbajtjen e 
furrës u zhvilluan nga Departamenti i Mirëmbajtjes Mekanike 
dhe Prodhimit. Udhëzimet e reja dhe të rishikuara të Punës 
janë lëshuar nga Departamenti i Prodhimit, në bashkëpunim me 
Departamentin e SSH&S.

Trajnimet orientuese për punonjësit e rinj të punësuar vijuan 
duke respektuar masat e reja. Trajnimet javore për punonjësit e 
ANTEA-s filluan. Çdo javë zhvillohen dy seanca për të njëjtën temë, 
në mënyrë që të kemi një numër të kontrolluar të pjesëmarrësve. 
Respektimi i distancës, mbajtja e maskës gjatë gjithë kohës, 
ajrimi i dhomës. Takim me kontraktuesit në lidhje me SSH&S. Kjo 
është një nisëm e re ku diskutohen vetëm çështjet e SSH&S me 
kontraktorët.

MENAXHIMI DHE ZHVILLIMI I PUNONJËSVE 

Për të ruajtur shëndetin dhe mirëqenien e punonjësve tanë, 
kapitali njerëzor dhe përgjegjësia sociale e korporatës, është 
një nga përparësitë kryesore strategjike të ANTEA-s. Objektivat 
dhe strategjia jonë qeverisëse mbështetet në performancën dhe 
zhvillimin e punonjësve tanë, si pjesë e Grupit drejtues multi-
rajonal TITAN në industrinë e çimentos dhe ka si fokus kryesor 
tërheqjen, mbajtjen dhe motivimin e punonjësve.
Ne jemi të përkushtuar të zhvillojmë aftësitë e punonjësve tanë, 
kompetencat dhe sjelliet që u duhen për të qenë të suksesshëm 
në një mjedis të larmishëm dhe gjithëpërfshirës. Gjatë Vitit 
2020, megjithë vështirësitë e situatës pandemike, ne vazhduam 
të kontribuojmë në zhvillimin e punonjësve tanë, duke kaluar 
nga mënyra tradicionale në trajnime online ose të kombinuara 
duke respektuar protokollin e COVID-19.
 
Angazhimi i punonjësve, Diversiteti dhe përfshirja, Kuadri i 
Mirëqenies së TITAN, Programet e Ndihmës së Punonjësve 
dhe Trajnimi janë aktivitetet kryesore që kemi zbatuar për 
menaxhimin dhe zhvillimin e Punonjësve.
 
Angazhimi i punonjësve tanë është një proces i rëndësishëm 
dhe vazhdon të jetë më thelbësor se kurrë më parë. Për të 
adresuar rezultatet e Sondazhit të Angazhimit të Punonjësve 
2019, ne kemi hartuar plane veprimi, duke përfshirë reagimet në 
forma të strukturuara dhe të organizuara. Planet e veprimit janë 
hartuar pas analizës së grumbullimit të përgjigjeve ndaj pyetjeve 
të sondazhit, si dhe një numër intervistash dhe analizash të 
thella në grupe të ndryshme punonjësish. Këto analiza na 
ndihmuan të zhvillojmë plane lokale të veprimit, duke adresuar 
pikat e forta lokale dhe fushat për përmirësim.

Barazia, diversiteti dhe përfshirja. Duke marrë parasysh 
treguesit e rëndësishëm të barazisë gjinore në vendin e punës, 

ANTEA është e përkushtuar që të ketë një vend pune që 
zbaton barazinë gjinore midis punonjësve të saj, kompensimin 
dhe përfitimet e barabarta. Fokusi është përparimi dhe matja 
e progresit në fushat kryesore, të tilla si femrat në funksione 
menaxheriale; femrat e specializuara dhe të përfshira në fushat 
teknike, si dhe për të ndërtuar një vend pune që ka një ekuilibër 
gjinor si dhe zhvendosje demografike të punës.
Një ekip ekspertësh dhe menaxherësh nga Grupi TITAN u 
përqendrua në rishikimin e Kodit të Sjelljes së Grupit, si dhe 
politikat e Grupit për të Drejtat e Njeriut dhe PSK, të cilat u 
përditësuan për të integruar një referencë më të qartë për 
diversitetin dhe përfshirjen. Në fund të Vitit 2020, ANTEA 
numëronte 21 femra të punësuara, të cilat përbënin 11% të 
numrit të përgjithshëm të të punësuarve.

Në Dhjetor 2020, u përgatit plani i Grupit TITAN për 
Shëndetin dhe Mirëqenien. Plani përfshin katër dimensione 
të Shëndetit dhe Mirëqenies - fizike, mendore, sociale 
dhe financiare. Për të ndihmuar në rritjen e kujdesit ndaj 
shëndetit,anës psikologjike dhe emocionale të punonjësve 
të saj, TITAN ofroi Programin e Ndihmës së Punonjësve 
(EAP), një shërbim mbështetës këshillues i ofruar për të 
gjithë punonjësit dhe familjet e tyre, duke vënë në dispozicion 
këshillat e ekspertëve për çështje personale, familjare ose të 
lidhura me punën. Shoqëria ofron përfitime për stafin e saj, të 
tilla si një vakt falas, transport dhe ujë të pijshëm për secilin nga 
punonjësit e saj. Shoqëria vazhdon të ofrojë Planin Mjekësor, 
Planin për Sigurimin e Jetës dhe për Aksidentet ne Punë, për 
të gjithë punonjësit e saj. Shoqëria vazhdon bashkëpunimin 
e saj me Spitalin Privat më të madh në Shqipëri për të ofruar 
kujdes mjekësor për punonjësit tanë. Paga minimale mujore e 
siguruar nga ANTEA për personelin gjysmë të kualifikuar ose 
të pakualifikuar është 1.6 herë më e lartë, krahasuar me pagën 
minimale të përcaktuar nga legjislacioni i zbatueshëm lokal.

PUNËSIMI DHE TRAJNIMI

Në Vitin 2020, numri i punonjësve të ANTEA-s në fund të vitit 
arriti në 189 persona. Ne kishim 12 punonjës të rinj në kompani. 
Në përgjithësi, shkalla e qarkullimit të punonjësve të ANTEA-s u 
ul pak, duke arritur 6.84%, ndërsa pjesa e femrave në punësim 
ishte pothuajse në të njëjtin nivel krahasuar me Vitin 2019, 
11.05%. Ndërkohë, pjesa e femrave në menaxhim ka rënë në 4.17%. 
Investimi lidhur me trajnimet dhe totali i orëve të trajnimit të 
personave të regjistruar ka rënë ndjeshëm, ashtu si edhe orët 
mesatare të trajnimit, 2018 orë, dhe raporti ishte afërsisht 11 orë 
për punonjës. Investimi për programet e trajnimit për një punonjës 
arriti në vlerën 56 euro. Kjo ishte për shkak të pandemisë, e cila 
pengoi realizimin e shumicës së programeve të trajnimit në klasë. 
Shumica e orëve të trajnimit të regjistruara në vitin 2020 ishin 
për Shëndetin dhe Sigurinë, Njohuritë Teknike, Kompetencën 
Funksionale dhe Pajtueshmërinë.
Programe të ndryshme zhvillimi dhe kurse mësimi u siguruan për 

punonjësit, për të kuptuar më mirë kontekstin e secilës politikë, 
për të mbështetur shpërndarjen e tyre të mëtejshme dhe për të 
ndjekur nivelet e pjesëmarrjes në mësim.
Në Vitin 2020, ne filluam një numër kursesh interaktive të mësimit 
elektronik, pjesë e një iniciative të Grupit rreth Kodit të Sjelljes të 
TITAN dhe Politikave të Grupit; mjetet që nxisin sjelljen etike dhe 
përfaqësojnë “Kulturën tonë në praktikë”.
Punonjësit e ANTEA-s duhet të respektojnë politikat e Grupit 
dhe t’i mbrojnë ato dhe inkurajohen të raportojnë çdo shkelje të 
politikave përmes Platformës së Etikës së TITAN dhe mekanizmave 
ekzistuese të ankesave. Mekanizmat e raportimit përfshijnë linja 
telefonike, letra të shkruara, platformën EthicsPoint ose takime 
personale. Të gjithë punonjësit janë të informuar në lidhje me 
politikat e Grupit, në gjuhën e tyre lokale. Ky komunikim është 
një proces i vazhdueshëm, që aplikohet përmes intranetit, në 
ambientet e TITAN, ose njoftimeve të bordeve. 

Shënim: Prezantimi i këtij seksioni në lidhje me përvojën e 
COVID-19 tregon aftësinë e ANTEA-s për të mbështetur, koordinuar 
dhe kontribuar në zbatimin e përpjekjeve bashkëpunuese të 
nevojshme, si në rastin e pandemisë, për të përballuar sfida të 
rëndësishme që duhet të përballemi. ANTEA ka vlera dhe prandaj 
ka ndërtuar aftësitë dhe kompetencat për të qenë një mundësi 
për zgjidhje të qëndrueshme dhe krijimin e vlerës për të gjithë 
palët e interesit në rajon dhe kjo u dëshmua gjatë gjithë vitit të 
pandemisë.
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“SIGURIA NË SHTËPI”, ËSHTË NJË PROGRAM EDUKATIV
I ZBATUAR NË SHKOLLAT E KOMUNITETIT LOKAL.

Programi “Siguria në Shtëpi”, si pjesë e nismës vjetore të 
planit të veprimit të përgjegjësisë sociale të korporatës ANTEA 
Cement, u realizua nga muaji Tetor 2019 deri në Shkurt 2020, 
me pjesëmarrjen e nxënësve nga shkollat lokale. Më shumë se 
580 studentë nga komunitetet lokale të fshatrave Borizanë, 
Thumanë, Fushë Mamurras dhe Shpërdhet përfituan nga sesione 
edukative që u zhvilluan në bashkëpunim me partnerin tonë, 
organizatën SSC DDAER. Qendra e Shërbimeve Sociale DDAER 
është një organizatë shqiptare e themeluar në vitin 2014 me 
fokus mbështetjen dhe mirëqenien sociale dhe shëndetësore 
të fëmijëve dhe grupeve të ndjeshme, minoriteteve, personave 
me aftësi të kufizuara, të diskriminuar, duke mbështetur dhe 
organizuar projekte artistike dhe kulturore, etj. Qëllimi i këtij 
programi është të krijojë një kulturë të ndërgjegjësimit dhe 
edukimit për sigurinë e fëmijëve në mjedisin e tyre shtëpiak 
dhe në shkollë. Programi është i ndarë në seanca informimi 
dhe ndërgjegjësimi me mësime ndërvepruese dhe alternative 

PROGRAMI “HIGJIENA NË SHKOLLË”,
NJË INICIATIVË E RE NGA ANTEA

Higjiena personale nuk është vetëm veprimi, zakoni apo rutina 
përmes së cilës ne e mbajmë veten të pastër, por edhe një faktor 
themelor në ruajtjen e shëndetit. Zbatimi i saktë i higjienës 
personale do të ndikojë edhe tek njerëzit në mjedisin tonë të afërt. 
Qëllimi kryesor i kësaj iniciative është të përmirësojë sjelljen 
e studentëve në lidhje me higjienën personale dhe ushqimore 
në rrethinat e tyre private dhe hapësirat publike. Ky program 
synon gjithashtu edukimin e fëmijëve mbi faktorët mjedisorë 
në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Zyrtarët 
e përzgjedhur të shëndetit u përfshinë në këtë iniciativë dhe 
bashkëpunuan ngushtë me drejtorët e shkollave duke ngjallur 
interes të madh për komunitetin lokal. Programi filloi në Shtator 
2019 dhe vazhdoi deri në Shkurt 2020, me më shumë se 420 
pjesëmarrës. Programi konsistonte në një kurrikulë alternative 
të higjienës personale, këshillimit të drejtpërdrejtë, sesioneve 
informuese, aktiviteteve dhe lojërave praktike. Studentëve të 
komuniteteve lokale të Thumanës, Borizanës, Fushë Mamurrasit 
dhe Shpërdhetit iu dhanë pajisje të higjienës personale në 
mbyllje të programit.

për fëmijët e shkollës fillore dhe kopshtit duke kombinuar 
materiale informuese me lojëra të ndryshme dhe prezantim 
këshillimi me figura edukative dhe video. Drejtori i Shëndetit & 
Sigurisë i ANTEA ishte i pranishëm dhe i shpjegoi për sigurinë 
arsimore nxënësve të shkollave të komunitetit lokal rëndësinë 
e “parandalimit”.

ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT 

Ne i njohim përfitimet e marrëdhënieve afatgjata me palët tona 
të interesit. Ne i trajtojmë interesat dhe pritshmërinë legjitime 
dhe të arsyeshme të palëve tona të interesit si kontribute të 
rëndësishme në mënyrën se si e zhvillojmë biznesin tonë. 
Ndërveprimet e palëve të interesit sigurojnë një kontekst 
më të gjerë, informojnë çështjet tona më të rëndësishme 
dhe, na ndihmojnë të përmirësojmë strategjinë tonë dhe të 
formojmë drejtimin afatgjatë të Kompanisë. Bashkimi i palëve 
të ndryshme të interesit nuk është kurrë i thjeshtë dhe gjatë 
një krize pandemike paraqet sfida shtesë. Sidoqoftë, COVID-19 
rriti bashkëpunimin global dhe partneritetet midis palëve 
të interesit, jo vetëm në përballjen me sfidat e mëdha të 
pandemisë, por edhe në ndërtimin e çështjeve për një shoqëri 
më të qëndrueshme, elastike dhe gjithëpërfshirëse.

Me siguri, COVID-19 ka ndikuar gjithashtu në praktikat e 
angazhimit të palëve të interesit të ANTEA-s, duke na u dashur 
të përshtatim planin tonë të veprimit PSK dhe zbatimin e 
programeve të komunitetit në një kontekst COVID. Angazhime 
të tilla kuptimplota dhe gjithëpërfshirëse gjatë Vitit 2020 
janë mbajtur pjesërisht drejt një trendi të ri, si aktivitetet e 
angazhimit dixhital. Ne gjithashtu besojmë se partneritetet 
dhe angazhimi i palëve të interesit janë jetike për SDG-të, si një 
kornizë për përgjigjen dhe rimëkëmbjen e COVID-19.

Gjatë Vitit 2020, ANTEA arriti të kryente disa nga aktivitetet 
e planifikuara mbi PSK-në, duke u angazhuar ndaj palëve të 
interesit lokalë, gatishmëri për të mbështetur dhe ndikuar në 
komunitet.

Përmes veprimeve të saj, ANTEA është e përkushtuar të ofrojë 
trajnim cilësor, duke u fokusuar në zhvillimin e aftësive për të gjithë 
punonjësit. Në Vitin 2020, ne vazhduam të përdorim Sistemin e 
Menaxhimit të Burimeve Bjerëzore. Sistemi hapi rrugën për një 
mënyrë të standardizuar të punës dhe sigurimin e harmonizimit 
në proceset e Menaxhimit të Talenteve, duke sjellë integritet, 
ndarjen e informacionit dhe inkurajimin e bashkëpunimit. 
Për të zhvilluar talentet dhe për të mbajtur punonjësit për një 
kohë të gjatë, për të gjithë punonjësit u realizua Vlerësimi i 
Performancës: 26% e tyre u përfshinë në vlerësimet vjetore të 
performancës dhe zhvillimit personal, proces i cili është i hartuar 
nga Grupi TITAN në lidhje me Zhvillimin e Performancës. 
Lidhur me punonjësit pjesëmarrës në Sindikata, ata kanë të drejtë 
të takohen me bordin drejtues të ANTEA-s, për të diskutuar 
shqetësimet e tyre dhe për të sugjeruar përmirësime. Edhe në këtë 
vit pandemik, ne bashkëpunuam me Sindikatën, për të mbrojtur 
punonjësit dhe shëndetin e tyre, si dhe për të përmirësuar kushtet 
në vendet e tyre të punës. Në Vitin 2020 përqindja e punonjësve 
pjesë e sindikatave, ka mbetur e qëndrueshme.
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“WEBINAR ME SIPËRMARRËS TË RINJ”

Mbështetja e të rinjve në arsim dhe punësim është gjithmonë 
ndër përparësitë në planet tona të angazhimit në komunitet. 
ANTEA Cement në bashkëpunim me organizatën partnere 
Liburnetik organizuan një takim virtual me sipërmarrës të rinj. 
Përmes platformës së komunikimit “zoom”, pjesëmarrësit patën 
mundësinë të diskutojnë mbi rolin e korporatës dhe rëndësinë 
e tyre në përballjen me sfidat ekonomike. Ky webinar trajtoi tre 
tema aktuale nga përfaqësuesit e kompanisë: z. Fatmir Koço, 
Drejtori i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, diskutoi me të rinjtë 
për rëndësinë e shëndetit dhe sigurisë në punë në periudha 
të paparashikuara dhe efektivitetin e një plani veprimi për të 
përmbushur vështirësi si COVID-19, z. Adrian Qirjako, Drejtori 
i Financave diskutoi me të rinjtë mbi konceptet kryesore 
të përgjegjësisë që korporatat kanë si motorin kryesor të 
ekonomisë në vend. Z. Qirjako u përqendrua në planifikimin 

PUNËSIMI LOKAL

Që nga fillimi i funksionimit të saj në Shqipëri, ANTEA Cement e 
ka konsideruar zhvillimin e punësimit dhe trajnimin e komunitetit 
lokal si një çështje me shumë rëndësi, duke synuar kështu të 
njihet si një nga kompanitë më të mëdha në zonë. Deri në fund të 
vitit 2020, 48.42% e fuqisë punëtore të ANTEA raportohet të jetë 
nga komunitetet lokale.

rigoroz dhe monitorimin financiar për të përmbushur sfidat e 
vazhdueshme si COVID-19. Z. Klajdi Gjondedaj, i cili mbulon 
sektorin e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës dhe sektorin e 
komunikimit, diskutoi me të rinjtë “mbi mënyrën si programet 
e zhvillimit të qëndrueshëm arrijnë të ndikojnë në mënyrë 
modeste në ekonominë lokale”.

Në këtë webinar, sipërmarrësit e rinj patën mundësinë të 
shkëmbenin ide dhe të mësonin më shumë rreth programeve 
të zhvillimit të qëndrueshëm të zbatuar në komunitetin lokal, 
duke theksuar rëndësinë e tyre dhe ndikimet që vijojnë. 
Diskutimet mbi modelet e ndryshme të biznesit inovativ që 
zbatojnë korporatat dhe ANTEA, kanë tërhequr vëmendjen e 
sipërmarrësve të rinj.

“ANTEA CEMENT DORËZON 1400 PAJISJE MBROJTËSE 
COVID-19 NË SHKOLLAT E KOMUNITETIT LOKAL”

Në ANTEA Cement kujdesemi për mirëqenien e komuniteteve 
që na rrethojnë. Ne besojmë se nuk mund të ketë një biznes 
të qëndrueshëm pa një komunitet të shëndetshëm. Shpërthimi 
i virusit COVID-19 e ka përforcuar këtë besim, duke afruar 
edhe më shumë biznesin dhe komunitetin tonë. Ne ndiejmë 
një detyrim për të vepruar dhe kjo është arsyeja përse ne po 
miratojmë programe konkrete në përfitim të drejtpërdrejtë të 
komuniteteve lokale, si pjesë e planit vjetor të veprimit të PSK 
të ANTEA. Gjatë fazës së parë të kësaj iniciative, ne vizituam 
shkollat e komunitetit, ku dorëzuam pajisje mbrojtëse COVID-19 

për pothuajse 1,400 nxënës të shkollës. Përveç shpërndarjes 
së xhelit dhe maskave dezinfektuese, ne jemi të përkushtuar 
edhe në organizimin e një seance edukative dhe informuese 
për higjienën personale në shkolla. Për këtë qëllim, Drejtori i 
Fabrikës z. Theodore Baltas, zhvilloi një bisedë edukative mbi 
rëndësinë e higjienës personale në parandalimin e përhapjes së 
COVID-19.

Ne angazhohemi jo vetëm në mbështetjen e vazhdueshme të 
shkollave por edhe të komunitetit përreth, duke vërejtur se si 
veprimet individuale ose bashkëpunimet e ndërsjella rezultojnë 
të frytshme për një të mirë të përbashkët.
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ANTI-RYSHFETI DHE KORRUPSIONI

ANTEA zbaton të drejtat ndërkombëtare të njeriut, standardet 
e punës dhe anti-korrupsionit, duke operuar me integritet, 
transparencë dhe praktika etike të biznesit. Mënyra se si 
shoqëria kryen aktivitetet e saj të biznesit, është në përputhje 
me objektivat kryesorë qeverisëse të qëndrueshmërisë dhe 
përgjegjësisë sociale. 

Në përputhje me Parimet Udhëzuese të Kombeve të 
Bashkuara për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut, Grupi TITAN 
është i përkushtuar të respektojë dhe mbështesë të drejtat e 
njeriut, në lidhje me punonjësit e tij, komunitetet ku operon 
dhe partnerët e tij të biznesit, siç shprehet në standardet 
e njohura në nivel të brendshëm, përfshirë Deklaratën 
Universale të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. 
Programi i Pajtueshmërisë së Grupit TITAN mbulon të gjitha 
aspektet përkatëse dhe ofron kornizën për një vlerësim 
më sistematik dhe të integruar të pajtueshmërisë së të 
drejtave të njeriut, që do të kryhet në mënyrë periodike për 
veprimet e kompanisë. Politika e Sinjalizimit e Grupit TITAN, 
e komunikuar për punonjësit e ANTEA në Vitin 2020, synon 

ANTEA zbaton politikën Kundër Ryshfetit dhe korrupsionit të 
Grupit TITAN. Politika e Grupit nënvizon qëndrimin e tij për zero 
tolerancë dhe angazhimin për të luftuar korrupsionin, specifikon 
fushat me rrezik të lartë, në të cilat fenomeni i ryshfetit dhe 
korrupsionit ka mundësi të ndodhë gjatë aktiviteteve të biznesit 
dhe ofron udhëzime për procedurat parandaluese dhe detektive, 
përfshirë vlerësimin e rrezikut dhe vëzhgimin e duhur të palëve 
të treta që kryejnë shërbime për ose në emër të Grupit TITAN. 
ANTEA respekton pikëpamjen e palëve të interesit se Anti - 
Ryshfeti dhe korrupsioni është çështje materiale e rëndësishme 
për vendin tonë.

TITAN i është përgjigjur nevojës për të intensifikuar të gjitha 
iniciativat përkatëse, duke i deleguar Komitetit të Auditimit dhe 
Rrezikut përgjegjësinë për të mbikëqyrur, ndër të tjera, rrezikun 

PROGRAMI DHE POLITIKAT E PAJTUESHMËRISË SË GRUPIT TITANQEVERISJA, TRANSPARENCA DHE ETIKA

Në Vitin 2020, u prezantua implementimi i Programit të 
Pajtueshmërisë së Grupit, si një sistem i integruar i aktiviteteve, 
mekanizmave dhe kontrolleve, që synojnë të ofrojnë sigurinë 
se rreziqet e pajtueshmërisë identifikohen në kohën e duhur, 
vlerësohen si duhet dhe zbuten në mënyrë efektive, duke 
minimizuar kështu mundësinë e një dështimi të konsiderueshëm 
të pajtueshmërisë. Programi i Pajtueshmërisë lehtëson përpjekjet 
për të ruajtur, nxitur një kulturë të fortë të pajtueshmërisë, për 
të siguruar respektimin e kërkesave të pajtueshmërisë dhe për 
të promovuar sjellje etike të qëndrueshme dhe të përgjegjshme. 
Në Vitin 2020, u zhvilluan 464.83 orë trajnimi lidhur me 
trajnimin mbi pajtueshmërinë, si pjesë e programit të trajnimit 
të Pajtueshërisë dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese.
Kodi i Sjelljes dhe Politikat e Grupit të TITAN, i zbatueshëm 
për të gjithë punonjësit e ANTEA, mbulon të gjitha fushat 
strategjike dhe çështjet materiale, përcjell parimet, rregullat e 
sjelljes dhe standardet, dhe siguron udhëzime për punonjësit 
dhe bashkëpunëtorët e jashtëm të biznesit, të tilla si shitësit 
dhe klientët, për të të siguruar pajtueshmërinë me rregullat e 
zbatueshme të brendshme dhe ligjore.

Politikat e grupeve përfshijnë, por nuk kufizohen, në::

• Politika Kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit
• Politika e Konfliktit të Interesit
• Politika & Udhëzuesit për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e    

Konkurencës
• Politika e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës
• Politika Mjedisore dhe Strategjia për Zbutjen e Ndryshimeve 

Klimatike

të fuqizojë punonjësit për të promovuar një kulturë etike të 
punës, duke raportuar sjellje të mundshme, mashtrim ose 
abuzim. 

Në Vitin 2020, u prezantua gjithashtu platforma e raportimit 
e Grupit TITAN EthicsPoint®, duke siguruar një kanal uniform, 
anonim dhe rreptësisht konfidencial për të raportuar incidente 
të mosrespektimit, në të cilin të gjithë punonjësit e Grupit 
kanë qasje, si një mjet shtesë për të siguruar që incidentet të 
raportohen, shqyrtohen dhe zgjidhen me një plan korrigjimi, 
kur është e nevojshme. Ajo promovon kulturën e mendësisë, 
transparencës dhe llogaridhënies, e cila është thelbësore për 
të mbrojtur qeverisjen e mirë dhe integritetin.

e korrupsionit dhe mashtrimit. Për të forcuar angazhimin e 
tij për kufizimin e ekspozimit të mundshëm ndaj rreziqeve të 
mashtrimit dhe korrupsionit, TITAN ka zhvilluar një Program 
gjithëpërfshirës kundër Mashtrimit, që përcakton përparësitë 
dhe aktivitetet strategjike për të parandaluar dhe zbuluar 
mashtrimet dhe korrupsionin në punë në të gjithë Grupin dhe për 
të minimizuar ekspozimin ndaj rrezikut të mashtrimit. Programi 
kundër Mashtrimit synon të sigurojë një mburojë mbrojtëse për 
pasuritë dhe burimet e Grupit, reputacionin dhe besueshmërinë 
e korporatës, pikat e forta kulturore dhe efikasitetin operacional, 
duke krijuar një strukturë të integruar të kontrolleve dhe 
aktiviteteve anti-mashtrim që do të ndihmojnë në parandalimin 
dhe zbulimin e mashtrimit, si dhe reagimin e Grupit në një rast 
të tillë. Mekanizmat proaktivë përfshijnë projekte të Vlerësimit 
të Rrezikut të Mashtrimit dhe ndjekje të planeve të veprimit të 
rëna dakord më parë

• Politika Kuadër për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
• Politika për të Drejtat e Njeriut
• Politika e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Në vitin 2020, TITAN vazhdoi të rishikojë, përditësojë dhe 
pasurojë Politikat e Grupit, për të përmirësuar qartësinë dhe 
adresuar tema specifike me rëndësi në rritje. Versione të reja të 
Kodit të Sjelljes, Politikës së Shëndetit dhe Sigurisë, Politikës së 
Pajtueshmërisë së Ligjit të Konkurrencës, Politikës së të Drejtave 
të Njeriut dhe Politikës së Përgjegjësisë Sociale të Korporatës.
Për të ruajtur një strukturë të qartë dhe efikase, Kuadri i 
Politikave të Grupit në Grupin Intranet u riorganizua nën një 
taksonomi të re me kategoritë e mëposhtme: të drejtuara nga 
rregullatori, qëndrueshmëria dhe përgjegjësia sociale e drejtuar 
dhe operacionale. Kodi i Sjelljes i rishikuar iu shpërnda të gjithë 
punonjësve. Kurse interaktive të mësimit elektronik mbi Kodin e 
Sjelljes dhe Politikën Kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit, Politikën 
e Konfliktit të Interesit, Politikën e Sigurisë së Informacionit 
dhe Përmbledhjen e Politikës së Mbrojtjes së të Dhënave u 
krijuan dhe u vendosën në Sistemin e Menaxhimit të Mësimit të 
Punonjësve UNITe (LMS). Kurset synojnë të rrisin vetëdijen dhe 
të lehtësojnë kuptimin e politikave.
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RISHIKIMI I PERFORMANCËS FINANCIARE

Performanca Financiare e ANTEA-s monitorohet dhe vlerësohet 
gjatë gjithë vitit. Viti 2020 u karakterizua nga një performancë 
e qëndrueshme dhe solide për ANTEA Cement dhe filialet e 
saj. ANTEA Cement, adresoi me sukses sfidat e kërkesës për 
çimento, si në tregjet e brendshme dhe në eksport dhe kapitalizoi 
rezultatin e saj në një kërkesë të tillë. Në të njëjtën kohë, ANTEA 
u fokusua në objektivin e qëndrueshëm të rritjes së ekuilibruar, 
të përgjegjshme dhe afatgjatë, duke përqafuar ndryshimet si 
një organizatë dhe duke inovuar me një ritëm të përshpejtuar. 
Disa nga treguesit kryesorë financiarë janë rishikuar më poshtë, 
duke krahasuar periudhën aktuale të raportimit me periudhën e 
mëparshme të raportimit.

Gjatë Vitit 2020, të ardhurat e konsoliduara nga shitja e 
produkteve u rritën me5,978 mijë euro ose 12% krahasuar me 
vitin e kaluar. Nga 61,420 mijë euro të ardhura nga Shitjet e 
Produktit 66% rrjedhin nga shitjet në Tregun e Brendshëm 
dhe 34% nga shitjet në Tregjet e Eksportit. Tregjet kryesore 
ku shoqëria eksporton janë në vendet fqinje dhe në Rajonin e 
Mesdheut. Fitimi Operativ i Konsoliduar i Shoqerisë u rrit me 
6,829 mijë euro ose 88% kundrejt vitit të kaluar, duke kontribuar 
kështu në një rritje të EBITDA të Konsoliduar te Shoqërisë 
kundrejt vitit të kaluar me 6,975 mijë euro. Fitimi para Tatimit i 
Konsoliduar i Shoqërisë për vitin 2020 arriti në 8,577 mijë euro 
me një rritje në krahasim me vitin paraardhës me 3,358 mijë 
euro, kryesisht e ndikuar nga rritja e volumeve të shitjes, si në 
tregun e lokal ashtu edhe në tregun e eksporteve, e kombinuar 
kjo me përmirësimin e kostove të prodhimit.

Rezultatet e mësipërme të operacioneve të konsoliduar të 
Shoqerisë, të shoqëruara me lëvizjen e kapitalit e qarkullues 
të konsoliduar, rezultuan në flukset e konsoliduara të mjeteve 
monetare të gjeneruara nga aktivitetet operative në shumën 
prej 17,776 mijë euro, e cila ishte 6,239 mijë euro më shumë 
në krahasim me vitin paraardhës. Shoqëria i ka përdorur këto 
burime për të investuar në blerje te aktiveve afatgjata materiale 
dhe jo-materiale në shumën prej 1,259 mijë euro dhe gjithashtu 
ka përdorur fluksin neto të parasë në shlyerjen e huamarrjeve 
në shumën prej 14,837 mijë euro gjatë periudhës. Shoqëria dhe 
filialet e saj e mbyllën vitin financiar në një gjendje të kënaqshme 
dhe të qëndrueshëm të likuiditetit.
Komuniteti ynë lokal dhe palët e interesit nën programet tona 
të zhvillimit kanë përfituar gjatë vitit 2020 shumën prej 194 mijë 
euro si donacione.

 Shifrat e konsoliduara dhe variancat përkatëse të shpalosura më sipër janë nxjerrë nga Pasqyrat Vjetore Financiare të Konsoliduara përkatëse të Antea Cement Sha të cilat janë përgatitur dhe 
botuar në Lek Shqiptar dhe për qëllimet e prezantimit të mësipërm janë konvertuar në Monedhë Euro duke përdorur kursin e këmbimit Euro / 123.74 lekë.

DEKLARATAT E PERFORMANCËS  ESG

ANTEA është e përkushtuar të ndjekë standardet e Grupit TITAN 
në raportimin e performancës vjetore, për të gjitha temat e 
lidhura me qëndrueshmërinë (ESG), që janë thelbësore për palët 
e interesit të ANTEA-s. Sipas qasjes sektoriale globale të TITAN, 
standardet e mëposhtme globale dhe specifike të sektorit janë 
të integruara në procesin tonë të raportimit dhe sigurisë. Grupi 
TITAN ndan informacionin në lidhje me Performancën e ESG, në 
përputhje me angazhimet vullnetare ndaj parimeve IIRC, UNGC 
dhe GCCA, bazuar në një praktikë afatgjatë të integrimit, e cila 
referohet si Qasja Sektoriale Globale në këtë raport. Që nga Viti 
2018, në mënyrë që të përafrojë më tej deklarimet e tij me SDGs 
2030, TITAN përfshiu “Udhëzuesin mbi Treguesit Kryesorë për 
raportimin e njësisë për kontributin drejt arritjes së Synimeve 
të Zhvillimit të Qëndrueshëm” të Konferencës së Kombeve të 
Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD, Edicioni 2019), 
dhe promovoi lidhjen e treguesve të zgjedhur me Synimet për 
SDG bazuar në Udhëzimin. Shikoni gjithashtu tabelën “Vlera 
ekonomike e shpërndarë” dhe tabela “Indeksi i Treguesve 
thelbësorë të Krijimit të Vlerave”.
Në Raportin e Menaxhimit të Vitit 2020, termi “jo-financiar” 
është zëvendësuar me “ESG” pasi ka kuptim dhe përdorim më 
të gjerë nga palët e interesit dhe përdoruesit e raportit vjetor.

Indeksi i Indikatorëve Thelbësorë të Krijimit 
të Vlerës

  Shifrat e hollësishme paraqiten në Raport, me emërtimin “Vlera 
ekonomike e shpërndarë”

1. Vlera ekonomike e krijuar dhe shpërndarë tek palët kryesore 
të interesit është llogaritur duke përdorur “Udhëzimin 
mbi indikatorët thelbësorë, për subjektin që raporton 
mbi kontributin drejt arritjes së Synimeve të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm” të Kombeve të Bashkuara - UNCTAD (botimi 
2019).

2. Shpenzimet totale për Furnitorët, vendas dhe ndërkombëtarë, 
për mallra dhe shërbime. Sipas Standardeve TITAN dhe 
zbatimit të SNRF-së, shih Pasqyrat Financiare.

3. Taksat për autoritetet kombëtare dhe lokale. Sipas Standardeve 
të TITAN-it dhe zbatimit të SNRF-së, shih Pasqyrat Financiare.

4. Pagesat me para në dorë, për aksionerët dhe pakicat. Sipas 
Standardeve të TITAN-it dhe zbatimit të SNRF-së, shih 
Pasqyrat Financiare.

5. Shpenzimet totale për donacione dhe iniciativa të angazhimit 
social. Shuma totale e dhurimeve bamirëse / vullnetare dhe 
investimet e fondeve (si shpenzimet kapitale ashtu edhe 
ato operative) në komunitetin më të gjerë, ku përfituesit e 
synuar janë të jashtëm për ndërmarrjen, të kryer në periudhën 
raportuese, në shumë absolute (Udhëzimi i UNCTAD, 2019). 
TITAN zbulon këtë shumë si “Donacione”, si e barasvlershme 
me “bamirësi / donacione vullnetare dhe investime të 

Kuadri SASB u shfrytëzua për qëllimin e lidhjes së SASB 
Materiality Map® me vlerësimin e materialitetit të Grupit 2020 
dhe lejoi përputhshmërinë midis Grupit dhe filialeve të tij. Në të 
njëjtin drejtim, Grupi gjithashtu filloi raportimin në përputhje me 
Bordin e Kontabilitetit të Qëndrueshmërisë (SASB) për kërkesat 
specifike të industrive të rëndësishme për veprimet tona. Për 
realizimin e synimeve 2020 dhe raportimin e progresit për të 
gjithë parametrat e tjerë mjedisorë përveç CO2, viti kulmor 
është viti 2003 (kur TITAN raportoi për herë të parë treguesit 
e konsoliduar të performancës jo-financiare). Për shkarkimet e 
CO2, viti kulmor për synimet përkatëse është 1990 në përputhje 
me Protokollin Kyoto.

Rishikimi dhe deklaratat e performancës së ESG përqendrohen 
në çështje materiale për veprimet e TITAN dhe palët kryesore të 
interesit. Qasja Globale Sektoriale e TITAN përfshin informimin 
mbi Treguesit thelbësorë për Krijimin dhe Qeverisjen e 
Vlerave, Performancën Sociale dhe Mjedisore. Treguesit (KPI) 
janë strukturuar nën katër tabela të ndara në “deklaratat e 
performancës së ESG”.
Deklaratat e Performancës së ESG të Grupit TITAN janë 
strukturuar sipas standardeve të raportimit të TITAN që janë 
në përputhje me standardet dhe kornizat raportuese globale 
(UNGC, SDGs 2030, UNCTAD dhe SASB).

fondeve”, në Pasqyrat Financiare të verifikuara dhe të zbuluara 
për të njëjtën periudhë raportuese.

6. Investim i gjelbër. Shuma totale e shpenzimeve (kapitale dhe 
gjithashtu operacionale) për ato investime, qëllimi kryesor i 
të cilave është parandalimi, zvogëlimi dhe eliminimi i ndotjes 
dhe formave të tjera të degradimit të mjedisit (Udhëzimi i 
UNCTAD, 2019). 

7. Pagat (kontributet) për pensionet dhe përfitimet shoqërore, 
përfshirë përfitimet shtesë përtej atyre të parashikuara nga 
ligji 

8. Sipas Standardeve të TITAN dhe zbatimit të SNRF-së, shih 
Pasqyrat Financiare.

9. Investimet në trajnimin e punonjësve të drejtpërdrejtë. 
Shpenzimet totale, duke përfshirë kostot direkte dhe indirekte 
të trajnimit për punonjësit e drejtpërdrejtë (përfshirë kostot, 
si për shembull tarifat e trajnerëve, pajisjet e trajnimit, 
shpenzimet e lidhura të udhëtimit etj.) të raportuara gjithashtu 
për punonjës dhe sipas vitit, dhe të ndara sipas kategorisë së 
punonjësve (Udhëzimi UNCTAD, 2019). 

10.Shpenzimet kapitale. Shpenzimet kapitale, të njohura 
zakonisht si CapEx, janë fonde të përdorura nga një kompani 
për të blerë, përditësuar dhe mirëmbajtur asete fizike si për 
shembull pronë, ndërtesa, fabrikë industriale, teknologji ose 
pajisje.
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Emri i Njësisë së Biznesit Shqipëri

“Treguesit kryesorë të 
performancës”

Ndikimet lokale
Ndikimi në burimet natyrore të 
lëndëve të para

Lëndët e para natyrore të nxjerra (gjithsej, të lagështa) milion t 1,4 1,5 1,3
SDG 12  

Synimi 12.2

    • EP01L

Lëndët e para të nxjerra për prodhimin e klinkerit dhe 
çimentos

milion t 1,4 1,5 1,3     • EP02L

Lëndët e para të nxjerra për agregate milion t 0,0 0,0 0,0     • EP03L

Mbetjet e ricikluara nga jashtë (gjithsej, të lagështa) t 25 8 110

SDG 12
Synimet 12.4 dhe 12.5

    •     • EP04L UNCTAD 12.5.1

Ripërdorur t 0 0 0

Ricikluar t 25 8 110

Rigjenerur t 0 0 0

Ndikimi në burimet ujore Konsumi i ujit (gjithsej)  milion m3 0,20 0,21 0,15

SDG 6  
Synimet 6.3, 6.4 dhe 

6.5

    •     • EP05L

Tërheqja e ujit (gjithsej, sipas burimit)  milion m3 0,20 0,21 0,16     •     •     • EP06L

Ujë nëntokësor  milion m3 0,20 0,21 0,16

Uji komunal  milion m3 0,00 0,00 0,00

Uji nga shirat  milion m3 0,00 0,00 0,00

Ujë sipërfaqësor  milion m3 0,00 0,00 0,00

Ujë gurore e përdorur (nga grumbullimi i ujërave të guroreve)  milion m3 0,00 0,00 0,00

Ujë oqean ose deti  milion m3 0,00 0,00 0,00

Uji i mbetjeve  milion m3 0,00 0,00 0,00

Shkarkimi i ujit (total, sipas destinacionit)  milion m3 0,01 0,00 0,00     •     •     • EP07L

Sipërfaqja (lumi, liqeni)  milion m3 0,01 0,00 0,00    

Oqean ose det  milion m3 0,00 0,00 0,00    

Trajtimi jashtë vendpunimit  milion m3 0,00 0,00 0,00    UNCTAD 12.5.1

Ndikimi në biodiversitetin dhe 
administrimin e tokës

Vendpunim aktiv për gurore me çështje të biodiversitetit 1,3 0 0 0

SDG 15
Synimet 15.3, 15.4, 15.5, 

15.9 dhe 15.a

    •     • EP08L

Vendpunim aktiv për gurore me plane të menaxhimit të 
biodiversitetit

2,3 - - -     •     • EP09L

Vendpunim aktiv për gurore me plane të menaxhimit të 
biodiversitetit

%     •     • EP10L

Vendpunimet me planet e rehabilitimit të guroreve 3 % 100,0 100,0 100,0     •     • EP11L

Zonat e tokës se guroreve të rehabilituara nga ndikimi total 
(kumulativ)

3,4 % 14,9 - -     • EP12L

Vendpunime aktive për gurore (tërësisht në pronësi) 
me Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit (ISO14001 ose të 
ngjashme)

% 100,0 100,0 100,0     • EP13L

Lendet djegese dhe energjia
Ndikimi në burimet e energjisë

Konsumi i energjisë termike (gjithsej) TJ 2,651 2,588 2,419 SDG 7
Synimi 7.2

    •     •     • EP14L UNCTAD 7.3.1

Konsumi i energjisë elektrike (gjithsej) TJ 335 336 315     •     •     • EP15L UNCTAD 7.3.2

2. Aktivitetet me çimento - Performanca e Mjedisi (krahasuar 
me Qasjen Sektoriale të miratuar nga TITAN)  

Ndryshimi i klimës Emetimet specifike bruto të drejtpërdrejta të CO2 (Objekti 1) kg/
tCementitious 
Product

640,4 638,2 637,0

SDG 9
Synimi 9.4

    •     •     EP16L

Ndikimi në emetimet e gazit në 
Green House

Emetimet specifike neto direkte të CO2 (Objekti 1) kg/
tCementitious 
Product

640,4 637,6 635,8     •     • EP17L

Emetimet indirekte të CO2 (Objekti 2, gjithsej) 5 milion t 0,00 0,00 0,00     •     •     • EP18L UNCTAD 9.4.1

Shënime Njësi 2020 2019 2018 SDGs & Synimet GCCA UNGC UNCTAD Kodet KomentetINDEKSI I PERFORMANCËS MJEDISORE

1.Të gjitha aktivitetet - Peformanca mjedisore (sipas qasjes 
sektoriale të miratuar nga TITAN) “)

Standartet e Raportimit  të TITAN  
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Lëndët djegese alternative dhe 
materialet

Shkalla alternative e zëvendësimit të lëndes djegese %baza e nxehtesise 0,0 0,3 0,6
SDG 7 

Synimet 7.2, 7.3 dhe 7.a 

SDG 12
Synimi 12.2

    •     •     • EP19L UNCTAD 7.2.1

Biomasa në përzierjen e karburantit 6 %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0     •     •     • EP20L UNCTAD 7.2.1

Raporti i klinkerit ndaj çimentos % 76,50 77,16 76,40     •     • EP21L

Ndikimi në burimet e energjisë Konsumi i energjisë termike     •     •     • EP22L

Çimento dhe impiantet  bluarës dhe guroret TJ 2,651 2,588 2,419     •     •     • EP23L

Konsumi i lendeve djegese alternative (gjithsej) t 6 356 673     •     •     • EP24L

Konsumi i energjisë elektrike (gjithsej)     •     •

Fabrike  çimentoje dhe guroret prane GWh 92,9 93,4 87,5     •     •

Ndikimet Lokale Konsumi i materialeve (gjithsej, i thatë) milion t 1,5 1,4 1,3

SDG 12
Synimi 12.2

    •     • EP25L

Ndikimi në burimet natyrore të 
lëndëve të para

Konsumi i lëndëve të para të nxjerra (natyrale) (të thata) milion t 1,4 1,4 1,3

Konsumi i lëndëve të para alternative (i thatë)) milion t 0,0 0,0 0,0     

Përdorimi i lëndëve të para alternative (i lëndëve të para 
totale të konsumuara)

%Dry 1,4 1,2 1,2     •     •

Shkalla alternative e lëndëve të para (bazuar në faktorin 
klinker në çimento (ekuivalent))

%Dry 1,3 1,8 1,2     •     •     • EP26L

Ndikimi në burimet ujore Konsumi i ujit (gjithsej)  milion m3 0,20 0,21 0,15 SDG 6
Synimet 6.4 dhe 6.5

    •     • EP27L

Uji i ricikluar (gjithsej) 4  milion m3 0,28 0,32 0,26     •     •     • EP28L

Emetimet e tjera të ajrit Matja e vazhdueshme e shkallës së mbulimit % 100,0 100,0 100,0 SDG 3  
Synimet 3.9 

 
SDG 9  

Synimet 9.4

    •     • EP29L

Emetimet specifike të pluhurit g/tKlinker 4,0 5,4 4,2     •     • EP30L

Emetimet specifike të Nox g/tKlinker 743,8 830,2 779,1     •     • EP31L

Emetimet specifike të Sox g/tKlinker 13,7 16,0 42,0     •     • EP32L

3. Të gjitha Aktivitetet - Shpalosjet në lidhje me materialet, 
lëndët djegëse dhe mbetjet  

Ndikimi në lendet djegese dhe 
burimet e energjisë

Përzierje e lëndës djegëse, konsumi i energjisë për prodhimin 
e klinkerit dhe çimentos

%baza e nxehtesise 100,0 100,0 100,0

SDG 7  
Synimi 7.2 

 
SDG 12  

Synimi 12.2

    • EP33L

Lënde djegëse fosile konvencionale %baza e nxehtesise 100,0 99,7 99,4     • EP34L

Qymyri, antraciti dhe qymyri i mbetjeve %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Koks nafte %baza e nxehtesise 72,6 76,0 72,7

Linjit %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Lëndë djegëse të tjera të ngurta fosile %baza e nxehtesise 27,1 23,3 26,3

Gaz natyral %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Lëndë djegëse e rëndë (ultra) %baza e nxehtesise 0,3 0,4 0,4

Vaj nafte %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Benzinë, LPG (gaz i lëngshëm i naftës ose gaz i lëngshëm i propanit) %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Lëndë djegëse alternative fosile dhe të përziera %baza e nxehtesise 0,0 0,3 0,6     •     •     • EP35L

Goma %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

RDF përfshirë plastikën %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Pluhur sharre %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Mbetjet e përziera industriale %baza e nxehtesise 0,0 0,3 0,6

Mbetjet e tjera me bazë fosile dhe të përziera (të ngurta) %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Lëndë djegëse biomas %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0     •     •     • EP36L

Llum i  thatë i ujërave të zeza %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Pluhur sharre druri %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Mbetjet bujqësore, organike, me pelenë, qymyr %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Të tjera %baza e nxehtesise 0,0 0,0 0,0

Shënimet Njësi 2020 2019 2018 SDGs & Synimet GCCA UNGC UNCTAD Kodet Komentet
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Menaxhimi I mbetjeve Hedhja e mbetjeve (gjithsej, e lagësht) t 337 227 242

SDG 12
Synimet 12.4 dhe 12.5

    • EP37L UNCTAD 
12.4.2 and 12.5

Mbetje jo të rrezikshme t 260 199 234

Mbetje të rrezikshme t 77 28 8

Hedhja e mbeturinave, e ndarë sipas destinacionit-përdorimi 
(i lagësht)

%nga masa 100,0 100,0 100,0     • EP38L UNCTAD 12.5.1

Ripërdorimi %nga masa 0,0 0,0 0,0

Ricikluar %nga masa 7,4 3,5 45,6

I rikuperuar (përfshirë rikuperimin e energjisë) %nga masa 0,0 0,0 0,0

Djegie %nga masa 6,8 0,0 0,0

Groposur %nga masa 16,1 22,6 22,5

Të tjera (përfshirë ruajtjen) %nga masa 69,7 74,0 32,0

4. Të gjitha Aktivitetet - Investime për Mjedisin 

Shpenzimet mjedisore në të gjitha aktivitetet 7  milion € 0,20 0,43 0,15
SDG 7

Synimi 7.b 
 

SDG 9
Synimi 9.4

    •      • EP39L UNCTAD 7.b.1

Menaxhimi mjedisor  milion € 0,08 0,40 0,10

Pyllëzimi  milion € 0,00 0,00 0,01

Rehabilitimi  milion € 0,05 0,00 0,02

Trajnimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi\  milion € 0,00 0,00 0,00

Zbatimi i teknologjive miqësore ndaj mjedisit  milion € 0,04 0,00 0,00

Menaxhimi I mbetjeve  milion € 0,03 0,03 0,02

Shënime Njësi 2020 2019 2018 SDGs & Synimet GCCA UNGC UNCTAD Kodet Komente

NOTES        
        
         Shënime për verifikimin e jashtëm, standardet dhe udhëzimet      
         • Standardet: Standardet e raportimit sipas Qasjes Globale Sektoriale të TITAN, përkatësisht GCCA, UNGC dhe UNCTAD.  
    
         • Udhëzime: TITAN zbaton Udhëzimet Kornizë të Qëndrueshmërisë së GCCA dhe Udhëzimet e Qëndrueshmërisë për monitorimin 

dhe raportimin e: emisioneve CO₂ nga prodhimi i çimentos, përpunimi i derivateve të lëndëve të para dhe lëndëve të para, 
monitorimi dhe raportimi i emetimeve, monitorimi dhe raportimi i ujit në prodhimin e çimentos, dhe rehabilitimi i guroreve 
dhe menaxhimi i biodiversitetit (për të gjitha dokumentet referenca është botimi i fundit i vitit 2019 ose 2020). Udhëzimet 
e mësipërme kishin zëvendësuar Udhëzimet e mëparshme - dhe përkatëse - të WBCSD / CSI, të cilat ishin udhëzimet për 
matjen, raportimin dhe verifikimin e performancës mjedisore deri në (dhe duke përfshirë) vitin 2018. Për standardet e sektorit, 
shih detajet në Tabelën fq.68.      

       
        Shënime për treguesit specifikë të performancës mjedisore      
1. Gurore aktive brenda, përfshire  ose qe ndodhen ngjitur me zonat e përcaktuara për vlerën e tyre të lartë të biodiversitetit. Shihni 

gjithashtu Tabelën fq.68. 
2. Vende me vlerë të lartë biodiversiteti ku planet për menaxhimin e biodiversitetit zbatohen në mënyrë aktive. Shihni gjithashtu 

Tabelën fq.68. 
3. Mbulimi përfshin të dy guroret e fabrikes së çimentos dhe guroret për prodhimin e agregateve.
4. Indikatore te rinj

 • Zonat e tokës gurore të rehabilituara nga ndikimi total (kumulativ)
      Mbulimi përfshin të gjitha guroret nën kontrollin e menaxhimit të TITAN. Kjo KPI llogaritet si përqindja e zonave të prekura / të 

shqetësuara të guroreve që janë rehabilituar (totale dhe kumulative), të bashkuara në nivelin BU. Sipas qasjes TITAN, kjo IKP 
është plotësuese e IKP-ve nën temën e Ndikimit në biodiversitetin dhe administrimin e tokës në këtë Tabelë, përkatësisht: 
“Vende me plane rehabilitimi të guroreve” dhe “Vende aktive të guroreve me plane të menaxhimit të biodiversitetit”. Zbulimi i 
të dhënave filloi në vitin 2020.

    • Uji I ricikluar (total)
     Kjo KPI është llogaritur në përputhje me Udhëzimet e Qëndrueshmërisë së GCAA për monitorimin dhe raportimin e ujit në 

prodhimin e çimentos.        
5. Emetimet indirekte të CO2 lidhen me emetimet e lëshuara për prodhimin e energjisë elektrike të konsumuar në pajisjet e TITAN. 

Për llogaritjen e tyre, ne përdorim faktorët e emetimit të siguruar nga furnizuesi i energjisë elektrike ose të tjera burime te 
dhenash qe mundesohen publikisht.        

6. Shkalla e biomasës korrespondon me përqindjen e konsumit total të energjisë termike që vjen nga burimet e energjisë së 
rinovueshme.       

7. Përkufizimi i shpenzimeve mjedisore në të gjitha aktivitetet është i barabartë me përkufizimin e Investimeve të Gjelbra. 
       Shihni ‘Fjalorin’ (kërkohet).       
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Emri i Njësisë së Biznesit Shqipëri

Treguesit kryesorë të performancës

Shëndeti dhe Siguria 

Shënime 2020 2019 2018 SDGs & Synimet GCCA UNGC UNCTAD Kodet KomentetINDEKSI I PERFORMANCËS SOCIALE

Të gjitha aktivitetet e performancës. për Qasjen  Sektoriale  Globale të TITAN

Numri i vdekjeve të punonjësve 0 0 0

SDG 3; 
Synimet 3.6 and 3.8 

 
 
 

SDG 4; 
Synimi 4.3 

 
 
 
 

SDG 8; 
Synimi 8.8

       •         •        • SP01L UNCTAD 8.8.1

Shkalla e vdekshmërisë së punonjësve 0,00 0,00 0,00        •         •        • SP02L UNCTAD 8.8.1

Numri i vdekjeve të kontraktuesve 0 0 0        •         •        • SP03L UNCTAD 8.8.1

Numri i vdekjeve të palëve të treta 0 0 0        •         •        • SP04L UNCTAD 8.8.1

Koha e Humbur nga Punonjësit e Dëmtuar (LTI) 0 1 1        •         •        • SP05L UNCTAD 8.8.1

Shkalla e Frekuencës e Kohës së Humbur nga Dëmtimet 
(LTIFR) 

0,00 3,99 2,91        •         •        • SP06L UNCTAD 8.8.1

Ditet kur punonjesi ka munguar në punë 0 110 3        •         • SP07L

Shkalla e Frekuencës e Kohës së Humbur nga Dëmtimet 0,00 325,03 8,74        •         •        • SP08L UNCTAD 8.8.1

Koha e Humbur nga Punonjësit e Dëmtuar (LTI) 2 1 1        •         •        • SP09L UNCTAD 8.8.1

Shkalla e Frekuencës e Kohës së Humbur nga Dëmtimet 
(LTIFR) 

4,72 2,03 2,16        •         •        • SP10L UNCTAD 8.8.1

Të gjithë treguesit kryesorë të performancës së aktiviteteve

Gati humbje jete 1  14   26 38         • SP11L

Oret e trajnimit të punonjësve  për shëndetin dhe sigurinë 2 4,20 2340,00 3671,00         •        • SP12L

Oret e trajnimit të punonjesve  për shëndetin dhe sigurinë  per 
kontraktuesin 

2 2,36         •        • SP13L

Shpenzimet për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve (Euro) 3,6 296,861   n/a n/a         •        • SP14L UNCTAD 3.8, and 8.8

Punësimi Numri i të punësuarve deri më 31 Dhjetor 190 193 195

SDG 5; 
Synimet: 5.1, 5.4, dhe 

5.5 
 
 
 

SDG 8; 
Synimet: 8.5, 8.6, dhe 

8.8 
 
 
 

SDG 10; 
Synimi 10.3

        • SP15L

Qarkullimi i punonjësve (%) 6,84% 8,81% 9,23%         • SP16L

Punonjës të larguar 13 17 18         • SP17L

Punësime të reja (%) 6% 7,77% 10,26%         • SP18L

Punësime të reja 12 15 20         • SP19L

Punësime të reja sipas grup moshës         • SP20L

Nën moshën  30 7 10 13

Ndërmjet moshës 30-50 5 5 7

Mbi 50 0 0 0

Punësime të reja sipas gjinisë         • SP21L

Femra 3 4 4

Meshkuj 9 11 16

Punësimi sipas grup moshës 4         • SP22L

Nën moshën 30 38 44 47

Ndërmjet moshës 30-50 118 114 122

Mbi moshën 50 34 35 26

Punësimi sipas llojit 4         • SP23L

Me kohë të plotë 189 192 193

Me kohë të pjesshme 1 1 1

Përkohësisht 0 0 0

Punesimi sipas kategorisë 4         • SP24L

Menaxherë 21 21 25

Menaxherë të lartë 3 3 8

Administrimi/teknik 70 74 62

Gjysmë të kualifikuar / të pakualifikuar 96 95 99

Punësimi sipas gjinise 4         • SP25L

Femra  21 21 20 

Meshkuj 169 172 174 

Standartet e Raportimit  të TITAN  
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   Shenime 2020 2019 2018     SDGs & Synimet GCCA UNGC UNCTAD Kodet Komentet

Zhvillimi i punonjësve Investimi i trajnimit për punonjës (Euro) 4,5,6 56 181 359

SDG 4; 
Synimet: 4.3, 4.4, dhe 

4.5 
 
 
 

SDG 5; 
Synimet: 5.1, dhe 5.5 

 
 
 

SDG 8; 
Synimi 8.5 

 
 
 

SDG 10; 
Synimi: 10.2, dhe 10.3 

 
 
 

SDG 16; 
Synimi 16.5

        •        • SP31L UNCTAD 4.3.1

Investim trajnimi për gjini (Euro) 4,5,6 10,272 35,772 73,192         •        • SP32L UNCTAD 4.3.1

Femra 591 8,266 16,594

Meshkuj  9,681 27,506 56,599

Punonjësit e trajnuar 4 182 198 204         • SP33L

Pjesa e punonjësve të trajnuar (% në forcën totale të punës) 4 96% 100% 100%         • SP34L

Pjesa e punonjësve femra të trajnuar (% në total të trajnuar) 4,5 95,24% 100% 100%         • SP35L

Punonjësit e trajnuar sipas kategorisë 4         • SP36L

Menaxherë 22 22 27

Menaxherë të nivelit të lartë 4 3 8

Administrata/teknike 67 78 72

Gjysmë të kualifikuar / të pakualifikuar 89 95 97

Punonjësit e trajnuar sipas grupmoshës         • SP37L

Nën moshën 30 35 47 52

Ndërmjet moshës 30-50 114 116 127 

Mbi  moshën 50 33 35 25

Orë trajnimi 4 2,018 5,913 7,190         •        • SP38L UNCTAD 4.3.1

Orët mesatare të trajnimit për punonjës (mbi numrin e 
përgjithshëm të punonjësve direkt), dhe ndarja sipas gjinisë

4 11 31 37         •        • SP39L UNCTAD 4.3.1

Mesatarisht femra 13 36 53

Mesatarisht meshkuj 10 30 35

Orët e trajnimit sipas subjektit 4,5         • SP40L

Integrimi në Kompani 0

Pajtueshmëria (më parë: Kodi i Sjelljes i Grupit TITAN) 465 366 159        • UNCTAD 16.5.2

CSR dhe Qëndrueshmëria (më parë: Të Drejtat e Njeriut) 5 113 289        • UNCTAD 16.5.2

Dixhitale  0

Mjedisi (i mëparshëm; y: Mjedisi: sistemet e kujdesit dhe 
menaxhimit))

178 278 262

Gjuhë të huaja 120 65

Kompetenca funksionale (më parë: Aftësi dhe specializim jo- 
teknik)

2 293 937

Kompetenca e përgjithshme (më parë: Aftësi dhe specializim 
jo -teknik)

4

Shëndeti dhe siguria 802 2,898 3,675

Aftësi menaxheriale (më parë: Menaxhimi dhe aftësi  
menaxhuese)

0 152 936

Të tjera 190 206 27

Siguria 0 75

Njohuri teknike (më parë: Njohuri teknike dhe kompetenca 
thelbësore)

253 1,542 830

Femrat në punësim (%) 4 11,05% 10,88% 10,31%         • SP26L

Femrat në menaxhim (%) 4 4,17% 8,33% 9,09%         • SP27L UNCTAD 5.5.2

Femra në  nivelin e lartë drejtues (%) 4 0,00% 0,00% 25,00%         • SP28L UNCTAD 5.5.2

Punonjësit nga komuniteti lokal (%) 4 48,42% 47,15% 45,36%         • SP29L

Punonjësit ne sindikata (%) 4 44,21% 45,60% 41,54%         • SP30L
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Angazhimi I Palëve të Interesit  Donacion (Euro) 6 194,398 257,231 119,268 SDG 2; 
Synimet 2.1, dhe 2.3 

SDG 4; 
Synimet: 4.3, dhe 4.4 

SDG 8;
Synimet: 8.5, dhe 8.6 

SDG 9;
Synimet: 9.1, dhe 9.5 

SDG 11;
Synimi 11.4 

SDG 16;
Synimi 16.5 

SDG 17; 
Synimi 17.17

        •        • SP41L UNCTAD 17.17.1

Donacione në para (Euro) 154,010 215,809 100,324         •        • SP42L UNCTAD 17.17.1

Donacionet në natyrë (Euro) 40,388 41,422 18,944         •        • SP43L UNCTAD 17.17.1

Praktikat 0 10 5         • SP44L

Pranime të reja në pune nga praktikat / praktikantë 0 1 1         • SP45L

Shpenzimet lokale (%) 3,6 61,94% 0,6284 n/a SDG 9; Synimi 9.3         •        • SP46L UNCTAD 9.3.1

Shënime 2020 2019 2018       SDGs & Synimet GCCA UNGC UNCTAD Kodet Komentet

SHËNIME        
        
         Shënime për verifikimin e jashtëm, standardet, udhëzimet dhe termat e përdorur    
         • Standardet: Standardet e raportimit sipas Qasjes Globale Sektoriale të TITAN, përkatësisht GCCA, UNGC dhe UNCTAD.  
    

         • Udhëzime: TITAN zbaton Udhëzimet Kornizë të Qëndrueshmërisë së GCCA dhe Udhëzimet e Qëndrueshmërisë për monitorimin  
dhe raportimin e sigurisë në prodhimin e çimentos dhe betonit (botimi i fundit në Shkurt 2020). Ky dokument është rënë 
dakord brenda GCCA për të zgjeruar zbatimin në aktivitete konkrete dhe të tjera të ngjashme. Për standardet e sektorit, 
shihni detajet në Tabelën në faqen 68.      

        
       Shënime për tregues specifikë të Performancës Sociale      
1. Shifrat e raportuara lidhur me ‘Gati humbjet e jetes’ janë shifrat totale për punonjësit e drejtpërdrejtë dhe kontraktorët. Kjo 

duhet të jetë e qartë për të gjithë personat e  përfshirë në Performancën Sociale, dhe në lidhje me Udhëzimin e rishikuar dhe të 
komunikuar se fundmi nga Departamenti i Korporatave të Grupit për SH&S.      

2. KPI është llogaritur për mbylljen e periudhës raportuese 2020 në përputhje me praktikën për të gjitha të dhënat e Sigurisë, duke 
qenë përdorimi i ‘punësimit mesatar’ (shih Shënimin 3). Kjo është në përputhje me të gjitha vitet para vitit 2020.

3. Informacioni përkatës nuk është i disponueshëm për vitet specifike të shënuara si ‘n / a’. Në veçanti për KPI të ri “Shpenzimet 
për Shëndetin dhe Sigurinë”: TITAN nisi një qasje dhe metodologji në nivel grupi për herë të parë në vitin 2020, pas “Udhëzimit 
të UNCTAD” mbi treguesit thelbësorë për raportimin e njësisë ekonomike për kontributin në arritjen e Qëllimet e Zhvillimit 
të Qëndrueshëm ”(2019), dhe duke u mbështetur në forcën  dhe kapacitetin teknik të sistemeve të brendshme. Përpjekjet 
u koordinuan nga Departamenti i  Shëndetit dhe Sigurisë i Grupit, dhe projekti u prezantua në të gjitha BU-të në të gjithë 
Grupin me rregulla të qëndrueshme. Grumbullimi i të dhënave mbuloi 4 kategori të shpenzimeve: (1) Konsumatorët (PPE etj.), (2) 
Trajnim mbi H&S profesionale dhe ngritjen e vetëdijes, (3) Lehtësirat (shpenzimet në infrastrukturë) dhe (4) Menaxhimi i H&S. 
Informacioni u sigurua me përdorimin e sistemit të brendshëm të mbledhjes së të dhënave të Grupit. Shifrat e krahasueshme për 
këtë KPI nuk janë në dispozicion për vite para vitit 2020.       

4. KPI-të llogariten në bazë të numrit ‘Mesatar’ të Punonjësve për vitin 2018. Që nga viti 2019, KPI-të specifike llogariten në bazë të 
Numrit të të punësuarve më 31 Dhjetor.      

5. KPI bazuar në përkufizimin e ri të Grupit TITAN (sipas Fjalorit të Qëndrueshmërisë & Udhëzimeve për Performancën Sociale, red. 
2019). Shifrat për KPI “Pjesa e punonjësve femra të trajnuara” dhe KPI “Orët e trajnimit për subjekt” u rregulluan me ri-llogaritjen 
për vite para vitit 2019, në mënyrë që të pasqyrojnë performancën sipas  përkufizimit te ri. Shifrat për KPI “Pjesa e punonjësve 
femra të trajnuara (në total femra)” të cilat janë llogaritur mbi 100% (për shkak të Qarkullimit për Femra, ose arsye të tjera) duhej 
të raportoheshin si 100%.       

6. Për përkufizimin e Investimeve në Trajnim, Donacione, dhe Shpenzimet Lokale shihni ‘Fjalorin’ (kërkohet). Shënim në mënyrë 
specifike për Shpenzimet Lokale: TITAN nisi një metodologji të përmirësuar në vitin 2019, pas qasjes së UNCTAD (shih Fjalorin), 
dhe ndërtimin e forcës  dhe kapacitetit teknik të sistemeve të brendshme (koordinuar nga Prokurimi i Grupit). Nënkuptohet se 
shifrat e krahasueshme për Shpenzimet Lokale nuk ishin në dispozicion për vitet para vitit 2019.    
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STANDARDET E SEKTORIT
PËR DEKLARATËN E PERFORMANCËS SË ESG 

Table. Standardet e sektorit për informacionet jo-financiare në Vitin 2020

Shoqata ose Nisma e Sektorit Udhëzimet dhe dokumentet e tjera të referencës Publikuar

GCCA Karta e Qëndrueshmërisë 
Udhëzimet e Kornizës së Qëndrueshmërisë 
Udhëzime të Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe raportimin e 
sigurisë në prodhimin e çimentos dhe betonit [Shtylla 1]
Ky dokument është rënë dakord brenda GCCA për të zgjeruar zbatimin 
në aktivitete konkrete dhe të tjera të ngjashme.
Udhëzime të Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe raportimin e 
emetimeve të CO2 nga prodhimi i çimentos [Shtylla 2] 
Udhëzime të Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe raportimin e ujit 
në prodhimin e çimentos [Shtylla 4] 
Udhëzime të Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe raportimin e 
emetimeve nga prodhimi i çimentos [Shtylla 4] 
Udhëzime të qëndrueshmërisë për bashkë-përpunimin e karburanteve 
dhe lëndëve të para në prodhimin e çimentos [Shtylla 5] 
Udhëzime të qëndrueshmërisë për rehabilitimin e guroreve dhe 
menaxhimin e biodiversitetit [Shtylla 4] 

Botimi i fundit më 
2019 ose 2020

(Previously) WBCSD/CSI Udhëzime për Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) 2016

Praktikat e mira të rekomanduara për: (a) Sigurinë e Kontraktuesit, dhe 
(b) Sigurinë e Drejtimit të Makinës

2009

SHENIME
 
 
1. 1. GCCA ka ndërtuar Kartën e saj të Qëndrueshmërisë rreth pesë (5) Shtyllave të Qëndrueshmërisë:
 
Shtylla 1: Shëndeti dhe Siguria, Shtylla 2: Ndryshimi i Klimës dhe Energjia, Shtylla 3: Përgjegjësia Sociale, Shtylla 4: Mjedisi dhe natyra dhe Shtylla 5: Ekonomia rrethore
2. 2. TITAN ka marrë pjesë aktive në pesë (5) Grupe Pune në kuadrin e aktiviteteve të GCCA në vitin 2020: 2
 
WG1 Shëndeti dhe siguria në industrinë e çimentos dhe betonit, WG2. Udhëheqja e mendimit dhe politika për çimento dhe beton, WG4. Udhërrëfyesi betoni 2050, WG5. Risi në çimento 
dhe beton, dhe WG6. Praktikat e mira dhe krahasimi. 

10 Parimet e Indeksit të Rishikimit të Progresit të UNGC

Zona e UNGC Our Parimet e UNGC Angazhimet tona
Referencë në 2020 ANTEA
Përgjegjësia Sociale e Korporatës dhe
Raporti i Qëndrueshmërisë

Të drejtat e 
njeriut

Parimi 1: 
Bizneset duhet të mbështesin 
dhe respektojnë mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut të deklaruar 
ndërkombëtarisht në fushën e 
ndikimit të tyre
Parimi 2: 
Bizneset duhet të sigurojnë që ata 
nuk janë bashkëpunëtorë në shkeljet 
e të drejtave të njeriut.

a. Vlerat e Korporatës së TITAN
b. Vlerat e Korporatës së TITAN
c. Politikat e PSK-së të Grupit TITAN
d. Kodi i Sjelljes për Prokurimet i Grupit 

TITAN
e.Politika dhe udhëzimet për Shëndetin 

dhe Sigurinë në Punë 
f. Politika kundër Mitmarrjet dhe 

Korrupsionit të Grupit TITAN 
g. SA 8000:2014

Rishikimi Strategjik dhe Vlerësimi i çështjeve Materiale: 
Historiku i afatit kohor, vlerat e TITAN, Politika PSK e 
Grupit TITAN, Çështjet materiale, Qëndrueshmëria përmes 
sistemeve tona të certifikuara, Fokusimi i ANTEA në çështjet 
Materiale dhe SDG-së SHËNDETI DHE SIGURIA: Shëndetësia 
dhe Siguria në Punë dhe SP KPI (SP01L-SP14L). 
ZHVILLIMI I NJERËZVE: SP KPI (SP15L-SP40L).ANGAZHIME ME 
KOMUNITET LOKALE: SP KPIs (SP41L-SP46L). 
Të DREJTAT E NJERIUT: Kodi i Sjelljes, Politikat dhe Procedurat, 
SA 8000, Grupi TITAN Kodi i Sjelljes për Prokurimet i 
Grupit TITAN, Qeverisja brenda ANTEA, Politika kundër 
Mitmarrjet dhe Korrupsionit i Grupit TITAN, Këshilli Evropian 
i Investitorëve, Rrjeti PSK i Shqipërisë ANEKS: Indeksi i 
Performancës Mjedisore të KPI-ve (EP KPI), dhe Indeksi i 
Performancës Sociale të KPI-ve (SP KPI-të). Indeksi i SP KPI 
përfshin KPI-të për Shëndetin dhe Sigurinë.

Standardet e 
punës

Parimi 3: 
Bizneset duhet të mbështesin lirinë 
e shoqërimit dhe njohjen efektive të 
së drejtës për negociata kolektive;
Parimi 4: 
Bizneset duhet të mbështesin 
eliminimin e të gjitha formave 
të punës së detyruar dhe të 
detyrueshme
Parimi 5: 
Bizneset duhet të mbështesin 
heqjen efektive të punës së fëmijëve
Parimi 6: 
Bizneset duhet të mbështesin 
eliminimin e diskriminimit në lidhje 
me punësimin dhe profesionin

a. Vlerat e Korporatës së TITAN
b. Kodi i Sjelljes të Grupit TITAN
c. Politikat e PSK-së të Grupit TITAN
d. Kodi i Sjelljes për Prokurimet i Grupit 

TITAN 
e. Politika dhe udhëzimet për Shëndetin 

dhe Sigurinë në Punë të Grupit TITAN
f. Politika dhe udhëzimet për Shëndetin 

dhe Sigurinë në Punë 
g. OHSAS 18001 
h. SA 8000: 2014

SHQYRTIMI STRATEGJIK: Historiku i afatit kohor, vlerat e 
TITAN, Politika PSK e Grupit TITAN, Çështjet materiale, 
Qëndrueshmëria përmes sistemeve tona të çertifikuara, 
Fokusimi i ANTEA në çështjet Materiale dhe SDG-së , 
Performanca jo-financiare, 
SHËNDETI DHE SIGURIA: Grupi TITAN Udhëzimet mbi 
Shëndetin dhe Sigurinë sipas OHSAS 18001, dhe SP KPIs 
(SP01L-SP14L). 
ZHVILLIMI I PUNONJËSVE: Të drejtat e Njeriut, Çështje mbi 
Punësimin dhe të Drejta të Barabarta, Sindikata, SA 8000, 
Edukim i Vazhdueshëm, Përfitimet e Punonjësve, Kodi i 
Sjelljes së Grupit ANGAZHIME ME KOMUNITET LOKALE: Palët 
e interesit dhe angazhimi ynë, SP KPI (SP41L-SP46L). 
ANEKSI: Indeksi i Performancës Sociale të KPI (SP KPI). Indeksi 
i SP KPI përfshin KPI-të për Shëndetin dhe Sigurinë.

Mjedisi

Parimi 7: 
Bizneset duhet të mbështesin 
një qasje paraprake ndaj sfidave 
mjedisore
Parimi 8: 
Bizneset duhet të ndërmarrin nisma 
për të promovuar një përgjegjësi më 
të madhe mjedisore
Parimi 9: 
Bizneset duhet të inkurajojnë 
zhvillimin dhe shpërndarjen e 
teknologjive miqësore me mjedisin

a. Vlerat e Korporatës së TITAN
b. Kodi i Sjelljes i Grupit TITAN
c. Politikat e PSK-së të Grupit TITAN
d. Politikat për Mjedisin të Grupit TITAN
e. ISO 14001
f. Leja IPPC 

SHQYRTIMI STRATEGJIK Historiku i Afatit kohor, vlerat e 
TITAN, Politika PSK e Grupit TITAN, Çështjet materiale, 
Qëndrueshmëria përmes sistemeve tona të certifikuara, 
Fokusimi i ANTEA në çështjet Materiale dhe SDG-së , 
Performanca jo-financiare, 
PIKAT KRYESORE Të PERFORMANCËS: Performanca jo-
financiare PERFORMANCA MJEDISORE: ISO 14001, IPPC dhe EP 
KPIs (EP01L-EP39L). 
ANGAZHIME ME KOMUNITET LOKALE: Rritja e ndërgjegjësimit 
përmes Edukimit Mjedisor duke mbjellë pemë për Ditën e 
Tokës, dhe SP KPI (SP13L-SP43L).ANEKSI: Indeksi i Performancës 
Mjedisore i KPI (EP KPI) dhe Indeksi i Performancës Sociale të 
KPI (SP KPIs). Indeksi i SP KPI përfshin KPI-të për Shëndetin 
dhe Sigurinë.

Anti-
korrupsioni 

Parimi 10: 
Bizneset duhet të punojnë kundër 
korrupsionit në të gjitha format e tij, 
përfshirë zhvatjen dhe mitmarrjen

a. Vlerat e Korporatës së TITAN 
b. Kodi i Sjelljes i Grupit TITAN 
c. Politikat e PSK-së të Grupit TITAN
d. Kodi i Sjelljes për Prokurimet i Grupit 

TITAN
e. Politika kundër Mitmarrjet dhe 

Korrupsionit të Grupit TITAN 
g. TITAN Whistleblowing Policy
f. Politika e ANTEA për Informimin 

SHQYRTIMI STRATEGJIK: Historiku i kohëzgjatjes, Vlerat e 
TITAN, Politika PSK e Grupit TITAN, Çështjet Materiale, Fokusi 
i ANTEA në Çështjet Materiale dhe SDG,

KONTRIBUTI YNË Në: Pjesëmarrja & Anëtarësimet në 
Shoqatat Shqiptare.
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PAJTUESHMËRIA DHE KUJDESI I DUHUR 

Përmbledhje
Komiteti Ekzekutiv i Grupit TITAN është përgjegjës për 
përcaktimin e politikave të Grupit dhe të sigurojë që ato të 
zbatohen në të gjithë Shoqërinë. Paralelisht, programet e etikës 
dhe pajtueshmërisë të zbatuara gjatë operacioneve të TITAN, 
sigurojnë që parimet dhe vlerat e Grupit të integrohen në 
veprimet e përditshme dhe kultura e administrimit të rrezikut 
të përforcohet në të gjithë Grupin TITAN.

Efektiviteti i sistemeve dhe politikave të zbatuara në nivel 
Grupi dhe njësie biznesi rishikohen sistematikisht nga Komiteti 
Ekzekutiv i Grupit TITAN dhe menaxhimi i njësive të biznesit, 
përsa i përket pajtueshmërisë me standardet përkatëse të 
Grupit. Të gjitha proceset e pajtueshmërisë mbikëqyren nga 
Departamenti i Auditimit të Brendshëm i Grupit TITAN, duke 
marr përsipër përgjegjësinë për rrezikun dhe pajtueshmërinë, 
përveç auditimit të brendshëm.

Auditimi i Brendshëm i Grupit TITAN është një departament i 
pavarur që raporton drejtëpërdrejt në Komitetiin e Auditimit dhe 
Rrezikut.
Fusha e përgjegjësive të Auditimit të Brendshëm përfshin 
gjithashtu:
•monitorimin e zbatimit dhe pajtueshmërinë me Rregulloren e 

Brendshme të Kompanisë, Kodin e Sjelljes dhe ligjet në fuqi në 
të gjitha juridiksionet në të cilat vepron Grupi

•sigurimi i shërbimeve këshilluese 
   (p.sh. rishikimi i procedurave të reja, rishikimet e sistemeve të 

reja të IT pas implementimit)
•ndërmarrjen e detyrave speciale (p.sh. hetimet e mashtrimit)

Një element shtesë i qasjes së integruar të Grupit TITAN 
dhe praktikave të vendosura në ANTEA, janë përpjekjet e 
vazhdueshme për të regjistruar, vlerësuar dhe raportuar para 
audiencës më të madhe, incidentet dhe ndëshkimet përkatëse 
dhe gjobat për fushat e mëposhtme:
• Ligjet dhe rregulloret (përfshirë shkeljen e rregullave të 

shëndetit dhe sigurisë, dhe të tjera për të drejtat e njeriut, 
anti-korrupsion)

• Ligjet dhe rregulloret në lidhje me mjedisin
• Ligji dhe rregulloret në lidhje me ofrimin e produkteve dhe 

shërbimeve
Në këtë aspekt, nuk u regjistrua asnjë incident dhe asnjë gjobë 

ose ndëshkim tjetër në lidhje me të drejtat e njeriut dhe 
korrupsionin ose veprime ligjore për sjellje antikonkurruese, 
shkelje të praktikave kundër-besimit ose kundër-monopolit, 
në vitin 2020. TITAN ka raportuar këtë informacion - të 
konsoliduar në nivel Grupi - në Raportin Vjetor të Integruar të 
Grupit TITAN 2020.

Politikat e Grupit dhe Sistemet e Menaxhimit që Lidhen me 
Performancën  ESG

SISTEMET E MENAXHIMIT 
ANTEA QË LIDHEN ME 
PERFORMANCËN  ESG

Grupi TITAN ka zhvilluar një numër politikash në të gjithë Grupin, 
që mbulojnë të gjitha fushat strategjike dhe çështjet materiale 
të Grupit dhe zbatohen në të gjitha veprimet e TITAN, gjithashtu 
në ANTEA.

Kodi i Sjelljes dhe Politikat e Grupit të TITAN, të zbatueshme 
për të gjithë punonjësit e ANTEA, mbulon të gjitha fushat 
strategjike dhe çështjet materiale, përcjell parimet, rregullat e 
sjelljes dhe standardet, dhe siguron udhëzime për punonjësit 
dhe bashkëpunëtorët e jashtëm të biznesit, të tilla si shitësit 
dhe klientët, për të siguruar pajtueshmërinë me rregullat e 
zbatueshme të brendshme dhe ligjore.

Politikat e grupit përfshijnë, por nuk kufizohen, në:
• Politika kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit
• Politika e Konfliktit të Interesit
• Politika & Udhëzuesit për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e 

Konkurencës 
• Politika e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës
• Politika Mjedisore dhe Strategjia për Zbutjen e Ndryshimeve 

Klimatike
• Politika Kuadër për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
• Politika për të Drejtat e Njeriut
• Politika e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë.

ANTEA ka zhvilluar dhe implementuar disa sisteme të pavarura 
të menaxhimit të integruar të çertifikuar. Ky komplet përbëhet 
nga sistemi i menaxhimit të cilësisë ISO 9001, ISO 14001 për 
sistemin e menaxhimit mjedisor, sistemi i menaxhimit të 
shëndetit dhe sigurisë në punë OHSAS 18001 dhe standardi i 
përgjegjësisë sociale SA8000: 2014.

Fushat               Sistemi i Menaxhimit 

SH&S OHSAS 18001 

Mjedisi ISO 14001

Cilësia ISO 9001

Social SA8000, GHRMS

DEKLARATAT 
FINANCIARE 



RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR 2020

72 73

 RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR 2020

ANTEA CEMENT SH.A
PASQYRA E KONSOLIDUAR E FITIM HUMBJES  

Viti i mbyllur më 31 Dhjetor 
2020
`000 ALL

2019
`000 ALL

Të ardhura nga shitjet e produkteve 7,160,488 6,420,830

Të ardhura të tjera 439,590 400,730

Kosto e shitjeve (5,092,654) (5,279,048)

Fitimi bruto 2,507,424 1,542,512

Të ardhura të tjera  60,406 86,242

Shpenzime të tjera  (75,221) (45,077)

Shpenzime shitje dhe marketingu  (77,651) (76,077)

Shpenzime administrative  (611,042) (548,750)

Fitimi operativ 1,803,916 958,850 

(Shpenzime) financiare neto (742,611) (312,984) 

Fitimi para tatimit 1,061,305 645,866

Tatimi mbi fitimin (197,754)  (112,640)

Fitimi neto për vitin 863,551  533,226 

Të tjera shpenzime gjithëperfshirese
Diferenca të këmbimit nga rivlerësimet e veprimeve të kryera jashtë 
vendit 2,648  (2,101)

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin 866,199 531,125

Fitimi Neto i atribuohet:

Pronarëve të Shoqërisë Mëmë 866,199  531,125 

Interesa jo kontrolluese - -

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse që i atribuohen 866,199  531,125 

Pronarëve të Shoqërisë Mëmë 866,199  531,125 

Interesa jo kontrolluese - -

866,199  531,125 

Tabela e mesiperme eshte marre nga pasqyrat financiare vjetore te konsoliduara te shoqerise per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020. Seti i plote i pasqyrave financiare vjetore te 
konsoliduara per vitin 2020 sebashku me raportin e audituesit te pavarur si dhe shenimet dhe shpjegimet perkatese ne pajtueshmeri me ligjin Nr 25/2018 “ Per kontabilitetin dhe Pasqyrat

Financiare” jane te publikuara ne faqen e intertentit te shoqerise.  (https://www.anteacement.com/publications/reports-antea/?lang=sq) 

ANTEA CEMENT SH.A
PASQYRA E KONSOLIDUAR E POZICIONIT FINANCIAR

Më 31 Dhjetor
2020
`000 ALL

2019
`000 ALL

AKTIVET

Aktive afatgjata

Aktivet afatgjata materiale 17,093,427 17,828,668

Aktive me të drejta përdorimi 296,341 144,103

Aktivet afatgjata jomateriale 58,111 77,233

Të tjera aktive afatgjata 9,537 9,537

Totali aktiveve afatgjata 17,457,416  18,059,541

Aktive afatshkurtra

Inventari 1,525,869 1,567,404

Llogari të arkëtueshme 647,317 368,742

Të tjera të arkëtueshme 111,352 59,771

Të arkëtueshme nga palët e lidhura 58,633 126,136

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre 884,463 809,428

Totali aktiveve afatshkurtra 3,227,634 2,931,481

TOTALI I AKTIVEVE 20,685,050 20,991,022

KAPITALI DHE DETYRIMET

Kapitali 

Kapitali aksioner  10,686,510 10,686,510

Opsionet e Aksioneve  1,826 -

Humbje të akumuluara  (3,478,771) (4,342,322)

Rezervat e Rivlerësimit  (9,507) (12,155)

TOTALI KAPITALIT 7,200,058 6,332,033

Detyrimet afatgjata

Kredi dhe huamarrje me interes  9,485,406     12,031,461

Detyrime për qira  236,565 98,168

Detyrime tatimore të shtyra  1,151,490 1,176,893

Totali Detyrimeve Afatgjata 10,873,461 13,306,522

Detyrimet afatshkurtra

Llogari të pagueshme tregtare  885,839 606,858

Të tjera të pagueshme  120,822 140,059

Tatim fitimi i pagueshëm 73,545 32,956

Kredi dhe huamarrje me interes  1,278,413 388,742

Detyrime për qira  64,570 46,452

Detyrime ndaj palëve të lidhura  188,342 137,400

Totali detyrimeve afatshkurtra 2,611,531 1,352,467

TOTALI I DETYRIMEVE 13,484,992     14,658,989 

TOTAL I KAPITALIT DHE DETYRIMEVE 20,685,050   20,991,022 

Tabela e mesiperme eshte marre nga pasqyrat financiare vjetore te konsoliduara te shoqerise per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020. Seti i plote i pasqyrave financiare vjetore te 
konsoliduara per vititn 2020 sebashku me raportin e audituesit te pavarur si dhe shenimet dhe shpjegimet perkatese ne pajtueshmeri me ligjin Nr 25/2018 “ Per kontabilitetin dhe Pasqyrat 

Financiare” jane te publikuara ne faqen e intertentit te shoqerise.  (https://www.anteacement.com/publications/reports-antea/?lang=sq) 
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ANTEA CEMENT SH.A
PASQYRA E KONSOLIDUAR E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL

Kapitali 
Aksioner

Opsionet
E Aksione

Humbjet e 
Akumuluara

Rezerva 
Rivlersimi

Interesa jo 
kontrolluese Totali

`000 ALL `000 ALL `000 ALL `000 ALL `000 ALL `000 ALL

Më 1 janar 2019  10,686,510 - (4,875,548)   (10,054) - 5,800,908

Fitimi neto për vitin - - 533,226 - - 533,226

Të ardhura të tjera 
gjithëpërfshirëse (Shënimi 28) - - - (2,101) - (2,101)

Të ardhura totale 
gjithëpërfshirëse për vitin - - 533,226   (2,101) - 531,125

-

Më 31 dhjetor 2019  10,686,510 - (4,342,322)   (12,155) - 6,332,033

Fitimi neto për vitin - - 863,551 - - 863,551

Të ardhura të tjera 
gjithëpërfshirëse (Shënimi 28) - - - 2,648 - 2,648

Të ardhura totale 
gjithëpërfshirëse për vitin - - 863,551 2,648 - 866,199

-

Opsionet e aksioneve - 1,826 - - - 1,826

Më 31 dhjetor 2020 10,686,510 1,826 (3,478,771) (9,507) - 7,200,058

Tabela e mesiperme eshte marre nga pasqyrat financiare vjetore te konsoliduara te shoqerise per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020. Seti i plote i pasqyrave financiare 
vjetore te konsoliduara per vititn 2020 sebashku me raportin e audituesit te pavarur si dhe shenimet dhe shpjegimet perkatese ne pajtueshmeri me ligjin Nr 25/2018 “ 

Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” jane te publikuara ne faqen e intertentit te shoqerise.  (https://www.anteacement.com/publications/reports-antea/?lang=sq) 

ANTEA CEMENT SH.A
PASQYRA E KONSOLIDUAR E LËVIZJES SË FLUKSEVE MONETARE

Viti i mbyllur më 31 Dhjetor
2020
`000 ALL

2019
`000 ALL 

Flukset e mjeteve monetare nga aktivitetet operative

Fitimi para tatimit 1,061,305 645,866

Korrigjuar për:

Amortizimi i aktiveve afatgjata materiale  953,625 935,684

Amortizim i aktiveve jomateriale  23,925 23,843

Humbje/(Fitimi) nga nxjerrja jashtë përdorimit të aktiveve afatgjata materiale  3,785 13,275

Ndryshime në provizione 2,934   (23,224)

Ndryshime në provizionet të tjera  53,820 26,785

Opsionet në Aksione  1,826 -

Të ardhura nga interesi  (10) (56)

Shpenzime për interesa  592,403 437,578

(Fitime) nga kurset e këmbimit 136,284 (139,850)

Ndryshime në kapitalin qarkullues

Rënie në inventarë  41,535 93,376

(Rritje)/Rënie në llogaritë e arkëtueshme dhe në llogaritë e tjera të arkëtueshme  (241,370) 150,553

(Rënie) në llogaritë e pagueshme dhe në llogaritë e tjera të pagueshme  (106,594) (362,162)

Mjetet Monetare te gjeneruara nga aktivitetet operative 2,523,468 1,801,668

Interesa të paguara  (323,901) (374,150)

Interesa të arkëtuara  10 56

Flukset neto të mjeteve monetare të gjeneruara nga 
aktivitetet operative 2,199,577 1,427,574

Flukset e mjeteve monetare nga aktivitetet investuese

Blerje e aktiveve afatgjata materiale  (154,543)      (245,413)

Blerje e aktiveve afatgjata jomateriale  (1,208)      -

Flukset neto të mjeteve monetare të përdorur në 
aktivitetet investuese (155,751)      (245,413)

Flukset e mjeteve monetare nga aktivitetet financuese

Fonde të marra nga huatë  11,121,318       882,008 

Shlyerja e huave  (12,957,175)    (1,936,116)

Pagesa për qiratë  (69,234) (57,168)

Pagesa për tarifa  (57,699) (3,762)

Flukset neto të mjeteve monetare të përdorur në aktivitetet financuese (1,962,790)    (1,115,038)

Rritje neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të tyre 81,036      67,123

Mjetet monetare dhe ekuivalentë të tyre më 1 janar  809,428       758,920 

Efekti i ndryshimit të kursit të këmbimit në mjete monetare dhe 
ekuivalentë të tyre  (6,001)        (16,615)

Mjetet monetare dhe ekuivalentë të tyre më 31 dhjetor 884,463       809,428 

Tabela e mesiperme eshte marre nga pasqyrat financiare vjetore te konsoliduara te shoqerise per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020. Seti i plote i pasqyrave financiare vjetore te 
konsoliduara per vititn 2020 sebashku me raportin e audituesit te pavarur si dhe shenimet dhe shpjegimet perkatese ne pajtueshmeri me ligjin Nr 25/2018 “ Per kontabilitetin dhe Pasqyrat 
Financiare” jane te publikuara ne faqen e intertentit te shoqerise.  (https://www.anteacement.com/publications/reports-antea/?lang=sq)
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GCCA: Shoqata Globale e Çimentos dhe Betonit është një iniciativë e industrisë e drejtuar 
nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv, i themeluar në 2018, që përfaqëson zërin global të 
sektorit. 

IBAT: Mjeti i Vlerësimit të Biodiversitetit të Integruar, i zhvilluar përmes një partneriteti të 
drejtuesve globalë të ruajtjes, përfshirë BirdLife International, Conservation International 
dhe IUCN, u siguron vendimmarrësve kryesorë akses në informacionin kritik në vendet 
me përparësi të biodiversitetit, për të informuar proceset e vendimmarrjes dhe për të 
adresuar ndikimet e mundshme. 

IIRC: Këshilli Ndërkombëtar i Raportimit të Integruar është një koalicion global i 
rregullatorëve, investitorëve, kompanive, përcaktuesve të standardeve, profesionit të 
kontabilitetit, akademisë dhe OJQ-ve.

SDGs: Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë një koleksion prej 17 qëllimesh globale, 
të projektuara për të qenë një “plan për të arritur një të ardhme më të mirë dhe më të 
qëndrueshme për të gjithë”. 

PSK Europe: Rrjeti kryesor i biznesit evropian për qëndrueshmërinë dhe përgjegjësinë e 
korporatës. Rrjeti mbështet bizneset dhe sektorët e industrisë në transformimin dhe 
bashkëpunimin e tyre drejt zgjidhjeve praktike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. 

SASB: Bordi i Standardeve të Kontabilitetit të Qëndrueshmërisë është një bord i standardeve 
të pavarura që përgjigjet për procesin e duhur, rezultatet dhe ratifikimin e standardeve të 
tij, zbatimi i të cilave (duke qenë misioni i SASB) është të ndihmojë bizneset në të gjithë 
botën të identifikojnë, menaxhojnë dhe raportojë mbi tema të qëndrueshmërisë që kanë 
më shumë rëndësi për investitorët e tyre.

UNCTAD: Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin është një organ 
i Kombeve të Bashkuara, përgjegjës për trajtimin e çështjeve ekonomike dhe të zhvillimit 
të qëndrueshëm, me një fokus në tregtinë, financat, investimet dhe teknologjinë, në 
veçanti për të ndihmuar vendet në zhvillim të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në 
ekonominë globale. 

UNGC: Kompakti Global i Kombeve të Bashkuara është një iniciativë vullnetare e 
bazuar në angazhimet e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv, për të zbatuar parimet 
e qëndrueshmërisë universale (‘Dhjetë Parimet’) dhe për të ndërmarrë hapa për të 
mbështetur qëllimet e Kombeve të Bashkuara. ‘Dhjetë Parimet’ rrjedhin nga Deklarata 
Universale e të Drejtave të Njeriut, Deklarata e Organizatës Ndërkombëtare të Punës mbi 
Parimet Themelore dhe të Drejtat në Punë, Deklarata e Rios për Mjedisin dhe Zhvillimin 
dhe Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër Korrupsionit.

WBCSD: Këshilli Botëror i Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm është një organizatë 
globale, e drejtuar nga Drejtori I Përgjithshëm Ekzekutiv, i mbi 200 bizneseve kryesore që 
punojnë së bashku për të përshpejtuar tranzicionin në një botë të qëndrueshme, duke 
ndihmuar kompanitë anëtare të bëhen më të suksesshme dhe të qëndrueshme duke u 
përqendruar në ndikimin maksimal pozitiv për aksionarët, mjedisi dhe shoqëritë.

WRI: Instituti i Burimeve Botërore është një organizatë kërkimore globale, e pavarur, 
jopartiake dhe jofitimprurëse, me mision për të nxitur shoqërinë njerëzore të jetojë në 
mënyra që mbrojnë mjedisin e Tokës dhe kapacitetin e saj për të siguruar nevojat dhe 
aspiratat e tanishme dhe brezat në të ardhmen.

CAPEX: përcaktohet si blerje e aktiveve afatgjata materiale, aktivet e së drejtës së 
përdorimit, aktivet afatgjata materiale dhe aktivet jo-materiale.

EBITDA: korrespondon me fitimin operativ përpara humbjeve nga zhvlerësimi i emrit të 
mirë plus zhvlerësimin, amortizimin dhe dëmtimin e aktiveve material dhe jo-materiale 
dhe amortizimin e granteve qeveritare

NPAT: përcaktohet si fitim pas tatimit që u atribuohet mbajtësve të kapitalit të njësisë 
mëmë.
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