
RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR 2021

Raporti Vjetor i Integruar 2021 i ANTEA-s  mbulon periudhën nga 1 Janari deri më 31 Dhjetor 2021 
(referuar këtu si 'Raporti'). Ai ofron një pasqyrë të performancës dhe arritjeve të shoqërisë tonë  gjatë 
vitit të kaluar.Raporti, duke qenë raporti i 8-të vjetor konsekutiv i ANTEA me qëllimin që të ofrojë 
informacione shpjeguese në kuadër të standardit të transparencës, është certi�kuar nga auditori i 
pavarur Grant Thornton Albania në nivel sigurie të ku�zuar, për prezantimin e procesit dhe 
rezultateve të vlerësimit të materialitetit, si edhe zbulimin e informacioneve shpjeguese mbi 
performancën e qëndrueshmërisë në lidhje me çështjet mjedisore, sociale dhe ato të qeverisjes 
(shkurtimisht: ‘ESG’). Raporti gjithashtu plotëson kërkesat në përputhje me parimin e Komunikimit 
të Kompaktit Global të OKB mbi Progresin për Kriteret e Nivelit të Avancuar. Raporti është në 
përputhje me standardet e raportimit të qëndrueshmërisë së TITAN Cement International S.A. (në 
vijim referuar si grupi TITAN ose thjesht TITAN), siç speci�kohet në lidhje me zbatimin e parimeve të 
Këshillit Ndërkombëtar të Raportimit të Integruar (IIRC), Komunikimin e Kompaktit Global të OKB 
për Udhëzuesin e Progresit, Udhëzuesit e Shoqatës Globale të Çimentos dhe Betonit (GCCA) dhe 
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB (OZHQ-të) 2030. Për më tepër, ANTEA ka përfshirë në 
qasjen e saj Udhëzuesin e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin 
(UNCTAD), për të lidhur raportimin e qëndrueshmërisë me objektivat për OZHQ-të, duke ndjekur 
qasjen e Grupit TITAN. Që nga viti 2020, Grupi gjithashtu �lloi raportimin sipas kritereve të Bordit të 
Standardeve të Kontabilitetit të Qëndrueshmërisë (SASB), dhe ANTEA ka ndjekur të njëjtën praktikë 
për garantimin e lidhjes së Deklaratave ESG (KPI-të) me Standardet e SASB.

FOKUSIMI NË ÇËSHTJET MATERIALE

Qasja e ANTEA ndaj qëndrueshmërisë është një proces i vijueshëm plani�kimi dhe vlerësimit të 
ndikimit të operacioneve tona në shoqëri dhe mjedis, si dhe ndikimet �nanciare të rreziqeve 
socio-mjedisore. Në vitin 2021 kemi përfunduar rishikimin e rezultateve të vlerësimit të materialitetit 
të kryer në fund të vitit 2020. Procesi i vlerësimit të materialitetit të Grupit TITAN është në përputhje 
me dhjetë parimet e Paktit Global të OKB dhe Hartën e Materialitetit të SASB për sektorin tonë. 
Mjedisi i sigurt dhe i shëndetshëm i punës për punonjësit dhe partnerët tanë të biznesit, angazhimi 
i punonjësve, zhvillimi i vazhdueshëm dhe mirëqenia janë çështjet më thelbësore për biznesin tonë.

RRETH ANTEA-s

ANTEA Cement është një nga prodhuesit më të mëdhenj të materialeve të ndërtimit dhe zbaton 
standardet më të larta ndërkombëtare në Shqipëri. Operacionet e integruara të Fabrikës së 
Çimentos ANTEA përfshijnë dy terminale çimentoje, në Tiranë dhe në Ortona. Fabrika e çimentos 
ndodhet 50 km larg 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

OZHQ-të themelore për BU

OZHQ-të plotësuese 

Ambient i sigurt dhe i shëndetshëm pune për 
punonjësit dhe partnerët tanë të biznesit
Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i vazhdueshëm 
dhe mirëqenia
Përmbushja e kërkesave të konsumatorëve
Qeverisja e mirë, transparenca dhe etika e biznesit
Mbështetja e mirëqenies së komuniteteve tona lokale
Menaxhimi i mjedisit  
Zinxhiri i përgjegjshëm, i besueshëm dhe i 
qëndrueshëm i furnizimit
Marrëdhëniet dhe angazhimi i palëve të interesit
Ndryshimi i klimës dhe energjia
Risi e modelit të biznesit
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ÇËSHTJET MATERIALE 2021



ESG

5416 2.90 (LTIFR)

Orët e Punonjësve
të Trajnuar

Koha e Humbur, Shkalla e Frekuences
së Dëmtimeve për Punonjësit

3.6 g/ton klinker

Shkarkime
Speci�ke të Pluhurit

199.99 lt/ton çimento

Shkarkime
Speci�ke të Ujit

646.8 kg/ton produkt

Shkarkime Neto
Speci�ke të CO2 

0.15 milion Euro
Donacione 

Çështjet kryesore të 2021

3.44 m€ 20 m€ 57.34 m€ 73.26 m€ 8.58 m€

FINANCIARE
Pagat dhe
për�timet
e punonjësve EBIDTA

Shpenzimet
e Furnitorëve Të ardhurat

Taksa
vendore
dhe qëndrore

CO2

VLERAT TONA

Integriteti Njohuritë Vlera e Konsumatorit
Praktikat etike të biznesit
Transparenca
Komunikimi i hapur
Qeverisja e mirë

Përmirësim i bazës së njohurive
Aftësi performuese në çdo funksion
Përsosmëri në kompetencat
themelore

Pritshmëria e  nevojave të klientit
Zgjidhjet novatore
Cilësi e lartë e produkteve
dhe shërbimeve

Rezultatet e Siguruara Përmirësim i vazhdueshëm Përgjegjësia Sociale e Korporatës
Vlera e aksionarit
Objektiva të qarta
Standarde të larta

Organizimi mësimor
Gatishmëria për të ndryshuar
Ngritja e s�dave

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

LEXO
RAPORTIN VJETOR TË INTEGRUAR ANTEA 2021

NË ADRESËN TONË
www.anteacement.com


