
RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR

SDG-të kryesore për ANTEA-n SDG-të Suplementare

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).

RRETH ANTEA-s

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.

OBJEKTIVAT QEVERISËSE

Ne synojmë të zhvillohemi si një prodhues çimentoje multi-rajonal, me integrim vertikal duke kombinuar frymën sipër-
marrëse dhe përsosmërinë operative, duke marrë në konsideratë dhe duke respektuar punonjësit, shoqërinë dhe mjedisin.

ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT

Ne i njohim përfitimet e marrëdhënieve të forta 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 rëndësishmedhe na ndihmojnë të përmirësojmë strategjinë tonë dhe të formojmë drejtimin afatgjatë të 
Kompanisë.

SDG-të përkatëse për çështjet materiale



VLERAT TONA

INTEGRITETI

- Praktikat Etike të Biznesit 
- Transparenca 
- Komunikim i hapur 
- Qeverisje e mirë

NJOHURITË

- Përmirësimi i njohurive Bazë 
- Aftësi performuese në çdo funksion 
- Përsosmëri në kompetencat thelbësore

VLERAT E KONSUMATORIT 

- Pritshmëria e nevojave të klientit 
- Zgjidhje Inovative 
- Cilësi e lartë e produkteve dhe shërbimeve

REZULTATET
E SIGURUARA 

- Vlera e Aksionerit 
- Objektivat e Qarta 
- Standardet e Larta

PËRMIRËSIM
I VAZHDUESHËM 

- Organizim i të mësuarit 
- Vullneti për ndryshim 
- Përparim në përballimin e sfidave

PËRGJEGJËSIA SOCIALE
E KORPORATËS

- Siguria në plan të parë
- Zhvillimi i qëndrueshëm 
- Angazhimi i palëve të interesit 

TË DHËNAT KRYESORE PËR VITIN 2020

LEXO
ANTEA CEMENT - RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR 2020 NE FAQEN TONE TE INTERNETIT

www.anteacement.com

FINANCIARE

SHPENZIMET
E FURNITORËVE

TË ARDHURAT TAKSAT VENDORE
DHE QENDRORE

PAGAT DHE PËRFITIMET
E PUNONJËSVE

3.25m €  21.95m € 37.12m €

60.50m € 6.92m €

EBIDTA

JO-FINANCIARE

EMETIMET SPECIFIKE
NETO TË CO2 

EMETIMET SPECIFIKE
TË PLUHURIT

EMETIMET SPECIFIKE
TË UJIT

ORËT E PUNONJËSVE
TË TRAJNUAR

2018 0 (LTIFR) 640.4 
kg/ton produkt

194.6
lt/ton çimento

KOHA E HUMBUR 
SHKALLA E FREKUENCËS 
SË DËMTIMEVE PËR PUNONJËSIT

4.0
g/ton klinker


