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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. Emri i shoqërisë ‘ANTEA’ përdoret për qëllime të konsistencës gjatë gjithë Raportit dhe 
mbulon të gjitha operacionet e Fabrikës së Çimentos ANTEA dhe guroreve të lidhura me to, duke 
përfshirë gjithashtu funksionimin e dy filialeve në pronësi të plotë: Alba Cemento Shpk dhe Cementi 
ANTEA Srl, të cilat operojnë përkatësisht në terminalet e Tiranës në Shqipëri dhe të Ortonës në Itali, në 
lidhje me prodhimin dhe shpërndarjen e çimentos dhe produkteve të çimentos.

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 çertifikuar nga auditori i pavarur Grant 
Thornton Albania në nivel sigurie të kufizuar, 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 specifikohet 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 filloi 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.

Raporti është zhvilluar për të përmbushur nevojat dhe pritshmëritë e palëve të interesit në lidhje me 
çështjet e ESG dhe këtë vit ka prezantuar një seksion të ri të Deklaratave të Performancës ESG, me një 
strukturë të përmirësuar. ANTEA operon në përputhje me qasjen sektoriale globale të Grupit TITAN 
në lidhje me monitorimin, raportimin dhe verifikimin e deklarimeve të saj mbi performancën në 
Deklaratat e Performancës ESG. Për më shumë informacion rreth qasjes dhe standardeve të Grupit 
TITAN, lutemi vizitoni Raportin Vjetor të Integruar të Grupit TITAN 2021 https://www.titan-cement.com/
newsroom/annual-reports/. Gjithashtu, Grupin TITAN 2021 dhe ANTEA IAR mund t’i gjeni në faqen 
zyrtare të internetit të ANTEA www.anteacement.com. 

“Ne e pranojmë që shoqëria jonë mëmë grupi TITAN merr pjesë në Kompaktin Global të OKB dhe ne mbështesim Dhjetë 
Parimet dhe avancimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, si dhe Objektivave më të gjera të OKB. Kemi konsoliduar 
mbështetjen tonë për këtë iniciativë plotësisht nën angazhimin e shoqërisë mëmë. Prandaj, ne nuk marrim pjesë në 
aktivitetet e Paktit Global të OKB, dhe as në aktivitetet e Rrjetit të Kompaktit Global.”

Rreth Raportit
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€74.88
Të ardhurat e
konsoliduara

€57.34
Shpenzimet e

Furnitorëve

€8.58
Taksat për

qeverinë qendrore
& lokale

Financiare

Jo-Financiare

2107
Orë trajnimi për Shëndetin 
dhe Sigurinë për punonjësit 

e drejtëpërdrejtë

199.29
(lt/ton Çimentoje) 

Konsumi 
specifik i ujit

646.8
(produkt kg/ton)

Shkarkimet 
specifike Dioksid 

karboni CO2

3.6
(klinker g/ton)

Shkarkimet 
specifike të 

pluhurit

1
(LTIs)

Koha e humbur 
nga punonjësit 

e dëmtuar

RRETH ANTEA

ÇËSHTJET KRYESORE TË 2021

in millions EUR

Financiare

Mjedisi

Shëndeti dhe Siguria

ESG

Të ardhurat e konsoliduara 1

Prodhimi specifik i mbetjeve (klinker kg/t) 

Aksidente me Humbje Jete/ SP01L                                                                                                              

Dhurime në para për komunitetin lokal dhe palët e interesit                      

Pagat dhe përfitimet e konsoliduara të punonjësve                                     

Objekti 1 Shkarkimet specifike Dyoksid karboni CO2 (produkt kg/ton) / EM-CM-120a.1            

Orët e  trajnimit për punonjësit e drejtpërdrejtë / SP40L 

Taksat për qeverinë qendrore & lokale(individuale) 3

EBTIDA e konsoliduar  

Shkarkimet (SOx) të oksideve specifike të squfurit (klinker g/ton) / EM-CM-120a.1                     

Shkalla e frekuencës se kohës së humbur nga dëmtimet (LTIFR) / SP06L                                            

Shpenzimet e konsoliduara të Furnitorëve                                                     

Investime Mjedisore  / EM-CM-120a.1                

Shpenzimet kapitale individuale                                                                       

Të ardhura (individuale) 2

Shkarkimet (NOx)  të oksideve specifike të azotit (klinker g/ton)/ EM-CM-120a.1                       

Koha e humbur nga punonjësit e dëmtuar (LTI-të) /                     

Dhurime në natyrë për komunitetin lokal dhe palët e interesit                   

Pagat dhe përfitimet e punonjësve individuale                                             

Konsumi specifik i ujit (lt/ton çimentoje) 

Shpenzimet kapitale të konsoliduara                                                              

EBTIDA individuale 

Shkarkimet specifike të pluhurit (klinker g/ton) / EM-CM-120a.1 

Shkalla e frekuencës se të kohës së humbur nga punonjësit e dëmtuar (LTISR) / SP08L 

Shpenzimet individuale të Furnitorëve                                                           

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

në m. Euro                  

61.42                

18.66                 

0

0.15                 

3.30                   

640.4                   

 802                

6.61                 

22.48                

13.7                    

0.00                    

37.57                

0.20                     

1.26

60.50                

743.8                  

0                  

0.01                  

3.25                  

186.50                

1.26                 

21.95                

4.0                       

0.00                       

37.12                

74.88

21.25

0

0.13

3.49

646.8

2107

8.58

20.82

13.6

2.90

58.20

0.29

1.39

73.26

793.6

1

0.02

3.44

199.29

1.39

20.00

3.6

177.19

57.34

2020 2021

Çështjet kryesore të 2021

1) Shifrat e konsoliduara lidhen me shifrat financiare të konsoliduara të ANTEA Cement Sh.a dhe dy filialeve të saj Alba Cemento Shpk 
dhe Cementi ANTEA SRL, të nxjerra nga pasqyrat financiare vjetore dhe të konvertuara në monedhën euro për prezantim në këtë raport, 
duke përdorur kursin e këmbimit 122,52 euro/ lekë për vitin 2021 dhe 123,74 për vitin 2020.

2) Shifrat individuale lidhen me shifrat e Antea Cement Sha të pavarura, të nxjerra nga pasqyrat financiare vjetore dhe të konvertuara në 
monedhën Euro për prezantimin në këtë raport, duke përdorur kursin e këmbimit 122,52 euro/lekë për vitin 2021 dhe 123,74 euro/lekë për 
vitin 2020.

3) Taksat për qeverinë Qendrore dhe Lokale, indivduae janë marrë nga Pasqyrat Financiare të shoqërisë dhe janë përgatitur sipas 
udhëzimeve në nenin 21 të Ligjit për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare nr. 25/2018 datë 10.05.2018, siç zbatohet për periudhat 
e raportimit, duke filluar nga viti 2019. Këta numra janë konvertuar në monedhën Euro duke përdorur të njëjtat kurse këmbimi siç 
përcaktohen më sipër.   
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MESAZHI I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

Të nderuar Bashkëpunëtorë,
Pandemia e Covid-19 ka rritur edhe më tej ritmin 
e ndryshimeve dhe efektet e saj kanë ndikuar 
në përditshmërinë tonë, me ndryshime që nga 
mënyra se si jetojmë dhe punojmë në mënyrën 
se si e drejtojmë biznesin tonë. Shëndeti dhe 
siguria mbeten gjithmonë një prioritet kryesor 
për Shoqërinë, dhe nuk ka të bëjë vetëm me 
punonjësit tanë, por edhe me partnerët tanë të 
biznesit, klientët dhe furnitorët dhe komunitetet. 
Ne synojmë të rrisim vlerën tonë të korporatës duke 
adresuar sfidat që shtohen në të gjitha çështjet që 
lidhen me shëndetin dhe mirëqënien. 

Jemi përshtatur me ndryshimin e kushteve 
të tregut duke vazhduar të përparojmë drejt 
qëllimeve tona të qëndrueshmërisë përballë 
pandemisë. Duke marrë parasysh faktorët e stresit 
që lidhen me Covid-19, ndërmorëm nisma për 
të promovuar shëndetin fizik dhe mendor për 
punonjësit tanë. Ne jemi të përkushtuar t’i japim 
së pari përparësi sigurisë së punonjësve tanë dhe 
familjeve të tyre duke vepruar shpejt dhe duke 
zbatuar një sërë masash në bashkëpunim me 
autoritetet vendore dhe qendrat shëndetësore 
publike. Kemi ndërmarrë fushata sensibilizuese për 
vaksinimin dhe kemi inkurajuar punonjësit tanë 
që të vaksinohen dhe po zbatojmë në vijueshmëri 
programe të ndryshme për të sensibilizuar 
punonjësit dhe partnerët e biznesit për çështjet e 
shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës.

Lufta në Ukrainë mund të jetë e paparashikueshme, 
duke ndikuar në tendencat e tregut dhe duke 
rritur rreziqet për shoqëritë, por ne mbetemi 
optimistë sepse Grupi TITAN nuk ka ekspozim të 
drejtpërdrejtë ndaj Ukrainës, Rusisë apo rajoneve 
të prekura. Pritshmëritë tona janë që shoqëria do 
të ketë rritje dhe po punojmë me përkushtim së 
bashku me Departamentin e Financave të Grupit 
TITAN dhe Departamentit të Performancës ESG të 
Grupit për të siguruar që të gjitha objektivat tona 
(financiare dhe të qëndrueshmërisë) për vitin 2030 
të përmbushen.

Pavarësisht rrethanave sfiduese, viti 2021 financiarisht 
rezultoi të ishte një vit pozitiv, duke çuar në një 
kërkesë të stabilizuar dhe pozitive për çimento 
në tregun shqiptar si dhe në tregjet e eksportit, 
krahasuar me nivelet e vitit 2020. Kjo gjendje pozitive 
e tregut rezultoi në një rritje të xhiros së konsoliduar 
të shoqërisë me 22%, duke arritur një xhiro totale të 
konsoliduar prej 74.88 milionë €.

ANTEA ka përmirësuar më tej performancën e 
saj të qëndrueshmërisë gjatë vitit 2021 dhe ka 
dëshmuar një përparim të konsiderueshëm drejt 
objektivave të ESG, duke treguar angazhim ndaj 
qëndrueshmërisë dhe krijimit të vlerës afatgjatë për 
klientët tanë, komunitetet lokale, punonjësit dhe 
palët e tjera të interesit. Çdo vit, ne transmetojmë 
ecurinë e shoqërisë tonë në përmbushjen me 
sukses të parimeve të UNGC. Objektivat e ESG 
për vitin 2025 dhe më tej qëndrojnë në krye të 
prioriteteve në përputhje me angazhimin ndaj 
Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB 
(OZHQ-të) dhe të Dhjetë Parimeve të Paktit Global 
të OKB. 

Gjatë gjithë vitit 2021, angazhimi, përkushtimi 
dhe performanca e punonjësve tanë bënë që 
shoqëria të kishte rezultate të besueshme. 
Punonjësit tanë janë të përkushtuar të ruajnë 
vlerat dhe kulturën tonë të etikës dhe integritetit 
në mbështetjen e tyre për shoqërinë, komunitetet 
dhe klientët tanë. Përkushtimi dhe arritjet e tyre 
të jashtëzakonshme na bëjnë të jemi një nga 
shoqëritë lider në sektorin tonë, në Shqipëri. Duke 
investuar në angazhimin e punonjësve, ne rrisim 
produktivitetin, përmirësojmë cilësinë e punës 
dhe zhvillojmë talentin. Meqenëse shoqëria jonë 
është vazhdimisht në rritje dhe zhvillim, kultura 

e shoqërisë tonë evoluon gjithashtu. Kultura e 
korporatës bazohet në besimin, zhvillimin dhe 
përpjekjet tona, për të adresuar çështjet sociale 
dhe për të sjellë dhe ruajtur një vizion respekti, 
vetë-përmirësimi dhe zhvillimi të qëndrueshëm. 
Në përputhje me Parimet Udhëzuese të Kombeve 
të Bashkuara për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut, 
ANTEA mbështet të drejtat e njeriut të punonjësve, 
komuniteteve ku operon dhe partnerëve të biznesit 
dhe zbaton politikën përkatëse të Grupit me 
sistemet e menaxhimit të certifikuara sipas SA 
8000. Ne u jemi mirënjohës punonjësve, partnerëve 
të biznesit dhe komuniteteve tona lokale për 
mbështetjen dhe bashkëpunimin e tyre për të 
përmbushur standardet ndërkombëtare dhe për të 
promovuar respektimin e të drejtave të njeriut dhe 
të punës në vend.

Ne kemi vijuar forcimin dhe rifreskimin e 
Strategjisë tonë të Qëndrueshmërisë, duke 
frymëzuar një botë më të mirë të gjithëpërfshirjes 
dhe barazisë; mbrojtjen e mjedisit; në mbështetje 
të komuniteteve tona. Planet tona të angazhimit 
të komunitetit u përafruan me çështjet materiale 
për palët tona të interesit dhe në përmbushje 
të OZHQ-ve të OKB 2030. Të udhëhequr nga 
drejtuesit më të mirë të menaxhimit, ne jemi të 
përkushtuar të përmbushim angazhimet tona duke 
marrë parasysh nevojat e palëve kyçe të interesit. 
Së bashku me palët tona të interesit, ne punojmë 
të dedikuar për të zbatuar planet e angazhimit 
të komunitetit dhe prioriteti ynë është që të 
frymëzojmë dhe fuqizojmë të rinjtë  përmes arsimit 
cilësor dhe aftësive të reja për zhvillim personal dhe 
profesional.

Grupi TITAN është ndër shoqëritë e para 
të çimentos në mbarë botën me objektiva 
dekarbonizimi që bazohen në iniciativën e 
Synimeve të Bazuara në Shkencë (SBTi). Adresimi 
i ndryshimeve klimatike vijon të jetë në krye të 
agjendës së qëndrueshmërisë për Grupin TITAN 
dhe ANTEA, pasi përpara COP26, Grupi TITAN u 
bë pjesë e “Ambicia e Biznesit për 1.5°C”, duke iu 
bashkuar shoqërive kryesore që kërkojnë të mbajnë 
ngrohjen e klimës në 1.5°C dhe të arrijnë në zero 
shkarkime neto deri në vitin 2050. Ne do vazhdojmë 
të kërkojmë mënyra novatore për të krijuar vlera 
duke transformuar biznesin tonë, për t’u shërbyer 
klientëve tanë në mënyrë sa më efikase ndërsa 
shkojmë drejt një bote neutrale ndaj karbonit. Për 
sa i përket çështjeve mjedisore, jemi në rrugën e 

duhur për të gjitha objektivat tona, të cilat kanë 
të bëjnë me SOx, NOx dhe shkarkimet e pluhurit, 
konsumin e ujit dhe eficiencën e energjisë. 
Në ANTEA, ne mbështesim krijimin e vlerave 
ekonomike, sociale 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 vijnë më pas. Fokusi ynë kryesor 
është zhvillimi i shoqërisë tonë me ndihmën e 
klientëve tanë, duke sjellë risi dhe ndryshime 
pozitive në komunitetet ku punojmë.
ANTEA vlerëson mendimin e bashkëpunëtorëve 
dhe rezultatet e vlerësimit të materialitetit 
përbëjnë çështjet kryesore të Raportit vjetor dhe 
drejtojnë procesin për përcaktimin e objektivave të 
ardhshme.

ANTEA ka nisur veprimtarinë në Shqipëri 12 vite 
më parë. Ajo ka kontribuar në mirëqenien e vendit 
dhe shoqërisë dhe përpjekja e saj është të vijojë 
të ndërtojë një të ardhme më të mirë. Vendosja e 
objektivave të së ardhmes në lidhje me OZHQ-të 
2030 dhe objektivat përkatëse të Grupit përfaqëson 
një nxitës ndryshimi për vendin ashtu siç është për 
Grupin. Energjia është bërë prioriteti numër një për 
njerëzit, për biznesin dhe për shoqëritë në Evropë 
dhe në botë dhe kjo është më e kuptueshme për 
shkak të luftës në Ukrainë.

Faleminderit për besimin e vijueshëm te ANTEA. 
Ndihem mirënjohës dhe krenar për progresin e 
ANTEA-s  gjatë gjithë vitit 2021. Ndërsa presim me 
padurim vitin 2022, ne do të vijojmë të kapërcejmë 
sfidat dhe të përmbushim qëllimin tonë për të 
përmirësuar jetën e punonjësve, për të ndërtuar 
suksesin tonë dhe për të krijuar më shumë 
mundësi për rritjen e ANTEA dhe klientëve tanë.
 

Mario Bracci
Drejtor i Përgjithshëm

Mesazhi i Drejtorit të Përgjithshëm
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Përmbledhje
Qasja jonë e biznesit

• Qasja jonë ndaj ndryshimeve klimatike  

• Qasja jonë ndaj transformimit dixhital

• Qasja jonë për rritjen e kërkesës për 
produkte dhe shërbime të qëndrueshme

• Krijimi i vlerës për të gjitha palët e interesit

Grupi TITAN është një prodhues 
ndërkombëtar i çimentos dhe 
materialeve të ndërtimit me 119 vjet 
përvojë në industri dhe angazhim 
për rritje të qëndrueshme dhe për t’u 
shërbyer klientëve në më shumë se 25 
vende përmes një rrjeti prej 14 fabrikash 
të integruara të çimentos dhe tre 
fabrikave të bluarjes së çimentos. TITAN 
gjithashtu operon në gurore, fabrika 
të gatshme, terminale dhe objekte 
të tjera prodhimi dhe shpërndarjeje. 
ANTEA është filial i Grupit që koordinon 
operacionet në Shqipëri… (linku për 
seksionin e raportit që përshkruan 
“operacionet e ANTEA”.

Qasja jonë ndaj ndryshimeve klimatike  

Ne po punojmë me klientët tanë, partnerët e zinxhirit të furnizimit, kolegët dhe palët 
e tjera të interesit në të gjithë rajonet gjeografike, për të ndihmuar në uljen e ngrohjes 
globale në 1.5 °C dhe për të arritur një ekonomi të balancuar të shkarkimeve deri në 
vitin 2050. Të përkushtuar ndaj objektivave ambicioze të bazuara në shkencë, ne po 
reduktojmë vazhdimisht gjurmën tonë të karbonit duke rritur përdorimin e lëndëve 
djegëse alternative, duke përmirësuar eficiencën e energjisë, duke zhvilluar produkte 
me karbon të ulët dhe duke adoptuar teknologji dhe zgjidhje novatore.

Qasja jonë ndaj transformimit dixhital

Udhëtimi ynë dixhital deri tani është mundësuar nga  inovacioni dhe gatishmëria 
për të testuar dhe mësuar. Me zgjidhjet e Inteligjencës Artificiale të përshtatura për 
nevojat e industrisë së çimentos, ne po transformojmë operacionet tona për efikasitet 
përfundimtar dhe ofrimin e produkteve me cilësi të lartë, me vëmendje në nevojat aktuale 
dhe të ardhshme të klientëve tanë. Në të njëjtën kohë, ndihmojmë në minimizimin e 
konsumit të energjisë dhe reduktimin e shkarkimeve të CO₂, në mbështetje të objektivit 
tonë të balancimit të shkarkimeve. Mes ndryshimeve të përshpejtuara dhe ngjarjeve 
shqetësuese, të tilla si pandemia COVID-19, ne trajtojmë në mënyrë efektive sfidat kritike 
dhe ndërmarrim me sukses përmbushjen e rolit tonë në ndërtimin e një të ardhmeje më të 
mirë, më të qëndrueshme së bashku me palët e interesit

Qasja jonë për rritjen e kërkesës për produkte 
dhe shërbime të qëndrueshme

Ndërsa bota po kalon drejt një ekonomie qarkulluese, zero -neto, ne luajmë një rol aktiv 
në zhvillimin e materialeve dhe zgjidhjeve të ndërtimit të qëndrueshëm, të gjelbër, të 
së ardhmes. Jemi të fokusuar tek përballimi, qëndrueshmëria dhe riciklimi i tyre, si dhe 
në gjurmën e tyre të karbonit. Gjatë projektimit të tyre, ne vlerësojmë ndikimin mjedisor 
që ato kanë gjatë gjithë ciklit të tyre jetësor, duke plotësuar nevojat në rritje të klientëve 
tanë për produkte dhe shërbime të qëndrueshme. Në të njëjtën kohë, inkurajojmë 
partnerët tanë që të përfshijnë çështjet e qëndrueshmërisë në vendimet e tyre të 
biznesit dhe sjelljet e përditshme, duke promovuar burime të përgjegjshme në të gjithë 
mjedisin e zinxhirit të vlerës së krijuar.

PËRMBLEDHJE

QASJA E BIZNESIT

Krijimi i vlerës për të gjitha palët e interesit

Qëndrueshmëria është në qendër të strategjisë sonë, siç reflektohet në praktikat tona 
të përditshme të biznesit dhe sjelljet e njerëzve tanë. Me objektiva të qarta, të matshme 
të ESG dhe plane konkrete të vendosura në të gjithë rajonet tona, ne po i përqendrojmë 
përpjekjet në fushat ku veprimet tona dhe zgjidhjet e qëndrueshme mund të kenë 
ndikimin më të madh pozitiv, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, në përputhje me Objektivat e 
Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB (OZHQ-të). Për të adresuar sfidat e qëndrueshmërisë, 
ne kemi bashkuar forcat me palët e interesit lokale dhe globale.
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PËRMBLEDHJE

VLERAT TONA

Vlerat tona qëndrojnë në themel të asaj që përfaqësojmë; ato udhëheqin strategjinë dhe ofrojnë 
bazën për të gjitha operacionet tona. Sistemi i vlerave tona i kanë mundësuar njerëzve tanë 
një lidhje të fortë dhe kanë udhëhequr rritjen e qëndrueshme për më shumë se një shekull, 
që buron drejtpërdrejt nga parimet, besimet dhe vizioni i themeluesve tanë në vitin 1902. Ato 
mbeten baza solide e kulturës dhe shpirtit të familjes tonë.

Integriteti

Vlera e Konsumatorit

Përmirësim i vazhdueshëm

Njohuritë

Rezultatet e Siguruara

Përgjegjësia Sociale e Korporatës

 ‒ Praktikat etike të biznesit
 ‒ Transparenca
 ‒ Komunikimi i hapur
 ‒ Qeverisja e mirë

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

shërbimeve

 ‒ Organizimi mësimor
 ‒ Gatishmëria për të ndryshuar
 ‒ Ngritja e sfidave

 ‒ Përmirësim i bazës së njohurive
 ‒ Aftësi performuese në çdo 

funksion
 ‒ Përsosmëri në kompetencat 

themelore

 ‒ Vlera e aksionarit
 ‒ Objektiva të qarta
 ‒ Standarde të larta

 ‒ Siguria në plan të parë
 ‒ Zhvillimi i qëndrueshëm; 

Angazhimi i palëve të interesit

Të vendosura në identitetin e Grupit dhe të ngulitura në kulturën tonë dhe praktikat e njerëzve 
tanë, vlerat tona udhëheqin mënyrën se si ne e drejtojmë biznesin – me respekt, llogaridhënie 
dhe përgjegjshmëri.

Vlerat tona

Strategjia e TITAN e orientuar 
drejt rritjes bazohet në talentin, 
aftësitë, kulturën, organizimin 
dhe mbështetet në tri shtyllat 
themelore “dekarbonizim-
dixhitalizim-dhënia e rezultateve” 
për të transformuar Grupin në 
mënyrë që të mund të përdorë 
burime të reja rritjeje.

Strategjia e Grupit TITAN 

Dekarbonizimi

Dixhitalizimi

Përmirësimi i aftësive dhe zhvillimi i talenteve

Zhvillimi i platformës sonë për zhvillim

Dhënia e rezultateve

Ne kërkojmë të rritemi duke transformuar biznesin tonë, duke u fokusuar në elasticitetin dhe inovacionin për t’u 
shërbyer klientëve tanë në mënyrë sa më efikase ndërsa shkojmë drejt një bote neutrale ndaj karbonit. Strategjia 
jonë e dekarbonizimit përfshin një grup gjithëpërfshirës mjetesh për të reduktuar shkarkimet e prodhimit të 
çimentos, duke ofruar produkte të reja novatore për klientët tanë që do të plotësojnë nevojat e tyre për materiale 
ndërtimi të forta dhe të qëndrueshme, duke shfrytëzuar pasuritë dhe kompetencat unike të Grupit. 

Ne kemi qenë ndër të parët në sektorin tonë që me anë të operacioneve tona kemi vënë në zbatim zgjidhjet 
novatore dixhitale të Inteligjencës Artificiale (AI). Tashmë janë zbatuar risi të rëndësishme, me ndikim të matshëm 
në eficiencën operacionale. Duke pasur parasysh këtë momentum, ne synojmë të vijojmë të përmirësojmë 
performancën tonë të funksionimit duke përmirësuar përvojën e klientit, me anën e maksimizimit të shpejtësisë së 
volumit të të dhënave dhe AI për të zhvilluar një model operimi të fuqishëm dhe efecient në mënyrë dixhitale, për 
të ofruar zgjidhje optimale për klientët tanë, për të zvogëluar konsumin e energjisë, dhe shkarkimet e CO₂.

Baza e planit tonë strategjik të orientuar drejt rritjes është tradita jonë e gjatë e përmirësimit të aftësive 
dhe zhvillimit të talenteve, me anë të inovacionit dhe një kulturë të drejtuar nga vlerat. Plani ynë strategjik 
përfshin dhe mbështetet në një përpjekje për t’u transformuar duke përmirësuar dhe zhvilluar më tej talentin 
tonë, në kompetencat tona kryesore si dhe për të zhvilluar aftësi të reja.

Duke pasur parasysh përsosmërinë operacionale, angazhimin prioritar ndaj klientit, dekarbonizimin e 
operacioneve  dhe modelin tonë operacional të aktivizuar në mënyrë dixhitale, ne do të zhvillojmë platformën 
tonë të rritjes duke përfituar nga mundësitë për të forcuar dhe zgjeruar biznesin tonë aktual, si dhe duke 
ndjekur mundësi  të reja në zinxhirin e vlerës së materialeve të ndërtimit.

Ne synojmë të shfrytëzojmë rekordin tonë të vazhdueshëm të përmirësimit të performancës për të ofruar 
përsosmëri operacionale në prodhim, zinxhirin e furnizimit dhe përvojën e klientit. Ne do të vijojmë të 
fokusohemi në koston e prodhimit dhe koston e shërbimit, si dhe në ofrimin e zgjidhjeve dhe një përvoje 
superiore të klientit në të gjitha bizneset tona.
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Produktet tona

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. 

Fabrika i shërben kryesisht kërkesave të tregut vendas 
dhe eksporteve në tregje të tjera në rajon. Që nga 
themelimi i fabrikës së çimentos ANTEA, përgjegjësia 
sociale e korporatës dhe qëndrueshmëria janë përfshirë 
në strategjinë e biznesit dhe kanë ofruar kuadrin për 
të ndërtuar marrëdhënie me të gjithë palët kryesore 
të interesit. Fabrika e çimentos ANTEA është një nga 
investimet më të mëdha direkte me krijimin e filialit e 
themeluar në Shqipëri, me standardet më të larta të 
zbatueshme në drejtim të ndërtimit dhe funksionimit 
në vend me një vlerë totale që tejkalon shumën prej 200 
milionë euro.
Që prej fillimit të funksionimit, ANTEA zbaton standardet 
ndërkombëtare dhe praktikat më të mira për të 
përmirësuar të gjitha çështjet e qëndrueshmërisë që janë 
të prekshme për biznesin, por edhe për palët e interesit. 
Ndër të tjera, ne kemi ndërtuar sisteme të përshtatshme 
për të siguruar menaxhimin dhe eficiencën e energjisë, 

ndërsa zbatimi i një qasjeje të integruar për menaxhimin 
e mjedisit ka çuar në arritjen e praktikave më të mira 
të industrisë në aspekte të ndryshme, si për shembull 
pasurimi i biodiversitetit, teknologjitë e reja mjedisore për 
kontrollin dhe reduktimin e shkarkimeve në ajër, zhurmat 
dhe ndikimet e tjera specifike.

ANTEA investon dhe përdor teknologjinë më të fundit, 
me mullinj bluarës vertikal , të cilët zënë më pak 
hapësirë dhe mund të sigurojnë performancë më të 
mirë mjedisore dhe eficiencë më të lartë në konsumin 
e energjisë elektrike. ANTEA përdor gjithashtu filtra për 
kapjen e pluhurit, të cilat, pavarësisht kostos më të lartë 
të funksionimit, mund të garantojnë performancë të 
përmirësuar mjedisore.

Duke pasur qëndrueshmërinë si pjesë integrale të 
biznesit tonë, angazhimi ynë ndaj përgjegjësisë sociale 
të korporatës shkon përtej pajtueshmërisë; vullnetarisht 
kemi marrë përsipër të përçojmë një ndikim pozitiv në 
botën përreth nesh.

Ne po përshpejtojmë përpjekjet tona për të promovuar 
qëndrueshmërinë në të gjithë zinxhirin tonë të vlerës, 
duke mbështetur njerëzit tanë të rriten brenda një 
mjedisi gjithëpërfshirës dhe të sigurt dhe duke nxitur 
bashkëpunime për të adresuar nevojat e komunitetit lokal. 
Tregjet e Çimentos ANTEA u shërbejnë Italisë, Kosovës, 
Libisë, Malit të Zi dhe Maltës.

PËRMBLEDHJE

KRIJIMI I VLERAVE, MUNDËSIMI I VLERAVE PËR TË GJITHË

Ne përpiqemi të jemi një shoqëri biznesi e përgjegjshme, duke identifikuar ndikimin tonë 
në shoqëri dhe duke ndërmarrë veprime për të krijuar vlerë për palët tona të interesit, duke 
minimizuar efektet negative, duke rritur kujdesin dhe mirëqenien për punonjësit tanë, 
komunitetet lokale dhe partnerët. Ne përdorim burimet tona kapitale në mënyrë eficiente 
për të nxitur krijimin e vlerave të përbashkëta të qëndrueshme dhe afatgjata, nëpërmjet 
produkteve dhe shërbimeve tona. Ne ndihmojmë në adresimin e sfidave globale shoqërore 
dhe mjedisore dhe kontribuojmë në arritjen e OZHQ-ve të OKB 2030. Ne shfrytëzojmë, 
transformojmë dhe shtojmë burimet tona kapitale për të ofruar produktet dhe shërbimet, 
duke krijuar vlerë për të gjithë palët e interesit. 

Kapitali financiar

Kapitali social dhe i marrëdhënieve

Kapitali njerëzor

Kapitali intelektual

Kapitali natyror

Kapitali i prodhimit

Ne përdorim burimet tona ekonomike në 
mënyrë efikase për të mbështetur rritjen e 
biznesit dhe për të siguruar konkurrencën  
ndërkombëtare.

Ne angazhohemi me palët tona të interesit, 
duke ndërtuar marrëdhënie afatgjata besimi 
dhe duke punuar së bashku në projekte 
bashkëpunuese për të ndikuar pozitivisht në 
shoqëri dhe komunitetet lokale.

Ne vlerësojmë kontributin e njerëzve 
tanë dhe mbështesim vazhdimisht 
zhvillimin e tyre profesional në një mjedis 
pune tërheqës, gjithëpërfshirës dhe 
bashkëpunues.

Ne përdorim aftësitë tona për kërkim dhe 
zhvillim, kompetencat tona kryesore dhe 
njohuritë për industrinë e materialeve 
të ndërtimit për të përmirësuar më tej 
kontributet  dhe performancën tonë.

Ne sigurojmë materialet me përgjegjësi dhe 
ruajmë burimet natyrore dhe biodiversitetin 
në zonat ku operojmë. Kontribuojmë në 
ekonominë qarkulluese duke zbatuar parimet e 
“reduktimit, ripërdorimit, riciklimit, rikuperimit”.

Ne prodhojmë produktet tona, duke përdorur 
teknikat më të mira të disponueshme në 
fabrikën e çimentos dhe i shpërndajmë ato 
në mënyrë të besueshme te klientët tanë 
përmes terminaleve të dedikuara.

Cem I /42.5 R: Çimento Portland me përbërës 
kryesorë 95-100% Klinker dhe përbërës të tjerë të 

vegjël 0-5% 

Cem II / A-LL 42.5 R: Çimento Gëlqerore 
Portland me përbërës kryesorë 80-94% Klinker,
6 -20% Gëlqerore dhe përbërës të vegjël shtesë 

0-5% 

CEM II/B-LL 42,5 R: Çimento gëlqerore 
Portland me përbërës kryesorë 65-79% Klinker, 
21-35% Gëlqerore dhe përbërës të vegjël shtesë 

0-5%

Cem II / B-LL 32.5 R: Çimento gëlqerore 
Portland me përbërës kryesorë 65-79% Klinker, 
21-35% Gëlqerore dhe përbërës të vegjël shtesë 

0-5% 

Promovimi dhe krijimi i vlerave Rreth ANTEA Cement 
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Historiku i ANTEA-s

Anëtarësimet dhe shoqatat e ANTEA:

2006 2007

2021

2008

2020

2011

2018

2013

2016

2010

2019

2012

2017

2014

2015

U themelua ANTEA

Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe 
Social (VNMS) i kryer përpara 

ndërtimit të impiantit. Përftohet 
leja minerare nga qeveria

ANTEA vendosi një rekord të ri 
shitjesh, duke kaluar shifrën prej 
1 milion tonë! Fituese e Konkursit 

të Fotografisë në Revistën 
Globale të Çimentos. Objektivat e 

qëndrueshmërisë të vendosura pas 
rezultateve të reja të vlerësimit të 

materialitetit 

Dita e inaugurimit
Prodhimi i klinkerit të parë 

Ndërtimi i fabrikës i përfunduar në 
kohë dhe sipas buxhetit

Politika e re e sinjalizimit u finalizua 
bazuar në ligjin nr. 60/2016 “Për 

sinjalizimin dhe mbrojtjen e 
sinjalizuesve”

Raporti i parë Vjetor i Përgjegjësisë 
Sociale të Korporatës (CSR) dhe 

Qëndrueshmërisë së Siguruar nga 
Jashtë në Shqipëri

Nisja e projektit “Forcimi i Familjes 
në Thumanë” me fshatin SOS

Bashkëthemelimi i Rrjetit Shqiptar 
të CSR

Njohja nga Korporata Financiare 
Ndërkombëtare si praktika më 
e mirë për standardet e punës 
(standard i performancës IFC 2)

“Çmimi për performancën më të 
mirë të sigurisë” në Grupin TITAN

Nisja e projektit “Sy të 
shëndetshëm për arsim të 

suksesshëm”

Njohja nga WBCSD si praktika më 
e mirë për rehabilitimin e guroreve 

Çmimi SH&S “Çmimi për iniciativat 
më të mira dhe përmirësim të 

vazhdueshëm 2018” në të gjithë 
Grupin

Çmimi i Filantropisë për 
kontributin e dhënë në nivel lokal 

në Shqipëri
Rikonstruksioni i urës “Droja” në 

Fushë Mamurras

Shoqëria e parë në vend që ka 
zbatuar dhe është certifikuar për 

SA 8000

Nisja e projektit “Të mësosh njohuri 
kompjuterike” Ricertifikimi i 
sistemeve të menaxhimit
Vlerësimi i materialitetit

Fillimi i ndërtimit të Fabrikës

Cikli i ri i Procesit të Vlerësimit të 
Materialitetit 

Platforma e raportimit EthicsPoint 
e Grupit TITAN 

Programi i Asistencës së 
Punonjësve TITAN       

      

• Anëtare dhe bashkëthemeluese e Rrjetit Shqiptar të CSR
• Anëtare e Shoqatës së Investimeve të Huaja në Shqipëri (FIAA) 
• Anëtare e Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri (AmChAM) 
• Anëtare e Shoqatës Helenike të Biznesit në Shqipëri HBAA
• Anëtare e Shoqatës së Prodhuesve Shqiptarë
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Matrica e Materialitetit

• Përcaktimin e strategjisë tonë: Strategjia e përgjithshme e biznesit ▶ vlerësimi i dyfishtë i 
materialitetit

• Zbatimin Politikat dhe Synimet ▶ Planet e Veprimit dhe Burimet
• Matja e performancës: Arritjet aktuale ▶ Raporti i kujdesshëm i progresit ndaj objektivave
• Rishikimi dhe raportimi i performancës tek palët e interesit:  Subjekti në tërësi ▶ Temat dhe 

Nëntemat

Struktura e raportimit të qëndrueshmërisë përfshin:  

Në vitin 2021 kemi përfunduar rishikimin e rezultateve 
të vlerësimit të materialitetit të kryer në fund të vitit 
2020. Ne kemi zhvilluar një plan të ri për të verifikuar 
rezultatet e këtij procesi me komente të drejtpërdrejta 
nga palët tona kryesore të interesit dhe  kërkojmë 
të ndërtojmë besim dhe më shumë transparencë 
përmes këtij procesi në afat të shkurtër dhe të 
gjatë. Qasja e ANTEA ndaj qëndrueshmërisë është 
një proces i vijueshëm planifikimi dhe vlerësimit 
të ndikimit të operacioneve tona në shoqëri dhe 
mjedis, si dhe ndikimet financiare të rreziqeve 
socio-mjedisore. Një cikël i plotë i vlerësimit të 
materialitetit ka një kohëzgjatje prej pesë vjetësh. 
Në vitin 2021, ne përditësuam prioritetet tona pas 

Ne do të vazhdojmë procesin tonë të vlerësimit 
gjatë gjithë vitit 2022, duke marrë në konsideratë 
konsultimet me palët e interesit, ndërsa zhvillojmë 
dhe promovojmë OZHQ-të aty ku jemi duke operuar 
aktualisht.

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 qëllimin dhe 
objektivat tona, ndërsa jemi fokusuar në zbatimin e 
përpjekjeve bashkëpunuese. Që nga viti 2015, ne kemi 
ndjekur hapat kryesorë të UNGC OZHQ (“Udhëzuesi 
për veprimin e biznesit mbi OZHQ-të”, publikuar nga 
UNGC dhe GCCA, shih referencën në Deklaratat e 
Performancës ESG), duke filluar me kuptimin dhe 
identifikimin e OZHQ-ve përkatëse për biznesin 
tonë dhe si mund të kontribuojmë në mënyrë 
domethënëse në arritjen e tyre.

Vlerësimi i materialitetit të ANTEA dhe lidhja me 
OZHQ-të e vitit 2030 u përditësua në vitin 2021 dhe do 

procesit të vendosur nga Grupi në vitin 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. 
Në nivel Grupi, ne raportojmë performancën tonë të 
qëndrueshmërisë tek palët e interesit çdo vit, duke 
përfshirë rezultatet e një sigurimi të pavarur.

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.

të vlerësohet më tej duke marrë reagime nga palët e 
interesit. Ne përpiqemi të përmirësohemi vazhdimisht 
përmes procesit të vlerësimit të materialitetit dhe i 
përmbahemi standardeve globale. E njëjta procedure 
ndiqet edhe për  mënyrën se si ne raportojmë 
performancën tonë të qëndrueshmërisë. Rezultatet 
e vlerësimeve vjetore u përdorën për të mbështetur 
dialogun e vazhdueshëm me palët e interesit, duke 
lejuar mirëkuptimin e ndërsjellë, ndërtimin e besimit 
dhe konsensusit, dhe rrjedhimisht bashkëpunimin në 
mbështetje të zgjidhjeve afatgjata në të gjitha nivelet. 
Ky raport u hartua me qëllimin për të mbuluar të 
gjitha çështjet materiale të identifikuara nga procesi i 
lartpërmendur.

Për më tepër, ne vazhdojmë të investojmë në vendosjen 
e themeleve për suksesin e vazhdueshëm afatgjatë: 
zbutjen e rreziqeve dhe duke shfrytëzuar mundësitë 
që krijon ndryshimi i klimës për biznesin tonë, duke 
përfituar nga mundësitë e ofruara nga revolucioni 
dixhital dhe duke vazhduar të ndërtojmë traditën tonë të 
gjatë të angazhimit të palëve të interesit”.

Fokusimi në Çështjet Materiale
Objektivat e zhvillimit të Qendrueshëm (OZHQ-të) për çdo 
çështje materiale
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SYNIMET ESG PËR 2025 DHE MË TEJ
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Në vitin 2021, Grupi TITAN prezantoi objektivat Mjedisore, Sociale dhe Qeverisëse (ESG) për vitin 
2025 dhe më tej, duke u fokusuar në katër zona:

Objektivat ESG për vitin 2025 dhe në vijim

Ambicia

Ne do ta transformojmë biznesin tonë, duke u fokusuar në 
elasticitetin, inovacionin dhe ndërtimin e zgjidhjeve për t’u 
shërbyer klientëve tanë në mënyrë sa më efikase ndërsa 
shkojmë drejt një bote neutrale, digjitale ndaj karbonit.

Objektivat

• ne do të reduktojmë shkarkimet¹ tona të CO2 nga 2030, 
dhe do të vërtetojmë objektivat tona nga Nisma e 
Objektivave të Bazuara në Shkencë (SBTi) si më poshtë: 

• Objekti 1 (neto): -35% kundrejt     nivelit në 1990 
• Objekti 2: -45% kundrejt nivelit në 2020 
• ne angazhohemi të zvogëlojmë gjurmën e CO2 të 

operacioneve dhe produkteve tona që aspirojnë të 
ofrojnë shoqërinë me beton neutral ndaj karbonit nga 
2050

• ne do të monitorojmë dhe verifikojmë në mënyrë 
të pavarur shkarkimet në zinxhirin tonë të furnizimit 
(Objekti 3) 

• ne do të rrisim investimin tonë vjetor në Kërkim dhe 
Inovacion deri në 20m €

OZHQ-të

Çështjet materiale

• Model biznesi i gatshëm për të ardhmen në një 
botë neutrale ndaj karbonit 

• Inovacion duke i vënë theksin digjitalizimit dhe 
de-karbonizimit

Ambicia

We will ENABLE our business operations and our 
people worldwide to contribute to the prosperity of 
our local communities with respect to their social and 
environmental concerns

Objektivat

• ne do të mbajmë dhe përmirësojmë më tej 
performancën tonë të fortë në shkarkimet specifike 
të pluhurit, NOx dhe SOx të lidhur me prodhimin e 
çimentos 

• ne do të kemi plane rehabilitimi në 100% të guroreve 
tona3 dhe do të rehabilitojmë 25% të zonave të prekura

• ne do të kemi plane të menaxhimit të biodiversitetit 
në 100% të guroreve tona³ në zona me vlerë të lartë 
biodiversiteti 

• ne do të kemi plane të angazhimit të komunitetit që 
janë në përputhje me çështjet materiale për palët 
e interesit dhe OZHQ-të e OKB 2030 në 100% të 
operacioneve tona kryesore 

• ne do të sigurojmë që 2/3 e shpenzimeve tona totale 
t’u drejtohen furnitorëve dhe komuniteteve lokale

OZHQ-të

Çështjet materiale

• Ndikim pozitiv lokal shoqëror, ekonomik dhe 
mjedisor

Ambicia

Ne do të kultivojmë një kulturë gjithëpërfshirëse me 
mundësi të barabarta për të gjithë njerëzit tonë që të 
rriten profesionalisht brenda një ambienti pune të sigurt 
dhe të shëndetshëm

Objektivat

• ne përpiqemi që mos të kemi asnjë fatalitet dhe për 
një performancë LTIFR të një punonjësi që na vendos 
vazhdimisht në mesin e tre më të mirëve në grupin² 
tonë të kolegëve

• ne do të zbatojmë iniciativa që adresojnë dimensionet 
fizike, mendore, shoqërore dhe financiare të 
mirëqenies për punonjësit tanë, në të gjitha vendet 

• ne angazhohemi që 1/3 e anëtarëve tanë të bordit do 
të jenë gra 

• ne do të promovojmë mundësi të barabarta dhe 
përfshirje dhe do të rrisim me 20% pjesëmarrjen e grave 
në role të larta, grupe talentesh dhe punësime të reja 

• ne do të ofrojmë mundësi përmirësimi dhe 
rikualifikimi për 100% të punonjësve tanë, veçanërisht 
në fusha jetike për rritjen e qëndrueshme, si shëndeti 
dhe siguria, digjitalizimi dhe dekarbonizimi

OZHQ-të

Çështjet materiale
• Ambient pune i sigurt dhe i shëndetshëm 
• Vend pune i larmishëm dhe gjithëpërfshirës 
• Zhvillimi i vazhdueshëm i punonjësve tanë

Ambicia

Ne do të fuqizojmë ekosistemet tona të biznesit për 
të përfshirë çështjet e zhvillimit te qendrueshem në 
vendimet e tyre të biznesit dhe sjelljet e përditshme, 
duke përdorur burimet natyrore në mënyrë të 
përgjegjshmme

Objektivat

• ne angazhohemi për një konsum uji prej 280 l/t 
produkte çimentoje dhe për të mbuluar 70% të 
kërkesës sonë për ujë me ujë të ricikluar 

• ne do të kemi 85% të prodhimit tonë4 të mbuluar 
nga ISO 50001 ose auditimet e energjisë 

• ne do të kemi 50% të prodhimit tonë4 të mbuluar 
nga certifikimi “Zero Mbetje në Landfill” 

• • ne do të sigurojmë që 70% e furnizuesve tanë 
kryesorë⁵ të përmbushin standardet e furnizuesit 
TITAN ESG

OZHQ-të

Çështjet materiale

• Efikasiteti i burimeve, riciklimi dhe rikuperimi, 
duke kontribuar në ekonominë qarkulluese 

• Zinxhiri i besueshëm dhe i qëndrueshëm i 
furnizimit

De-karbonizimi dhe Dixhitalizimi Ndikim pozitiv lokalAmbient pune që të ndihmon të rritesh Shfrytëzimi i përgjegjshëm i Burimeve

Të gjitha të udhëhequra nga: 
Qeverisja e mirë, transparenca dhe etika e biznesit

Objektivi 1: shkarkimet e drejtpërdrejta të CO₂; Objekti 2: Shkarkimet indirekte të CO₂ nga energjia elektrike; Objekti 3: shkarkimet 
indirekte të CO₂ të zinxhirit të furnizimit
² Përkufizimi i grupit të kolegëve: Cemex, Holcim, Argos, HeidelbergCement, CRH, Cementir, Vicat, Buzzi 
³ Sheshe aktive në pronësi të plotë
⁴ Prodhimi i fabrikave tona të integruara të çimentos 
⁵ Furnizuesit kryesorë: furnitorët kritikë sipas Udhëzimit GCCA për menaxhimin e Qëndrueshëm të Zinxhirit të Furnizimit me një nivel 
domethënës shpenzimesh për TITAN
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TË PUNOJMË SË BASHKU PËR NJË ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

Të punojmë së bashku për zhvillim të qëndrueshëm

Grupi TITAN është një pjesëmarrës aktiv në nismat globale të bashkëpunimit dhe organizatat 
ndërkombëtare, që synojnë të kontribuojnë në formësimin e një bote të qëndrueshme të së 
nesërmes.

Pjesëmarrjet e Grupit TITAN

• Pakti Global i OKB (UNGC)
• Nisma e Objektivave të Bazuara në 

Shkencë (SBTi)
• “Ambicia e biznesit për 1.5°C”
• “Ne kemi parasysh koalicionin e 

biznesit”
• Fushata globale “Gara drejt Zeros”.

• Shoqata Globale e Çimentos dhe 
Betonit (GCCA)

• CSR Evropë
• Tranzicioni i Energjisë dhe Ndryshimet 

Klimatike
• Akademia Evropiane e Kërkimit të 

Çimentos (ECRA)

23
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ÇËSHTJET KRYESORE TË PERFORMANCËS PËR ANTEA-N

           

Performanca financiare e ANTEA monitorohet dhe 
vlerësohet gjatë gjithë vitit. Viti 2021 u karakterizua 
nga një ecuri e qëndrueshme dhe e besueshme për 
ANTEA Cement dhe filialet e saj. ANTEA Cement 
adresoi me sukses sfidat e kërkesës për çimento si në 
tregun vendas ashtu edhe në atë të eksportit dhe e 
kapitalizoi rezultatin e saj në këtë kërkesë. Në të njëjtën 
kohë, ANTEA u fokusua në objektivin e qëndrueshëm 
të rritjes së ekuilibruar, të përgjegjshme dhe të 
qëndrueshme, duke përqafuar ndryshimin si organizatë 
dhe duke prezantuar risi me një ritëm të përshpejtuar. 
Disa nga treguesit kryesorë financiarë janë rishikuar më 
poshtë, duke krahasuar periudhën aktuale raportuese 
me periudhën e mëparshme raportuese.

Gjatë vitit 2021, të ardhurat e konsoliduara nga shitja 
e produkteve janë rritur me  13,459 mijë euro ose 22% 
krahasuar me vitin paraprak. Nga 74,879 mijë euro të 
ardhura të konsoliduara nga shitja e produkteve, 66% 
rrjedhin nga shitjet në tregun e brendshëm dhe 34% 
nga shitjet në tregjet e eksportit. Tregjet kryesore ku 
shoqëria po eksporton janë në vendet fqinje dhe në 
rajonin e Mesdheut. Fitimi operativ i konsoliduar u 
zvogëlua me 2,059 mijë euro ose -14% krahasuar me 
vitin e kaluar, duke kontribuar kështu në një ulje prej 
1,899 mijë euro të EBITDA së konsoliduar krahasuar 
me vitin e kaluar që i atribuohet kryesisht rritjes së 
ndjeshme të kostove të lëndës djegëse dhe energjisë 
elektrike në gjysmën e dytë të vitit 2021. Fitimi i 
konsoliduar para tatimit për vitin arriti në vlerën 
10,186 mijë euro, që ishte më i lartë se fitimi prej 1,452 
mijë euro një vit më parë, i ndikuar kryesisht nga 
rënia e kostove financiare dhe e kurseve të favorshme 
të këmbimit.

Rezultatet e sipërpërmendura të operacionit të 
shoqëruara me lëvizjen e kapitalit qarkullues të 
shoqërisë rezultuan në një fluks monetar neto të 
konsoliduar nga aktivitetet operacionale në vlerën 
16,752 mijë euro, e cila ishte 1,463 mijë euro më e ulët 
krahasuar me vitin e kaluar. Shoqëria shfrytëzoi këto 
burime për të investuar në kapitalin e ri në shumën 
prej 1,393 mijë euro dhe ka përdorur fluksin neto të 
parasë për shlyerjen e huave në shumën prej 12,465 
mijë euro gjatë kësaj periudhe. Shoqëria e mbylli vitin 
financiar në një pozicion likuiditeti të kënaqshëm dhe 
të qëndrueshëm.

Gjatë vitit 2021, në kuadër të programeve tona të 
zhvillimit komuniteti ynë lokal dhe palët e interesit 

kanë përfituar një shumë prej 187 mijë eurosh si 
donacione.

Progresi i TITAN drejt 
objektivave  ESG  

Angazhimi ynë për përmirësimin e vazhdueshëm 
në lidhje me Ndikimet Lokale dhe angazhimi ynë 
i vazhdueshëm me palët tona kryesore të interesit 
me iniciativa dhe veprime specifike, të cilat synojnë 
forcimin e Qëndrueshmërisë së Komuniteteve Lokale, 
janë elementë thelbësorë të Strategjisë sonë të 
Biznesit. Në këtë kuadër, ANTEA ka arritur shumicën 
e objektivave të saj të qëndrueshmërisë lokale, për 
Performancën Mjedisore dhe Sociale, duke kontribuar 
kështu pozitivisht në arritjen e objektivave përkatës 
të qëndrueshmërisë së Grupit TITAN 2025 e më tej. 
duke përparuar  në të gjitha zonat e fokusit, ne jemi 
në rrugën e duhur për të kontribuar në arritjen e 
objektivave të Grupit ESG për vitin 2025 dhe më tej.

De-karbonizimi dhe 
Dixhitalizimi

Ne në ANTEA jemi të fokusuar në qëndrueshmëri, 
inovacion dhe gjetjen e zgjidhjeve për ndërtimin, për 
t’u shërbyer klientëve tanë në mënyrë më eficiente 
ndërsa shkojmë drejt një bote digjitale neutrale ndaj 
karbonit. Si pjesë e TITAN që është nënshkrues i 
angazhimit “Ambicia e Biznesit për 1.5°C”, një fushatë 
mbarë botërore e udhëhequr nga nisma e organizatës 
“Objektiva të bazuara shkencërisht (SBTi), ne jemi të 
vendosur të kontribuojmë në kufizimin e ngrohjes 
globale në 1.5°C dhe të arrijmë zero shkarkime neto 
deri në vitin 2050.  Duke rritur përdorimin e lëndëve 
djegëse alternative, duke përshpejtuar përpjekjet në 
efiçencën e energjisë, duke zhvilluar produkte me 
nivel të ulët karboni dhe duke adoptuar teknologji 
dhe zgjidhje inovative, kemi përmirësuar më tej 
performancën tonë për të përmbushur objektivat ESG 
që kemi vendosur për vitin 2025 dhe më tej. 

Në vitin 2021, Grupi TITAN punoi për identifikimin 
dhe vlerësimin e rreziqeve nga ndryshimet klimatike 
dhe mundësitë nga kalimi në një ekonomi me nivel 
të ulët karboni, në përputhje me Kuadrin e TCFD, që 
dëshmon transparencë dhe veprime për të zbutur 
ndryshimet klimatike dhe kalimin në një ekonomi të 

Çështjet kryesore të performancës së Antea-s

Performanca Financiare 
Përmbledhje

balancuar të shkarkimeve me një rezultat “A-”. 

Grupi TITAN mbështet dixhitalizimin përmes 
përpjekjeve të brendshme dhe të jashtme për 
përmirësimin e aftësive dhe për krijimin e një 
ekosistemi me partnerë që përfshin biznese të reja 
institucione akademike, prodhues për pajisje dhe 
sisteme dhe konsulentë të specializuar. Në fushën 
përkatëse të dixhitalizimit, ne shohim të dhëna të 
rëndësishme, analitike dhe inteligjencë Artificiale 
(AI) të Industri 4.0 si një mundësi për të transformuar 
industrinë. Për të përmirësuar përvojën e klientit dhe 
për të krijuar një model operimi tregtar më eficient, 
ne kemi punuar në dixhiitalizimin e mënyrës se 
si ndërveprojmë me klientët tanë, duke vendosur 
aplikacione digjitale për klientët.

ANTEA ka investuar në dixhitalizimin e operacioneve 
të saj për të konkurruar me sukses në modelin e ri 
të operimit që teknologjia po sjell në industrinë e 
materialeve të ndërtimit.

 Përveç kësaj, ANTEA ka zbatuar dhe mirëmban një 
zgjidhje optimale për drejtimin e menaxhimit të flotës 
së kamionëve, e cila ndihmon në përmirësimin e 
performancës duke ofruar të dhëna në kohë reale.

Qëndrueshmëria e infrastrukturës 
së IT dhe sulmeve kibernetike

ANTEA ka zbatuar sisteme dhe mekanizma sigurie për 
të mbrojtur më mirë infrastrukturën dhe të dhënat e 
saj nga sulmet kibernetike. 

ANTEA operon bazuar në kuadrin e Sigurisë së 
Informacionit dhe politikave të TITAN dhe në 
përputhje me menaxhimin e përgjithshëm të rrezikut 
në lidhje me IT, të cilat janë të gjitha në linjë me 
politikat dhe procedurat e Grupit IT.

ANTEA ofron trajnime interaktive për punonjësit e saj 
në baza vjetore, për të informuar më mirë të gjithë 
përdoruesit përfundimtarë, duke ulur rreziqet duke 
rritur aftësitë ekzistuese të parandalimit proaktiv dhe 
duke krijuar aftësi të reja për zbulimin dhe reagimin e 
shpejtë. 

Për të forcuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë e 
infrastrukturës kritike ndaj sulmeve kibernetike, ne 
po zbatojmë vazhdimisht praktikat më të mira dhe po 
përmirësojmë planet tona të vazhdimësisë së biznesit.

Për më tepër, ANTEA ka filluar tashmë përgatitjet për 
zbatimin e sistemit të përbashkët ERP të Grupit.

Ambient  pune që 
mundëson zhvillim

Promovimi i një kulture gjithëpërfshirëse me 
mundësi të barabarta për të gjithë njerëzit tanë për 
t’u përmirësuar profesionalisht në një mjedis pune 
të sigurt dhe të shëndetshëm është çelësi i misionit 
tonë. Ne reaguam ndaj sfidës së pandemisë duke 
ndihmuar njerëzit tanë dhe komunitetet lokale. 
Filluam fushatat e ndërgjegjësimit për vaksinimin 
dhe inkurajuam punonjësit tanë që të vaksinohen. Ne 
forcuam sistematikisht sistemet tona të parandalimit 
të aksidenteve dhe promovimit të shëndetit, të 
udhëhequr nga politika jonë e Grupit për Shëndetin 
dhe Sigurinë. Në vitin 2021, Frekuenca  e Kohës së 
Humbur nga Dëmtimet (LTIFR) për personelin tonë 
ishte 2,90 LTI për orë pune. 

Punonjësit tanë janë në qendër të biznesit tonë dhe 
ne zbatojmë vazhdimisht iniciativa që adresojnë 
çështjet fizike, mendore, sociale dhe financiare të 
mirëqenies  së tyre, si pjesë e angazhimit tonë të vitit 
2025 për të kultivuar një mjedis pune të sigurt dhe 
të shëndetshëm. ANTEA ka qenë pjesë e fushatës së 
shëndetit mendor të Grupit TITAN të nisur në tetor 
2021 me iniciativa për rritjen e ndërgjegjësimit dhe 
inkurajimin e shëndetit të mirë mendor. Fushata 
konsistoi në paraqitjen e materialeve të dobishme, të 
tilla si artikuj, video dhe pyetësorë të vetë vlerësimit, 
dhe promovimin e shërbimit të mbështetjes së 
konsulencës së Grupit TITAN, TITAN EAP (Programi i 
Ndihmës për Punonjësit), 
Tre shtyllat e strategjisë së TITAN për punonjësit janë 
mësimi, talenti dhe organizimi, të cilat mbështeten 
nga një themel i një mjedisi pune angazhues dhe 
gjithëpërfshirës që është i drejtë dhe transparent. 
Menaxhimi i shpërblimeve, menaxhimi efektiv i 
burimeve njerëzore, programet e përmirësimit 
dhe rikualifikimit, si dhe përmirësimi i aftësive 
drejtuese, funksionale, shëndetësore dhe të sigurisë, 
dekarbonizimi dhe aftësitë digjitale, inkurajohen 
të gjitha nga rëndësia e të mësuarit. Akademia e 
Lidershipit ANTEA u rihap në vitin 2021. Ne do të 
ofrojmë mundësi për përmirësim dhe rikualifikim për 
të gjithë punonjësit tanë, veçanërisht në zona kritike 
për përmirësim afatgjatë, si shëndeti dhe siguria, 
digjitalizimi dhe dekarbonizimi.
ANTEA synon të rrisë vazhdimisht numrin e grave në 
grupet e talenteve dhe punësimet e reja deri në vitin 
2025.
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ÇËSHTJET KRYESORE TË PERFORMANCËS PËR ANTEA-N

 Ndikim pozitiv lokal  

Mundësimi i operacioneve tona të biznesit dhe 
njerëzve tanë në mbarë botën për të kontribuar në 
mirëqenien e komuniteteve tona lokale në lidhje me 
shqetësimet e tyre sociale dhe mjedisore është një 
shtyllë kryesore e objektivave tona ESG. Në ANTEA, 
sistemet e menaxhimit monitorojnë dhe raportojnë 
për reduktimin e shkarkimeve në ajër, mbrojtjen e 
biodiversitetit, menaxhimin dhe riciklimin e ujit dhe 
rehabilitimin e guroreve. Për më tepër, përqindja 
e sipërfaqeve të tokës gurore të rehabilituara nga 
totali i tokës së prekur është rritur në krahasim me 
vitin e kaluar.
Planet tona të angazhimit të komunitetit u 
përafruan me çështjet materiale për palët tona të 
interesit dhe OZHQ-të e OKB 2030. 

Shfrytëzim i përgjegjshëm 
i burimeve 

ANTEA është e përkushtuar ndaj parimeve të 
ekonomisë qarkulluese, duke ndërmarrë veprime 
për të minimizuar, ripërdorur, ricikluar ose 
rikuperuar materialet dhe energjinë për të ruajtur 
burimet natyrore, për të reduktuar shkarkimet e CO₂ 
dhe për të menaxhuar mbetjet në mënyrë eficiente.
Duke e njohur ekonominë qarkulluese si 
themelore për zhvillimin e një modeli biznesi më 
të qëndrueshëm, shoqëria përshtat dhe zbaton 
sistematikisht praktika të mira për të minimizuar 
gjurmën e saj dhe për të siguruar një të ardhme të 
qëndrueshme për brezat e ardhshëm.

Pritshmëritë ndaj bazës sonë të fur-
nitorëve

Ne vendosim të njëjtat kërkesa për furnitorët dhe 
partnerët tanë të biznesit në mbarë botën. Ne 
presim që ata të sillen në një mënyrë të besueshme 
me kërkesat tona të qëndrueshmërisë. Në 
përzgjedhjen dhe punën me partnerët/furnizuesit 
tanë të biznesit, ne konsiderojmë krahas treguesve 
kryesorë tregtarë dhe operacionalë performancën 
e tyre në lidhje me sigurinë, shëndetin, mjedisin, 
standardet sociale dhe praktikat e drejta të biznesit 
si kritere vendimtare. 

aktivitetesh, mekanizmash dhe kontrollesh, që 
synon të ofrojë sigurinë e duhur që rreziqet e 
pajtueshmërisë të identifikohen në kohë, vlerësohen 
siç duhet dhe zbuten në mënyrë efektive, në mënyrë 
që mundësia e një dështimi të konsiderueshëm 
të pajtueshmërisë të minimizohet. Programi i 
Pajtueshmërisë lehtëson përpjekjet për të ruajtur 
dhe nxitur një kulturë të fortë, duke siguruar 
respektimin e kërkesave të pajtueshmërisë dhe 
duke promovuar sjellje etike të qëndrueshme 
dhe të përgjegjshme. Është një program i bazuar 
në rrezik me elemente dinamike dhe përfshin 
monitorimin dhe mbikëqyrjen, ndërgjegjësimin për 
pajtueshmërinë, trajnimin, vlerësimin e rrezikut dhe 
komponentët e vigjilencës së duhur nga palët e 
treta. Në përputhje me vlerat dhe kulturën tonë, dhe 
siç artikulohet qartë në Kodin e Sjelljes së TITAN dhe 
Politikat përkatëse të Grupit, Grupi ndjek një qasje 
me tolerancë zero ndaj ryshfetit, mashtrimit dhe 
çdo praktike tjetër korruptive. Kuadri i Programit 
Kundër Mashtrimit u zhvillua gjatë vitit 2021 dhe 
u komunikua gjerësisht në të gjithë Grupin duke 
promovuar hapjen dhe transparencën, duke ofruar 
standarde dhe udhëzime dhe duke qartësuar rolet, 
pritshmëritë dhe përgjegjësitë rreth temës së 
mashtrimit në punë. Në vitin 2021, TITAN nisi fazën e 
dytë të programit të tij “Ndërgjegjësimi për Politikat 
e Grupit”, me synimin për të rritur ndërgjegjësimin 
dhe të kuptuarit e Kodit tonë të Sjelljes dhe grupit 
të Politikave të Qëndrueshmërisë dhe Përgjegjësisë 
Sociale – mjetet që nxisin sjelljen etike dhe 
përfaqësojnë “Kulturën tonë në Praktikë”.

Përkushtimi ndaj të drejtave të njeriut 
 

Në përputhje me Parimet Udhëzuese të Kombeve 
të Bashkuara për Biznesin dhe të Drejtat e 
Njeriut, 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. Të drejtat e njeriut janë 
një nga fushat kryesore lëndore të Programit 
të Pajtueshmërisë së Grupit TITAN, i cili ofron 
një kuadër të mirë-strukturuar për të trajtuar 
aktivitetet përkatëse në mënyrë të disiplinuar dhe 
gjithëpërfshirëse në të gjithë Grupin. Në mënyrë 
që të intensifikojmë përpjekjet tona për të siguruar 
përputhjen jo vetëm me kërkesat rregullatore, 
por edhe me kërkesat ESG, dhe për të siguruar 

Qeverisja e mirë, transparenca 
dhe etika e biznesit

Nëpërmjet qeverisjes së mirë të korporatës, ne 
synojmë të sigurojmë që çdo vendim i menaxhimit 
të jetë në përputhje me qëllimin dhe vlerat 
tona thelbësore, sipas konsideratave tona të 
qëndrueshmërisë dhe t’u shërbejë interesave më të 
mira të palëve tona të interesit. Duke identifikuar, 
vlerësuar dhe menaxhuar në mënyrë proaktive të 
gjitha rreziqet dhe mundësitë tona potencialisht 
të rëndësishme, ne jemi të përgatitur për të arritur 
objektivat tona strategjike dhe për të adresuar 
çështjet që mund të ndikojnë në qëndrueshmërinë 
afatgjatë të biznesit tonë.

Qeverisja e qëndrueshmërisë  

Qëndrueshmëria është pjesë e rëndësishme në 
strategjinë tonë përmes rishikimit të rregullt të të 
gjitha çështjeve që janë materiale për biznesin dhe 
palët tona të interesit, përcaktimit të veprimeve dhe 
objektivave të duhura dhe respektimit të politikave 
mjedisore, sociale dhe të qeverisjes. 

Politikat e Grupit dhe Kodi i Sjelljes  

Për të siguruar drejtimin e biznesit  me respekt, 
llogaridhënie dhe përgjegjësi, Grupi TITAN zhvilloi 
Kodin e Sjelljes dhe Politikat e Grupit, të cilat 
mbulojnë të gjitha fushat strategjike dhe ofrojnë 
udhëzime për punonjësit dhe bashkëpunëtorët e 
jashtëm të biznesit, për të siguruar përputhjen me 
rregullat e brendshme dhe statutore të zbatueshme. 
Politikat e Grupit përfshijnë, por nuk kufizohen 
në, Anti-Ryshfetin dhe Korrupsionin, Konfliktin 
e Interesit, Ligjin e Konkurrencës, Sanksionet, 
Përgjegjësinë Sociale të Korporatës, Sinjalizimin. Të 
gjitha politikat tona janë të disponueshme në faqen 
e internetit të korporatës së Grupit (https:// www.
titan-cement.com /about-us/corporate-governance/
group )

Programi i Pajtueshmërisë së 
Grupit TITAN dhe etika e biznesit  

Një Program i Pajtueshmërisë së Grupit TITAN është 
krijuar që nga viti 2020, si një sistem i integruar 

një zinxhir furnizimi të përgjegjshëm, një sistem 
gjithëpërfshirës i vigjilencës së duhur të palëve 
të treta, i mbështetur nga një mjet në internet, 
u zhvillua në vitin 2021 dhe është gati të vihet në 
zbatim. Politika jonë e Sinjalizimit, e prezantuar 
në vitin 2020, inkurajon punonjësit të raportojnë 
sjellje të pahijshme, mashtrime ose abuzime të 
mundshme. Paralelisht, EthicsPoint, platforma e 
raportimit të Grupit e nisur në vitin 2020, ofron një 
kanal uniform, anonim dhe rreptësisht konfidencial, 
nëpërmjet një mjeti dixhital të disponueshëm 
globalisht, për të lehtësuar raportimin konfidencial 
të çdo shqetësimi dhe për të siguruar që incidentet 
raportohen, shqyrtohen dhe zgjidhen me plan 
korrigjues, nëse dhe kur është e nevojshme, duke 
nxitur kështu një kulturë integriteti dhe sjelljeje 
etike.

Perspektiva 2022

Në vitin 2022, me synimin për të sjellë një 
shoqëri karbon - neutral, ne do të vazhdojmë të 
përdorim avantazhet e ofruara nga dekarbonizimi, 
transformimi digjital dhe inovacioni i modelit 
të biznesit në mënyrë që të përfitojnë klientët, 
punonjësit, furnitorët dhe komunitetet tona.

Situata aktuale në Ukrainë krijon pasiguri 
gjeopolitike me implikime makroekonomike, 
shkalla e të cilave nuk mund të vlerësohet ende. 
Grupi TITAN nuk ka asnjë ekspozim ndaj Ukrainës, 
Rusisë apo rajoneve të prekura. Ndikimi i luftës 
së vazhdueshme në Ukrainë mund të çojë në më 
shumë pasiguri në Evropë në përgjithësi. Tashmë 
një ndikim negativ ka ndodhur edhe në sektorin 
e energjisë, ashpërsia e të cilit, si dhe kohëzgjatja, 
ende nuk mund të vlerësohet. Ekonomitë evropiane 
po hyjnë në një fazë të vështirë, me rrezik të shtuar 
të rritjes së inflacionit dhe ngadalësimit të rritjes 
ekonomike.
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Raporti Menaxherial

Qeverisja e korporatës dhe menaxhimi i rrezikut 

Struktura organizative, Bordet dhe Komitetet e ANTEA Cement:

ANTEA është e përkushtuar ndaj parimeve më të larta të qeverisjes, duke kërkuar përmirësim të 
vazhdueshëm të performancës së saj të qeverisjes së korporatës dhe duke promovuar transparencën, 
qëndrueshmërinë dhe krijimin e vlerave afatgjata. ANTEA Cement zbaton procedurat e besueshme 
të qeverisjes së korporatës, në përputhje me ligjet dhe rregulloret shqiptare në fuqi, si dhe me Kodin 
e Sjelljes dhe Politikat e Grupit të Titan. Qeverisja e Korporatës në shoqërinë tonë përfshin dhe 
promovon transparencën, llogaridhënien dhe sigurinë, në përputhje me vlerat dhe misionin tonë.

Bordi i ANTEA Cement është i përkushtuar të sigurojë një strukturë të fortë qeverisjeje, duke pranuar 
se qeverisja e mirë e korporatës është një komponent jetik për të mbështetur menaxhimin në 
përmbushjen e objektivave strategjike të shoqërisë dhe operimin e një biznesi të qëndrueshëm për të 
mirën e të gjitha palëve të interesit.

Bordet dhe Komitetet e ANTEA

Shumëllojshmëria dhe Përfshirja

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

Ne në ANTEA jemi të fokusuar në përfshirjen dhe në krijimin e një ambienti pune që maksimizon potencialin e të 
gjithë punonjësve. ANTEA është e përkushtuar të ofrojë mundësi të barabarta dhe inkurajon shumëllojshmërinë 
dhe përfshirjen në çdo nivel punësimi në shoqëri. Shumëllojshmëria përfshin gjininë, moshën, kombësinë, aftësinë 
e kufizuar, origjinën etnike, orientimin seksual, kulturën, arsimin dhe formimin profesional. Në nivel Grupi, vëmendje 
e veçantë i kushtohet monitorimit të zbatimit të Politikës së të Drejtave të Njeriut, një pjesë e së cilës i referohet 
promovimit të shumëllojshmërisë dhe sigurimit të përmirësimit të vazhdueshëm të shumëllojshmërisë në të gjithë 
organizatën. Përmirësimi i përzierjes gjinore në të gjitha nivelet është gjithmonë një zonë fokusi. 

Detyra kryesore e Komitetit të CSR është 
përgatitja dhe zbatimi i Planit të Veprimit të CSR, 
i cili pasqyron çështjet materiale të shoqërisë 
dhe menaxhimin e duhur të tyre. Komiteti CSR 
kryen gjithashtu detyrat e mëposhtme: 

Ky Komitet është përgjegjës për arkëtimet 
dhe detyrimet nga Klientët dhe detyrat e tij 
kryesore përfshijnë: 

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

Bordi i Përgjegjësisë Sociale është përgjegjës për të identifikuar çështjet e standardit SA8000, për të përcaktuar 
veprimet e nevojshme parandaluese ose korrigjuese dhe për të rishikuar standardin SA8000 në baza vjetore.

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 Mjedisit është përgjegjës për identifikimin e aspekteve mjedisore, përcaktimin e emergjencave dhe nevojën 
për përgatitjen e planeve emergjente, rishikimin e Sistemit të Menaxhimit Mjedisor në baza vjetore, etj.

Bordi i cilësisë:

Komiteti CSR:

Komiteti i Kontrollit të Kredisë: 

Komiteti i Konfliktit të Interesit: 

Bordi i Përgjegjësisë Sociale: 

Komiteti Qendror i Shëndetit dhe Sigurisë: 

Bordi i Mjedisit:  

 •  Krijimin e Politikës së Cilësisë së Shoqërisë
 •  Miratimin e Sistemit të Cilësisë dhe specifikimeve 
 •  Kryerjen e auditimeve të brendshme të cilësisë 
 •  Kryerjen e rishikimeve të Sistemit të Cilësisë
 •  Vendosjen e objektivave të cilësisë

 • Propozimin, hartimin dhe miratimin e politikave dhe 
procedurave të CSR 

 • Vlerësimin dhe vendosjen për Projektet CSR 
 • Përgatitjen e Raportit Vjetor të Integruar 
 • Përgatitjen e publikimeve të tjera si fletëpalosje, buletinet etj. 
 • Angazhimin me komunitetin lokal përmes mekanizmit të ankesave 
 • Zhvillimin dhe zbatimin e Planit të Veprimit për Angazhimin e 
Komunitetit

 • Vlerësimin dhe miratimin e kredisë 
 • Formularët e vlerësimit të klientit/vlerësimin e klientit
 • Shlyerjen e borxheve të klientëve 
 • Mbulimin e borxhit I Garancitë 
 • Monitorimin dhe kontrollin e kredisë
 • Përcaktimin e provizioneve të lidhura me rrezikun e kredisë
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QEVERISJA E MIRË, TRANSPARENCA DHE ETIKA E BIZNESIT

Auditimet e ANTEA-s dhe Menaxhimi i Rrezikut

ANTEA monitoron të gjitha çështjet materiale të identifikuara dhe me përparësi si në grup ashtu edhe në nivel lokal. Ndër të tjera, 
çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe lirinë e organizimit, janë vetëm disa nga çështjet që monitorohen 
nga afër dhe raportohen në detaje në seksionin e Deklaratave të Performancës ESG të këtij Raporti. Auditorët e pavarur  testojnë 
dhe vlerësojnë zbatimin e sistemeve dhe procedurave përkatëse të menaxhimit çdo vit, ndërsa regjistrojnë zonat për përmirësime 
të mëtejshme.

ERM Certification and Verification Services Ltd. (ERM CVS) ERM CVS kreu një auditim të plotë të performancës së qëndrueshmërisë 
së ANTEA, si dhe sistemeve dhe praktikave të menaxhimit, sipas marrëveshjes me Grupin TITAN për të ofruar siguri në lidhje me 
informacionin e paraqitur në Raportin Vjetorin të Integruar të Grupit TITAN të vitit 2021.

Auditimi i brendshëm është gjithashtu një proces i standardizuar i mbuluar si nga ekspertët e Grupit ashtu edhe nga ekspertët 
vendorë për çështje specifike, për shembull në lidhje me shëndetin ose sigurinë në punë, menaxhimin e mjedisit, menaxhimin e 
energjisë. Për Shëndetin dhe Sigurinë, Departamenti i Performancës së Grupit ESG është përgjegjës për zbatimin e auditimeve 
të brendshme si çdo vit ashtu edhe në periudha të zgjatura 3-vjeçare për të gjitha aspektet përkatëse të Shëndetit, Sigurisë dhe 
Mjedisit.

Auditimi vjetor i Grupit të Shëndetit dhe Sigurisë përfshin të gjithë funksionimin e fabrikës dhe kontraktorët e përhershëm 
gjithashtu. Fokusi është të sigurohet saktësia e procedurave H&S, integriteti i pajisjeve, projektet e reja etj.

•  Auditimi i Grupit TITAN 360
•  Vazhdimi i certifikatës ISO 45001:2018 (OHSAS).

Pas planit të veprimit të SH&S, inspektimi i brendshëm dhe auditimet u fokusuan në:  
Procedurat e izolimit të burimeve të energjisë Lototo, proceset e shmangura të hetimit, aktivitetet e shpërthimit, hapësirat e 
kufizuara, intervista e punonjësve në lidhje me njohuritë e tyre, procedurat e bluarjes së karburantit të ngurtë, gatishmëria për 
emergjenca si stërvitjet për shuarjen e zjarrit, mjetet e transportit, ndërrimi i turneve, aplikimi për lejet e punës. 

ANTEA Cement është Çertifikuar sipas ISO 45001:2018 deri në Korrik 2021 dhe tashmë ka përshtatur të gjitha Procedurat e Shëndetit 
dhe Sigurisë me Standardin e ri.
E fundit, por jo më pak e rëndësishme për auditimet, në nivel vendi, Autoritetet Kompetente bëjnë kontrolle të rregullta ku nuk ka 
mospërputhje apo gjoba lidhur me mospërputhshmërinë e operacioneve të ANTEA me Inspektoratin e Punës, mjedisin nga Agjencia 
Kombëtare e Mjedisit, shfrytëzimin e minierave nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Autoritetin Kombëtar për Sigurinë 
dhe Emergjencën në Miniera ,lidhur me aktivitetet minerare ose ligjet e konkurrencës. Autoritetet e Shëndetit Publik Vendor kryejnë 
një inspektim vjetor duke monitoruar pajtueshmërinë ligjore në lidhje me legjislacionin shëndetësor. Përveç kësaj, inspektori lokal i 
zjarrfikësve kryen një inspektim vjetor për të siguruar që të gjitha mjetet zjarrfikëse të ANTEA janë plotësisht funksionale. 
Përveç inspektimeve të autoriteteve, auditimet periodike kryhen brenda vendit nga Zyra Qendrore e Grupit TITAN. Në lidhje me SH&S 
janë kryer katër (4) auditime nga Drejtori i Grupit për Shëndetin në Punë, Sigurinë dhe Mjedisin dhe Drejtori Rajonal i H&S SEE & Turqi. 
Në total, 89 veprime u propozuan për përmirësim, duke përfshirë sistemin e menaxhimit të H&S, pajisjet e fabrikës dhe funksionimin e 
fabrikës. 
Kontrollet periodike kryhen nga palë të treta dhe ANTEA Cement rezultoi në përputhje me kërkesat standarde. 

Takimet e Komitetit Qendror të SH&S dhe SH&S të fabrikës u mbajtën rregullisht, për të monitoruar çështjet e SH&S, për të planifikuar 
dhe koordinuar veprimet e nevojshme veçanërisht në lidhje me COVID-19. Rezultatet e pritshme janë arritur duke përmbushur 90% të 
objektivave të Shëndetit dhe Sigurisë 2021.  

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

Menaxhimi i rrezikut

Auditimet e ANTEA-s 

Bordi Drejtues është përgjegjës për të mbikëqyrur rezultatet e një procesi sistematik të vlerësimit të rrezikut që mbulon 
rreziqet dhe mundësitë financiare, sociale dhe mjedisore. Rreziqet identifikohen dhe adresohen çdo ditë në nivele të 
ndryshme në organizatë, sipas natyrës të secilit rrezik. 
Qasja e ANTEA për Menaxhimin e Rrezikut fokusohet në identifikimin e rreziqeve dhe përdorimin e praktikave të menaxhimit 
që do të trajtojnë në mënyrë efektive rrezikun dhe do të sigurojnë përafrimin e politikave, praktikave dhe sistemeve të 
menaxhimit në të gjithë Grupin. Bordi ka përgjegjësinë e përgjithshme për të përcaktuar natyrën dhe shtrirjen e rreziqeve 
kryesore që Shoqëria është e gatshme të marrë përsipër në arritjen e objektivave strategjike të Grupit, ndërsa 
përgjegjësia për të monitoruar efektivitetin e sistemeve të menaxhimit të rrezikut dhe kontrollit të brendshëm të ANTEA i 
delegohet nga Bordi Komitetit të Auditimit dhe Rrezikut. 

Që nga dhjetori i vitit 2018, ANTEA vepron plotësisht në përputhje me “Rregulloren e re të Unifikuar për procedurën e hetimit 
administrativ për sinjalizimin, mbrojtjen e konfidencialitetit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe mbrojtjen nga hakmarrja” në 
zbatim të ligjit nr.60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”. Në vitin 2019, një politikë e re e Grupit për sinjalizimin 
u finalizua dhe u zbatua nga ANTEA për të mbrojtur hyrjen në mekanizmat e pavarur dhe të sigurt të raportimit anonim të 
incidenteve për hetime të mëtejshme.  

Politikat tona, sistemet e menaxhimit dhe masat për adresimin dhe kontrollin e duhur të rreziqeve, ndër të 
tjera përfshijnë:

 • Auditim të brendshëm dhe të sistemeve në përputhje me kërkesat aktuale të sistemeve të menaxhimit
 • Trajnim për Kodin e Sjelljes për zbatimin e masave anti-korrupsion
 • Krijimin e komiteteve të ndryshme në shoqëri për adresimin e sfidave dhe çështjeve të ndryshme
 • Mirëmbajtjen e komunikimit me punonjësit dhe palët e tjera të interesit 
 • Kryerjen, lehtësimin dhe monitorimin e angazhimit me komunitetin lokal

Mekanizmat e zgjidhjes se ankesave dhe ankesat nga palët e jashtme të interesit

Sistemet e Menaxhimit

Që nga fillimi i funksionimit të saj, ANTEA kishte në funksion një mekanizëm ankesash për punonjësit e saj, duke vënë në dispozicion 
jo vetëm për punonjësit tanë një mekanizëm të sigurt për të raportuar shqetësimet dhe ankesat. Në fillim të vitit 2020, u lançua një 
platformë në të gjithë Grupin (Pika Etike) për të lehtësuar aksesin e të gjithë punonjësve tanë në mekanizmin e ri të Ankesave që 
funksionon në nivel Grupi. 

ANTEA ka zhvilluar një procedurë në lidhje me ankesat nga palët e jashtme të interesit. Banka e të dhënave CSR e Grupit TITAN, një 
sistem për mbledhjen e të dhënave, përdoret rregullisht për të regjistruar dhe raportuar çdo vit për të gjitha Njësitë e Biznesit ankesat 
e ndryshme të ngritura nga palët e interesit në nivel vendor, qoftë nga individë, qoftë nga përfaqësues të komunitetit, OJQ apo të tjerë. 

Dialogu konstruktiv i vazhdueshëm me palët e interesit të ANTEA, në të gjitha nivelet - nivel kombëtar dhe lokal - mundëson zbatimin 
e strategjisë sonë afatgjatë të qëndrueshmërisë dhe fuqizon bashkëpunimin për çështjet materiale të trajtuara nga palët e interesit.

Që nga fillimi i funksionimit të saj, ANTEA ka zhvilluar dhe zbatuar sisteme të menaxhimit të integruar të pavarur të certifikuar. Ato 
përbëhen nga Sistemi i menaxhimit të cilësisë ISO 9001, ISO 14001:2015 për Sistemin e Menaxhimit Mjedisor, ISO 45001:2018 (OHSAS) 
për Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, SA8000:2014 për Standardin e Përgjegjësisë Sociale. SA8000 inkurajon 
organizatat që të zhvillojnë, mirëmbajnë dhe zbatojnë praktika të pranueshme shoqërore në vendin e punës.

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

Sistemet e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (HRMS) përmirësojnë performancën e burimeve njerëzore dhe aftësinë për të menaxhuar 
burimet njerëzore në mënyrë më efikase. janë propozuar disa module të Sistemit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (HRMS) 
për të digjitalizuar procese të ndryshme të burimeve njerëzore, duke përfshirë qendrën e punonjësve, menaxhimin e performancës, 
planifikimin e vazhdimësisë, sistemin e menaxhimit të të mësuarit, modulin e kompensimit, rekrutimin dhe fillimin e punës. 

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

SA8000:2014  që mbulon të gjitha të drejtat kryesore 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. 
Nëpërmjet standardit SA8000, ne po sigurojmë që ANTEA të përmbushë të gjitha kërkesat standarde për të menaxhuar marrëdhëniet 
e punës sipas standardeve ndërkombëtare. Ne monitorojmë dhe ndihmojmë kontraktorët tanë në përmbushjen e detyrimeve të tyre për 
të drejtat e njeriut. Secili nga kontraktorët tanë inspektohet edhe për kërkesat që lidhen me mos angazhimin e punës për fëmijë, pasi 
ANTEA është tepër e ndjeshme dhe fokuson shumicën e kontrolleve të saj tek dokumentacioni i moshës. Po merren në pyetje kontraktorë 
të rëndësishëm për kërkesën e punës së detyruar dhe të detyrueshme, ku monitorohet orari i punës, shpërblimi dhe pagesat e kontributeve 
të sigurimit. Shoqëria promovon në mënyrë aktive lirinë e shoqatës së punonjësve, jo vetëm duke krijuar sindikatat e saj të punonjësve, 
por edhe duke shkuar përtej kërkesave ligjore, duke aplikuar standardin e punës SA8000, ku përfaqësuesit e punëtorëve mund të kenë 
akses në nivelet e menaxhimit. Kryetari i Sindikatës dhe përfaqësuesit e punonjësve mund të diskutojnë lirisht me stafin drejtues për çdo 
çështje të mundshme lidhur me detyrimet, përmirësimet dhe sugjerimet rreth shëndetit dhe sigurisë, si dhe çdo temë tjetër që prek kushtet 
e punës së punonjësve. ANTEA auditohet nga një auditues i pavarur Eurocert dy herë në vit, duke garantuar zbatimin dhe monitorimin 
korrekt të standardit të mësipërm. Antea është ri-certifikuar sipas standardit SA8000 në dhjetor 2021.

ISO 9001:2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë synon të ketë si objektiv final zbatimin e parimeve të cilësisë totale në të gjitha 
veprimtaritë e Shoqërisë. Përvoja e klientëve përmes komunikimit efektiv dhe komenteve mbi kërkesat dhe ankesat e tyre është një nga 
objektivat kryesore të Shoqërisë. Gama e zbatimit të Sistemit të Cilësisë së Shoqërisë shtrihet në të gjithë faktorët që kontribuojnë në 
veprimtaritë e Shoqërisë (personeli, pajisjet, materialet), duke përfshirë të gjithë furnizuesit e saj, duke synuar krijimin e marrëdhënieve 
reciproke të dobishme midis tyre dhe Shoqërisë.

ISO 14001:2015 për Sistemin e Menaxhimit Mjedisor që mbulon dhe mbikëqyr të gjitha aspektet mjedisore. Sistemi përfshin 
shkarkimet në ajër, guroret, peizazhet, ujërat nëntokësore, puset dhe mbetjet ujore, mbetjet e lëngshme dhe të ngurta, burimet natyrore 
dhe konsumin e energjisë, zhurmën, etj. Ne synojmë të promovojmë qëndrime dhe sjellje të përgjegjshme ndaj mjedisit për të gjithë 
punonjësit dhe të inkurajojmë furnizuesit, klientët dhe bashkëpunëtorët e tjerë të biznesit që të përvetësojnë praktika të ngjashme.

ISO 45001:2018 (OHSAS) Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ofron një kuadër për menaxhimin efikas të 
OH&S, duke përfshirë të gjitha aspektet e menaxhimit të rrezikut dhe përputhshmërisë ligjore. Sistemi trajton shëndetin dhe sigurinë në 
punë dhe jo ndonjë çështje specifike të sigurisë së produktit.
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Me angazhimet ambicioze Mjedisore, Sociale dhe 
Qeverisëse (ESG) për vitin 2025 dhe më tej si pjesë e 
Grupit TITAN, ANTEA Cement dëshmon përkushtimin 
e saj të vazhdueshëm ndaj qëndrueshmërisë dhe 
krijimit të vlerës për të gjithë. Objektivat e Titan ESG 
përqendrohen në katër shtylla: Dekarbonizimi dhe 
digjitalizimi; Mjedisi i punës që të ndihmon të rritesh; 
Ndikimi pozitiv lokal; dhe Burime të përgjegjshme, të 
gjitha të mbështetura nga mirëqeverisja, transparenca 
dhe etika e biznesit. Në seksionin e rishikimit të 
performancës ESG të raportit të Menaxhimit, ne 
ofrojmë një përmbledhje të detajuar të performancës 
sonë vjetore dhe progresit drejt përmbushjes së 
objektivave tona ESG. Në vitin 2021 ne promovuam një 
kulturën e besimit, transparencës dhe llogaridhënies, 
e cila është thelbësore për ruajtjen e mirëqeverisjes 
dhe integritetit. Ne jemi të përkushtuar të zbatojmë 
dhe të monitorojmë performancën tonë të ESG, me 
përdorimin e standardeve globale dhe specifike 
të qëndrueshmërisë për sektorin, si dhe me 
komunikimin transparent mbi ecurinë me palët tona 
të interesit. 

Për secilën prej çështjeve materiale të identifikuara 
për ANTEA dhe palët e interesit, ne paraqesim bazat 
mbi të cilat kemi ndërtuar dhe përshkruajmë qasjen 
tonë të menaxhimit për adresimin e tyre, duke 
theksuar arritjet e rëndësishme të regjistruara gjatë 

gjithë vitit. Qëndrueshmëria po merr gjithnjë e më 
shumë rëndësi për ANTEA-n dhe strategjia e saj është 
thelbësore që sot të jemi konkurrues dhe të nxisim 
jetëgjatësinë e saj. Në bashkëpunim me të gjithë palët 
e interesit përkatëse, autoritetet lokale, rregullatorët, 
komunitetet, partnerët e biznesit dhe klientët, ANTEA 
po kontribuon në industrinë e çimentos me qasje 
novatore për qëndrueshmërinë e biznesit.

Në vitin 2021, ndryshimet klimatike mbetën padyshim 
një nga sfidat kryesore dhe çështjet kritike për 
sektorin, ndërsa ne jemi të përkushtuar të luajmë 
rolin tonë për një të ardhme neutrale ndaj karbonit 
duke reduktuar shkarkimet e CO2. Menaxhimi 
dhe zhvillimi i punonjësve, shëndeti dhe siguria në 
punë, qëndrueshmëria e komuniteteve, menaxhimi 
i mjedisit kanë qënë në krye të listës së çështjeve 
materiale të ANTEA. Në vitin 2021, kujdesi për 
punonjësit tanë, ruajtja e shëndetit dhe mirëqënies 
së njerëzve tanë, pajisja e tyre me aftësitë për të 
qenë të suksesshëm në një mjedis të larmishëm dhe 
gjithëpërfshirës ka qenë një angazhim i qëndrueshëm 
për shoqërinë tonë. Ne jemi të sigurt për modelin tonë 
të biznesit dhe po trajtojmë në mënyrë efektive sfidat 
kritike, si p.sh. situata e pandemisë së COVID-19, duke 
luajtur rolin tonë për ndërtimin e një të ardhmeje më 
të mirë dhe të qëndrueshme së bashku.

Përmbledhje e performancës ESG
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Duke ndjekur politikën e Grupit Titan, ANTEA 
Cement është e angazhuar të mbajë rritjen e 
temperaturës mesatare globale poshtë 2°C, dhe 
mundësisht 1.5°C sipër niveleve para-industriale 
sipas qëllimit të Marrëveshjes së Parisit COP21, 
dhe Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të 
OKB 2030. Shoqëria mbështet gjithashtu vizionin e 
Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane për neutralitetin 
e karbonit deri në vitin 2050 dhe miraton Ambicien 
Klimatike të Shoqatës Globale të Çimentos dhe 
Betonit (GCCA), përpjekje të përbashkëta të 
industrisë së çimentos drejt neutralitetit të karbonit. 
Për më tepër, Grupi TITAN nënshkroi Angazhimin 
për “Ambicien e Biznesit për 1.5°C”, një fushatë 
globale e cila drejtohet nga Nisma e Objektivave 
të Bazuara në Shkencë (SBTi), duke iu bashkuar 
një numri shoqërish lider globale të cilat janë të 

angazhuara të mbajnë ngrohjen globale me 1.5°C 
dhe të arrijnë zero shkarkime neto deri në 2050. 
Në vitin 2021, GCCA prezantoi “Të ardhmen 
konkrete”, udhërrëfyesin e industrisë për beton zero-
neto, që do të udhëzojë të gjithë anëtarët e GCCA 
përmes procesit të dekabornizimit, një udhëtim i cili 
ka nisur tashmë tek TITAN me objektiva ambicioze 
dhe të bazuara në shkencë dhe veprime konkrete 
përgjatë gjithë rajoneve dhe operacioneve tona.
Antea Cement aspiron të reduktojë shkarkimet 
e karbonit me përdorimin e lëndëve djegëse 
alternative, përpjekjet për efikasitetin e energjisë, 
prodhimin e produkteve me nivel të ulët karboni, 
dhe duke miratuar zgjidhje dhe teknologji novatore. 
Kemi planifikuar të ndryshojmë llojet e çimentos në 
2022 dhe reduktimi i pritshëm për CO2 do të jetë 5% 
çdo vit.

Përdorimi në rritje i lëndëve djegëse me karbon 
të ulët  që zëvendësojnë lëndët djegëse fosile të 
paripërtëritshme, është pika kyçe që i nevojitet TITAN 
për të arritur objektivat e dekarbonizimit. Përpunimi 
i përbashkët kontribuon në mbrojtjen  e burimeve 
natyrore, reduktimin e shkarkimeve të CO2, dhe 
konkurrencën e gjatë të industrisë së çimentos teksa 
ofron një zgjidhje për ekonominë qarkulluese me 
kosto të ulët për shoqërinë.
Shoqëria është e angazhuar të përdorë lëndë 
djegëse alternative, ka një leje mjedisore të posaçme 
dhe është e gatshme të bëjë investime të tjera 
për instalime të reja, por sasitë e disponueshme të 
lëndëve djegëse alternative në vend janë të pakta ose 
inekzistente dhe për këtë arsye përdorimi lëndëve 
djegëse alternative ka qenë i papërfillshëm. Për më 
tepër, importi i lendeve djegese alternative (RDF/SRF) 
në vendin tonë është i ndaluar që nga viti 2014.
Për të lehtësuar mundësinë e prodhimit të lëndëve 

djegëse alternative në vendin tonë dhe përdorimin 
e tyre në fabrike, ne kemi marrë pjesë në një 
projekt te perbashket me Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) qe 
eshte i specializua në këtë fushë dhe  janë te 
përfshirë bizneset lokale, autoritetet vendore dhe 
qendrore dhe palët e tjera të interesit (OJQ-të, 
komuniteti lokal, universitetet, etj.) Duke u bazuar 
ne  përvojën e vendeve te tjera, si në Evropë ashtu 
dhe në kontinente të tjera, ne u kemi propozuar 
autoriteteve përkatëse  te perfshijne ne Planet dhe 
Strategjite e Menaxhimit te Mbetjeve  ndertimin 
e impianteve te trajtimit bilogjik dhe mekanik ne 
Shqiperi.  Këto impiante mund të kontribuojnë  në 
rritjen e riciklimit, uljen e depozitimit te mbetjeve 
ne landfille dhe sigurimin e disponueshmërisë së 
lëndëve djegëse alternative, duke ofruar një zgjidhje 
për çështjet kritike mjedisore të mbetjeve të ngurta 
bashkiake (MSW). 

Çështjet materiale të ANTEA në lidhje me Zonat e Fokusit të Grupit TITAN: 

De-karbonizimi dhe Dixhitalizimi 

Ndryshimi i klimës dhe energjia

Risi e modelit të biznesit

» 
» 

Mjedis pune që të ndihmon të rritesh 

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

Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i vazhdueshëm dhe mirëqënia

» 
» 

Ndikim pozitiv lokal

Menaxhimi i mjedisit

Mbështetja e mirëqenies së komuniteteve tona lokale

Marrëdhëniet  dhe angazhimi i palëve të interesit 

» 
» 
» 

Shfrytëzim i përgjegjshëm i burimeve

Zinxhir i furnizimit i qëndrueshëm, i përgjegjshëm dhe i besueshëm 

Kënaqësia e konsumatorit

» 
» 

Lëndët djegëse alternative (Përpunimi i përbashkët)

Në 2021, Objekti 1 i shkarkimeve specifike neto pati një rritje të vogël, duke arritur 646.8 kg për ton të 
produktit të çimentos, krahasuar me 640.4 kg për ton të produktit të çimentos në 2020, ndërsa raporti i 
klinker me çimenton ishte 77.7%.

Çështjet materiale: Ndryshimi i klimës dhe energjia

Objekti 1 i ANTEA, performanca e shkarkimeve të CO2 

Zonat e fokusit: De-karbonizimi dhe Dixhitalizimi
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PËRMBLEDHJE E PERFORMANCËS ESG

Udhërrëfyesi i dekarbonizimit deri në vitin 2030Efikasiteti i energjisë termike 

Çështja materiale: Risi e modelit të biznesit

Efikasiteti i energjisë, përdorimi i vetëdijshëm i 
lëndëve të para dhe lëndëve djegëse fosile dhe 
zëvendësimi i tyre me ato alternative, dhe vënia 
në zbatim e sistemeve efikase të menaxhimit të 
mbetjeve janë  tregues te vertetuar qe i shtojnë vlera 
zinxhirit të vlerave si dhe ofrimit të zgjidhjeve për 
menaxhimin e mbetjeve në një nivel lokal. ANTEA 
monitoron plotësisht konsumin e energjisë dhe 
efikasitetin e saj për të reduktuar gjurmët mjedisore 
dhe kostot e kufizimeve. Investimet përgjatë fazës 
së ndërtimit të fabrikes u kryen duke perzgjedhur 
pajisje që punojnë me  konsum te ulet energjie dhe 

Monitorimi i shkarkimeve të CO2 në zinxhirin tonë 
të furnizimit (Scope 3) është thelbësor për arritjen 
e ambicies afatgjatë të TITAN për beton neutral 
ndaj karbonit deri në vitin 2050. Në mesin e vitit 
2021, pas dy testeve pilot në Greqi dhe Serbi, duke 
ndjekur udhëzimet e Grupit Titan ne zhvilluam një 
ushtrim në shkallë të plotë për të matur shkarkimet 
indirekte. . Analiza jonë mbuloi 6 nga 15 kategoritë 
e shkarkimeve indirekte. Kategoritë e përzgjedhura, 
përkatësisht mallrat dhe shërbimet e blera, 
veprimtaritë e karburantit dhe energjisë, transporti 
dhe shpërndarja e produkteve te blera, udhëtimet e 
biznesit, udhëtimi i punonjësve dhe transporti dhe 
shpërndarja e produkteve te shitura , konsiderohen 
të rëndësishme për veprimtaritë e çimentos sipas 
analizës GCCA, me vetëm kater kategori prej tyre  
jane të detyrueshme. Shkarkimet në lidhje me 
transportin dhe shpërndarjen e produkteve te shitura   
u verifikuan dhe u zbuluan në mënyrë të pavarur për 
herë të parë në kontekstin e publikimit të raportit të 
dytë të CDP të Grupit Titan 2021. Shoqeria audituese 

Tek ANTEA kujdesemi për punonjësit tanë duke 
krijuar një kulturë gjithëpërfshirëse me mundësi të 
barabarta në mënyrë që të sigurojmë një mjedis pune 
që të mundëson të zhvillohesh. Për të mbështetur 
njerëzit në arritjen e qëllimeve të tyre, ANTEA 
menaxhon shumëllojshmërinë dhe përfshirjen si një 
faktor dallues i konkurrencës, tërheqjen e talenteve, 
që është kyçe për rritjen e qëndrueshme të ANTEA. 
Konteksti dhe mjedisi i punës, ndikojnë fort në sjelljen 
individuale, duke gjeneruar besim dhe duke rritur 
përfshirjen e punonjësve me ndikim të drejtpërdrejtë 
tek klientët dhe produktiviteti. Mbrojtja e njerëzve 
dhe operacioneve tona kundër COVID-19 mbeti një 
prioritet gjatë gjithë vitit 2021 si pjesë e angazhimeve të 
ESG 2025. Në bashkëpunim të ngushtë me ekspertët 
mjekësorë, në të gjitha ambientet u zbatuan plane 
veprimi për të vendosur masa mbrojtëse për njerëzit 
që punojnë në gurore, si për punonjësit ashtu edhe 
për kontraktorët, si dhe për të promovuar punën 
në distancë, aty ku është e mundur. Për më tepër, 
ne qëndruam pranë komuniteteve tona fqinje dhe 

Në vitin 2021, ne nisëm të shfrytëzojmë avantazhet 
e ofruara nga inovacioni i modelit të biznesit për tu 
sjellë dobi klientëve, punonjësve, furnitorëve dhe 
komuniteteve tona.
ANTEA vazhdoi angazhimin me palët e saj të 
interesit dhe kontributin në qëndrueshmërinë 
e komuniteteve lokale duke promovuar dialog 
të hapur dhe veprime bashkëpunuese me 
palët e interesit, si dhe duke zbatuar iniciativa 
të qëndrueshmërisë në përputhje me çështjet 
materiale për palët e interesit dhe OZHQ-të e OKB 
2030 në 100% të operacioneve të saj kryesore deri në 
vitin 2025.

duke menaxhuar  ne kete menyre efikasitetin e 
energjisë. 

Gjithashtu ne saj te perzgjedhjes se duhur te 
lendeve djegese, perdorimit te mineralizuesve 
dhe optimizimit te procesit  u arrit qe te kishim 
nje performance solide ne lidhje me konsumin e 
energjise termike.

Si rezultat, në vitin 2021, konsumi specifik termik  u 
reduktua në krahasim me vitin 2020 (764 kcal/kg 
klinker kundrejt  768.2 kcal/kg klinker).

ERM CVS rishikoi metodologjinë tonë për të siguruar 
që ajo është në përputhje me udhëzimet GCCA 
(Udhëzimet e Kontabilitetit dhe Raportimit të GHG 
Fusheveprimi 3 i Sektorit të Çimentos) si dhe me 
protokollin e GHG. Për më tepër, ERM CVS verifikoi 
shkarkimet tona indirekte, në të gjitha kategoritë e 
përzgjedhura, në 2021. Shkarkimet specifike indirekte 
ishin 59,86 kg CO₂ për ton produkt çimentoje, gjë 
që përfaqëson rreth 8,5% të shkarkimeve totale të  
efektit serë. Veprimtaritë e lidhura me karburantin 
janë kontribuuesi kryesor, që përbëjnë më shumë se 
55% të totalit të shkarkimeveIndirekte. Transporti dhe 
shpërndarja  e produkteve te shitura janë faktori i 
dytë më i rëndësishëm, duke kontribuar afërsisht me 
29.6% të totalit, ndërsa mallrat dhe shërbimet e blera 
janë kategoria e tretë më e rëndësishme, afërsisht 
8.7%. 
Shkarkimet e vitit 2021 do të shërbejnë si bazë dhe 
do të ndihmojnë ANTEA të identifikojë burimet 
kryesore të shkarkimeve të zinxhirit të saj të 
furnizimit. 

vepruam për të ndihmuar partnerët dhe kontraktorët 
vendas duke mbështetur biznesin e tyre. 

Mësimi, talenti dhe organizimi janë tre shtylla 
të rëndësishme ku grupi fokusohet në mënyrë 
që të sigurojë një mjedis pune angazhues dhe 
gjithëpërfshirës, menaxhim të drejtë dhe transparent 
të shpërblimeve dhe sisteme efektive të menaxhimit 
të burimeve njerëzore. Fokusi në të mësuarit inkurajon 
zhvillimin e programeve të përmirësimit të aftësive dhe 
rikualifikimit dhe forcon lidershipin, funksionalitetin, 
shëndetin dhe sigurinë, dekarbonizimin dhe aftësitë 
digjitale në të gjithë Grupin. Fokusi te talenti siguron 
tërheqjen, mbajtjen dhe zhvillimin e talentit të 
nevojshëm për të përmbushur nevojat strategjike 
të fuqisë punëtore të shoqërisë dhe përmbushjen 
e aspiratave të karrierës së punonjësve. Së fundi, 
fokusi në organizatë siguron që strukturat, proceset 
ndërsa rrjedhat e punës mundësojnë që talenti ynë të 
performojë.

Me synimin për të përmirësuar vazhdimisht 
ndikimin mjedisor të ANTEA, ne monitorojmë dhe 
raportojmë ndikimin mjedisor, duke vendosur 
gjithashtu objektiva për reduktimin e shkarkimeve 
në ajër, mbrojtjen e biodiversitetit, rehabilitimin e 
guroreve dhe menaxhimin dhe riciklimin e ujit.
ANTEA angazhohet në një proces afatgjatë me 
ekspertë dhe palë të interesit, në përputhje me 
politikën tonë mjedisore, duke kërkuar mënyra 
kuptimplota për të kuptuar nevojat e shoqërisë dhe 
për të kontribuar në një ndikim neto pozitiv lokal për 
komunitetet ku operojmë.

Në vitin 2021, shkarkimet specifike indirekte  ishin pothuajse në të njëjtin nivel krahasuar me vitin 2020, 
ndërsa konsumi specifik i energjisë elektrike  pati nje rritje te lehte , duke arritur në 93.5 kWh për ton 
çimento krahasuar me 92.2 kWh për ton çimento në vitin 2020. 

Fusheveprimi 2 Performanca e shkarkimeve indirekte  te CO2

Fusheveprimi 3 Performanca e shkarkimeve indirekte të CO2 

Në korrik 2021, paralelisht me validimine objektivave të Grupit per shkarkimet e CO2 nga Nisma e 
Objektivave të Bazuara në Shkencë (SBTi), filloi nje ushtrim i brendshem  në mënyrë që të krijohet  një 
udhërrëfyes i detajuar i fusheveprimit 1 mbi dekarbonizimin deri në vitin 2030, duke mbuluar të gjithe 
mjetet  tradicionale të reduktimit: 

Reduktimi i përmbajtjes së klinkerit në produktin përfundimtar (raporti klinker-
çimento)

Rritja e shkallës së zëvendësimit termik të lëndëve djegëse fosile konvencionale me 
lëndë djegëse alternative 

Reduktimi i konsumit specifik të nxehtësisë përmes optimizimit të procesit dhe 
përmirësimeve në efikasitetin e energjisë

Zona e fokusit: Ambient pune që mundëson zhvillimin

Treguesit e performancës për zbutjen e ndryshimeve klimatike 
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Garantimi i shëndetit dhe sigurisë, si dhe parandalimi 
i aksidenteve në punë është prioritet kryesor për 
ANTEA. Ne po përmirësojmë sistemet tona të 
parandalimit të aksidenteve dhe promovimit të 
shëndetit në të gjitha operacionet e prodhimit dhe 
shpërndarjes, duke u udhëhequr nga politika e 
Grupit për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë, e cila 
parashikon një mjedis pune që garanton shëndetin 
dhe sigurinë e punonjësve, kontraktorëve dhe palëve 
të treta.
Proceset për çertifikimin e shëndetit dhe sigurisë, 
auditimit në gurore dhe hetimit të incidenteve luajnë 
një rol në uljen e rreziqeve në vendin e punës dhe 
përmirësimin e sjelljes së sigurisë.
Në vitin 2021 ANTEA u certifikua me Sistemin e 
Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ISO 
45001:2018 duke ofruar një strukturë për menaxhimin 
efektiv të OH&S, që përfshin të gjitha aspektet e 
menaxhimit të rrezikut dhe përputhshmërisë ligjore. 
Sistemi trajton shëndetin dhe sigurinë në punë dhe 
jo ndonjë çështje specifike të sigurisë së produktit.

Përsosmëria në fushën e shëndetit dhe sigurisë është 
fokusi i operacioneve dhe veprimtarive të ANTEA. 
Shoqëria ka vënë në zbatim politika dhe procedura 
të detajuara për të identifikuar vazhdimisht rreziqet 
në vendin e punës, për të vlerësuar rreziqet dhe për 
të promovuar më tej Shëndetin dhe Sigurinë, duke 
përfshirë mbulimin nga një numër të mjaftueshëm 
inxhinierësh sigurie në të gjitha njësitë e prodhimit, 
duke treguar maturi dhe përkushtim të fortë ndaj 
veprimtarive të Shëndetit dhe Sigurisë. 

Vëmendje e veçantë i kushtohet trajnimit dhe rritjes 
së ndërgjegjësimit për sigurinë, si dhe zbatimit 
të rreptë të sistemeve dhe proceseve të sigurisë. 
Monitorimi shëndetësor i punonjësve kryhet në 
intervale të rregullta. ANTEA auditohet rregullisht 
nga specialistët e sigurisë së Grupit, paralelisht me 
të gjitha masat e tjera parandaluese. Në vitin 2021 u 
kryen më shumë se 141 auditime (të brendshme dhe 
të jashtme) në fabrikën tonë të çimentos.
Auditimet e shëndetit dhe sigurisë kryhen rregullisht 
në të gjitha departamentet e fabrikës, ofruesit e 
palëve të treta dhe objektet e kontraktorëve. Siguria, 
sjelljet dhe procedurat vlerësohen, si dhe bëhen 
rekomandime specifike. Stafi drejtues i fabrikave 
zbaton këto rekomandime, si dhe ato që rrjedhin nga 
hetimi i aksidenteve dhe incidenteve të shmangura. 
Në vitin 2021, nuk u regjistrua asnjë humbje 
jete për punonjësit tanë, si dhe për punonjësit e 
kontraktorëve dhe  palët e treta. Frekuenca e  kohës 
së humbur nga dëmtimet(LTIFR) për personelin tonë 
ishte 2.90.  LTIFR e kontraktorëve është ulur pak, nga 
4,72 në 2,02. Humbje jete nuk ka pasur.
Pavarësisht sfidave të vazhdueshme të paraqitura 
nga pandemia, numri mesatar i orëve të trajnimit për 
person si për punonjësit ashtu edhe për kontraktorët 
u rrit gjatë  vitit 2021, pavarësisht sfidave të 
vazhdueshme të paraqitura nga pandemia. Trajnimet 

Objektivat dhe strategjia jonë qeverisëse mbështeten 
në performancën dhe zhvillimin e njerëzve tanë, si 
pjesë e Grupit udhëheqës multi rajonal TITAN në 
industrinë e çimentos dhe fokusi i kryesor është 
tërheqja, mbajtja dhe motivimi i punonjësve.
Angazhimi i punonjësve tanë është një proces i 
vazhdueshëm për ANTEA, i cili përfshin komente 
në mënyra të strukturuara dhe të organizuara, 
nëpërmjet anketave në të gjithë grupin, grupeve të 
fokusuara dhe anketave lokale. Në 2021, ne vazhduam 
të zbatonim planet e veprimit që u hartuan për 
të adresuar rezultatet e Anketës së Angazhimit të 
Punonjësve 2019. Si rezultat, u prezantuan një sërë 
iniciativash, nga komunikimet më të shpeshta të 
punonjësve mbi prioritetet strategjike dhe fokusi në 
shëndetin dhe mirëqenien e punonjësve, lehtësimi 
i proceseve të punës, programet e fokusuara të 
zhvillimit dhe përmirësimi i mjeteve dhe proceseve 
lokale të komunikimit. 
Numri i punonjësve të ANTEA në fund të vitit 
2021 arriti në 190 persona. Shkalla e qarkullimit të 
punonjësve ANTEA ishte 6.8%. Në vitin 2021, 75 
punonjës (39% e fuqisë sonë punëtore) morën pjesë 
në rishikimet vjetore të performancës. Sistemet 
e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (HRMS) na 
erdhën në ndihmë me përdorimin e të dhënave dhe 
menaxhimin në mënyrë efektive të gjitha proceseve 
kyçe gjatë ciklit jetësor të punonjësve, duke nisur 
nga përvetësimi i talenteve deri te menaxhimi i 
performancës, mësimi dhe zhvillimi, planifikimi i 
karrierës dhe menaxhimi i shpërblimeve. Sistemi 
hapi rrugën drejt një mënyre të standardizuar 
të punës dhe garantimit të harmonizimit në 
proceset e Menaxhimit të Talenteve, gjë që solli 
integrim të pandërprerë, informim dhe inkurajim të 
bashkëpunimit.
Ne investojmë në përmirësimin e aftësive të njerëzve 
tanë dhe ndërtimin e aftësive të nevojshme për 
rritjen afatgjatë të organizatës sonë. Mundësitë e reja 

çështjet e H&S dhe për të planifikuar dhe 
koordinuar veprimet e nevojshme.
Ne vazhduam të punojmë për Shëndetin dhe 
Sigurinë si ekip dhe me përmbushjen e objektivave 
të Shëndetit dhe Sigurisë 2021 me 90% , arritëm 
rezultatet e pritura.

Në vitin 2021, nuk ka pasur humbje jete të punonjësve 
të drejtpërdrejtë apo kontraktorëve. Fatkeqësisht, 
ka pasur një (1) Kohë të humbur nga dëmtimet(LTI) 
në mesin e personelit të punësuar në mënyrë 
drejtpërdrejtë të regjistruar në vitin 2021, dhe ka pasur 
një (1) LTI të regjistruar për kontraktorët.
  
Është vlerësuar gatishmëria për emergjenca dhe ka 
disa shërbime në dispozicion që ofrojnë ndihmën 
e parë ose shuarjen e zjarrit, me një plan për 
përmirësimin e hapësirës së kufizuar dhe punën në 

javore dhe ato shtesë për tema të reja janë një proces 
i vazhdueshëm për punonjësit dhe kontraktorët e 
ANTEA-s.

Në vitin 2021, përpjekja për të ruajtur ndërgjegjësimin 
mbi sigurinë në lidhje me detyrat dhe rreziqet 
specifike vazhdoi duke u përqendruar në punën 
e sigurt në shkarkimin e kamionëve me silo. 
Departamenti i Shëndetit dhe Sigurisë së fabrikës  i 
dha përparësi sigurisë gjatë shkarkimit të kamionëve 
me silo. Kjo u realizua me asistencën e Grupit HSE, 
i cili krijoi një udhëzues të detajuar auditimi që 
mbulonte si shkarkimin kamionit me silo ashtu edhe 
instalimin pritës. Grupi gjithashtu ofroi trajnime 
rifreskuese në Analizën e shkaqeve rrënjësore, një 
mjet i vlefshëm për hetimin e incidentit. Programi 
i Grupit Next Step, i cili u prezantua në rajonin tonë 
synon përmirësimin dhe ruajtjen e performancës 
së sigurisë. Ne hartuam module trajnimi bazuar 
në analizën GAP të mbikëqyrësve tanë për të 
përmbushur nevojat specifike të secilit punonjës.

Fjala kyçe e përsosmërisë në rrethanat e pandemisë 
COVID-19 ishte angazhimi ynë për t’ia dalë mbanë, të 
cilin e realizuam me bashkëpunimin e autoriteteve 
përgjegjëse teksa menaxhonim situatën.
 Ne iu përgjigjëm siç duhet përshtatjes së shpejtë 
në mënyrën se si njerëzit jetojnë, sillen, veprojnë dhe 
qasen. Bazuar në kufizimet e autoritetit, niveli më 
i lartë i përgjegjësisë mori vendimet e nevojshme 
në lidhje me veprimtaritë e funksionimit dhe 
mirëmbajtjes. Menaxhimi i Fabrikave mori gjithashtu 
masa të tjera parandaluese për të minimizuar 
ndikimin gjatë operacioneve të përditshme dhe në të 
ardhmen e afërt.
Komunikimet e përditshme me punonjësit 
dhe kontraktorët ishin ndër veprimet e para të 
rëndësishme të ndërmarra për të reduktuar ndikimin 
e pasigurisë së shkaktuar nga situata e pandemisë. 
ANTEA bashkëpunoi ngushtë me autoritetet 
qeveritare dhe qendrat shëndetësore. Për më tepër, 
komunikua rregullisht me grupin e task forcës së 
epidemiologjisë. 

 ANTEA Cement, si një nga njësitë më të mëdha 
të biznesit në rajon, ka vazhduar të mbështesë 
komunitetin dhe autoritetet lokale. Ky  bashkëpunim 
me ta mbetet shumë  i rëndësishëm. Edhe në vitin 
2021, autoritetet njohën ANTEA Cement si shembullin 
më të mirë të vazhdimësisë dhe seriozitetit në 
angazhimin e saj.
Ne siguruam me sukses vazhdimësinë e biznesit tonë 
në vitin 2021 si rezultat i përkushtimit, angazhimit dhe 
bashkëpunimit. Testet serologjike dhe PCR iu erdhën 
në ndihmë mjekëve për të gjurmuar rastet e reja dhe 
përcaktimin e përhapjes së Variantit të ri Omicron.

Objektivat vjetore u arritën Pavarësisht Covid-19. 
Takime të rregullta të Komitetit Qendror të SH&S 
dhe të Fabrikës SH&S u mbajtën për të monitoruar 

përmes digjitalizimit të proceseve dhe zgjerimit të 
veprimtarive në funksion të zbatimit të objektivave 
tona për de-karbonizimin dhe qëndrueshmërinë 
ofrojnë fusha të reja për të investuar në rikualifikimin 
dhe aftësimin e punonjësve tanë, por edhe të të rinjve 
në vend.

Në krahasim me vitin 2020, gjatë vitit 2021 u zhvilluan 
më shumë orë trajnimi virtual, të cilat korrespondojnë 
me kurse të ndryshme. Kurset e e-learning që u 
zhvilluan nga grupi TITAN u vunë në zbatim për 
të konsoliduar njohuritë e brendshme praktike 
dhe të avancuara. Këto kurse synojnë gjithashtu 
të përmirësojnë funksionimin e fabrikës sonë të 
çimentos, duke sjellë përdorimin më të qëndrueshëm 
të burimeve natyrore, kursimeve të konsiderueshme 
të karburantit dhe performancë të përmirësuar dhe 
të qëndrueshme të produktit. 
Në vitin 2021, në vijim të Planit të Veprimit për 
Angazhimin e Punonjësve, Akademia e Lidershipit 
ANTEA II, u vu në veprim për punonjësit që marrin 
pjesë në rishikimet vjetore të performancës. 
Akademia e Lidershipit ANTEA II është e fokusuar në 
aftësitë dhe sjelljet e lidershipit dhe do të vazhdojë 
përgjatë vitit 2022.

Numri mesatar i orëve të trajnimit është 5416 dhe 
raporti ishte afërsisht 29 orë për punonjës. Investimi 
për trajnim për punonjës arriti 205 euro. Shumica 
e orëve të trajnimit në 2021 ishin të përqendruara 
tek Shëndeti dhe Siguria, Njohuritë teknike dhe 
Përputhshmëria. Programe të ndryshme zhvillimi 
dhe kurse mësimi iu vunë në dispozicion punonjësve 
për të kuptuar më mirë kontekstin e secilës politikë, 
për të mbështetur shpërndarjen e tyre të mëtejshme 
dhe për të ndjekur shkallën e pjesëmarrjes në mësim. 
Nëpërmjet veprimeve të saj ANTEA është e gatshme 
të ofrojë trajnime cilësore, me në fokus rritjen e 
kërkesës për aftësi për të gjithë punonjësit. Liria 

lartësinë e shpëtimit emergjent të planifikuar për 
vitin 2022. 

Vlerësimi i mangësive u përfundua me sukses në 
bashkëpunim me të gjitha departamentet dhe ne 
hodhëm hapin tjetër duke ofruar seanca trajnimi për 
të gjithë personelin e fabrikës sonë.

Një prioritet i caktuar për ANTEA janë kushtet e 
sigurta të punës mes punonjësve të kontraktorëve, 
veçanërisht në kushtet e jashtëzakonshme që 
shkaktoi situata e COVID-19. ANTEA iu përgjigj sfidave 
përmes disa masave, duke përfshirë promovimin e 
distancimit social, rritjen e standardeve të higjienës, 
vënien e maskës me detyrim, ofrimin e PCR 
dhe testimin e shpejtë. Përveç kësaj, mbështetja 
mjekësore dhe fiziologjike u ofrua nga ekspertë ose 
programe të kujdesit shëndetësor.

Çështja materiale: Ambient i sigurt dhe i shëndetshëm pune për punonjësit dhe partnerët tanë të biznesit

Çështja materiale: Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i vazhdueshëm dhe mirëqenia
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Çështja materiale: Menaxhimi i mjedisit

e organizimit është pjesë e të drejtave të njeriut 
dhe të punës që respektohen gjatë operacioneve 
tona. Takimet standarde midis stafit drejtues 
dhe përfaqësuesve të zgjedhur të sindikatës së 
punonjësve organizohen çdo vit ose në çfarëdo lloj 
rasti në mënyrë që të diskutohen propozimet nga 
të dy sheshet dhe veçanërisht çështjet në lidhje 
me shëndetin dhe sigurinë, pagat dhe përfitimet, 
çështjet e marrëveshjeve kolektive dhe çështje të 
tjera të punonjësve.

Në 2021, përqindja e punonjësve të janë pjesë e 
sindikatave nuk ka ndryshuar.

Tek ANTEA, ne kemi krijuar një mjedis ku vlerësohet 
çdokush që ndihet ndryshe dhe secilit i jepet 
mundësia të gjejë botën ku përket. Gjatë 2021, kemi 
vënë re përfitimet e një vendi pune të larmishëm 
dhe gjithëpërfshirës, gjë që ka rezultuar në përqindje 

më të lartë të punonjësve që zgjedhin të vazhdojnë 
punën pranë nesh dhe gatishmëri më të madhe për 
risi. Një kulturë gjithëpërfshirëse në vendin e punës 
na shërbeu që të tërheqim një grup të ndryshëm 
talentesh dhe gjithashtu t’i mbanim ato pranë nesh. 
Objektivat specifike për të rritur pjesëmarrjen e 
grave në shoqëri u vendosën pas identifikimit të 
barazisë, shumëllojshmërisë dhe përfshirjes si çështje 
materiale për 2020-2025. Në fund të vitit 2021, ANTEA 
kishte 17 femra të punësuara, të cilat përbënin 8,9% 
të numrit total të punonjësve. Ndërkohë përqindja e 
grave në menaxhim është 4%.
Arritja e aspiratave për shumëllojshmëri dhe 
përfshirje në punën që bëjmë dhe mënyrën se si 
punojmë është një proces i vazhdueshëm që kërkon 
ndërgjegjësim, veprim, përgjegjësi dhe llogaridhënie 
nga të çdokush që punon pranë nesh. 

Nismat për mirëqënien

Në Ditën Botërore të Shëndetit Mendor, tetor 
2021, Grupi TITAN nisi një fushatë për Shëndetin 
Mendor, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe 
promovimin e shëndetit mendor për punonjësit. 
Trashëgimia e TITAN për t’u kujdesur për njerëzit e 
tij vazhdon të evoluojë përmes angazhimit tonë që 
në 2025 të kemi kultivuar një mjedis pune të sigurt 
dhe të shëndetshëm, i cili vë në zbatim iniciativa 
që adresojnë dimensionet fizike, mendore, sociale 
dhe financiare të mirëqenies. Gjatë 2021, ANTEA 
adresoi nevojat lokale dhe mbështeti punonjësit, 
duke dhënë informacionin e duhur, me bisedat 
ballë për ballë, duke shpjeguar dhe këshilluar ata. 
Fushata paraqiti burime të dobishme, të tilla si 
artikuj, video dhe pyetësorë të vetë vlerësimit, dhe 
promovoi shërbimin e asistencë konsulencës së 
Grupit TITAN, TITAN EAP (Programi i Ndihmës për 

Që nga fillimi i operacioneve tona, në përputhje me 
politikën tonë mjedisore, shoqëria ka vendosur objektiva 
të matshme cilësore dhe sasiore për të monitoruar 
progresin në lidhje me ndikimin mjedisor. 
ANTEA zbaton sistemin   menaxhimit mjedisor (EMS) 
ne te gjithë operacionet të saj, duke dhënë zgjidhje 
që i përshtaten më së miri nevojave lokale si dhe 
angazhimeve ndërkombëtare. Sistemi i menaxhimit 
mjedisor ISO 14001:2015 është krijuar që në fillim të 
funksionimit të shoqërisë dhe është vënë në zbatim 
në mënyrë rigoroze, sipas kërkesave të përcaktuara në 
standarde. Ne po promovojmë praktikat më të mira në 
nivel lokal, përmes komunikimit standard me të gjithë 
palët e interesit për çështjet e performancës mjedisore. 
ANTEA operon sipas TMD (Teknologjia më e mirë e 
disponueshme), edhe pse nuk kërkohet nga legjislacioni 
vendas, në përputhje me Direktivën e Shkarkimeve 
Industriale 2010/75/ BE.

Monitorimi sistematik i shkarkimeve të pluhurit fluturues 
mbron shëndetin e punonjësve dhe redukton ndikimin 
në zonat e afërta. Shoqëria siguron mirëmbajtjen e 
duhur dhe funksionimin optimal të makinerive dhe 
pajisjeve, si dhe zbaton rregulla rigoroze për transportin 
e materialeve brenda zonave të fabrikës së saj dhe më 
gjerë.

Punonjësit) që ofrohet për të gjithë punonjësit 
dhe familjet e tyre, duke vënë në dispozicion 
këshillat e ekspertëve mbi çështjet personale, 
familjare, ose çështje të lidhura me punën. 
Shoqëria ofron përfitime për stafin e saj, si p.sh. 
ushqim falas, transport dhe ujë të pijshëm për 
secilin prej punonjësve. Shoqëria vazhdon të 
ofrojë Planin Mjekësor, të Sigurimit të Jetës dhe 
të aksidenteve në punë për të gjithë punonjësit, 
si dhe vazhdon bashkëpunimin me Spitalin Privat 
më të madh në Shqipëri për të ofruar kujdes 
mjekësor për punonjësit. Paga minimale mujore e 
parashikuar nga ANTEA për personelin gjysmë të 
kualifikuar ose të pakualifikuar është 1.4 herë më e 
lartë, krahasuar me pagën minimale të përcaktuar 
nga legjislacioni vendas në fuqi. 

Djegia në temperatura të larta sjell krijimin dhe 
shkarkimin e oksideve të azotit (NOx). Eshte instaluar një 
sistem “SNCR”  (Reduktimi selektiv jo-katalitik) për të 
mbajtur nivelet e shkarkimeve nën kufijtë e kërkuar nga 
legjislacioni, si rrjedhojë e angazhimit të shoqërisë. Kjo 
pajisje lejon kontrollin efektiv të shkarkimeve të NOx.
 
Prania e squfurit (S) në lëndët e para është shkaktari 
kryesor i shkarkimeve të dyoksidit të squfurit (SOx), por 
deri më tani në lëndët tona të para përqindja e squfurit 
ishte jashtëzakonisht e ulët, prandaj SOx kane qene ne 
nivele  të papërfillshme.

Monitorimi dhe raportimi i shkarkimeve në ajër janë 
pjesë e përpjekjeve të shoqërisë për të zbutur ndikimin 
e saj në mjedis. ANTEA monitoron dhe raporton 
pluhurin, NOx, SOx, CO, HCl, HF dhe NH3 kryesisht 
përmes sistemeve të monitorimit të vazhdueshëm 
të shkarkimeve në përputhje me kërkesat ligjore dhe 
sektoriale. Për të siguruar dhe vërtetuar të dhënat që 
mblidhen vazhdimisht, CEMS kalibrohet dhe testohet 
për vlefshmërinë e të dhënave të monitoruara nga 
laboratorë të akredituar nga palët e treta. Shkarkimet e 
vogla si TOC, PCDD/PCDF dhe metalet e rënda maten 
në vend nga laboratorë të pavarur të akredituar me 
një frekuencë të barabartë ose më të lartë se ajo e 
përmendur në leje. 

Në përputhje me prioritetin e Grupit TITAN, për të zbutur vazhdimisht ndikimin mjedisor gjatë operacioneve 
të tij dhe kufizimet gjithnjë e më të rrepta që janë vendosur për përdorimin e tokës, rehabilitimin, 
shkarkimet në ajër, menaxhimin e mbetjeve dhe përdorimin e ujit, ANTEA zbaton në mënyrë rigoroze një 
sistem menaxhimi në impiantin e saj, për të monitoruar dhe raportuar ndikimin mjedisor ndaj objektivave 
specifike të vendosura nga Grupi Titan.
Me synimin për të përmirësuar vazhdimisht ndikimin mjedisor gjatë veprimtarisë së tij, të gjitha njësitë e 
biznesit të TITAN monitorojnë dhe raportojnë ndikimin e tyre mjedisor, duke vendosur gjithashtu objektiva 
për reduktimin e shkarkimeve në ajër, mbrojtjen e biodiversitetit, rehabilitimin e guroreve, menaxhimin dhe 
riciklimin e ujit. 

Zona e fokusit: Ndikim pozitiv lokal
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NDIKIM LOKAL POZITIV

Shkarkimet specifike të pluhurit

Shkarkimet specifike të NOx

Shkarkimet specifike të SOx

2021

3.6

793.8

13.6 

Shkarkimet në ajër (klinker g/t) 2020

4.0

743.8

13.7

Krahasuar me 2020, SOx ka mbetur në një nivel të njëjtë, shkarkimet e NOx janë rritur 
ndërsa shkarkimet e pluhurit janë ulur. Megjithatë, të gjitha rezultatet ishin brenda 
objektivit të Grupit të vendosur për 2025.

Performanca mjedisore e shoqërisë në shkarkimet kryesore të ajrit paraqitet në 
tabelën e mëposhtme:

Performanca mjedisore e shoqërisë në shkarkimet kryesore të ajrit nga pikat buri-
more paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Si rezultat i angazhimit 
tonë autentik afatgjatë, 
për të krijuar dhe 
funksionuar një model 
biznesi të përgjegjshëm 
dhe të qëndrueshëm, siç 
parashikohet nga standardet 
globale dhe të BE, ne kemi 
arritur të jemi një nga 
performuesit më të mirë 
në vend për sa i përket 
performancës mjedisore. 

Shkarkimet SOx (mg/Nm3)

Shkarkimet e Pluhurit (mg/Nm3)

Shkarkimet NOx (mg/Nm3)

Biodiversiteti, Rehabilitimi i guroreve dhe menaxhimi i tokës

Mbrojtja e biodiversitetit dhe administrimi i 
përgjegjshëm i tokës janë elementë themelorë 
të strategjisë së qëndrueshmërisë. Për të zbutur 
ndikimet e nxjerrjes së lëndëve të para mbi 
biodiversitetin dhe ekosistemet, Grupi Titan ka 
zhvilluar praktika standarde për rehabilitimin e 
guroreve dhe menaxhimin e biodiversitetit në zona 
me vlerë të lartë biodiversiteti, në përputhje me 
Udhëzimet përkatëse të GCCA. Objektivat përkatëse 
janë vendosur për vitin 2025, duke nënvizuar 
angazhimet tona për të kontribuar në prosperitetin 
e komuniteteve tona lokale dhe për të kryer ndikim 
pozitiv lokal aty ku është e mundur.
Sipas vlerësimit të rrezikut të biodiversitetit që u 
krye në 2020 për të gjitha zonat ku opron e Grupi 
Titan  me  ane te përdorimit te Mjetit të Integruar të 
Vlerësimit të Biodiversitetit (IBAT, https://ibatalliance.
org/), asnjë nga guroret ANTEA nuk është 
identifikuar në afërsi me (ose pjesë të) zonat me 
vlerë të lartë biodiversiteti. Prandaj, nuk kërkohen 
plane specifike të menaxhimit të biodiversitetit për  
zonat ku ne operojme.
Planet e menaxhimit të guroreve (QMP-të) për 
guroret janë përgatitur dhe zbatuar që nga fillimi i 

Që nga fillimi i funksionimit të saj, ANTEA ka 
zhvilluar dhe aplikuar një Sistem të Integruar 
të Menaxhimit të Ujit, për të monitoruar dhe 
optimizuar konsumin e ujit  si dhe për të ruajtur  
të dhënat e ujit në mënyrë konsistente, sipas 
praktikave dhe udhëzimeve ndërkombëtare të 
sektorit të çimentos. 
Për më tepër, ne punojmë vazhdimisht për të 
optimizuar konsumin e ujit përmes mirëmbajtjes 
së duhur të rrjetit të ujit që siguron evitimin e 
humbjeve ne rrjet dhe riciklimin e ujit të përdorur. 

Vlerësimi i riskut per rezervat e   ujit përbën një 
komponent të rëndësishëm të menaxhimit të 
qëndrueshëm të burimeve ujore nga TITAN dhe 
kryhet rregullisht në të gjitha vendet ku operon 
Grupi TITAN, duke përdorur metodologjine 
perkatese sipas  Institutit të Burimeve Botërore 

Megjithëse prodhimi i çimentos nuk është një proces që kërkon përdorim intensiv të ujit, ne kërkojmë 
të ruajmë sasinë dhe cilësinë e burimeve ujore në objektet tona dhe zonat fqinje, si dhe të reduktojmë 
nxjerrjen  dhe konsumin e ujit, duke kryer riciklimin e tij dhe duke promovuar praktika të përgjegjshme 
dhe efikase për përdorimin dhe shkarkimin e ujit. 
Menaxhimi efektiv i ujit brenda dhe jashtë ambienteve të fabrikes është një aspekt i rëndësishëm i 
performancës sonë mjedisore.

veprimtarisë sonë dhe janë përditësuar në vitin 2016. 
Këto plane përfshinin një studim të strukturuar dhe 
praktik, duke ofruar skica planifikuese në përputhje 
me projektet ekzistuese (dhe të miratuara zyrtarisht) 
të minierave të guroreve dhe studimet e vlerësimit 
të ndikimit në mjedis dhe gjithashtu përfshinin 
planet përkatëse të rehabilitimit që zbatohen në 
sheshet tona të guroreve. Këto plane janë plotësisht 
në përputhje me legjislacionin vendas dhe po 
ashtu me praktikat më të mira të Grupit TITAN për 
zhvillimin dhe rehabilitimin e guroreve, si dhe me 
Udhëzimet përkatëse të GCCA.
ANTEA ka kryer rehabilitimin progresiv te karierave , 
që nga fillimi i punimeve minerare dhe ka perfshire 
në këtë proces tre lloje bimësh, të cilat janë përfshirë 
në Listën e Kuqe të specieve të kërcënuara të 
Shqipërisë, konkretisht Quercus ilex L. (Dushku 
ose Lisi i kuq), Laurus nobilis L. (Dafina) dhe Salvia 
officinalis L. (sherbela).
Sipërfaqja e rehabilituar në guroret tona ka arritur 
11.37 ha deri më sot dhe ne do të vazhdojmë të 
kryejmë rehabilitimin progresiv në operacionet tona 
me synimin për të rehabilituar më shumë se 18% të 
zonave të prekura në vitet në vijim. 

(IBB) dhe Filtrin e Riskut  të Ujit të WWF. Sipas 
vlerësimit të rrezikut të ujit që është bërë në vitin 
2020 në nivel Grupi, Fabrika ANTEA ndodhet në një 
zonë me basene ujore te kufizuar. Rezultatet e këtij 
vlerësimi do të përdoren për vlerësimin e kushteve 
lokale, për të identifikuar rreziqet dhe mundësitë e 
lidhura dhe për të marrë vendimet e duhura për të 
përmirësuar më tej praktikat tona për menaxhimin 
e qëndrueshëm të ujit. 

Konsumi specifik i ujit për vitin 2021 ishte 199.3 l/t 
produkt çimento, i rritur me përafërsisht 7% nga viti 
i kaluar, por ende brenda  objektivit te vendosur nga 
ANTEA dhe Grupi TITAN në përgjithësi.
Uji i ricikluar si përqindje e kërkesës së përgjithshme 
për ujë pati një rënie të lehtë në 56%, por është 
ende në rrugën e duhur për të arritur 60% që është 
objektivi përkatës për vitin 2025.

Menaxhimi i Ujit
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Menaxhimi i Mbetjeve ANTEA Cement i bashkohet fushatës së Dhurimit të Gjakut

ANTEA mbështet nismën “Pastro dhe Promovo”!

Fjalim rreth Qyteteve të Qëndrueshme

Në kuadër të tranzicionit global drejt një ekonomie 
qarkulluese, Grupi TITAN ka punuar në mënyrë 
të qëndrueshme për reduktimin e mbetjeve qe 
depozitohen ne  landfille.

ANTEA ka një sistem të menaxhimit të mbetjeve në 
funksion sipas hierarkisë së mbetjeve, ku qëllimi ynë 
është të reduktojmë, ripërdorim dhe riciklojmë sa më 
shumë mbetjet tona.

Mbetjet e prodhuara nga shoqëria si pjesë e aktiviteteve 
të saj të përditshme mblidhen, magazinohen dhe 
asgjësohen nëpërmjet kontraktorëve të autorizuar 
për ripërdorim, riciklim ose rikuperim, me qëllim 
promovimin e niveleve më të larta të menaxhimit të 
mbetjeve dhe minimizimin e landfillit. 

Një praktikë e mirë që vlen të përmendet është se 
yndyrat dhe vajrat e përdorura të prodhuara nga 

Për të katërtin vit radhazi, stafi i 
ANTEA i është bashkuar nismës 
vullnetare të Dhurimit të Gjakut. Në 
bashkëpunim me Qendrën Kombëtare 
të Transfuzionit të Gjakut, stafi i ANTEA 

dha kontributin e tij duke dhuruar gjak për të 
ndihmuar fëmijët me talasemi në një ambient të 
dedikuar në ambientet e fabrikës.

Çdo vit Shqipërisë i nevojiten mbi 30 mijë njësi 
gjaku, por vetëm 20 mijë njësi arrijnë të mblidhen. 
Sipas shifrave zyrtare, janë mbi 300 pacientë 
me talasemi që duhet të marrin gjak çdo muaj; 
pa përmendur personat e lënduar të përfshirë 
në aksidente automobilistike dhe ata që kanë 
nevojë urgjente për gjak për shkak të ndërhyrjeve 
kirurgjikale. Për të ndihmuar njerëzit në këto 
situata, stafi i ANTEA dhe kontraktorët e saj e kanë 
kthyer fushatën e dhurimit të gjakut në një nismë 
tradicionale.

Shoqëria ka krijuar në mënyrë efektive bankën 
e saj të gjakut, e cila u shërben punonjësve dhe 
kontraktorëve të saj, të cilët mund ta përdorin 
për nevojat e tyre ose të familjeve të tyre, 
në raste emergjente. Nisma vjetore e krijuar 
ndërmjetësohet nga Departamenti i Shëndetit 
dhe Sigurisë, gjithashtu pjesë e Planit Vjetor të 
Veprimit të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës.

 “Hidhi plehrat në kosh”, ishte slogani i OJQ 
“Vizion”, gjatë një aksioni pastrimi të zhvilluar në 
malin e Krujës, mbështetur nga ANTEA Cement. 
Aktiviteti u organizua në kuadër të nismës 
“Pastro dhe Promovo”, e cila synon një mjedis të 
pastër dhe rritjen e turizmit vendas. Mali i Krujës 
është një vend turistik shumë i frekuentuar në 
zonë dhe kjo ka qenë arsyeja që ky destinacion 
është përzgjedhur nga koordinatorët.
Nismës iu bashkuan disa vullnetarë nga 
ky rajon dhe rrethinat e tij, por edhe nga 
organizata të tjera lokale që kanë në fokus 
mjedisin. Sasitë e mbeturinave të grumbulluara 
në mal u transportuan në landfillin rajonal 
të licencuar, duke kontribuar kështu për një 
mjedis më të pastër.

Aktivitete të tilla synojnë të rrisin 
ndërgjegjësimin për një menaxhim më 
efikas dhe efektiv mbetjesh dhe gjithashtu të 
përmirësojnë jetën e njerëzve në komunitet.

“Qytetet e qëndrueshme” ishte fjala kyçe dhe titulli i 
fjalimit të organizuar nga platforma Pik Ark, i mbështetur nga 
ANTEA Cement. Fokusi i fjalimit ishte shkëmbimi i njohurive 
për tema të ndryshme në mënyrë që të kontribuojmë 
dhe të garantojmë qëndrueshmërinë e qyteteve tona 
gjithashtu. Diskutimi u orientua me të drejtë në nxjerrjen 
në sipërfaqe të veprimeve dhe nismave konkrete si nga 
institucionet private ashtu edhe ato publike për të krijuar 
gradualisht një mentalitet për të mbështetur të ardhmen 
në shtylla të qëndrueshme. Kjo iniciativë tërheq gjithashtu 
vëmendjen e audiencës se si të jetë gjithëpërfshirëse dhe të 
trajtojë qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm, të përcaktuara 
në agjendën e Kombeve të Bashkuara 2030.

aktivitetet tona dhe aktivitetet e nënkontraktorëve, 
përpunohen në fabrikën ku rikuperohet energjia në 
furrën tonë.

ANTEA Cement ka bërë përpjekje të mëdha për 
menaxhimin e mbetjeve, duke përdorur si lendë 
alternative  me rikuperim të plotë ( balte me përmbajtje 
nafte) që jane krijuar nga proceset e shpimeve  nga 
shoqëritë 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 mënyrë të sigurt dhe miqësore me 
mjedisin, si dhe duke respektuar të gjitha kërkesat e 
legjislacionit në fuqi.
Në këtë mënyrë ne po  kontribuojmë për zgjidhjen 
e  problemit të ndotjes që shkaktohet nga aktivitetet 
e kërkimit dhe shfrytëzimit në zonat ku operojnë 
shoqëritë e naftës në Shqipëri.

Ne në ANTEA Cement njohim përfitimet e 
marrëdhënieve të forta afatgjata me palët tona 
të interesit. ANTEA ka qenë e përkushtuar të 
kontribuojë në zhvillimin lokal, social dhe ekonomik të 
komuniteteve në të cilat ne operojmë. Ky angazhim 
mbështetet nga një bashkëpunim proaktiv i palëve të 
interesit që fokusohet në ndërgjegjësimin, programet 
e qëndrueshme arsimore dhe bashkëpunimin për të 
krijuar vlera të përbashkëta. Politikat dhe direktivat 
tona të ndryshme të ESG përfshijnë dispozita për 
angazhimin me palët e interesit dhe komunitetet. 
Iniciativat e mirëplanifikuara dhe të fokusuara të 
angazhimit të komunitetit janë një praktikë standarde 
për ANTEA, që synon të forcojë bashkëpunimin 
me punonjësit dhe komunitetet brenda kuadrit të 
objektivave të qëndrueshmërisë të vendosura për vitin 
2025 dhe më tej. 
Mbledhja e palëve të ndryshme të interesit nuk është 
thjeshtë, por ne angazhohemi si me palët e interesit 
të brendshme ashtu edhe me ato të jashtme përmes 
intervistave dhe grupeve të fokusit në mënyrë që të 
identifikojmë ndikimet, rreziqet dhe mundësitë lokale. 

Vlerësimi ynë i materialitetit ofron një pasqyrë përmes 
së cilës ne përcaktojmë qasjen tonë për ndërtimin e 
vlerave afatgjatë për të gjithë bashkëpunëtorët tanë.
Gjatë vitit 2021, praktikat e angazhimit të palëve të 
interesit të ANTEA kanë qenë më aktive për shkak të 
masave më pak kufizuese të Covid-19 që na lejuan 
zbatimin e planit të veprimit të CSR në komunitetin 
lokal siç ishte planifikuar. Analiza e palëve të interesit 
shpesh konsiderohet si hapi i parë në aktivitetet e 
planifikimit strategjik në nivel organizativ, dhe si të 
tilla të gjitha aktivitetet tona të zbatuara në vitin 2021 
janë pjesë e komunitetit lokal, komenteve të palëve 
të interesit të brendshme dhe të jashtme. Të gjitha 
aktivitetet e projektuara janë përshtatur gjithashtu me 
disa nga OZHQ-të që shoqëria po punon për të trajtuar. 

Gjatë  vitit 2021, ANTEA zbatoi planin e hartuar të 
veprimit duke sjellë vlerë për palët e saj të interesit, 
duke rritur ndërgjegjësimin për tema të ndryshme të 
rëndësishme, duke treguar përkushtim ndaj palëve 
lokale të interesit, gatishmëri për të mbështetur dhe 
kontribuar jo vetëm në nivel lokal. 

Çështja materiale: Mbështetja e mirëqenies së komuniteteve tona lokale
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Fuqizimi profesional i të rinjve

Shkollë verore për studentët e komunitetit lokal

Siguria rrugore, përgjegjësi sociale për gjithë ne!

ANTEA Cement në partneritet me Rrjetin e 
Profesionistëve të Rinj, gjatë kësaj vere organizuan 
programin “Fuqizimi profesional i të rinjve”. Programi 
konsistonte në trajnimin për aftësitë  dhe praktika pune 
për nxënësit e rinj nga shkollat e mesme të Thumanës 
dhe Borizanës. Praktikat u zhvilluan në biznese dhe 
organizata jofitimprurëse.

Qëllimi i këtij programi pilot, të financuar nga ANTEA 
Cement, ishte ekspozimi i të rinjve nga zonat rurale 
me aftësimin profesional dhe personal, si dhe rritja 
e ndërgjegjësimit për rolin e tyre si qytetarë aktivë. 
Gjatë këtij rrugëtimi, studentët e përzgjedhur patën 

“Shkolla Verore” për studentët e komunitetit ku 
ANTEA operon është një nga programet më të 
qëndrueshme afatgjatë të shoqërisë sonë.

Dy programet, “Njohuri kompjuterike” dhe 
“Mësimi i gjuhës angleze”, u organizuan gjatë 
kësaj vere, që u vunë në zbatim nga organizata 
Liburnetik dhe patën mbështetje nga ANTEA. 
Metodat novatore i bënë programet arsimore 
më efikase, gjithëpërfshirëse dhe të lehtë për t’u 
përvetësuar, me në fokus mësimin e avancuar, 
detyrat individuale dhe në grup, punët praktike, 
videot kreative etj. Në fund të çdo programi 
pjesëmarrësit testohen për të vlerësuar nivelin e 
ecurisë.

Kurset u mbajtën gjatë gjithë muajve të verës 
dhe ku morë pjesë 81 nxënës nga shkollat e 
Thumanës, Borizanës, Fushë Mamurrasit dhe 
Shpërdhetit. Secili prej studentëve që morën 
pjesë në programet verore morën Certifikatë 
Pjesëmarrjeje. Në përfundim të shkollës verore u 
organizua një ceremoni çmimesh dhe u ndanë 
disa çmime për nxënësit me performancën më 
të mirë, në shenjë mirënjohjeje.

Shkolla verore është pjesë e Planit të Veprimit të 
Përgjegjësisë Sociale të Korporatës së shoqërisë 
dhe gëzon komente pozitive, si dhe një 
mbështetje të madhe nga komuniteti lokal.

Mirëqenia e komunitetit dhe edukimi i brezave të 
rinj përbëjnë një rëndësi të domosdoshme dhe 
cilësi kyçe që ndikojnë themelin e CSR të ANTEA 
Cement. “Siguria Rrugore” është programi edukativ 
i hartuar së fundmi në bashkëpunim me SSC 
DDAER në shkollat komunitare, ku shoqëria ushtron 
veprimtarinë e saj.

Në kuadër të këtij projekti, studentët e shkollave 
komunitare mundën të ndiqnin seancat e 
organizuara informuese dhe ndërgjegjësuese 
me temë “Siguria në rrugë dhe parandalimi i 
aksidenteve”. Seanca kishin në fokus edukimin; 
prezantimi i një kulture rreth sigurisë rrugore, ku 
masat e sigurisë, sinjalistika dhe respektimi i kodit të 
sjelljes rrugore, janë veçanërisht të rëndësishme në 
jetën e përditshme të fëmijëve.
Mësues parashkollor, profesorë, prindër dhe drejtues 

mundësinë të njihen dhe të takohen me institucione të 
lidhura me rininë si: Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe 
Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor (RYCO).
Gjatë programit, studentët patën mundësinë të vizitonin 
disa muze në Tiranë dhe gjithashtu vizituan Qendrën 
Teknologjike TUMO, për t’u njohur me mundësitë dhe 
bursat e ofruara për të rinjtë.

Në ceremoninë përmbyllëse të programit mori pjesë 
edhe Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët Bora 
Muzhaqi. Ajo shprehu mirënjohjen e saj për bizneset që 
duan të kontribuojnë në komunitetet ku operojnë, duke 
pohuar mbështetjen e Qeverisë për nisma të tilla.

të lartë të ANTEA, morën pjesë në disa nga seancat, 
ku u bënë pjesë e projektit arsimor duke folur për 
nismën e Sigurisë Rrugore dhe rëndësinë e njohjes 
me të. ANTEA ndau përvojën e saj lidhur me këtë 
temë ku Menaxheri i Shëndetit dhe Sigurisë iu 
bashkua seancave duke ligjëruar dhe diskutuar me 
nxënësit e shkollave për parandalimin e aksidenteve.

Këto seanca informuese dhe sensibilizuese u 
zhvilluan në ambientet e shkollës dhe u zhvilluan 
në formën e një edukimi alternativ, ku u ilustruan 
video edukative, foto dhe vizatime, të shoqëruara 
me lojëra të ndryshme argëtuese me tematika 
programore të përshtatura për grupmoshat e 
nxënësve. SSC DDAER ftoi DPSHTRR t’i bashkohet 
kësaj nisme, e cila dha kontributin e saj për 
edukimin e brezave të rinj rreth sigurisë rrugore.

Takim me palët e interesit në fabrikën e ANTEA-s

Takimi më i fundit me palët e interesit në fabrikën e 
ANTEA bashkoi drejtues të shoqërisë, përfaqësues të 
bashkive Krujë dhe Kurbin, drejtorë shkollash, kryepleqtë 
e fshatrave, OJQ dhe studentë nga komuniteti. Seancat 
shërbyen për të shkëmbyer këndvështrime, për të 
diskutuar lidhur me bashkëpunime në të ardhmen dhe 
për të mbledhur komente të drejtpërdrejta që ne të 
hartojmë një plan veprimi koherent CSR që mbështet 
komunitetin tonë lokal.

Angazhimi me palët e interesit është një prioritet kyç për 
ANTEA. Komentet pozitive që morëm nga komuniteti 
na bënë shumë përshtypje. Kjo është dëshmi e punës 
së shkëlqyer që është bërë pavarësisht kohërave të 
vështira që të gjithë tashmë po lëmë pas. Ndërtimi i së 
ardhmes sonë së bashku nuk është thjesht një moto, por 
një thirrje për t’u bashkuar për t’i bërë ballë sfidave të së 
ardhmes.
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ANTEA angazhohet në një proces afatgjatë me ekspertë dhe palë të interesit, duke kërkuar mënyra 
kuptimplota për të kuptuar nevojat e shoqërisë dhe për të kontribuar në ndikimin pozitiv lokal për 
komunitetet në të cilat ajo operon.
Ne promovojmë dialogun e hapur dhe veprimet bashkëpunuese me palët e interesit duke zbatuar iniciativa 
për qëndrueshmëri.

Çështja materiale: Marrëdhëniet dhe angazhimi i palëve të interesit
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Angazhimi i vazhdueshëm me palët tona të interesit 
na ndihmon të identifikojmë çështjet që janë të 
rëndësishme për to dhe t’iu japim përparësi përpjekjeve 
tona për iniciativat dhe aktivitetet e programit që 
kanë rëndësi për palët e interesit  dhe na ndihmon 
të arrijmë qëllimin tonë. Në mënyrë që të vazhdojë të 
kontribuojë për komunitetin lokal dhe për shoqërinë 
në përgjithësi, ANTEA përdor çdo mjet të mundshëm 
për të mbledhur opinionet dhe komentet e palëve të 
interesit, për t’i raportuar ato tek përgjegjësi i shoqërisë 
dhe për t’i pasqyruar ato në komitetet drejtuese, të 
gjitha këto me fokus përgjigjen dhe angazhimin ndaj 
nevojave dhe pritshmërive të palëve të interesit. Ne 
përdorim komentet e palëve të interesit për të fokusuar 
vazhdimisht përpjekjet tona në iniciativa specifike 
dhe kjo gjë na ndihmon të përmirësojmë qasjen 
tonë dhe rezultatet e performancës. ANTEA synon të 
krijojë besim me të gjitha palët tona të interesit, duke 
komunikuar në mënyrë të hapur dhe transparente, 
dhe duke kërkuar komente për të kuptuar më mirë 
ndikimin e mundshëm të operacioneve tona dhe 
shqetësimet e tyre. Për më tepër, ne ndajmë njohuritë, 
përvojën dhe praktikat më të mira në fushat që lidhen 
me biznesin tonë, për të shtuar vlerat dhe për të 
kontribuar në mirëqenien e komuniteteve tona fqinje. 
Zhvillimi i marrëdhënieve të rëndësishme me palët 

kryesore të interesit ka pasuruar vlerat e operacioneve 
të ANTEA duke reduktuar kufizimet në biznes, duke 
minimizuar rreziqet dhe duke shtuar mundësitë, duke 
kuptuar më mirë kontekstin që ndryshon me shpejtësi. 
Ne besojmë se angazhimi dhe arritjet tona në drejtim 
të fuqizimit, qëndrueshmërisë dhe mirëqeverisjes 
na kanë mundësuar të krijojmë një marrëdhënie të 
mirë me palët tona të interesit. Pavarësisht faktit që 
bota dhe mjedisi i biznesit ndryshon vazhdimisht, 
investimi në aktivitetet e CSR me siguri ka përmirësuar 
reputacionin tonë tek palët tona të interesit. Ne 
përpiqemi të komunikojmë me ata në një mënyrë të 
drejtpërdrejtë dhe transparente dhe përfundimisht 
të arrijmë të vazhdojmë të evoluojmë së bashku, 
për rritje të ndërsjellë dhe kushte më të mira jetese. 
Gjëja më e rëndësishme që duhet theksuar është se 
ne kujdesemi për punonjësit tanë dhe investojmë 
në zhvillimin e tyre në mënyrë të përkushtuar. Ne 
vazhdojmë të nxisim bashkëpunime të ndryshme 
me palët kryesore të interesit, midis organizatave 
private dhe publike për zbatimin e OZHQ-ve. Si një 
anëtar themelues i Rrjetit CSR Albania që nga viti 2013, 
ANTEA përpiqet të kontribuojë përmes ekspertizës 
së saj në këtë të fundit duke zhvilluar dialog me 
shumë palë të interesit për zbatimin e Objektivave të 
Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030.

“Hellenic Park”, hapësira e re e gjelbër për qytetarët e Tiranës. ANTEA Cement ofron vaksina kundër Covid-19 për stafin e saj dhe kontraktorët 

Inaugurimi i Këndit Sportiv

ANTEA Cement është një nga shoqëritë që kontribuoi 
në krijimin e një hapësire shumëdimensionale prej 
5500 m2 në Tiranë.
Banorët e Tiranës tani e tutje do të kenë një tjetër 
hapësirë të gjelbër rekreative me  vendndodhje në 
periferi të kryeqytetit, pranë liqenit të Farkës. Parku 
i ri, i quajtur “Parku Hellenic”, është një investim 
i bërë së fundmi falë mbështetjes së Ambasadës 
Greke në Tiranë dhe Bashkisë së Tiranës. ANTEA 
Cement është një nga shoqëritë që ka kontribuar në 
zbatimin e “Hellenic Park”, si pjesë e programeve të 
saj për mbështetjen e komunitetit.
Në ceremoninë e inaugurimit të parkut morën pjesë 
ambasadorët e akredituar në Shqipëri, përfaqësues 
nga Bashkia e Tiranës, Kryetari i Bashkisë së Tiranës, 

Falë përkushtimit për menaxhimin efikas të 
situatës së shkaktuar nga pandemia, ANTEA 
Cement, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët 
e shëndetit publik, ka arritur të ofrojë vaksinën 
Covid-19 tek stafi dhe kontraktorët e saj. Kjo fushatë 
vaksinimi është në përputhje me prioritetet e 
autoriteteve publike të qarkut të Krujës, të cilët e 
kanë shpallur qarkun një zonë me rrezik të lartë 
“Covid-19” për shkak të shoqërive të shumta që 
operojnë në të dhe fuqisë së konsiderueshme të 
punëtore që ata kanë. Ky proces u shoqërua me një 
fushatë komunikimi dhe informimi rreth masave 
parandaluese kundër virusit dhe rëndësisë së 

Ku ka më mirë se sa të festosh Ditën Kombëtare të 
Fëmijëve duke inauguruar një objekt të ri sportiv për 
fëmijët e komunitetit përreth?

Në datën 2 qershor, ANTEA Cement inauguroi 
këndin e ri sportiv në ambientet e shkollës publike 
“Ismail Dema” në Fushë-Mamurras, i cili kishte 
nga një fushë futbolli, basketbolli dhe volejbolli. 
Ky projekt është pjesë e planit të veprimit për 
qëndrueshmërinë e CSR, i cili pas pengesave të 
shumta të shkaktuara nga tërmeti i nëntorit 2019 
dhe situata e pandemisë së COVID-19 u përfundua 
me sukses. Një gjë që na mësoi pandemia, ishte 
pikërisht rëndësia e shëndetit fizik dhe mirëqenies 
së komunitetit tonë, të të gjithë fëmijëve dhe të 
rriturve që jetojnë në zonën ku operojmë.
Në ceremoninë e inaugurimit morën pjesë 
përfaqësues të ANTEA, të shoqëruar nga autoritetet 
publike vendore si kryetari i Bashkisë së Kurbinit 

Kryetari i Bashkisë së Athinës dhe përfaqësues të 
Antea Cement, politikanë, si dhe përfaqësues të tjerë 
të bizneseve greke që operojnë në Shqipëri.
“Hellenic Park” ndodhet në Farkë, vetëm 12 km nga 
qendra e kryeqytetit, me një sipërfaqe prej 5500 m2, 
i konceptuar si një hapësirë shumëdimensionale 
dhe gjithëpërfshirëse për aktivitete sportive. Ky 
park është dekoruar me bimësi tipike mesdhetare, 
si element unifikues midis Shqipërisë dhe Greqisë. 
Parku do të shërbejë për argëtim, sport, kulturë dhe 
aktivitete të tjera rekreative. Dy kryetarët e bashkive 
zbuluan edhe pllakën e inaugurimit të parkut, 
ndërsa falënderuan shoqëritë që bënë të mundur 
këtë hapësirë të gjelbër në kryeqytet.

shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës.

E gjithë fushata zgjati pesë ditë dhe që nga dita 
e sotme, 75% e staf it të ANTEA dhe kontraktorët 
e përditshëm janë vaksinuar tashmë. Protokollet 
e sigurisë si mbajtja e maskave, distancimi 
social, përdorimi i dezinfektantëve etj., do të 
vazhdojnë të zbatohen me rigorozitet të madh. 
ANTEA Cement, si pjesë e Grupit TITAN, ka nisur 
Programin e Asistencës së Punonjësve që nga 
f illimi i pandemisë, i cili ka në fokus shëndetin 
dhe mirëqenien e punonjësve të saj dhe 
familjarëve të tyre.

dhe përfaqësues të Drejtorisë Arsimore Rajonale, të 
cilët kanë mbështetur këtë projekt të shumëpritur. 
Ceremonia u fokusua në rëndësinë e investimeve 
komunitare dhe në emër të tij, z. Mario Bracci 
rikonfirmoi angazhimin e vazhdueshëm të ANTEA 
për këtë nismë duke theksuar iniciativat konkrete 
të shoqërisë ndaj komunitetit. Prindër, mësues dhe 
nxënës iu bashkuan stafit të ANTEA për të parë 
nga afër ambientet sportive që ndodhen brenda 
ambienteve të shkollës.

“ANTEA si kolektiv është e ndërgjegjshme dhe e 
vëmendshme për sa i përket rëndësisë së fëmijëve 
dhe rolin e tyre të domosdoshëm në ecurinë dhe 
formën e së ardhmes së shoqërisë. Kjo është arsyeja 
pse ne do të vazhdojmë  të kontribuojmë me 
krenari në zhvillimin dhe mirëqenien e tyre dhe në 
zhvillimin dhe mirëqenien e të gjithë komunitetit ku 
operojmë.”
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SHFRYTËZIMI I BURIMEVE ME PËRGJEGJËSI 

Riharmonizimi me nevojat e palëve të reja të interesit
Pjesë e suksesit të ekipit tonë gjatë pandemisë ishte ndërtimi i marrëdhënieve më të forta me 
palët e interesit.  Shfrytëzimi i kësaj marrëdhënieje ishte çelësi i përcaktimit të prioriteteve të 
biznesit në vitin 2021. Pyetjet kryesore që ekipi ynë duhej të adresonte ishin:

Dixhitalizimi i prokurimit 
Kjo ishte një nga sfidat kryesore për prokurimin gjatë vitit 2021. Ne jemi përpjekur të përcaktojmë 
më mirë boshllëqet midis të dhënave tona të disponueshme për ofertën dhe informacionin 
dhe raportimin e ri të kërkuar nga aksionarët tanë të brendshëm dhe të jashtëm. Menaxhimi 
i mundësisë së ripërcaktimit të procesit tonë të përsosur të prokurimit dhe digjitalizimit/
automatizimit të tij për lehtësinë e përvojës së përdoruesit (UX), për shërbim më të mirë për 
ofertën, mbrojtje të shtuar ndaj rrezikut, rritje të përputhshmërisë me politikën, efikasitet të 
përmirësuar dhe kontroll më të madh shpenzimesh (dhe kursime). 

Si mund të përdorim qasjet e prokurimit të shpejtë për të përshpejtuar procesin e 
furnizimit (ose rifurnizimit)? 
Si mund të përcaktojmë se cila nga strategjitë tona të qëndrueshme të prokurimit është 
më e rëndësishme, ose për rrjedhojë më e denjë për t’ia kushtuar burimet (kohë, para 
dhe përpjekje) se të tjerat? 
Si mund të biem dakord se cilat linja furnizimi janë në thelb me rrezik më të lartë dhe 
ndikim më të madh se të tjerët, në mënyrë që ne të mund të kryejmë rifurnizimin më me 
siguri? 

» 
» 
» 

ANTEA ofron një gamë të gjerë produktesh çimentoje dhe betoni për klientët e saj, duke përmbushur 
kërkesën në rritje për ndërtim të qëndrueshëm. Pranohet gjerësisht se betoni shfaq ndër gjurmët më 
të ulëta të karbonit te materialet e ndërtimit, duke mundësuar ndërtim të qëndrueshëm me rritje të 
jetëgjatësisë së shërbimit. Përveç kësaj, përdorimi i përgjegjshëm i betonit mundëson reduktim të 
mëtejshëm të shkarkimeve të CO₂ në shumë sektorë. 

Çështja materiale: Kënaqësia e konsumatorit

Në vitin 2021 tregu pësoi rritje të madhe për shkak të 
zgjedhjeve dhe investimeve të konsiderueshme në 
sektorin publik dhe rezidencial. 

ANTEA u bë partneri i zgjedhur për projektet më të 
mëdha publike dhe private të zbatuara në Shqipëri 
në vitin 2021, si ura, tunele, hidrocentrale, rrugë dhe 
rindërtime pas tërmetit.

Shoqëria u harmonizua në mënyrë strategjike me 
zgjerimin e tregut dhe zgjodhi ANTEA si ofruesin 
kryesor të çimentos në vend, duke e bërë atë të dallohej 
nga lojtarët e tjerë për shkak të koordinimit të madh 
midis shitjeve dhe prodhimit.

Falë kësaj harmonie shoqëria jonë arriti Rekord Shitjesh 
që nga fillimi i veprimtarisë sonë në Shqipëri.

Pavarësisht konkurrencës së ashpër, shoqëria 

ruajti konkurrencën e saj dhe arriti të balanconte 
rritjen e kostos me çmimin e shitjes për të ruajtur 
përfitueshmërinë optimale të shoqërisë.

Këto rezultate u arritën falë një ekipi fantastik që është 
ristrukturuar gjatë këtij viti për t’u përshtatur me një 
treg vazhdimisht kërkues. ANTEA u ofroi njerëzve që 
kanë punuar për një kohë të gjatë në shoqëri mundësinë 
për të ndërmarrë sfida të reja jashtë zonës së tyre të 
rehatisë dhe për të vërtetuar me sukses se mund të kenë 
një performancë edhe më mirë se më parë. 

I është kushtuar vëmendje e veçantë në mënyrë që 
klientët tanë të mund të marrin gjithmonë mbështetje 
teknike dhe këshilla falë laboratorit tonë shumë të 
avancuar dhe inxhinierëve shumë kompetentë, por ne 
gjithashtu të mund të marrim komentet e tyre përmes 
komunikimit të hapur dhe procesit kur vlerësohet 
kënaqësia e klientëve.

Çështja materiale: Zinxhiri i furnizimit i përgjegjshëm, i besueshëm dhe i qëndrueshëm 

Sfidat e Prokurimit 2021

Prokurimi ka pasur një veprimtari relativisht të mirë gjatë krizës së vitit të kaluar. 
Kjo gjë kërkoi një nivel të ri angazhimi me palët e interesit, harmonizim më të mirë biznesi dhe një sens të 
vërtetë urgjence që u zhvillua pas vëmendjes më të lartë ndaj ofertës gjatë krizës.

Ekipi i ANTEA për prokurimin është përballur me 4 sfidat kryesore si më poshtë: 

Balanca e furnizimit 
Gjatë gjithë vitit, ishte një prioritet rigjetja e një balance lidhur me vendimet e së kaluarës për 
furnizimet, rreth kostos krahasuar me rrezikun. Duhej të vendosnim nëse ishte akoma më mirë 
të kishim çmime më të lira duke marrë furnizim nga jashtë shtetit (veçanërisht), por gjithashtu 
të pranonim rrezikun e rritur që furnizimi të mos dorëzohej nga burime të largëta. Rivlerësuam 
disa nga prioritetet, të nxitur nga sigurimi i furnizimit operacional (sigurisht për lëndët e para) 
për të siguruar vazhdimësinë e biznesit. Në disa raste, ia vlente të merrnim furnizim shumë më 
afër shtëpisë për të garantuar shpërndarjen. Një faktor i ri në këtë logjikë nuk ishte vetëm rreziku 
i mosmarrjes së furnizimit (Kinë dhe SHBA), por edhe rritja e kostos së transportit (kostoja e 
procesit të transportit me kontejnerë është rritur deri në 600% gjatë vitit 2021).
 Një faktor i ri në këtë logjikë nuk është vetëm rreziku i përgjithshëm i mosfurnizimit (është një 
rrugë e gjatë për të transportuar mallra nga Kina, Evropa ose Amerika) por edhe vetë kostoja 
e transportit (kostoja e procesit të transportit me kontejnerë është rritur deri në 600% gjatë vitit 
2021).

Menaxhimi i inflacionit - Blerja gjatë kohës së inflacionit 
ka ndryshuar qasjen tonë ndaj negociatave:

Ne kemi negociuar uljen e rritjes së çmimeve, jo uljen e çmimeve.
Ne kemi grumbulluar rezerva ose kemi blerë në mënyrë spontane për të mbrojtur 
përfitueshmërinë.
Formulat e reja të ndryshimit të çmimeve janë përfshirë në kontrata, për të lejuar 
 rritje të kontrolluara të menaxhuara. 
U prezantua furnizimi i zgjeruar i produkteve zëvendësuese.

» » 
» 
» 

Zona e fokusit: Shfytëzimi i Burimeve me përgjegjësi
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QEVERISJA E MIRE, TRANSPARENCA DHE ETIKA E BIZNESIT

Programi i Pajtueshmërisë dhe Politikat e Grupit

Të Drejtat e Njeriut 

Rreziqet e pajtueshmërisë trajtohen në mënyrë proaktive në nivel Grupi nëpërmjet Programit të 
Pajtueshmërisë së Grupit TITAN, një sistem i integruar i aktiviteteve, mekanizmave dhe kontrolleve përkatëse 
që synojnë të ofrojnë garancinë e duhur se rreziqet e pajtueshmërisë identifikohen në kohë, vlerësohen 
siç duhet dhe zbuten në mënyrë efektive. Programi i Pajtueshmërisë përforcon kulturën e pajtueshmërisë, 
garanton respektimin e kërkesave të pajtueshmërisë dhe nxit sjelljen etike. 

Kodi i Sjelljes dhe një sërë Politikash Grupi, të zbatueshme për ANTEA, mbulojnë të gjitha fushat strategjike 
dhe ofrojnë udhëzime për punonjësit dhe bashkëpunëtorët e jashtëm të biznesit (d.m.th., shitësit, klientët), 
për të garantuar përputhshmërinë me kërkesat e brendshme dhe statutore të zbatueshme. 

Të gjithë punonjësit e Grupit TITAN kanë akses të lirë dhe të pakufizuar në Politikat e Grupit, të cilat janë të 
disponueshme në Arkivin e Politikave të Grupit në Intranetin e Grupit. Një seksion i veçantë ofron përkthime të 
politikave të Grupit në të gjitha gjuhët lokale.  Gjithashtu politikat e grupit iu komunikohen palëve të interesit 
të brendshme dhe të jashtme përmes faqes sonë të internetit (https://www.titan-cement.com /about-us/ 
corporate-governance/group-policies).

Shenja kryesore dalluese e Programit të Pajtueshmërisë së Grupit TITAN është ndërgjegjësimi, trajnimi dhe 
këshillimi i vazhdueshëm, pasi ne e konsiderojmë të domosdoshme që njerëzit tanë të informohen dhe të 
mbështeten në këtë përpjekje të vazhdueshme.  Për këtë qëllim, gjatë vitit 2021 u zbatua faza e dytë e Programit 
të Ndërgjegjësimit për Politikat e Grupit TITAN, i cili përfshin kurset e-learning dhe testet e vlerësimit për Kodin e 
Sjelljes dhe grupin e Politikave të Qëndrueshmërisë dhe Përgjegjësisë Sociale.

Politikat e Grupit 
përfshijnë, por 
nuk kufizohen:

Të drejtat e njeriut janë një çështje materiale për 
punonjësit dhe furnitorët e TITAN, komunitetet 
lokale, por edhe për rregullatorët dhe organizatat 
e shoqërisë civile. Grupi TITAN është i vendosur 
të respektojë të drejtat themelore të njeriut dhe 
të punës, në përputhje të plotë me normat dhe 
standardet ndërkombëtare në të gjitha veprimtaritë. 
Prandaj, përmbledhja e rreziqeve të mundshme 
që duhen trajtuar si në vendin e punës ashtu edhe 
në zinxhirin e furnizimit është një pjesë përbërëse 
e procesit të vlerësimit të materialitetit që mbulon 
të gjitha vendet në të cilat operon aktualisht Grupi. 
Si vijim, është planifikuar një vlerësim i rreziqeve 
specifike të vendit për vitin 2022, pasi ka dallime 
të konsiderueshme sa i takon zbatimit të normave 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut nga vendi në 
vend. Një prioritet i caktuar për Grupin janë mbrojtja 
e të drejtave të punës dhe kushtet e sigurta të punës 
mes punonjësve të kontraktorëve, veçanërisht në 
kushtet e jashtëzakonshme që shkaktoi situata e 
COVID-19. Ne nuk kemi identifikuar pasoja në fushën 
e mjedisit, të drejtave të njeriut ose/dhe kundër 
ryshfetit dhe korrupsionit në krahasim me periudhën 
para pandemisë. Ne matim ecurinë në këto objektiva 
nëpërmjet një sërë treguesish kyç të performancës, 
që korrespondojnë me kriteret e nivelit të avancuar 
që përmbushin kërkesat e Komunikimit mbi 
Progresin të Rrjetit të Paktit Global të OKB-së.
Të drejtat e njeriut janë një nga temat kryesore të 
Programit të Pajtueshmërisë së Grupit TITAN, i cili 
ofron një kuadër të mirë-strukturuar për të trajtuar 
aktivitetet përkatëse në mënyrë të disiplinuar 
dhe gjithëpërfshirëse në të gjithë Grupin. Grupi i 
angazhimeve është i përcaktuar qartë në Politikën e 
të Drejtave të Njeriut të Grupit TITAN. Ndër praktikat 
që janë rreptësisht të ndaluara janë puna e detyruar 
(përfshirë skllavërinë), trafikimi i qenieve njerëzore 
dhe trajtimi çnjerëzor i punonjësve, puna e fëmijëve 
dhe diskriminimi.

Politika e Grupit TITAN për Prokurimin, e lëshuar 
në vitin 2021, përcakton qartë si një parakusht që 

furnizuesit tanë të respektojnë të gjitha ligjet dhe 
rregulloret dhe të respektojnë të drejtat e njeriut 
dhe të punës në veprimtaritë e tyre të biznesit 
dhe të krijojnë një mjedis të sigurt pune. Klauzolat 
kontraktuale të përfshira në kontrata përshkruajnë 
në detaje kërkesat e mësipërme. 
Diversiteti dhe përfshirja janë identifikuar gjithashtu 
si prioritete për Grupin, duke pranuar rëndësinë e 
kësaj çështjeje si për biznesin ashtu edhe për palët 
kryesore të interesit, duke përfshirë furnizuesit, 
klientët dhe komunitetet lokale përveç punonjësve 
tanë. Angazhimi ynë i madh është të ruajmë një 
mjedis ku të gjithë të ndihen sikur i përkasin dhe janë 
të përfshirë, të ruajmë diversitetin etnik dhe të mos 
tolerojmë diskriminimin, bullizmin ose ngacmimin. 
Në vitin 2021, Politika e Shumëllojshmërisë, Barazisë 
dhe Përfshirjes u miratua nga Komiteti Ekzekutiv i 
Grupit dhe u lëshua në vitin 2022.
Duke intensifikuar përpjekjet tona për të siguruar 
përputhshmërinë jo vetëm me kërkesat rregullatore, 
por edhe me kërkesat ESG, dhe një zinxhir furnizimi 
të përgjegjshëm, një sistem gjithëpërfshirës i 
vigjilencës së duhur së palëve të treta, i mbështetur 
nga një mjet në internet, u zhvillua plotësisht në vitin 
2021 dhe është gati për t’u vënë në funksion. Objektivi 
është të ofrojë në të gjithë Grupin mundësinë e një 
vigjilence të duhur efektive, të shpejtë, të besueshme 
dhe efikase, nëpërmjet një përzgjedhjeje të palëve 
me bazë rrezikun, për të ofruar sigurinë e duhur 
dhe monitorim të vazhdueshëm mbi rreziqet e 
sanksioneve, rreziqet ESG, shqetësime të tjera 
rregullatore dhe rreziqet e reputacionit.

Platforma EthicsPoint është një kanal anonim dhe 
rreptësisht konfidencial për raportimin e incidenteve 
të mospërputhshmërisë, duke theksuar hapjen dhe 
transparencën e TITAN, duke ruajtur mirëqeverisjen 
dhe integritetin. Disa anëtarë nga ekipi drejtues 
mbikëqyrin hetimin dhe trajtimin e raporteve, 
duke garantuar konfidencialitet dhe shmangien e 
hakmarrjes për sinjalizuesit. 

Mënyra se si shoqëria kryen aktivitetet e saj të biznesit, 
është në përputhje me objektivat e saj kryesore 
qeverisëse të qëndrueshmërisë dhe përgjegjësisë 
sociale. ANTEA u përmbahet standardeve 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, punës dhe 
antikorrupsionit, duke funksionuar përmes praktikave 
të integritetit, transparencës dhe etikës së biznesit. 
Pajtueshmëria me standardet e larta të qeverisjes 
për të adresuar dhe menaxhuar rreziqet që lidhen 
me ryshfetin dhe korrupsionin dhe të drejtat e 
njeriut përgjatë operacioneve të Grupit konsiderohet 
thelbësore për zbatimin e strategjisë së TITAN për 

qëndrueshmërinë. Kodi i Sjelljes dhe Politikat e TITAN-
it garantojnë, përtej përputhshmërisë me ligjet dhe 
rregulloret në fuqi, përkushtimin ndaj normave dhe 
standardeve ndërkombëtare, duke përfshirë Parimet 
Udhëzuese të OKB-së për Biznesin dhe të Drejtat 
e Njeriut dhe të Drejtën Ndërkombëtare kundër 
Ryshfetit dhe Korrupsionit. Është e domosdoshme 
që konsideratat e qeverisjes dhe etikës të trajtohen 
siç duhet në nivel Grupi, dhe kjo gjë të garantohet 
nëpërmjet një qasjeje të qëndrueshme menaxhimi 
dhe një strukture të fortë qeverisëse, të parashikuar në 
Kartën e Grupit për Qeverisjen e Korporatës. 

Lufta kundër ryshfetit dhe korrupsionit  

ANTEA ka vazhduar të zbatojë Politikën e Grupit TITAN 
Kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit. Në përputhje me 
vlerat dhe kulturën tonë, dhe siç artikulohet qartë 
në Kodin e Sjelljes së TITAN dhe Politikat përkatëse 
të Grupit, Grupi ndjek një qasje me tolerancë zero 
ndaj ryshfetit, mashtrimit dhe çdo praktike tjetër 
korruptive. ANTEA respekton pikëpamjen e palëve 
të interesit se lufta kundër ryshfetit dhe korrupsionit 
është një çështje materiale për vendin tonë. Ryshfeti 
dhe korrupsioni kërcënojnë bizneset dhe shoqëritë 
në mbarë botën, cenojnë vlerat etike, lejojnë krimin 
dhe veprimtarinë e paligjshme, heqin mundësitë e 
barabarta për të bërë biznes dhe imponojnë një kosto 
të madhe financiare për shoqëritë. 
Të gjitha iniciativat dhe përpjekjet për të luftuar 
korrupsionin mbështeten dhe zbatohen nëpërmjet 
një strukture të fortë organizative që përcakton role 
dhe përgjegjësi të qarta dhe ofron garanci të shtuar 
për mirëqeverisje dhe performancë solide ESG.  

Komiteti i Auditimit dhe Rrezikut, një Komitet 
Bordi i përbërë nga anëtarë joekzekutivë dhe të 
pavarur të bordit, delegohet për të mbikëqyrur, ndër 
të tjera, rrezikun e korrupsionit dhe mashtrimit. 
Departamenti i Grupit për Pajtueshmërinë dhe 
Kundër Mashtrimit, si pjesë e Departamentit të 
Grupit për Auditimin e Brendshëm, Rrezikun dhe 
Pajtueshmërinë, mban përgjegjësinë e përgjithshme 
për të monitoruar rreziqet e pajtueshmërisë dhe për 
të koordinuar aktivitetet përkatëse kontrolluese, në 
bashkëpunim me ekipin drejtues dhe Departamentin 
Ligjor. 
Politika jonë kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit 
parashikon parimet, rregullat dhe përgjegjësitë, 

specifikon fushat me rrezik të lartë në të cilat ryshfeti 
dhe korrupsioni mund të ndodhin më shpesh 
gjatë aktiviteteve të biznesit dhe ofron udhëzime 
për procedurat e parandalimit dhe zbulimit, duke 
përfshirë kryerjen e aktiviteteve të vlerësimit të 
rrezikut dhe vigjilencën e duhur të palëve të treta që 
kryejnë shërbime për ose në emër të Grupit TITAN. 
Programi i Grupit TITAN Kundër Mashtrimit 
parashikon prioritetet dhe përpjekjet tona strategjike 
për të penguar dhe zbuluar mashtrimin dhe 
korrupsionin në punë në të gjithë Grupin, me synim 
garantimin e një mburoje mbrojtëse për pasuritë 
dhe burimet, reputacionin dhe besueshmërinë e 
korporatës, pikat e forta kulturore dhe efikasitetin 
operacional. Është përdorur një strukturë 
gjithëpërfshirëse e iniciativave dhe kontrolleve kundër 
mashtrimit, duke kontribuar në parandalimin dhe 
zbulimin e mashtrimit në punë, si dhe në reagimin e 
Grupit në një ngjarje të tillë. 

Në përgjigje të nevojës për rritjen e ndërgjegjësimit 
kundër mashtrimit, Kuadri i Programit Kundër 
Mashtrimit u hartua gjatë vitit 2021 dhe u komunikua 
gjerësisht në të gjithë Grupin. Kuadri promovon 
hapjen dhe transparencën, ofron standarde dhe 
udhëzime dhe qartëson rolet, pritshmëritë dhe 
përgjegjësitë lidhur me temën e mashtrimit në punë. 
Ndër veprimet parandaluese, projektet e Vlerësimit 
të Rrezikut të Mashtrimit, të kryera në zonat e 
rrezikut, synojnë të identifikojnë dhe korrigjojnë 
boshllëqet dhe dobësitë e mundshme në kontrollet 
parandaluese kundër mashtrimit që janë kryer, 
nëpërmjet planeve të qëndrueshme dhe efektive të 
veprimit. 

Qeverisja e mirë, transparenca dhe etika e biznesit
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DEKLARATAT E PERFORMANCËS ESG

Deklaratat e Performancës ESG

Në vitin 2021, qasja e Grupit TITAN për raportimin 
e integruar të performancës ESG në bazë të 
angazhimeve vullnetare ndaj parimeve të IIRC, 
Kritereve të Nivelit të Avancuar për Komunikimin mbi 
Progresin e UNGC, Kartës dhe Direktivave të GCCA, 
dhe lidhjes me Kuadrin e Bordit të Standardeve të 
Kontabilitetit të Qëndrueshmërisë (SASB), u zgjerua 
për të mbuluar kërkesat e Rregullores së Taksonomisë 
së BE-së (shkurtimisht: Taksonomia e BE-së), dhe 
kërkesat e TCFD për rreziqet e lidhura me klimën. 

Më konkretisht në lidhje me Taksonominë e BE-
së: TITAN përfshiu në Raportin Vjetor të Integruar 
të TITAN 2021 (shkurtimisht: TITAN IAR 2021) 
kërkesat e Taksonomisë së BE-së (Rregullorja (BE) 
2020/852), e plotësuar me Rregulloren përkatëse 
të Deleguar të Komisionit BE 2021/2178 të datës 6 
Korrik 2021, në veçanti për zbutjen dhe përshtatjen 
ndaj ndryshimeve klimatike. Rregullorja specifikon 
përmbajtjen dhe paraqitjen e informacionit që duhet 
të ndahet nga ndërmarrjet në lidhje me aktivitetet 
ekonomike të qëndrueshme në aspektin mjedisor, 
dhe metodologjinë për të përmbushur atë detyrim 
për dhënien e informacionit. Në TITAN IAR 2021, 
respektohen kërkesat për dhënien e informacioneve 
sipas nenit 8 të Rregullores, për aktivitetet e tij 
ekonomike në përputhje me Taksonominë e BE-
së në xhiron e tyre totale, kapital dhe shpenzimet 
operacionale, duke qenë këta janë tregues kyç 
të performancës (KPI-të) të parashikuara nga 
Rregullorja dhe jep informacion cilësor (përshkrim) 
për veprimtaritë dhe investimet e tij në përputhje 
me Taksonominë. TITAN pranon se kërkesat për 
raportimin e taksonomisë së BE-së janë të lidhura 
me Direktivën e BE-së për Raportimin Jo-Financiar 
(NFRD), e cila iu lejon filialeve të përmbushin 
detyrimet e tyre të raportimit nëse raportimi drejtohet 
nga shoqëria “mëmë”. Në këtë rast, nuk kërkohet asnjë 
raport i veçantë nga ANTEA Cement SH.A. si filial i 
TITAN lidhur me kërkesat e Taksonomisë së BE-së.

Vitet bazë: Për angazhimin ndaj objektivave 2025 dhe 
raportimin mbi progresin për të gjithë parametrat 
e tjerë mjedisorë përveç CO2, viti bazë është 2020. 
Gjithashtu viti 2020 shërben si viti bazë për objektivat 
e SBTi mbi shkarkimet e CO2.  Për shkarkimet e CO2 të 

ndryshme nga SBTi, viti bazë për objektivat përkatëse 
është viti 1990 në përputhje me Protokollin e Kiotos.
Ndryshimet në strukturën dhe përmbajtjen e këtij 
Raporti:
Materialiteti: Kuadri i çështjeve materiale të TITAN, 
si rezultate të ciklit të fundit për vlerësimin e 
materialitetit për Grupin (2019), është paraqitur në 
Tabelën 1 të Deklaratave ESG. Në këtë kuadër ne 
kemi lidhur rezultatet e materialitetit të BU-ve, duke 
ndjekur sërish rezultatet e vlerësimit në ciklin më 
të fundit për çdo nivel shtet/BU-je të përfunduar në 
periudhën 2020-2021. Lidhjet ofrojnë një qasje më 
gjithëpërfshirëse materialiteti për TITAN, e cila shihet 
si një qasje nga poshtë-lart dhe nga lart-poshtë dhe 
kombinon meritat e analizës dhe angazhimit në nivel 
BU me planin dhe udhëzimet në nivel Grupi.

Ristrukturimi i Indeksit të KPI-ve të ESG: Të gjitha 
informacionet e zbuluara për treguesit kyç të 
performancës për fushën mjedisore, sociale dhe të 
qeverisjes, u ristrukturuan duke ndjekur rezultatet 
e vlerësimit të materialitetit në nivel Grupi, duke 
përdorur “busullën” e Zonave të Fokusit të TITAN. KPI-
të përkatëse për performancën e ESG u radhitën sipas 
çështjeve materiale që janë kryesisht të rëndësishme 
në secilën prej Zonave të Fokusit. Qasja e re për 
Deklaratat tona të ESG synon t’iu ofrojë palëve të 
interesuara të jashtme dhe të brendshme një rrjedhë 
efikase të matjeve rreth zbulimeve të informacioneve 
për performancën të fokusuar në kuadrin e 
materialitetit të TITAN dhe të lidhur me objektivat 2025 
e TITAN e më tej. Mund ti gjeni në tabelat më poshtë, 
në përputhje me Zonat e Fokusit të materialitetit të 
TITAN: 1. De-karbonizimi dhe Digjitalizimi, 2. ambient 
pune që të ndihmon të rritesh, 3. Ndikim pozitiv lokal, 
dhe 4. Shfrytëzim i Përgjegjshëm i Burimeve.  Të gjitha 
të mbështetura nga 5. Qeverisja e mirë, transparenca 
dhe etika e biznesit.

Zbulimi i informacioneve të reja nën Zonën e 
Fokusit për De-karbonizimin dhe Dixhitalizimin, 
faqja 58: Objekti 1 Shkarkimet e drejtpërdrejta bruto 
dhe neto të CO2 së bashku me të dhënat rajonale 
për performancën dhe përqindjen e mbulimit 
të emetimeve të prodhimit të klinkerit, Objekti 2 
Shkarkimet e CO2 dhe Objekti 3 Shkarkimet së bashku 
me të dhënat e performancës rajonale, përqindjen 
e mbulimit të emetimeve të prodhimit të klinkerit 
dhe Shkarkimet specifike të CO2 për t produkt 
çimentoje. Gjithashtu, ne raportojmë për produktet e 

Qasja e TITAN për raportimin e 
performancës ESG dhe e përshtatur nga 
ANTEA Cement SH.A. në këtë Raport

qëndrueshme si pjesë e prodhimit tonë të çimentos, të 
cilësuar si % e prodhimit të çimentos, dhe investimet 
vjetore në Kërkim dhe Inovacion.

Zbulime të reja nën Zonën e Fokusit Ambient pune 
që mundëson të rritesh, Faqja 62: Shtuam KPI-të për 
nismat për mirëqenien e punonjësve, % e ndarjes 
së xhiros sipas strukturës së gjinisë dhe moshës, % 
e punonjësve me vlerësim performance dhe % e 
punonjësve femra me vlerësim performance.

Në Zonën  Fokusit për Ndikimin lokal Pozitiv, në 
faqen 70, kemi shtuar KPI-të: % e punonjësve nga 
komunitetet lokale, % e praktikave nga komuniteti 
lokal, numri i përgjithshëm i nismave sipas planeve të 
angazhimit të komunitetit, numri total i pjesëmarrësve 
në planet e angazhimit të komunitetit, punonjësit 
e TITAN si vullnetarë në planet e angazhimit në 
komunitet, shuma totale e “investimit social” për 
zbatimin e këtyre planeve të angazhimit në komunitet 
dhe dhurimin e gjakut (punonjësit e TITAN, partnerët e 
biznesit dhe komunitetet)

Nën Zonën e Fokusit Shfrytëzim i Burimeve me 
përgjegjësi, në faqen 74, kemi shtuar KPI-të për: 
tërheqjen dhe shkarkimin e ujit, % e kërkesës 
për ujë të mbuluar me ujë të ricikluar, gjithashtu 
performancën rajonale për konsumin e ujit, 
performancën rajonale për konsumin specifik 
të energjisë termike, performancën e grupit dhe 
performancën rajonale për konsumin specifik të 
energjisë elektrike, % e energjisë së ripërtëritshme si 
pjesë e konsumit total të energjisë elektrike, numri i 
fabrikave të integruara të çimentos me certifikimin 
“Zero mbetje në landfill” dhe furnizuesit kryesorë që 
përmbushin standardet e TITAN për ESG.

Së fundmi, nën Zonën e Fokusit “Qeverisja e 
mirë, transparenca dhe etika e biznesit”, shtuam 
informacionin për: Mbulimin e KPI-ve për Mekanizmin 
e Ankesave (EthicsPoint), % e punonjësve që janë pjesë 
e sindikatave dhe % e punonjësve të mbuluar nga 
Marrëveshjet Kolektive.

Tabelat e reja dhe të rishikuara sipas Deklaratave të 
ESG si KPI të reja dhe informacione plotësuese që 
mbështesin zbulimet e informacionit për Qeverisjen: 
Politikat e ESG, Kontributet politike & Gjobat dhe 
sanksionet e tjera jo-monetare, Auditimet Mjedisore, 
Sistemet e Menaxhimit, Raportimi në Qeveri mbi 
Pagesat për operacionet nxjerrëse dhe Shënime për 
Treguesit e Krijimit të Vlerës. 

Shih shënimet më poshtë për rishikimin e deklaratave 
të performancës ESG (në lidhje me KPI-të.

GCCA: KPI-të specifike të llogaritura sipas 
angazhimeve sektoriale të integruara nga TITAN, në 
përputhje me Direktivat e Kartës dhe Kuadrit të GCCA.

UNGC: TITAN ndjek kërkesat e raportimit për 
përmbushjen e kritereve të Paktit Global të OKB-së 
në lidhje me nivelin e avancuar të Komunikimit mbi 
Progresin (KP).

UNCTAD: Sipas kuadrit të tij të raportimit, TITAN ka 
miratuar KPI-të e zbatueshme sipas Udhëzimeve të 
UNCTAD, si plotësim për Standardet e mësipërme të 
Raportimit.

SASB: TITAN e kryen raportimin e tij mbi performancën 
e ESG në përputhje me Bordin e Standardeve të 
Kontabilitetit të Qëndrueshmërisë (SASB)
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Grupi TITAN

Model biznesi i gatshëm për të ardhmen për një botë neutrale ndaj karbonit 

Ambient pune i sigurt dhe i shëndetshëm 

Mirëqeverisja, transparenca dhe etika e biznesit 

Vend pune i larmishëm dhe gjithëpërfshirës 

Ndikim pozitiv lokal shoqëror, ekonomik dhe mjedisor 

Inovacion duke i vënë theksin digjitalizimit dhe de-karbonizimit 

Zhvillimi i vazhdueshëm i popullit tonë 

Zinxhiri i besueshëm dhe i qëndrueshëm i furnizimit 

Efikasiteti i burimeve, riciklimi dhe rikuperimi, duke kontribuar në ekonominë 
qarkore 

Shqipëri 

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

Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i vazhdueshëm dhe mirëqenia

Kënaqësia e konsumatorit

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 me palët e interesit

Ndryshimi i klimës dhe energjia

Risi e  modelit të biznesit

1. Çështjet materiale 
Shënimet 
Në kolonën e parë të tabelës së mësipërme jepet rendi i prioritizimit të çështjeve materiale për TITAN dhe ANTEA Cement SH.A., sipas 
rezultateve të vlerësimit të materialitetit të ciklit të fundit në vitin 2020 dhe 2021.

Rreth përkufizimeve:
Kufijtë e raportimit për çdo çështje materiale përcaktohen nga parimet e “materialitetit”, “rëndësisë”, “koncizitetit”, “konsistencës” dhe 
“lidhjes” në përputhje me udhëzimet e Këshillit Ndërkombëtar të Raportimit të Integruar (IIRC)1:

Materialiteti
Një çështje konsiderohet si çështje materiale nëse është e një rëndësie dhe vlere të tillë2, saqë mund të ndikojë në mënyrë thelbësore te 
vlerësimet e ofruesve të kapitalit financiar në lidhje me aftësinë e organizatës për të krijuar vlerë në periudhë afatshkurtër, afatmesme 
dhe afatgjatë. Për të vendosur nëse një çështje është apo jo materiale, drejtuesit e lartë dhe ata që janë të ngarkuar me qeverisjen duhet 
të marrin në konsideratë nëse çështja ndikon në mënyrë thelbësore, ose ka potencialin të ndikojë në mënyrë thelbësore, tek strategjia e 
organizatës, modeli i saj i biznesit ose një ose më shumë nga kapitalet që përdor ose tek të cilat ndikon.

Rëndësia
Çështjet e rëndësishme janë çështje të së shkuarës, të tashmes ose të së ardhmes që ndikojnë ose mund të ndikojnë te strategjia e 
organizatës, modeli i saj i biznesit ose një ose më shumë nga kapitalet dhe që ndikojnë kështu edhe në aftësinë e organizatës për të 
krijuar vlerë me kalimin e kohës. Identifikimi i çështjeve të rëndësishme për përfshirje në raportin e integruar përfshin identifikimin e 
numrit të çështjeve potencialisht të rëndësishme dhe zvogëlimin e numrit të tyre në çështjet që janë të rëndësishme për t’u përfshirë në 
raportin e integruar. Informacioni në lidhje me çështjet përkatëse do të ketë ose vlerë parashikuese ose vlerë konfirmuese ose të dyja në 
lidhje me vendimet e përdoruesve të synuar.

Konciziteti
Zbulimi i informacioneve në lidhje me çështjet materiale duhet të përfshijë informacion konciz që ofron kontekst të mjaftueshëm për ta 
bërë të kuptueshëm zbulimin e informacionit dhe duhet të shmangë informacionin që është i tepërt.

Konsistenca dhe krahasueshmëria
Politikat e raportimit duhet të ndiqen vazhdimisht nga një periudhë në tjetrën, përveç nëse nevojitet një ndryshim për të përmirësuar 
cilësinë e informacionit të raportuar. Kjo përfshin përdorimin e të njëjtave TKP për të raportuar për të njëjtat çështje nëse ato vazhdojnë 
të jenë materiale gjatë periudhave të raportimit. Kur është bërë një ndryshim i rëndësishëm, organizata shpjegon arsyen e ndryshimit, 
duke përshkruar (dhe duke cilësuar nëse është i zbatueshëm dhe material) ndikimin e tij. Krahasueshmëria e informacionit të raportuar 
synon të mundësojë krahasimin me organizatat e tjera në masën që është diçka materiale për aftësinë e vetë organizatës për të krijuar 
vlerë me kalimin e kohës.

Lidhja
Lidhja synon të trajtojë lidhjen midis informacionit financiar dhe jo-financiar, në mënyrë që të ofrojë një qasje gjithëpërfshirëse të 
kombinimit, ndërlidhjes dhe varësisë ndërmjet të gjithë faktorëve që ndikojnë te aftësia e organizatës për të krijuar vlerë me kalimin e 
kohës.

1. Burimi: “Studimi i Historikut të Materialitetit <KN>” (KNRI, 2013), dhe “Kuadri Ndërkombëtar<KN>” (KNRI 2013).  Informacione të 
mëtejshme rreth IIRC mund të gjenden në faqen e saj të internetit www.theiirc.org.
2. TITAN përdor termin ekuivalent “vlera”.
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Cështjet Materiale të ANTEA-s / 
Zonat e Fokusit të grupit TITAN

1. De-karbonizimi 
dhe dixhitalizimi

2. Ambient Pune që 
mundëson zhvillim

4. Shfrytëzimi 
i Burimeve me 

Përgjegjësi

5. Qeverisja e mirë, 
transparenca dhe 

etika e biznesit

3. Impakt 
pozitiv lokal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lidhje e forte me zonat e 
fokusit te grupit TITAN

Lidhja me zonat e fokusit te 
grupit TITAN

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

Angazhimi i punonjësve, zhvillimi i 
vazhdueshëm dhe mirëqenia

Qeverisja e mirë, transparenca dhe 
etika e biznesit 

Mbështetja e mirëqenies së 
komuniteteve tona lokale 

Zinxhiri i përgjegjshëm, i besueshëm 
dhe i qëndrueshëm i furnizimit 

Marrëdhëniet dhe angazhimi me 
palët e interesit

Menaxhimi i Mjedisit

Ndryshimi i klimes dhe energjia

Risi e modelit të Biznesit

Kënaqësia e Konsumatorit
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2.1 Zona e fokusit: De-karbonizimi dhe Digjitalizimi

Aktivitetet e prodhimit të çimentos

2.1.1 Çështja Materiale: Model biznesi i gatshëm për të ardhmen në një botë neutrale ndaj karbonit

2. Treguesit kyç të performancës ESG (KPI-të)

kodi Treguesit e Performancës ESG  2021 2020 2019 GCCA UNGC UNCTAD SASB SDG-të dhe ObjektivatNjësia
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Objekti 1 Shkarkimet bruto to CO22

Objekti 1 Shkarkimet bruto të CO2 mbulohen nga rregulloret kufizuese

Objekti 1 Përqindja e mbulimit të shkarkimeve bruto to CO21

Objekti 1 Shkarkimetneto to CO2

Objekti 1 Përqindja e mbulimit të shkarkimeve neto to CO21

Objekti 1 Shkarkimet specifike bruto të CO2

Objekti 1 Shkarkimet specifike neto to CO2

Objekti 2 Shkarkimet e CO2
3

Objekti 2 Përqindja e mbulimit të shkarkimeve të CO21

Objekti 2 Shkarkimet specifike të CO21

Objekti 3 shkarkimet e CO2 1,4,5

Kategoria 1 - Mallra dhe shërbime të blera1,5

Kategoria 3 - Aktivitetet që lidhen me lëndët djegëse dhe energjinë1,5

Kategoria 4 - Transporti i produkteve, mallrave të blera per prodhimin e çimentos 1,5

Kategoria 6 - Udhëtimet për punë1,5

Kategoria 7 - Udhëtimi i punonjësve për në punë1,5

Kategoria 9 - Transporti dhe shpërndarja e produkteve te prodhuara 1,5

Objekti 3 Përqindja e mbulimit të shkarkimeve të CO21,5

Objekti 3 Shkarkimet specifike të CO21,5

Përqindja e zëvendësimit të lëndëve djegëse fosile tradicionale 

Përqindja e zëvendësimit të lëndëve djegëse alternative 

Biomasa në përzierjen e lëndëve djegëse6

Përzierja e lëndëve djegëse, konsumi i energjisë për prodhimin e klinkerit dhe çimentos

Lëndët djegëse fosile konvencionale

Qymyri, antracitet dhe mbetjet e qymyrit

Koks nafte

Linjit
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Lëndë djegëse alternative fosile dhe të përziera
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Pluhur sharre 

Mbetje të përziera industriale

Mbetje të tjera me bazë fosile dhe të përziera (të ngurta)

Lëndët djegëse të biomasës

Llum i thatë i ujërave të zeza

Pluhur sharre druri

Mbetje bujqësore, organike, me pelenë, qymyr 

Të tjera

Konsumi i lëndëve djegëse alternative (totali)

Raporti midis klinkerit dhe çimentos
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Shënimet
            
Shënime për verifikimin, standardet, udhëzimet e jashtme dhe termat e përdorur
Standardet: Për standardet e raportimit sipas Qasjes Sektoriale Globale të TITAN, përkatësisht GCCA, UNGC, UNCTAD dhe SASB, ju lutemi 
referojuni seksionit “Qasja e TITAN për raportimin e performancës ESG” në deklaratat e performancës ESG.
Udhëzimet: TITAN ndjek Udhëzuesin e Kuadrit të Qëndrueshmërisë GCCA dhe Udhëzuesin e Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe 
raportimin e emetimeve të CO₂ nga prodhimi i çimentos dhe nga përpunimi i lëndëve djegëse dhe lëndëve të para bashkë. Udhëzuesi 
i mësipërm kishte zëvendësuar përpara vitit 2021 Udhëzuesin e mëparshëm dhe përkatës të WBCSD/CSI që përmbante udhëzimet 
për matjen, raportimin dhe verifikimin e performancës mjedisore deri (dhe duke përfshirë) në vitin 2018. Për standardet e sektorit, shih 
detajet në Tabelën 2.5.7 “Standardet e Sektorit për zbulimin e informacioneve jo-financiare në vitin 2021”.

Shënime për KPI-të specifike
1. Tregues i ri.
2. Shkarkimet e drejtpërdrejta të CO₂ që lidhen me funksionimin e fabrikave të prodhimit të çimentos të TITAN.
3. Shkarkimet indirekte të CO₂ lidhen me Shkarkimet e çliruara për prodhimin e energjisë elektrike të konsumuar në fabrikat e prodhimit 
të çimentos të TITAN. Për llogaritjen e tyre, ne përdorim faktorët e emetimeve të ofruara nga furnizuesi i energjisë elektrike ose burime të 
tjera të dhënash publike.
4. Shkarkimet indirekte të CO₂ të lidhura me Shkarkimet e zinxhirit të furnizimit.

5. Informacioni përkatës nuk është i disponueshëm për vitet specifike të shënuara si “nuk ka”.
6. Shkalla e biomasës korrespondon me përqindjen e konsumit total të energjisë termike që vjen nga burimet e ripërtëritshme të 
energjisë.  
7. Produktet me karbon më të ulët i referohen llojeve të çimentos të prodhuara me gjurmë karboni që është të paktën 10,0% më e ulët se 
ajo e një lloji tipik OPC, si dhe çdo produkti çimentoje që shitet për t’u përdorur si shtesë çimentoje ose betoni.

Shënime për lidhjen e KPI-ve me Standardet SASB
Lidhja e treguesve të performancës ESG me matjet sipas Standardeve SASB, në veçanti:
- EM-CM-110a.1 nën zonën “Shkarkimet e gazeve serë” për Shkarkimet Bruto globale të objektit 1, përqindja e mbuluar nga rregulloret për 
kufizimin e emetimeve, dhe
- EM-CM-130a.1 nën zonën “Menaxhimi i Energjisë” për energjinë totale të konsumuar, përqindjen e energjisë elektrike të rrjetit, 
përqindjen e alternativës dhe përqindjen e burimeve të ripërtëritshme.

kodi Treguesit e Performancës ESG  2021 2020 2019 GCCA UNGC UNCTAD SASB SDG-të dhe ObjektivatNjësia
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2.2 Zona e fokusit: Ambient pune që të ndihmon të rritesh 

Të gjitha aktivitetet

Aktivitetet e prodhimit të çimentos

Të gjitha aktivitetet

2.2.1 Çështja Materiale: Ambient pune i sigurt dhe i shëndetshem
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SDG 3.6
SDG 3.8
SDG 4.3 
SDG 8.8

SDG 3.6
SDG 3.8
SDG 4.3
SDG 8.8

SDG 3.6
SDG 3.8
SDG 4.3 
SDG 8.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.11

2.12

2.13

2.14

Humbje jete e punonjësve

Shkalla e vdekshmërisë së punonjësve

Humbje jete e kontraktorëve 

Fatalitetet e palëve të treta

Kohë e humbur për punonjësit e dëmtuar (LTI-të)

Shkalla e frekuences e kohës së humbur nga dëmtimet (LTIFR)

Ditët e punës të humbura për punonjësin1

Shkalla e përshkallëzimit të kohës së humbur të punonjësve nga lëndimi1

Kohë e Humbur e Kontraktorëve nga Lëndimi (LTI-të)

Shkalla e Shpeshtësisë e Kohës së Humbur të Kontraktorëve nga Lëndimi (LTIFR) 

Humbje jete e punonjësve

Shkalla e humbjeve të jetës së punonjësve

Humbje jete për kontraktorët

Fatalitetet e palëve të treta

Kohë e humbur e punonjësit nga lëndimi (LTI-të)

Shkalla e shpeshtësisë e kohës së humbur të punonjësit nga lëndimi (LTIFR)

Ditët e punës të humbura për punonjësin

Shkalla e përshkallëzimit të kohës së humbur të punonjësve nga lëndimi

Kohë e Humbur e Kontraktorëve nga Lëndimi (LTI-të)

Nismat për mirëqenien e punonjësve, për të gjitha aktivitetet3,6

Incidentet e shmangura

Orë trajnimi për shëndetin dhe sigurinë për çdo punonjës2

Orë trajnimi për shëndetin dhe sigurinë për çdo kontraktor2

Shpenzimet për Shëndetin dhe Sigurinë3,6

#

#/104 persona#

#

#

#/106 h

d

d/106 h

#

#/106 h

#

#/104 persona

#

#

#

#/106 h

d

d/106 h

#

#

#

h/person

h/person

€
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2.2.2 Çështja Materiale: Vend pune i larmishëm dhe gjithëpërfshirës
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2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.34

2.35

2.36

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

Punësimi mesatar, Totali i BU4

Numri i punonjësve deri më datë 31 dhjetor, Totali i BU 

Qarkullimi i punonjësve sipas gjinisë, Mesatarja e BU3

Femra

Meshkuj

Nën 30

Ndërmjet 30-50

Mbi 50

Punonjësit e larguar, Totali i BU5

Femra

Meshkuj

Punonjësit e punësuar rishtazi, mesatarja e BU5

Punonjësit e punësuar rishtazi, mesatarja e BU5

Femra

Meshkuj

Nën 30

Ndërmjet 30-50

Mbi 50

Nën 30

Ndërmjet 30-50

Mbi 50

Me kohë të plotë  

Me kohë të pjesshme

I përkohshëm  

#

#

%

%

%

%

%

%

#

#

#

%

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Qarkullimi i punonjësve sipas grupmoshës3,5,6

Punonjësit e larguar sipas gjinisë3

Punonjësit e punësuar rishtazi sipas gjinisë5

Punonjësit e larguar sipas grupmoshës3

Punonjësit e punësuar rishtazi sipas grupmoshës5

Punësimi për çdo lloj5
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22

3

70

95

17

173

8.95

4.00

0.00

2,020 

38,220 

196 

103.00

118.00

23 

3 

74 

96 

21

3

70

96

21

169

11.05

4.17

0.00

591 

9,681 

182 

96.00

95.24

22 

4 

67 

89 

21

3

74

95

21

172 

10.88

8.33

0.00

8,266

27,506

198 

100.00

100.00

22

3

78

95

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

 

 

 

●

●

●

●

 

 

 

SDG 5.4 
SDG 8.5
SDG 8.6 
SDG 8.8

SDG 10.3

SDG 5.4
SDG 8.5
SDG 8.6 
SDG 8.8

SDG 10.3

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.60

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

Menaxherët  

Menaxherët e Lartë

Staf administrativ/teknik  

Gjysmë i kualifikuar/i pakualifikuar 

Femra

Meshkuj 

Femra në punësim (%), mesatarja e BU5

Femra në menaxhim (%), mesatarja e BU5

Femra në nivelin e larte drejtues, mesatarja e BU5

Femra

Meshkuj  

Punonjësit e trajnuar, Totali i BU5

Përqindja e punonjësve të trajnuar (forca punëtore në total), mesatarja e BU5

Përqindja e punonjëseve femra të trajnuara (punonjëset femra në total), mesatarja e BU5

Menaxherët  

Menaxherët e Lartë 

Staf administrativ/teknik 

Gjysmë i kualifikuar/I pakualifikuar  

#

#

#

#

#

#

%

%

%

€

€

#

%

%

#

#

#

#

Punësimi për çdo kategori5

Punësimi sipas gjinisë5

Investimi trajnimi sipas gjinisë, totali i BU3,5

Punonjësit e trajnuar sipas kategorisë, totali i BU5 

2.2.3 Çështja Materiale: Zhvillimi i vazhdueshëm i Punonjësve tanë

205

40,240

56

10,272

181

35,772

●

●

●

●

SDG 4.3 
SDG 4.4
SDG 5.1
SDG 5.5
SDG 8.5 

SDG 10.2 
SDG 10.3
SDG 16.5

2.58

2.59

Invesimi i trajnimit per punonjes), mesatarja e BU3,5

Investimi për trajnimin, totali i BU3

€

€

36

123

37

5,416

35

114

33

2,018

47

116

35

5,913

●

●

●

●

 

 

 

●

SDG 4.3 
SDG 4.4 
SDG 5.1
SDG 5.5
SDG 8.5

SDG 10.2
SDG 10.3
SDG 16.5

2.69

2.70

2.71

2.72

Nën 30

Ndërmjet 30-50

Mbi 50

Orë trajnimi, totali i BU

#

#

#

#

Punonjësit e trajnuar sipas grupmoshës, totali i BU 
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Orët mesatare të trajnimit për punonjës (mbi numrin total të personave që janë 
të punësuar të drejtpërdrejtë), dhe ndarja sipas gjinisë, BU gjithsej55 29.00

24.00

29.00

0 

709 

137 

144 

359 

122 

70 

590 

2,107 

170 

149 

0 

859 

39.00

16.00

11.00

13.00

10.00

0 

465 

5 

0 

178 

120 

2 

4 

802 

0 

190 

0 

253 

26.00

14.00

31.00

36.00

30.00

 

366 

113 

 

278 

65 

293 

 

2,898 

152 

206 

 

1,542 

n/a

n/a

●

 

 

●

●

 

 

 

●

●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87

2.88

2.89

2.90

Mesatarisht Femra 

Mesatarisht Meshkuj  

Integrimi në shoqëri3,6

Përputhshmëria

CSR dhe Qëndrueshmëria

Digjital3,6

Mjedisi

Gjuhët e huaja

Kompetenca funksionale 

Kompetenca e përgjithshme

Shëndeti dhe siguria

Aftësitë menaxheriale

Të tjera

Siguria

Njohuritë teknike 

Përqindja e punonjësve me vlerësim performance, mesatarja e BU3

Përqindja e punonjëseve femra me vlerësim performance, mesatarja e BU3

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

%

%

Punonjësit e trajnuar sipas grupmoshës, totali i BU

Orë trajnimi për çdo lëndë, totali i BU

Shënimet
Shënime për verifikimin, standardet, udhëzimet e jashtme dhe termat e përdorur
Standardet: Për standardet e raportimit sipas Qasjes Sektoriale Globale të TITAN, përkatësisht GCCA, UNGC, UNCTAD dhe SASB, ju lutemi 
referojuni seksionit “Qasja e TITAN për raportimin e performancës ESG” në deklaratat e performancës ESG. 
Udhëzimet: TITAN ndjek Udhëzuesin e Kuadrit të Qëndrueshmërisë GCCA dhe Udhëzuesin e Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe 
raportimin e sigurisë gjatë prodhimit të çimentos dhe betonit(botimi i fundit në shkurt 2020). Për këtë dokument është rënë dakord 
brenda GCCA që të ketë një zbatim të gjerë në aktivitete konkrete dhe aktivitete të tjera të lidhura.

Shënime për KPI-të specifike
1. Shifra për vitin 2020 u rregullua për të përfshirë të dhëna të paraportuara më parë,

2. KPI është llogaritur për mbylljen e periudhës raportuese 2020 në përputhje me praktikën për të gjitha të dhënat e Sigurisë, duke u 
përdorur për “Punësimin mesatar” (shih Shënimin 3 më poshtë). Kjo gjë është në përputhje me të gjitha vitet para vitit 2021.

3. KPI dhe shënime të tjera: 

• Nismat për mirëqenien” u prezantuan në këtë raport për dhënien e numrit total të nismave që synojnë të mbështesin punonjësit 
në të gjitha dimensionet e kuadrit të TITAN për Shëndetin dhe Mirëqenien (katër dimensionet janë: fizik, mendor, shoqëror dhe 
financiar), në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të integruar. KPI synon të forcojë raportimin tonë mbi performancën për çështjen 
materiale “Mjedisi i sigurt dhe i shëndetshëm pune”, nën zonën e fokusit “Mjedis pune që të ndihmon të rritesh”.

• Qarkullimi i punonjësve sipas gjinisë” (femra dhe meshkuj), “Qarkullimi i punonjësve sipas grupmoshës” (nën 30 vjeç, midis 
moshës 30-50 dhe mbi 50 vjeç), “Punonjësit e larguar sipas grupmoshës” dhe “Punonjësit e larguar sipas gjinisë”, u prezantuan 
për herë të parë në këtë raport për të zgjeruar gamën e informacioneve të TITAN mbi performancën në lidhje me çështjen 

materiale “Vend pune i larmishëm dhe gjithëpërfshirës”.
• Gjithashtu u prezantuan KPIKPI të reja për zbulimin e informacionit për performancën e TITAN në lidhje me çështjen materiale 

“Zhvillimi i vazhdueshëm i punonjësve tanë”, në veçanti: “Përqindja e punonjësve me vlerësim performance”, dhe “Përqindja 
e punonjëseve femra me vlerësim performance”. TITAN ndjek një qasje gjithëpërfshirëse për rritjen e mbulimit të punonjësve 
në programet e vlerësimit të performancës në çdo nivel BU dhe angazhon punonjës nga të gjitha kategoritë ose punësimet 
(menaxherë dhe drejtues të lartë, staf administrativ/teknik dhe punonjës në kategorinë gjysmë të kualifikuar/të pakualifikuar).

• Së fundmi, për përkufizimin e KPIKPI-së “Investimi për trajnim” shihni seksionin 2.5.8 “Shënime për Treguesit e Krijimit të Vlerës”.

4. Llogaritja e KPIKPI-së “Punësimi mesatar” është kryer sipas legjislacionit belg (sek. 165 XIVB i RD, datë 30 janar 2001).

5. Shënime të tjera për KPIKPI-të e llogaritura në bazë të “Punësimit mesatar”: Që nga viti 2019, KPI-të specifike llogariten në bazë të 
numrit të punonjësve deri më 31 dhjetor. Shifrat për KPIKPI-të “Përqindja e punonjësve femra të trajnuara (totali i punonjëseve femra)” të 
cilat ishin llogaritur mbi 100% (për shkak të qarkullimit për femrat apo për arsye të tjera) duhej të raportoheshin si 100%. 

Orët totale të trajnimit për temën “Mjedisi” mbulojnë edhe orët e trajnimit për temat që lidhen me “De-karbonizimin”, e cila u prezantua 
si një temë e re në tremujorin e fundit të vitit 2021 dhe u konsiderua e parëndësishme në totalin e orëve të trajnimit në nivel grupi

6. Informacioni përkatës nuk është i disponueshëm për vitet specifike të shënuara si “nuk ka”.

Shënime për lidhjen e KPIKPI-ve me Standardet SASB
Lidhja e treguesve të performancës ESG me matjen EM-CM-320a.1 sipas Standardeve SASB, nën zonën “Shëndeti dhe Siguria e Forcës 
Punëtore”, dhe në veçanti për incidentet e shmangura dhe shkallën e shpeshtësisë për punonjësit me kohë të plotë dhe punonjësit me 
kontratë.
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2.3 Zona e fokusit: Ndikim pozitiv lokal

Aktivitetet e prodhimit të çimentos

Aktivitetet e prodhimit të çimentos dhe agregateve

Aktivitetet e prodhimit të çimentos dhe agregateve

Të gjitha aktivitetet

Të gjitha aktivitetet

Shkarkimet në ajër 

Rehabilitimi 

Biodiversiteti

Investimet për mbrojtjen mjedisore

100.0

3.6

793.6

13.6

100.0

 100.0 

17.2 

100.0

0

0

-

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

100.0

4.0

743.8

13.7

100.0

100.0

14.9

100.0

0

0

-

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

5.4

830.2

16.0

100.0

100.0

n/a

100.0

0

0

-

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

●

●

●

●

 

●

●

●

 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

 

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

SDG 3.9
SDG 9.4

SDG 15.3
SDG 15.4
SDG 15.9
SDG 15a

SDG 15.3 
SDG 15.4
SDG 15.9
SDG 15a

SDG 7b
SDG 9.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Matja e vazhdueshme e përqindjes së mbulimit 

Shkarkimet specifike të pluhurit

Shkarkimet specifike të NOx

Shkarkimet specifike të SOx 

Vendpunim me plane rehabilitimi3,6

Vendpunime në zonat e rehabilituara krahasuar me zonat e prekura (kumulative)3,6,7

Vendpunime me Sistemin për Menaxhimin e Mjedisit (ISO14001 ose i ngjashëm)

Vendpunim me zona me vlerë të madhe për biodiversitetin3,4

Vendpunim me plane për menaxhimin e biodiversitetit3,5

Vendpunim aktiv me plane të menaxhimit të biodiversitetit

Shpenzimet mjedisore në të gjithë aktivitetet8

Menaxhimi i mjedisit

Ripyllëzimi

Rehabilitimi

Trajnimi mjedisor dhe rritja e ndërgjegjësimit

Zbatimi i teknologjive më të mira në dispozicion 

Menaxhimi i mbetjeve

%

Klinker g/t 

Klinker g/t 

Klinker g/t 

% e bimëve 

%

%

%

#

#

%

milion euro

 milion euro

 milion euro

 milion euro

 milion euro

 milion euro

 milion euro

Fabrikat e integruara të çimentos dhe fabrikat e bluarjes së çimentos me Sistem 
të certifikuar për Menaxhimin Mjedisor (ISO 14001 ose të ngjashme)

0 0 0 ●  ● 3.6 Ankesat mjedisore1,2 #
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2.3.2 Çështja Materiale: Ndikim pozitiv shoqëror

 

190,079 

 

49.47

      3 

    -   

1.00

     12 

   30.0 

 

194,398 

 

48.00

    -   

    -   

0.00

 n/a

 n/a 

 

257,231 

 

47.00

10

1

5.00

n/a

 n/a 

●

●

●

 

●

●

 

 

 

●

●

●

 

 

 

 

 

 

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

EM-CM-120a.1

SDG 2.1
SDG 2.3
SDG 4.3
SDG 4.4
SDG 9.3

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

Donacionet9

Donacionet në para9

Donacionet në natyrë9

Punonjësit nga komuniteti lokal10

Praktikat

Punët e nivelit fillestar nga praktikat/trajnimet

Praktikat nga Komuniteti Lokal2

Numri total i nismave sipas Planit të Angazhimit të Komunitetit1

Dhurimi i gjakut (punonjësit e TITAN, partnerët e biznesit dhe komunitetet)1

€

€

€

 % 

 # 

 # 

 % 

 # 

 # 

2.3.3 Çështja Materiale: Ndikimi pozitiv ekonomik 

59.20 61.94 62.84 ● ●3.29 Shpenzimet Lokale9 %

Shënimet
Shënime për verifikimin, standardet, udhëzimet dhe termat e përdorur
Standardet: Për standardet e raportimit sipas Qasjes Sektoriale Globale të TITAN, përkatësisht GCCA, UNGC, UNCTAD dhe SASB, ju lutemi 
referojuni seksionit “Qasja e TITAN për raportimin e performancës ESG” në deklaratat e performancës ESG.
Udhëzimet: TITAN ndjek Udhëzuesin e Kuadrit të Qëndrueshmërisë GCCA dhe Udhëzuesin e Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe 
raportimin e emetimeve nga prodhimi i çimentos dhe rehabilitimin e gurores dhe menaxhimin e biodiversitetit. Udhëzuesi i mësipërm 
kishte zëvendësuar përpara vitit 2021 Udhëzuesin e mëparshëm dhe përkatës të WBCSD/CSI që përmbante udhëzimet për matjen, 
raportimin dhe verifikimin e performancës mjedisore deri (dhe duke përfshirë) në vitin 2018. Për standardet e sektorit, shih detajet në 
Tabelën “Standardet e Sektorit për zbulimin e informacioneve jo-financiare në vitin 2021”.

Shënime për KPI-të specifike
1. Tregues të rinj. Më shumë detaje::
- “Praktika nga Komuniteti Lokal”, “Numri i përgjithshëm i nismave sipas Planeve të Angazhimit të Komunitetit”, “Numri i përgjithshëm i 
Pjesëmarrësve në Planet e Angazhimit në Komunitet”, “Punonjësit e TITAN, vullnetarët në Planet e Angazhimit në Komunitet”, “Shuma 
totale e “investimit social” për zbatimin e Planeve të Angazhimit në Komunitet”, dhe “Dhurimet e gjakut (punonjësit e TITAN, partnerët 
e biznesit dhe komunitetet)” u prezantuan si KPI të reja në këtë raport për të përforcuar informacionet tona mbi performancën në lidhje 
me çështjen materiale “Ndikimi pozitiv shoqëror”. 
Në mënyrë më specifike:

• Numri i “Praktikave nga Komuniteti Lokal” llogaritet si përqindja e praktikantëve (studentë apo të tjerë) që janë banorë në 
komunitetet lokale, mbi numrin total të praktikave, siç raportohet nga KPI “Praktika”.

• KPI-të e “Numrit Total të Pjesëmarrësve në Planet e Angazhimit të Komunitetit”, “Punonjësit e TITAN, vullnetarët në Planet e 
Angazhimit të Komunitetit”, dhe “Shumën totale të “investimit social” për zbatimin e Planeve të Angazhimit të Komunitetit” 
janë të lidhura me KPI “Operacionet kyçe me Planet e Angazhimit të Komunitetit në lidhje me çështjet materiale dhe politikat 
e Grupit”, i cili u përfshi për herë të parë në deklaratat e performancës ESG në TITAN RVI 2020. Në vitin 2021 TITAN përparoi 
me zbatimin e një udhëzimi të ri kuadër për Planet e Angazhimit të Komunitetit në të gjitha BU-të dhe përforcoi qasjen e tij. 
Diskutimi mbi performancën në vitin 2021 është pasqyruar në raportin e menaxhimit, seksioni “Rishikimi i performancës ESG”, 
për çështjen materiale: “Ndikimi pozitiv shoqëror”. Disa përkufizime për ta bërë më të qartë qasjen e TITAN për angazhimin e 
palëve të interesuara në komunitete, janë si më poshtë:

• ”Informon” nënkupton: Dhënien e informacioneve ndaj palëve të interesuara (lokale) mbi rezultatet e Vlerësimit të 
Materialitetit të BU dhe objektivat e ESG, dhe ndihmën për të kuptuar problemet, alternativat dhe zgjidhjet, si dhe 
eksplorimin e mundësive për nisma bashkëpunuese të favorshme.

• “Konsulton” nënkupton: Marrjen e komenteve të palëve të interesuara pas fazës “Informon” dhe eksplorimin e sinergjive të BU 
me komunitetin lokal.

• “Përfshin” nënkupton:  Punën e drejtpërdrejtë me palët e interesuara dhe marrjen në konsideratë e shqetësimeve, aspiratave 
dhe pritshmërive të tyre nga shoqëria (BU).

• “Bashkëpunon” nënkupton: Dëgjimin e mendimit të palëve të interesuara si pjesë e procesit të vendimmarrjes së BU, duke 
ndjekur 3 fazat e mëparshme. Identifikimin e alternativave më të mira për zgjidhje dhe dakordësimin për mundësitë e 
favorshme për komunitetin lokal dhe shoqërinë. Planifikimin për zbatim së bashku me palët e interesuara dhe dakordësimin 
për nivelin e përshtatshëm të përkrahjes për vendimet dhe veprimet tuaja.

• “Fuqizon” nënkupton: Palët e interesuara dhe komuniteti lokal mund të marrin vendimet e tyre dhe të planifikojnë veprimet 
e tyre, për të udhëhequr përpjekjet (e tyre) të bazuara tek zgjidhja. Shoqëria synon të jetë “ofruesi” ose “lehtësuesi”.

2. Informacioni përkatës nuk është i disponueshëm për vitet specifike të shënuara si “nuk ka”.
3. Mbulimi përfshin të gjitha guroret në pronësi të plotë të lidhura me fabrikat e çimentos dhe guroret për prodhimin e agregateve.
4. Gurore aktive brenda, përfshirë ose ngjitur me zonat e përcaktuara për shkak të vlerës së tyre të lartë të biodiversitetit. Shihni 

gjithashtu tabelën “Vendpunimet e guroreve me vlerë të lartë biodiversiteti”.
5. Gurore aktive me vlerë të lartë biodiversiteti ku zbatohen në mënyrë aktive planet e menaxhimit të biodiversitetit.  Shihni gjithashtu 
tabelën “Vendpunimet e guroreve me vlerë të lartë biodiversiteti”.
6. Shifrat e performancës së viteve të mëparshme janë rillogaritur dhe rregulluar për të pasqyruar bazën (objektin ) e rishikuar (shih Shënimin 2).
7. Viti 2020 është viti fillestar për zbulimin e të dhënave për këtë tregues.
8. Përkufizimi i “Shpenzimeve Mjedisore në të gjitha aktivitetet” është i njëjtë me përkufizimin e “Investimit në Mjedis”, shih seksionin 
2.5.8 “Shënime për Treguesit e Krijimit të Vlerës”.
9. Për përkufizimet në lidhje me “Donacionet” dhe “Shpenzimet Lokale”, shihni seksionin 2.5.8 “Shënime për Treguesit e Krijimit të 
Vlerave” (shih përkufizimet e njëjta, përkatësisht: “Shpenzimet totale për nismat e donacioneve dhe angazhimit shoqëror”, dhe “% e 
shpenzimeve lokale të TITAN”).
10. Informacioni specifik nuk është i disponueshëm për operacionet e TITAN në SHBA. Përqindjet për Mesataren e Grupit janë llogaritur 
duke përjashtuar punësimin e TITAN në SHBA. Për metodën specifike të llogaritjes shih shënimin përkatës në Tabelën 2.2 “Mjedis pune 
që të ndihmon të rritesh”, pjesë e deklaratave të performancës ESG.

Shënime për lidhjen e KPI-ve me Standardet SASB
Lidhja e treguesve të performancës ESG me matjet sipas Standardeve SASB, në veçanti:
- EM-CM-120a.1 nën zonën “Cilësia e ajrit” për Shkarkimet në ajër të ndotësve duke përfshirë NOx, SOx, grimcat (PM10), dioksinat/furanët, 
përbërjet organike të avullueshme (VOC-të), hidrokarburet aromatike policiklike (PAH) dhe (7) metalet e rënda,
- EM-CM-160a.1 dhe EM-CM-160a.2 nën zonën “Ndikimet në biodiversitet” për politikat dhe praktikat e menaxhimit mjedisor për zonat 
aktive dhe sipërfaqen tokësore të dëmtuar, përqindjen e zonës së prekur të restauruar (shih gjithashtu tabelën “Vendpunimet e guroreve 
të Grupit TITAN me vlerë të lartë biodiversiteti”, pjesë e deklaratave të performancës ESG).

Shënimet

1. Tabela e mësipërme plotëson Tabelën 2.3, “Zona e fokusit: Ndikim pozitiv lokal”, dhe në veçanti për KPI-të: a) guroret aktive me 
probleme lidhur me biodiversitetin, b) Vendpunimet e guroreve aktive me plane për menaxhimin e biodiversitetit (numri), c) 
Vendpunimet e guroreve aktive me plane për menaxhimin e biodiversitetit (përqindje).
2. Tabela e mësipërme përfshin dhënien e informacioneve të nevojshme për mbështetjen e monitorimit dhe raportimit të performancës 
së TITAN sipas angazhimeve sektoriale (Udhëzuesi i GCCA për Qëndrueshmërinë për Rehabilitimin e Gurores dhe Menaxhimin e 
Biodiversitetit, maj 2020). Gjithashtu ky informacion, i kombinuar me zbulimet e informacioneve në seksionin përkatës të këtij raporti, 
mbulon kërkesat për raportim sipas Standardeve të SASB për “Ndikimet në Biodiversitet” dhe në mënyrë më specifike KPI EM-CM-160a.1 
“Përshkrimi i politikave të menaxhimit mjedisor dhe praktikave për vendpunimet aktive”.
3. Në vitin 2020 u bë vlerësimi i përditësuar i rrezikut të biodiversitetit për të gjitha vendpunimet e Grupit TITAN duke përdorur Mjetin e 
Integruar të Vlerësimit të Biodiversitetit (IBAT).

Vendpunimet e guroreve me vlerë të lartë biodiversiteti

Objekti Shteti Përdorimi 
i lëndëve 
të para 

Vendndodhja Statusi ShënimetPlani i 
Menaxhimit të 
Biodiversitetit
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2.4 Zona e fokusit: Shrytëzimi i Përgjegjshëm i Burimeve

Të gjitha aktivitetet 

Të gjitha aktivitetet 

2.4.1 Çështja Materiale: Efikasiteti i burimeve, riciklimi dhe rikuperimi, duke kontribuar në ekonominë qarkore

2.4.1 Çështja Materiale: Efikasiteti i burimeve, riciklimi dhe rikuperimi, duke kontribuar në ekonominë qarkore
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Uji i përdorur nga gurorja (nga tharja e gurores)

Ujë oqeani ose deti 

Ujëra të zeza

Shkarkimi i ujit (totali, sipas destinacionit)3

Sipërfaqe (lum, liqen)

Ujë nën-sipërfaqësor (pus)

Oqean ose det

Trajtimi jashtë vendpunimit

Të tjera4
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Konsumi i ujit (totali)

Tërheqja e ujit (totali)2

Shkarkimi i ujit (totali)3

Uji i ricikluar (totali)

Konsumi specifik i ujit

Konsumi specifik i ujit

Kërkesa e ujit e mbuluar me ujë të ricikluar

Konsumi i energjisë termike (totali)

Konsumi i energjisë elektrike (totali)

 million m3

 million m3

 million m3

 million m3

l/t Produkt çimentoje

Çimento l/t 

%

TJ

TJ
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Aktivitetet e prodhimit të çimentos

Aktivitetet e prodhimit të çimentos

Të gjitha aktivitetet 

Të gjitha aktivitetet 
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Konsumi specifik i energjisë termike 

Konsumi specifik i energjisë elektrike1

Energjia e ripërtëritshme si pjesë e konsumit total të energjisë elektrike1,5

Konsumi i materialeve (totali, të thata)

Konsumi i lëndëve të para (natyrale) të nxjerra (të thata)

Konsumi i lëndëve të para alternative (të thata)

Përdorimi i lëndëve të para alternative (i totalit të lëndëve të para të

 

konsumuara)

Mbetjet e ricikluara nga jashtë (gjithsej, të lagështa)

Të ripërdorura

Të ricikluara

Të rikuperuara

Asgjësimi i mbetjeve, ndarja sipas destinacionit-përdorimit (të lagështa)

Ripërdorimi

Të ricikluara

Të rikuperuara (duke përfshirë rikuperimin e energjisë)

Djegia

Të depozituara në landfill

Të tjera (duke përfshirë ruajtjen)

Asgjësimi i mbetjeve (totali, të lagështa)

Mbetje jo të rrezikshme

Mbetje të rrezikshme

Lëndët e para natyrale të nxjerra (totali, të lagështa)

Lëndët e para të nxjerra për prodhimin e klinkerit dhe çimentos

Lëndët e para të nxjerra për agregatet

% e prodhimit të klinkerit

Klinker kcal/kg 

Çimento kWh/t

% e energji elektrike të

 
konsumuar

milion t

milion t

milion t

% të thata

% të thata

t

t

t

t

% Sipas masës 

% Sipas masës 

% Sipas masës 

% Sipas masës 

% Sipas masës 

% Sipas masës 

% Sipas masës 

t

t

t

milion t

milion t

milion t

Fabrikat e integruara të çimentos me Sistem të çertifikuar për 
Menaxhimin e Energjisë (ISO 50001 ose i ngjashëm)

Norma e lëndëve të para alternative (bazuar në faktorin 
klinker-në-çimento (ekuivalent))
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Kodi Treguesit Kryesorë të Qeverisjes Standardet e Raportimit Shënimet Performanca 2022

Vendpunimet e fabrikës së çimentos në zonat me mungesë të theksuar uji

Aktivitetet e prodhimit të çimentos

0.0

Shihni 
shënimin 

më poshtë

0.0

Nuk ka

Nuk ka

Nuk ka

SDG 12.2
SDG 12.4

SDG 6
SDG 7

SDG 12
SDG 13

4.51

4.52

5.1

5.3

5.4

5.5

Fabrikat e integruara të çimentos me certifikim “Zero Mbetje në Landfill”1,5

Furnizuesit kyç që përmbushin standardet TITAN ESG5,6

Përputhshmëria dhe etika e biznesit

Mbulimi i mekanizmit të ankesave (EthicsPoint) 

Përqindja e punonjësve që janë pjesë e sindikatave (%)

1

 

2

3

100%

41.05%

47.20%

3.69

% e prodhimit të klinkerit

%

Të gjitha aktivitetet 

2.4.2 Çështja Materiale: Zinxhiri i Besueshëm dhe i Qëndrueshëm i Furnizimit  

Qeverisja e mirë, transparenca dhe etika e biznesit 

Shënimet
Shënime për verifikimin, standardet, udhëzimet e jashtme dhe termat e përdorur
Standardet: Për standardet e raportimit sipas Qasjes Sektoriale Globale të TITAN, përkatësisht GCCA, UNGC, UNCTAD dhe SASB, ju 
lutemi referojuni seksionit “Qasja e TITAN për raportimin e performancës ESG” në deklaratat e performancës ESG.
Udhëzimet: TITAN ndjek Udhëzuesin e Kuadrit të Qëndrueshmërisë GCCA dhe Udhëzuesin e Qëndrueshmërisë për monitorimin 
dhe raportimin e monitorimit dhe raportimit të ujit për prodhimin e çimentos.  Udhëzuesi i mësipërm kishte zëvendësuar përpara 
vitit 2021 Udhëzuesin e mëparshëm dhe përkatës të WBCSD/CSI që përmbante udhëzimet për matjen, raportimin dhe verifikimin 
e performancës mjedisore deri (dhe duke përfshirë) në vitin 2018. Për standardet e sektorit, shih detajet në Tabelën “Standardet e 
Sektorit për zbulimin e informacioneve jo-financiare në vitin 2021”.

Shënime për KPI-të specifike
1.  Tregues i ri.
2. Tërheqja totale përfshin edhe sasitë e ujit të tërhequra nga TITAN dhe të furnizuara për palët e treta pa u përdorur në asnjë nga 
objektet e TITAN.
3. Shkarkimi total përfshin edhe sasitë e ujit të tërhequra nga TITAN dhe të furnizuara për palët e treta pa u përdorur në asnjë nga 
objektet e TITAN. 
4. I referohet sasive të ujit të tërhequra nga TITAN dhe të furnizuara për palët e treta pa u përdorur në asnjë nga objektet e TITAN.

Shënimet

1. Vlerësimi i rrezikut të ujit u krye në vitin 2020 me përdorimin e mjetit të Kanalit të Institutit të Burimeve Botërore (IBB).

2. ANTEA Cement SH.A. i përket objektit të vendpunimeve të Fabrikave të Çimentos (ndër përdoruesit më të mëdhenj të ujit në aktivitetet 
e Grupit TITAN) që operojnë brenda zonave me mungesë uji, përkatësisht brenda zonave ku Treguesi Bazë i Mungesës së Ujit është > 
40%, siç klasifikohet nga mjeti i Kanalit.

3. Treguesi i mungesës së ujit mat raportin e tërheqjeve totale të ujit me furnizimet e disponueshme të ripërtëritshme të ujërave 
sipërfaqësore dhe nëntokësore. Vlerat më të larta tregojnë më shumë konkurrencë midis përdoruesve. 

4. Ky informacion për aktivitetet që kryhen në zonat me mungesë uji së bashku me informacionet në seksionin “Pasqyra e performancës 
jo-financiare” të këtij raporti, mbulojnë gjithashtu kërkesat për raportim sipas Standardeve të SASB për “Menaxhimin e Ujit” dhe në 
mënyrë më specifike KPI EM-CM-140a.1 “(1) Sasia totale e ujërave të ëmbla të tërhequra, (2) përqindja e ricikluar, (3) përqindja në rajonet 
me mungesë jashtëzakonisht të lartë ose të theksuar uji”. Shënimet 

Shënim për standardet, udhëzimet dhe termat e përdorur

KPI-të e përmendura në Deklaratat e Performancës ESG si tregues kryesorë të qeverisjes janë në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të 
UNCTAD për raportimin e treguesve kryesorë (UNCTAD, 2019) dhe janë të lidhura me SDG-të më të rëndësishme dhe objektivat specifike 
për çdo SDG. KPI-të specifike nga kjo listë janë gjithashtu thelbësore për raportimin mbi progresin në lidhje me angazhimet e Grupit 
TITAN për Dhjetë Parimet e UNGC.

Shënimet për treguesit kryesorë specifikë të qeverisjes

1. EthicsPoint aksesohet nga të gjithë punonjësit e TITAN. Për secilin nga rastet e argumentuara është zbatuar një plan veprimi për 
përmirësim.
2. TITAN Group: Në vitin 2021 kjo përqindje arriti në 52.3%, pak më e lartë krahasuar me 51.7% në vitin 2020. TITAN mban të dhëna vjetore 
për numrin dhe kohëzgjatjen e grevave dhe bllokimeve brenda sistemeve të brendshme të mbledhjes së të dhënave (zero raste të 
regjistruara në vitin 2021). Këto zbulime informacionesh mbulojnë kërkesat për raportim sipas Standardeve të SASB për ‘Marrëdhëniet e 
Punës’ dhe në mënyrë më specifike matjet (KPI) EM-MM-310a.1 dhe EM-MM-310a.2.
3. Numri mesatar i orëve të trajnimit për çdo punonjës dhe në vit, mbi Politikat dhe rregulloret e brendshme të TITAN (përparësi është 
Kodi i Sjelljes, Politikat për të Drejtat e Njeriut, Anti-Ryshfeti, GDPR, por pa e konsideruar këtë listë si shteruese). KPI llogaritet si orët 
totale të trajnimit për temat pjesëtuar me numrin total të punonjësve. TITAN i kategorizon këto tema trajnimi nën temën e përgjithshme: 
“Përputhshmëria” (shih Tabelën 2.2, për KPI “Orët e trajnimit për çdo temë, totali i grupit”).

5. Informacioni përkatës nuk është i disponueshëm për vitet specifike të shënuara si “nuk ka”.
6. TITAN përparoi në vitin 2021 me ndërtimin e një Udhërrëfyesi të Brendshëm të Zinxhirit të Furnizimit të Qëndrueshëm dhe hartimin 
e: (a) Politikës së Re të Grupit për Prokurimin dhe (b) Bazave për kriteret ESG për të vlerësuar furnizuesit kryesorë, siç parashikohet 
në përputhje me Udhëzimet e GCCA për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Zinxhirit të Furnizimit dhe me një nivel domethënës 
shpenzimesh për TITAN.

Shënime për lidhjen e KPI-ve me Standardet SASB
Lidhja e treguesve të performancës ESG me matjet sipas Standardeve SASB, në veçanti:
- EM-CM-130a.1 nën zonën “Menaxhimi i Energjisë” për energjinë totale të konsumuar, përqindjen e energjisë elektrike të rrjetit, 
përqindjen e alternativës dhe përqindjen e burimeve të ripërtëritshme.
- EM-CM-140a.1 nën zonën “Menaxhimi i Ujit” për sasinë totale të ujërave të ëmbla të tërhequra, përqindjen e ricikluar, përqindjen në 
rajone me mungesë jashtëzakonisht të lartë ose të theksuar uji (shih gjithashtu Tabelën “Vendpunimet e fabrikës së çimentos të Grupit 
TITAN në zonat me mungesë të theksuar uji” pjesë e deklaratave të performancës ESG), dhe
- EM-CM-150a.1 nën zonën “Menaxhimi i Mbetjeve” për sasinë e mbetjeve të krijuara, përqindjen e mbetjeve të rrezikshme, përqindjen e 
mbetjeve të ricikluara.

Objekti

Antea

Shteti

Shqipëri

Mungesa e ujit (Baza)

>80%

Përqindja e punonjësve që përfshihen në 
Marrëveshjet Kolektive (CBA-të)

Numri mesatar i orëve të trajnimit për tema që 
lidhen me Përputhshmërinë, për çdo punonjës 

SDG 5.5 
SDG 16.5
SDG 16.6 
SDG 16.7

UNGC
UNCTAD

SASB5

kodi Treguesit e Performancës ESG  2021 2020 2019 GCCA UNGC UNCTAD SASB SDG-të dhe ObjektivatNjësia
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Politikat e Grupit  Zonat e Fokusit më të rëndësishme të TITAN

Të reja 
ose të 
përditësuara 
në vitin 2021

De-karbonizimi
dhe
Digjitalizimi 

Mjedis pune  
që të ndihmon
të rritesh  

Ndikim 
pozitiv lokal  

Shrytëzimi i 
përgjegjshëm 
i burimeve

Qeverisja e mirë, 
transparenca dhe 
etika e biznesit

2.5.2 Politikat e ESG   

2.5.4 Kontributet politike,gjobat dhe sanksione të tjera jomonetare 

2.5.6 Raport i Konsoliduar mbi Pagesat për Qeveritë për operacionet nxjerrëse 

2.5.7 Standardet e Sektorit për zbulimet e informacioneve jo-financiare në vitin 2021

Politika Mjedisore  

Kodi i sjelljes  

Politika e Shumëllojshmërisë dhe 
Përfshirjes 

Politika e CSR 

Politika e Prokurimit 

Politika e Sinjalizimit 

Politika e të Drejtave të Njeriut   

Politika kundër ryshfetit dhe 

Politika e Përputhshmërisë me 
Ligjin për Konkurrencën 

Politika e konfliktit të interesit

Politika për Mbrojtjen e të Dhënave  

Politika e sigurisë së informacionit

Politika e Sanksioneve

√

√

√

 

√

 

√

√

√

√

√

√

√

√
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Politika për Shëndetin dhe 
Sigurinë në Punë (OH&S) 

Shënimet 

1. Vlera totale e kontributeve politike sipas vendit, duke përfshirë vlerën totale monetare të kontributeve financiare dhe në natyrë të bëra 
në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë. Në vitin 2021 nuk është regjistruar asnjë rast i kontributeve politike, financiare, në 
natyrë, në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë.
2. Vlera monetare e gjobave të konsiderueshme dhe numri total i sanksioneve jo-monetare për mospërputhshmërinë me ligjet 
dhe rregulloret, duke përfshirë por pa u kufizuar me ligjet dhe rregulloret mjedisore, ligjet dhe rregulloret në lidhje me ofrimin dhe 
përdorimin e produkteve dhe shërbimeve, ligjet dhe rregulloret për punën, dhe ligjet dhe rregulloret në lidhje me anti-korrupsionin, 
praktikën anti-konkurruese dhe praktikat anti-trust ose monopol. Meqenëse: TITAN konsideron “gjobë të konsiderueshme” çdo gjobë mbi 
10,000 Euro. Në vitin 2021, ka pasur një rast kur u pagua një gjobë e konsiderueshme: Gjobë e vendosur ndaj Antea Cement (Shqipëri) nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për naftë të paetiketuar, lidhur me akcizën e papaguar, në një shumë prej 10 900 euro. Çështja u 
dërgua në gjykatën administrative në vend për pretendim të pabazuar nga Drejtoria e Doganave.
Në vitin 2021, ka pasur katër raste kur janë vënë gjoba dhe janë paguar nga Antea në Shqipëri dhe filialet e saj, për shkelje të ndryshme 
të kërkesave ligjore për çështje administrative, por jo të rëndësishme. Në veçanti: Një gjobë prej 3600 euro e vendosur nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Doganave për naftë të paetiketuar, lidhur me çështjen e mësipërme që ka të bëjë me akcizën e papaguar. Gjithashtu, 
tre gjoba në shumën 3300 euro secila, të vendosura nga Qendra Kombëtare e Biznesit në Shqipëri për shkak të vonesave lidhur me 
regjistrimin e Përfituesit Përfundimtar për secilën prej shoqërive. Regjistrimi ka përfunduar në vitin 2021 dhe çështja iu atribua vendimit 
të paqartë për kërkesat përkatëse ligjore, dokumentacionin administrativ dhe afatet e zbatueshme nga shteti.
3.Gjatë periudhës raportuese nuk është vënë asnjë gjobë nga rregullatorët dhe gjykatat lidhur me korrupsionin. Zbulimet e mësipërme 
të informacioneve mbulojnë kërkesat për raportim sipas Standardeve të SASB për “Integritetin dhe Transparencën e Çmimeve” dhe në 
mënyrë më specifike matjen (KPI) EM-CM-520a.1. “Shuma totale e humbjeve monetare si rezultat i procedurave ligjore të lidhura me 
aktivitetet e kartelit, fiksimin e çmimeve dhe aktivitetet anti-trust”.

Shënimet

Shoqata Globale e Çimentos dhe Betonit (GCCA) ka hartuar Kartën e saj të Qëndrueshmërisë me në qendër pesë (5) Shtyllat e 
Qëndrueshmërisë, për të përfshirë spektrin e plotë të qëndrueshmërisë për qëllimet e saj të punës:

Shtylla 1: Shëndeti dhe Siguria, Shtylla 2: Ndryshimet klimatike dhe energjia, Shtylla 3: Përgjegjësia Sociale, Shtylla 4: Mjedisi dhe Natyra 
dhe Shtylla 5: Ekonomia Qarkore. 

Terminologjia e “Shtyllave” është specifike për Kartën e GCCA-së për angazhimet e shoqërive anëtare dhe detajet gjenden në faqen e 
internetit të Kartës dhe Direktivave të GCCA: https://gccassociation.org/sustainability-innovation/sustainability-charter-and -udhëzime/ 

TITAN ishte pjesëmarrës aktiv në vitin 2021 në grupe të ndryshme pune të GCCA, duke kontribuar me njohuri dhe ekspertizë, në 
përputhje me praktikën e tij në vitet e mëparshme.

Me anë të këtij dokumenti, TITAN Cement International S.A. raporton sipas nenin 3:33 të Kodit Belg për Shoqëritë dhe Shoqatat, se TITAN 
Cement Group iu ka paguar autoriteteve komunale të Shteteve Anëtare të BE-së dhe vendeve të treta shumën totale prej 491,543 € 
për operacionet nxjerrëse në vitin 2021, siç është paraqitur në tabelën e mësipërme. Siç është specifikuar në nenin 6:2 par. 2 i Dekretit 
Mbretëror të datës 29 Prill 2019 për zbatimin e Kodit Belg për Shoqëritë dhe Shoqatat, kufiri për zbulimin e të dhënave përkatëse është 
vendosur në shumën 100,000 € si një pagesë e vetme ose si një sërë pagesash të lidhura.

Shteti  

Shoqëritë e Grupit 

Nisma ose Shoqata e 
Sektorit Shumat e

Shteti

Udhëzuesit dhe dokumente të tjera reference

Llojet e Pagesave Shuma

Kontributet politike1

 (në Euro)
Gjoba të konsiderueshme2,3

(në Euro)
Numri total i

sanksioneve jo-monetare2

Shqipëri

Cementi Antea Sha

0

Shqipëri

10,900

Tarifat e nxjerrjes

TOTALI

0

491,543.00

491,543.00

GCCA

(Më parë) WBCSD/CSI 2009Praktikat e mira të rekomanduara për: (a) Sigurinë e Kontraktorit dhe (b) Sigurinë e Drejtimit të mjetit

Botimi më i fundit 
(publikimet ndërmjet 

vitit 2019 dhe 2021)

Karta e Qëndrueshmërisë  

Udhëzuesit e Kuadrit të Qëndrueshmërisë 

Udhëzuesit e Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe raportimin e sigurisë në 
prodhimin e çimentos dhe betonit. Për këtë dokument është rënë dakord brenda 
GCCA që të ketë një zbatim të gjerë në aktivitete konkrete dhe aktivitete të tjera të 
lidhura. [Shtylla 1]

Udhëzuesit e Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe raportimin e emetimeve të CO2 
nga prodhimi i çimentos [Shtylla 2] 

Udhëzuesit e Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe raportimin e ujit në prodhimin e 
çimentos [Shtylla 4] 

Udhëzuesit e Qëndrueshmërisë për monitorimin dhe raportimin e emetimeve nga 
prodhimi i çimentos [Shtylla 4] 

Udhëzuesit e qëndrueshmërisë për përpunimin e përbashkët të lëndëve djegëse dhe 
lëndëve të para në prodhimin e çimentos [Shtylla 5]  

Udhëzuesit e qëndrueshmërisë për rehabilitimin e guroreve dhe menaxhimin e 
biodiversitetit [Shtylla 4] 

Udhëzimet për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Zinxhirit të Furnizimit [Shtylla 1, 3 dhe 5] 
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2.5.8 Shënime për Treguesit e Krijimit të Vlerës

Shënimet e mëposhtme përfshijnë përkufizimet për termat e përdorur në mënyrë specifike për krijimin dhe përhapjen e vlerës tek palët 
e interesuara dhe shërben si indeks i Shënimeve për Tabelën “Krijimi dhe përhapja e vlerës”.

Shënim për standardet, udhëzimet dhe termat e përdorur
1. Vlera ekonomike e krijuar dhe e shpërndarë te palët kryesorë të interesuara është llogaritur sipas Kombeve të Bashkuara – UNCTAD 
“Udhëzimet mbi treguesit kryesorë për subjektin që raporton mbi kontributin në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm” 
(botimi 2019).

2. Vlera e shtuar bruto. Të ardhurat minus kostot e materialeve, mallrave dhe shërbimeve të blera (të quajtura gjithashtu: Vlera e Shtuar, 
sipas Udhëzuesit të UNCTAD, 2019). Qasja e TITAN bazohet në Pasqyrat Financiare të verifikuara dhe të ndara për të njëjtën periudhë 
raportuese sipas IFRS.

3. Vlera e shtuar neto. Të ardhurat minus kostot e materialeve, mallrave dhe shërbimeve të blera dhe minus amortizimin e aktiveve 
materiale (Udhëzues i UNCTAD, 2019). Qasja e TITAN bazohet në Pasqyrat Financiare të verifikuara dhe të ndara për të njëjtën periudhë 
raportuese sipas IFRS.

4a. Shpenzimet totale për Furnizuesit lokalë dhe ndërkombëtarë për mallra dhe shërbime. Sipas Standardeve të TITAN dhe zbatimit të 
IFRS, shih Pasqyrat Financiare.
4b. % e shpenzimeve lokale të TITAN. Raporti i shpenzimeve për furnizuesit vendas ndaj shpenzimeve për të gjithë furnizuesit, i 
shprehur si përqindje. Kostot e prokurimit lokal janë një tregues i përgjithshëm i shtrirjes së lidhjeve të një subjekti me ekonominë 
lokale (Udhëzuesi i UNCTAD, 2019).  TITAN-i përdor një qasje nga poshtë-lart për rritjen e ndërgjegjësimit, drejtimin dhe mbështetjen e 
BU-ve lokale, në drejtim të mbledhjes të gjithë këtij informacioni nga burimet përkatëse të të dhënave dhe konsolidimit në nivel Grupi. 
“Lokal” janë ata furnizues që ofrojnë mallra ose shërbime për TITAN dhe kanë numër regjistrimi tatimor brenda vendit me interes, i 
njëjtë me vendin ku ndodhet dhe ku kanë numrin e regjistrimit tatimor BU-të e TITAN. Në rastin e vendeve me strukturë qeveritare të 
quajtur “Federata e shteteve”, veçanërisht vlen ditët e sotme për SHBA-të ku shtete të ndryshme kanë qeveri “lokale” dhe shtrirje të gjerë 
gjeografike, termi “lokal” iu referohet atyre furnizuesve me numër regjistrimi tatimor në të njëjtin shtet ku BU ka regjistrimin tatimor ose 
ku gjendet vendndodhja e operacioneve. 

5. Taksat ndaj autoriteteve kombëtare dhe lokale. Sipas Standardeve të TITAN dhe zbatimit të IFRS, shih Pasqyrat Financiare.

6. Pagesat me para cash për aksionarët dhe pakicat. Sipas Standardeve të TITAN dhe zbatimit të IFRS, shih Pasqyrat Financiare.

7. Shuma totale e shpenzuar për donacione dhe nisma për angazhim social.  Shuma totale e donacioneve të bamirësisë/vullnetare dhe 
investimeve të fondeve (si shpenzimet kapitale ashtu edhe ato operacionale) në komunitetin më të gjerë ku përfituesit e synuar nuk 
janë pjesë e ndërmarrjes gjatë periudhës raportuese, në shumë absolute (Udhëzuesi i UNCTAD, 2019). TITAN e zbulon këtë shumë si 
“Donacione”, si të barabartë me “donacione bamirësie/vullnetare dhe investime fondesh”, 

8.Investimet për mbrojtjen mjedisore. Shuma totale e shpenzimeve (kapitale dhe operacionale) për ato investime, qëllimi kryesor i të 
cilave është parandalimi, zvogëlimi dhe eliminimi i ndotjes dhe formave të tjera të degradimit të mjedisit (Udhëzuesi i UNCTAD, 2019

9. Pagesat (kontributet) për pensionet dhe përfitimet sociale, duke përfshirë përfitimet shtesë përtej atyre të parashikuara me ligj. Sipas 
Standardeve të TITAN dhe zbatimit të IFRS, shih Pasqyrat Financiare.

10. Investimet në trajnimin e punonjësve të punësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë. Shpenzimet totale duke përfshirë kostot e 
drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta të trajnimit për punonjësit e punësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë (përfshirë kostot si tarifat e 
trajnerëve, ambientet e trajnimit, pajisjet e trajnimit, kostot përkatëse që lidhen me udhëtimin etj.) të raportuara gjithashtu për çdo 
punonjës dhe çdo vit, dhe të ndara sipas kategorisë së punonjësve (Udhëzuesi i UNCTAD, 2019). 

11. Shpenzimet e kapitalit. Shpenzimet e kapitalit, të njohura zakonisht si CapEx, janë fonde që përdoren nga një shoqëri për të blerë, 
përmirësuar dhe mirëmbajtur pasuri fizike si prona, ndërtesa, një fabrikë industriale, teknologji ose pajisje.

UNGC 10 Parimet Indeksi i Rishikimit të Ecurisë

UNGC 
Zona

Parimet e Lidhura
të UNGC 

Angazhimet tona Referenca në Raportin e Përgjegjësisë Sociale dhe
Qëndrueshmërisë së Korporatës ANTEA 2021
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Parimi 1: Bizneset duhet të 
mbështesin dhe respektojnë 
mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut të shpallura 
ndërkombëtarisht brenda 
objektit të ndikimit të tyre.

Parimi 3: Bizneset duhet të 
mbrojnë lirinë e punonjësve 
për t’iu bashkuar organizatave 
sindikale dhe njohjen efektive 
të së drejtës për të kryer 
negociata kolektive;

Parimi 4: Bizneset duhet të 
mbështesin eliminimin e të 
gjitha formave të punës së 
detyruar 

Parimi 7: Bizneset duhet 
të mbështesin një qasje 
paraprake ndaj sfidave 
mjedisore

Parimi 10: Bizneset duhet 
të luftojnë kundër të gjitha 
formave të korrupsionit, 
duke përfshirë zhvatjen dhe 
ryshfetin

Parimi 6: Bizneset duhet të 
mbështesin eliminimin e 
diskriminimit në lidhje me 
punësimin dhe profesionin 

Parimi 9: Bizneset duhet të 
inkurajojnë zhvillimin dhe 
përhapjen e teknologjive 
miqësore ndaj mjedisit

Parimi 5: duhet të 
mbështesë ndalimin efektiv 
të punës së fëmijëve

Parimi 8: Bizneset duhet të 
ndërmarrin nisma për të 
promovuar përgjegjësi më 
të madhe mjedisore

a. Vlerat e Korporatës 
TITAN 

b. Kodi i Sjelljes i Grupit 
TITAN 

c. Politika e CSR e Grupit 
TITAN

d. Kodi i Sjelljes i Grupit 
TITAN për Prokurimet

e. Politika dhe udhëzuesi 
për Shëndetin dhe 
Sigurinë në Punë 

f. Politika e Grupit TITAN 
kundër ryshfetit dhe 
korrupsionit

g. SA 8000:2014

a. Politika e TITAN për të 
Drejtat e Njeriut

b. Vlerat e Korporatës 
TITAN

c. Kodi i Sjelljes i Grupit 
TITAN

d. Politika e CSR e Grupit 
TITAN

e. Kodi i Sjelljes i Grupit 
TITAN për Prokurimet

f. Politika dhe udhëzuesi 
i TITAN për Shëndetin 
dhe Sigurinë në Punë

g. Politika e Grupit TITAN 
kundër ryshfetit dhe 
korrupsionit

h. OHSAS 45001 
i. SA 8000: 2014

a. Vlerat e Korporatës 
TITAN

b. Kodi i Sjelljes i Grupit 
TITAN

c. Politika e CSR e Grupit 
TITAN

d. Politika e Mjedisore e 
Grupit TITAN

e. ISO 14001
f. Leja IPPC 

a. Vlerat e Korporatës TITAN
b. Kodi i Sjelljes i Grupit 

TITAN
c. Politika e Konfliktit të 

Interesit të TITAN
d. Politika e CSR e Grupit 

TITAN
e. Kodi i Sjelljes i Grupit 

TITAN për Prokurimet
f. Politika e Grupit TITAN 

kundër ryshfetit dhe 
korrupsionit

g. Politika e sinjalizimit të 
TITAN

h. h. Politika e Antea për 
Sinjalizimin 

Rishikimi Strategjik dhe Vlerësimi i Çështjeve Materiale:  Historia i afatit kohor, 
vlerat e TITAN, politika e CSR e Grupit TITAN, Çështjet materiale, Qëndrueshmëria 
në sistemet tona të certifikuara, fokusi i ANTEA në çështjet materiale dhe SDG-të

SHËNDETI dhe SIGURIA: Shëndeti dhe Siguria në Punë dhe deklaratat e 
performancës ESG, faqja , KPI-të e treguesve të performancës ESG

ZHIVILLIMI I PUNONJËSVE:     Deklaratat e performancës ESG, faqja, KPI-të e 
treguesve të performancës ESG
 
NDËRVEPRIMI ME KOMUNITETET LOKALE:    Deklaratat e performancës ESG, 
faqja, KPIKPI-të e treguesve të performancës ESG

TË DREJTAT E NJERIUT: Kodi i Sjelljes, Politikat dhe Procedurat, SA 8000, Kodi 
i Sjelljes së Grupit TITAN për Prokurimet, Qeverisja brenda ANTEA, Politika e 
Grupit TITAN kundër ryshfetit dhe korrupsionit, Politika e Sinjalizimit, Këshilli i 
Investitorëve Evropian, Rrjeti Shqiptar i CSR 

Deklaratat e Performancës ESG:  Indeksi i Performancës Mjedisore të KPI-ve 
(KPI-të e PM) dhe Indeksi i Performancës Sociale të KPI-ve (KPI-të e PS). Indeksi i 
KPI-ve të SP përfshin KPI-të për Shëndetin dhe Sigurinë.

RISHIKIMI STRATEGJIK:  Historia e afatit kohor, vlerat e TITAN, politika e CSR 
e Grupit TITAN, Çështjet materiale, Qëndrueshmëria në sistemet tona të 
certifikuara, fokusi i ANTEA në çështjet materiale dhe SDG-të,- Performanca 
jo-financiare,  

SHËNDETI dhe SIGURIA: Udhëzuesi i grupit TITAN për Shëndetin dhe 
Sigurinë në Punë, OHSAS 45001 dhe deklaratat e performancës ESG, faqja, 
KPIKPI-të e treguesve të performancës ESG

ZHIVILLIMI I PUNONJËSVE: Çështjet e punës për të drejtat e njeriut dhe 
mundësitë e barabarta, Sindikata, SA 8000, Edukimi i vazhdueshëm, 
Përfitimet e punonjësve, Kodi i Sjelljes së Grupit 

NDËRVEPRIMI ME KOMUNITETET LOKALE: Palët e interesit dhe angazhimi 
ynë,  deklaratat e performancës ESG, faqja , KPI-të e treguesit të 
performancës ESG 

Deklaratat e Performancës ESG: Indeksi i Performancës Sociale të KPI-ve 
(KPI-të e PS). Indeksi i KPI-ve të SP përfshin KPI-të për Shëndetin dhe 
Sigurinë.

RISHIKIMI STRATEGJIK: Historia e afatit kohor, vlerat e TITAN, politika e CSR e Grupit 
TITAN, Çështjet materiale, Qëndrueshmëria në sistemet tona të certifikuara, fokusi i 
ANTEA në çështjet materiale dhe SDG-të, Performanca jo-financiare 

PIKAT KRYESORE TË PERFORMANCËS: Performanca jo-financiare

PERFORMANCA MJEDISORE, ISO 14001, IPPC dhe deklaratat e performancës ESG, 
faqja, KPIKPI-të e treguesit të performancës ESG 

NDËRVEPRIMI ME KOMUNITETET LOKALE: Rritja e ndërgjegjësimit përmes 
Edukimit Mjedisor duke mbjellë pemë për Ditën e Tokës dhe KPI-të e PS 

Deklaratat e Performancës ESG: Indeksi i Performancës Mjedisore të KPI-ve (KPI-të 
e PM) dhe Indeksi i Performancës Sociale të KPI-ve (KPI-të e PS). Indeksi i KPI-ve të 
SP përfshin KPI-të për Shëndetin dhe Sigurinë.

RISHIKIMI STRATEGJIK:  Historia e afatit kohor, vlerat e TITAN, politika e CSR 
e Grupit TITAN, Çështjet materiale, fokusi i ANTEA në çështjet materiale dhe 
SDG-të

KONTRIBUTI YNË PËR: Pjesëmarrjen dhe Anëtarësimet në Shoqatat 
Shqiptare

Parimi 2: Biznesi duhet të 
sigurohet që ata nuk janë 
bashkëfajtorë në shkeljen e 
të drejtave të njeriut.
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Pasqyrat Financiare

(Shumat e shprehura në mijëra ALL 
përveç nëse deklarohet ndryshe) Viti i mbyllur  

më 31 dhjetor 2021Shënimet
Viti i mbyllur 

31 dhjetor 2020

9,174,096

6,975,496)

2,198,600 

63,723

(25,064)

(77,923)

(605,578)

1,553,758

(315,968)

1,237,790

(158,001)

1,079,789

(4,620)

1,075,169

1,075,169

-

1,075,169

1,075,169

-

1,075,169

7

8

 

9

10

11

12

14

15

30

7,600,078

(5,092,654)

1,803,916

 60,406 

 (75,221)

 (77,651)

 (611,042)

1,803,916

(742,611)

1,061,305

(197,754)

863,551

2,648

866,199

866,199

-

866,199

866,199

-

866,199

Të ardhurat  

Kostoja e shitjes 

Fitimi bruto

Të ardhura të tjera operacionale

Shpenzime të tjera operacionale

Shpenzimet e shitjes dhe të marketingut

Shpenzime administrative

Fitimi operacional 

Kostot Financiare

Fitimi para tatimit

Shpenzimet e tatimit mbi të ardhurat

Fitimi për vitin 

TË ARDHURA TË TJERA GJITHËPËRFSHIRËSE 

Diferencat valutore nga konvertimi i operacioneve të huaja

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin

FITIMET NETO QË I ATRIBUOHEN:

Pronarit të shoqërisë mëmë

Interes jokontrollues

TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE QË I ATRIBUOHEN:

Pronarëve të shoqërisë mëmë

Interes jokontrollues

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin

Tabela e mësipërme është nxjerrë nga Pasqyrat Vjetore Financiare të Konsoliduara të shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2021. Grupi i plotë 
i Pasqyrave Vjetore Financiare të Konsoliduara për vitin 2021, së bashku me raportin e auditorit të pavarur dhe zbulime të tjera informacionesh 
bashkëngjitur pasqyrave financiare, në përputhje me Ligjin Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” është publikuar në faqen e 
internetit të shoqërisë (https://www.anteacement.com/publications/reports-antea/).

PASQYRA E KONSOLIDUAR E POZICIONIT FINANCIAR 

31 dhjetor 2021

AKTIVET
Aktivet afatgjata

PASQYRA E KONSOLIDUAR E FITIMIT OSE HUMBJES DHE E TË ARDHURAVE TË TJERA GJITHËPËRFSHIRËSE

Shënime 31 dhjetor 2020

16,368,210

242,025

33,725

9,537

47,295

16,700,792

2,185,085

541,854

251,524

12,064

1,070,950

4,061,477

20,762,269

10,686,510

6,215

(2,398,982)

(14,127)

8,279,616

7,129,644

182,819

1,115,012

8,427,475

1,608,071

159,824

17,496

1,918,497

63,554

287,736

4,055,178

12,482,653

20,762,269

16

18

17

19

20

21

22

31

23

24

25

30

26

18

15

28

29

26

18

31

17,093,427

296,341

58,111

9,537

-

17,457,416

1,525,869

647,317

111,352

58,633

884,463

3,227,634

20,685,050

10,686,510 

 1,826 

 (3,478,771)

 (9,507)

7,200,058

9,485,406 

 236,565 

 1,151,490 

10,873,461

885,839 

 120,822 

73,545

 1,278,413 

 64,570 

 188,342 

2,611,531

13,484,992   

20,685,050

Prona, fabrika dhe pajisje

Aktivet me të drejtë përdorimi

Aktivet jo-materiale

Aktive të tjera afatgjata

Aktivet e taksave të shtyra

Totali i aktiveve afatgjata

AKTIVE AFATSHKURTRA

Inventarët

Të arkëtueshmet tregtare

Të arkëtueshmet e tjera

Të arkëtueshme nga palët e lidhura

Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre  

Totali i aktiveve afatshkurtra

TOTALI I AKTIVEVE 

Kapitali aksionar

Opsione të bazuara në aksione

Deficit i akumuluar 

Rezerva e konvertimit

TOTALI I KAPITALIT

PASIVET AFATGJATA

Kredi dhe hua me kamatë  

Detyrimet e qirasë

Detyrimet tatimore mbi të ardhurat e shtyra, neto

Totali i pasiveve afatgjata

PASIVET AFATSHKURTRA

Llogari të Pagueshme Tregtare

Llogari të tjera të Pagueshme

Tatimi mbi të ardhurat që duhet paguar 

Kredi dhe hua me kamatë

Detyrimet e qirasë

Të pagueshme për palë të lidhura

Totali i pasiveve afatshkurtra 

TOTALI I PASIVEVE  

TOTALI I KAPITALIT DHE DETYRIMEVE

KAPITALI DHE DETYRIMET
Kapitali

Tabela e mësipërme është nxjerrë nga Pasqyrat Vjetore Financiare të Konsoliduara të shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2021. Grupi i plotë 
i Pasqyrave Vjetore Financiare të Konsoliduara për vitin 2021, së bashku me raportin e auditorit të pavarur dhe zbulime të tjera informacionesh 
bashkëngjitur pasqyrave financiare, në përputhje me Ligjin Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” është publikuar në faqen e 
internetit të shoqërisë (https://www.anteacement.com/publications/reports-antea/).

(Shumat e shprehura në mijëra 
ALL përveç nëse deklarohet 
ndryshe)
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Tabela e mësipërme është nxjerrë nga Pasqyrat Vjetore Financiare të Konsoliduara të shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2021. Grupi i plotë 
i Pasqyrave Vjetore Financiare të Konsoliduara për vitin 2021, së bashku me raportin e auditorit të pavarur dhe zbulime të tjera informacionesh 
bashkëngjitur pasqyrave financiare, në përputhje me Ligjin Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” është publikuar në faqen e 
internetit të shoqërisë (https://www.anteacement.com/publications/reports-antea/).

PASQYRË E KONSOLIDUAR E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL 

Interesat 
jokontrollues

Rezerva e 
konvertimit

Deficit i 
akumuluar

Opsione të 
bazuara në 

aksione

Kapitali 
aksionar

Totali i 
Kapitalit

6,332,033

863,551

2,648

866,199

1,826

7,200,058

1,079,789

(4,620)

1,075,169

4,389

8,279,616

 10,686,510 

-

-

-

-

10,686,510

-

-

-

-

10,686,510

-

-

-

-

1,826

1,826

-

-

-

4,389

6,215

-

-

-

-

1,826

1,826

-

-

-

4,389

6,215

  (12,155)

-

2,648

2,648

-

(9,507)

-

(4,620)

(4,620)

-

(14,127)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deri më 1 janar 2020

Fitimi neto për vitin

Humbje tjetër gjithëpërfshirëse

Totali i të ardhurave 
gjithëpërfshirëse për vitin

Opsione të bazuara në aksione 
(shënim 25)

Deri më 31 dhjetor 2020

Fitimi neto për vitin

Humbje tjetër gjithëpërfshirëse  

Totali i të ardhurave 
gjithëpërfshirëse për vitin

Opsione të bazuara në aksione 
(shënim 25)

Deri më 31 dhjetor 2021

(Shumat e shprehura në mijëra 
ALL përveç nëse deklarohet 
ndryshe)

(Shumat e shprehura në mijëra ALL përveç nëse 
deklarohet ndryshe)

PASQYRA E KONSOLIDUAR E FLUKSEVE MONETARE

31 December 2021

FLUKSET MONETARE NGA VEPRIMTARITË OPERACIONALE

Notes 31 December 2020

1,237,790

972,594

24,386

(327)

9,679

4,793

4,389

(11)

414,697

(47,295)

(117,673)

(651,306)

(40,853)

867,719

 

16/18

17

16,18

25

15

30

20

21,22

28,29

1,061,305

 953,625 

 23,925 

 3,785 

2,934   

 53,820 

 1,826 

 (10)

 592,403 

-

136,284

 41,535

(241,370)

92,669

Fitimi para tatimit   

Rregullimet për:

Amortizimi i pronës, fabrikave dhe pajisjeve;

Amortizimi i aktiveve jo-materiale

Humbje nga shitja e pronës, fabrikave dhe pajisjeve

Lëvizje në provigjonet e borxheve të këqija

Lëvizje në provigjone të tjera

Opsione të bazuara në aksione

Të ardhurat nga interesi

Shpenzimet për interesin 

Taksat e shtyra

Humbja/(fitimet) nga këmbimi valutor

Rregullimet e Kapitalit të Punës

(Rritja)/Ulja e inventarit

(Rritja) e të arkëtueshmeve tregtare dhe të tjera

Rritja e të pagueshmeve tregtare dhe të tjera

2,678,582

(382,129)

(273,534)

11

2,022,930

(170,740)

-

5,788

(164,952)

1,097,564

(2,602,844)

(79,661)

(59,024)

(1,643,965)

214,013

884,463

(27,526)

1,070,950

16

17

23

23

2,722,731

 (323,901)

(199,263)

 10 

2,199,577

 (154,543)

 (1,208)

-

(155,751)

 11,121,318 

 (12,957,175)

 (69,234)

 (57,699)

(1,962,790)

81,036

 809,428 

 (6,001)

884,463

Para cash të gjeneruara nga operacionet

Interesi i paguar        

Tatimi i paguar mbi të ardhurat

Interes i arkëtuar

Flukset monetare neto nga veprimtaritë operacionale

Fluksi monetar nga aktivitetet e investimit

Blerja e pronës, fabrikave dhe pajisjeve;

Blerja e aktiveve jo-materiale

Të ardhurat nga shitja e pronave, fabrikave dhe pajisjeve

Flukset monetare neto të përdorura në veprimtaritë e investimit

Fluksi monetar nga aktivitetet e financimit

Të ardhurat nga huatë

Shlyerja e huave

Elementet kryesore të pagesave të qirasë

Pagesat e tarifave

Flukset monetare neto të përdorura në veprimtaritë e financimit

Rritja neto në mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre

Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre më 1 janar

Efekti i konvertimit të monedhës së huaj 

Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre më 31 dhjetor

Tabela e mësipërme është nxjerrë nga Pasqyrat Vjetore Financiare të Konsoliduara të shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2021. Grupi i plotë 
i Pasqyrave Vjetore Financiare të Konsoliduara për vitin 2021, së bashku me raportin e auditorit të pavarur dhe zbulime të tjera informacionesh 
bashkëngjitur pasqyrave financiare, në përputhje me Ligjin Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” është publikuar në faqen e 
internetit të shoqërisë (https://www.anteacement.com/publications/reports-antea/).
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TERMAT BAZË

Termat bazë

CAPEX: Blerjet/shtimet e pronave, fabrikave dhe pajisjeve, 
aktiveve me të drejtë përdorimi, pasurive për investime 
dhe aktiveve jo-materiale. Kjo gjë i lejon drejtuesit që të 
monitorojnë shpenzimet e kapitalit.  

EBITDA: Fitimi operacional para humbjeve nga 
zhvlerësimi i emrit të mirë plus amortizimi, amortizimi 
dhe zhvlerësimi i aktiveve materiale dhe jo-materiale dhe 
amortizimi i granteve qeveritare. Siguron një masë të 
përfitueshmërisë operacionale që është e krahasueshme 
me segmentet që raportohen vazhdimisht. 

Kanali(Aqueduct):  Atlasi i Rrezikut të Kanaleve të 
Ujërave(Aqueduct Water Risk Atlas) nga Instituti i 
Burimeve Botërore (WRI) është një bazë e të dhënave 
globale që janë në dispozicion të publikut në internet 
lidhur me treguesit e rrezikut të ujit në nivel lokal dhe 
një standard global për matjen dhe raportimin e rrezikut 
gjeografik të ujit. Instituti i Burimeve Botërore është një 
organizatë kërkimore globale, e pavarur, jopartiake dhe 
jofitimprurëse, i cili ka si mision inkurajimin e shoqërisë 
njerëzore që të jetojë në mënyra që mbrojnë mjedisin e 
Tokës dhe kapacitetin e saj për të siguruar nevojat dhe 
aspiratat e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm.
 
CDP: CDP Global është një organizatë ndërkombëtare 
jofitimprurëse që përbëhet nga Grupi Botëror CDP, CDP 
e Amerikës së Veriut, Inc. dhe CDP e Evropës  AISBL, 
themeluar në vitin 2000. CDP drejton një sistem global të 
zbulimit mjedisor që mbështet shoqëritë, qytetet, shtetet 
dhe rajonet për të matur dhe menaxhuar rreziqet dhe 
mundësitë e tyre për ndryshimet klimatike, sigurinë e 
ujit dhe shpyllëzimin. CDP merr informacionin e dhënë 
nga procesi i raportimit vjetor dhe vlerëson shoqëritë dhe 
qytetet bazuar në ecurinë e performancës së tyre duke 
përdorur një metodologji të pavarur vlerësimi. 

KP:  Komunikimi mbi Progresin është menduar si 
një mekanizëm për të informuar, në një format të 
standardizuar të një raporti vjetor, palët e interesit të 
shoqërisë (p.sh., investitorët, konsumatorët, shoqërinë 
civile dhe qeveritë) rreth ecurisë lidhur me zbatimin e 
Dhjetë Parimeve të Kompaktit Global të Kombeve të 
Bashkuara. 

CSR Evropë:  Rrjeti lider evropian i biznesit për 
qëndrueshmërinë dhe përgjegjësinë e korporatave. 
Rrjeti mbështet bizneset dhe sektorët e industrisë për 
transformimin dhe bashkëpunimin e tyre drejt zgjidhjeve 
praktike dhe rritjes së qëndrueshme. Ambicia është 
ndryshimi sistematik; prandaj, duke ndjekur OZHQ-të, 
rrjeti kërkon të hartojë së bashku me udhëheqësit dhe 
palët e interesit evropiane një strategji gjithëpërfshirëse 
për një Evropë të Qëndrueshme 2030.  

KNRI: Këshilli Ndërkombëtar i Raportimit të Integruar 
është një koalicion global i rregullatorëve, investitorëve, 
shoqërive, përcaktuesve të standardeve, profesionit 
të kontabilitetit, akademisë dhe OJQ-ve. Koalicioni 
promovon komunikimin rreth krijimit të vlerës si hapi 
tjetër në zhvillimin e raportimit të korporatës..
 
SASB: Bordi i Standardeve të Qëndrueshmërisë së 
Kontabilitetit është një bord i pavarur standardesh që 
është përgjegjës për procesin e duhur, rezultatet dhe 
ratifikimin e standardeve të tij, zbatimi i të cilit (duke qenë 
misioni i SASB) është të ndihmojë bizneset në mbarë 
botën të identifikojnë, menaxhojnë dhe raportojnë 

mbi temat e qëndrueshmërisë që përbëjnë më shumë 
rëndësi për investitorët e tyre.

SBTi: SBTi është një partneritet midis CDP, Kompaktit 
Global të Kombeve të Bashkuara, Institutit të Burimeve 
Botërore (IBB) dhe Fondit Botëror për Natyrën (WWF). 
Qëllimi i SBTi është të përgatisë shoqëritë për të marrë 
udhëhequr veprimet urgjente klimatike dhe t’i udhëzojë 
ato në përcaktimin e objektivave që bazohen në shkencë, 
të cilat mund të kufizojnë ngrohjen globale në 1.5oC, të 
arrijnë një botë me gaz serre të balancuar jo më vonë se 
në vitin 2050 dhe të parandalojnë efektet më të negative 
të ndryshimeve klimatike. 

OZHQ-të: Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë 
një përmbledhje e 17 qëllimeve globale që janë krijuar për 
të qenë një “projekt për të arritur një të ardhme më të 
mirë dhe më të qëndrueshme për të gjithë”. OZHQ-të, e 
përcaktuara në vitin 2015 nga Asambleja e Përgjithshme 
e Kombeve të Bashkuara dhe që synohen të arrihen deri 
në vitin 2030, janë pjesë e Rezolutës 70/1 të OKB, Agjenda 
e 2030. 

TCFD: Themeluar nga Bordi i Qëndrueshmërisë 
Financiare në vitin 2016, Task Forca për Zbulimet 
Financiare të ndërlidhura me Klimën është një koalicion 
i drejtuar nga tregu, misioni i të cilit është të zhvillojë 
zbulime vullnetare, të qëndrueshme të rrezikut financiar 
që lidhen me klimën për përdorim nga shoqëritë në 
ofrimin e informacionit për palët e interesit (si investitorët , 
huadhënësit dhe siguruesit). 

UNCTAD: Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregti 
dhe Zhvillim është një organ i Kombeve të Bashkuara 
përgjegjëse për trajtimin e çështjeve ekonomike dhe të 
zhvillimit të qëndrueshëm, e cila ka në fokus tregtinë, 
financat, investimet dhe teknologjinë, veçanërisht për 
të ndihmuar vendet në zhvillim që të marrin pjesë në 
mënyrë të barabartë në ekonominë globale. 

UNGC: Pakti Global i Kombeve të Bashkuara është një 
nismë vullnetare që bazohet në angazhimet e CEO, 
qëllimi i të cilit është të vejë në zbatim parimet universale 
të qëndrueshmërisë (“Dhjetë Parimet”) dhe të ndërmarrë 
hapa për të mbështetur qëllimet e OKB. “Dhjetë Parimet” 
rrjedhin nga Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, 
Deklarata e Organizatës Ndërkombëtare të Punës mbi 
Parimet dhe të Drejtat Themelore 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 që drejtohet 
nga CEO e mbi 200 bizneseve lider që punojnë së 
bashku për të përshpejtuar tranzicionin në një botë të 
qëndrueshme, duke ndihmuar shoqëritë anëtare të 
bëhen më të suksesshme dhe të qëndrueshme duke u 
fokusuar në ndikimin maksimal pozitiv për aksionarët, 
mjedisin dhe shoqëritë.
 
IBB: Instituti i Burimeve Botërore është një organizatë 
kërkimore globale, e pavarur, jopartiake dhe 
jofitimprurëse, i cili ka si mision inkurajimin e shoqërisë 
njerëzore që të jetojë në mënyra që mbrojnë mjedisin e 
Tokës dhe kapacitetin e saj për të siguruar nevojat dhe 
aspiratat e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm.
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