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Raporti vjetor i integruar 2015

MESAZH

i Drejtorit
të Përgjithshëm
shumën prej 11,148,000 Euro. Kjo përbën një rritje prej
18.4% krahasuar me vitin 2014 dhe shënoi vitin e parë që
kompania tregoi fitime neto në një total prej 2,434,000
Euro. Këto rezultate u arritën kryesisht falë kostove të ulëta të energjisë dhe karburantit përkundër kushteve jo të
favorshme të tregut, si në tregjet vendase ashtu edhe ato
të eksportit, të cilat karakterizohen nga kërkesë e ulët dhe
çmime në rënie. Edhe pse rezultatet financiare të ANTEA
për vitin 2015 kanë qenë pozitive, kompania grumbulloi
rreth 35,796 Euro në humbje deri tani. Ndaj, performanca
financiare e ANTEA ende përballet me sfidën e përmbushjes së pritshmërive të aksionarëve të cilët pesë vite më
parë, investuan mbi 200 milion euro në vend.
Pavarësisht se ANTEA operon mes praktikave më të mira
në dispozicion, infrastruktura e dobët dhe portet e vendit
ndikojnë drejtpërsëdrejti në rritjen e kostove të eksporteve. Nga ana tjetër, taksat e larta indirekte të vendosura mbi lëndët djegëse të ngurta pas ndërtimit të fabrikës
tonë dhe kriza ekonomike, janë arsyet kryesore që shkaktojnë performancë financiare të dobët të fabrikës.

Të nderuar palë të interesuara
Të nderuar palë të interesuara,
Kemi kënaqësinë t’ju prezantojmë Raportin e dytë Vjetor
të Qëndrueshmërisë së ANTEA. Ky raport është përgatitur për t’ju udhëhequr përmes komponentëve financiarë, mjedisor, të performancës sociale dhe qeverisjes së
korporatës së kompanisë tonë. Ky raport prezanton dhe
thekson angazhimin tonë ndaj parimeve të Përgjegjësisë
Sociale të Korporatës sipas së cilës raportimi në mënyrë
publike, të ndershme, gjithëpërfshirëse dhe transparente
është një parim themelor i një kompanie të përgjegjshme.
Në më të mirën e njohurive tona, ANTEA është kompania
e vetme në Shqipëri që publikon një Raport të Qëndrueshmërisë të audituar, në përputhje me standardet më të
mira ndërkombëtare si Nisma e Raportit Global G4 mbi
raportimin dhe deklarimin e qëndrueshëm të informacionit.
Ky raport reflekton gjithashtu edhe dëshirën tonë për të
kontribuar në mënyrë domethënëse në përmirësimin e
klimës së biznesit në Shqipëri, duke respektuar standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Rezultatet
financiare të ANTEA për vitin 2015 kanë qenë më të mirat
krahasuar me të 5 vitet e operimit të saj në Shqipëri. Fitimet Përpara Taksave dhe Amortizimit (FPTA) arrijnë
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Pavarësisht kufizimeve financiare, ne mbetemi të fokusuar
në objektivat tonë afatgjatë të qëndrueshëm duke synuar
të vazhdojmë punën tonë të mirë e të jemi ‘udhëçelës’ në
zbatimin e rasteve studimore dhe praktikave m të mira. Ne
do të vazhdojmë të jemi një biznes i përgjegjshëm ashtu
si edhe i kujdesshëm ndaj shoqërisë dhe ambientit, pasi
këto përgjegjësi janë të ndërthurura me vlerat tona të korporatës. Ndërtimi i kapaciteteve dhe ndërgjegjësimi vazhdojnë të mbeten thelbësore për misionin tonë. Ne kemi
arritur të rrisim me sukses numrin e orëve të trajnimit për
punonjësit dhe kontraktorët tanë në krahasim me 2014.
Nëpërmjet programit tonë të trajnimit të vazhduar ne synojmë jo vetëm të përmirësojmë aftësitë teknike të punonjësve dhe kontraktorëve tanë por edhe të përmirësojmë
kulturën dhe sjelljen e tyre në punë. Gjatë vitit 2015, trajnimet u fokusuan mbi shëndetin dhe sigurinë, mjedisin, të
drejtat e njeriut, aftësitë dhe shprehitë menaxheriale dhe
teknike. Nëpërmjet programeve të Platformës së Zhvillimit
të Grupit TITAN, ne përqendrohemi tek zhvillimi I njerëzve tanë, me qëllim që të zhvillojmë forcën tonë të punës
dhe partnerët tanë në mënyrë që të sigurojmë bashkëpunim të ngushtë dhe shërbim më të mirë e më të sigurt.
Standardet e sigurisë dhe shëndetit vazhdojnë të mbeten
prioritetet tona më të mëdha mes të cilave ne synojmë
të ofrojmë një mjedis pa aksidente/incidente për të gjithë
punonjësit, kontraktorët dhe çdo njeri tjetër brenda ambienteve tona dhe përtej tyre. Deri në Dhjetor 2015, ne kemi
arritur 1412 ditë pa kohë të humbur incidentesh (LTIs).
Për ANTEA, është shumë me rëndësi të sigurohet qëndrueshmëria e licencës së saj të operimit dhe gjithashtu

GRI është një organizatë jo-fitimprurëse e cila siguron standardet me te perdorur ndërkombëtarisht mbi raportimin e qëndrueshmërisë dhe menyren e prezantimit te informacionit shpjegues, duke
mundësuar bizneset dhe qeveritë, shoqërinë civile dhe qytetarët për të marre vendimin e duhur ne informacionet që ka rëndësi.

ANTEA Cement

përforcimi I marrëdhënies afatgjatë me të gjithë palët e
interesuara. Performanca mjedisore e operimit tonë është
një objektiv I pa negociueshëm: një përgjegjësi që ne kemi
drejt të gjithë partnerëve tanë, të cilën përpiqemi ta përmirësojmë vazhdimisht. Edhe pse nuk ekziston asnjë detyrim ligjor, ANTEA vazhdon të jetë e vetmja kompani në
Shqipëri, e cila raporton vullnetarisht në nivel vjetor mbi
nivelin e ndotësve mjedisor, në përputhje me Protokollin e
Kiev-it “Mbi Regjistrin e Ndotësve dhe Regjistrin e Transfertave”. Deri më sot, në nivel global 36 shtete dhe Bashkimi
Evropian kanë nënshkruar Protokollin, duke synuar krijimin e regjistrave mbi ndotësit për njësitë industrial dhe
burimet e tjera.
Performanca mjedisore e ANTEA është në përputhshmëri
të plotë me standardet kombëtare, Evropiane dhe ato të
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), ashtu siç
vlerësohet dhe nga palët tona të interesuara: TITAN dhe
Korporata Ndërkombëtare e Financës (IFC). Mungesa e
lëndëve të para alternative si edhe e lëndëve djegëse alternative në vend, fatkeqësisht kufizon mundësitë tona
për të ulur nivelin e konsumit të burimeve natyrore dhe
emetimet e CO2 më tej. Vlerësohet se nëse fabrikat e çimentos në Shqipëri mund të arrinin të përdornin lëndë
djegëse alternative si Derivate të Lëndëve Djegëse të
Refuzuara (Refused Derived Fuels), atëherë qeveria e Shqipërisë do të arrinte një reduktim në masën 45% të objektivave të CO2 të parashikuara në Konferencën Klimës
së Parisit 2015, e njohur gjithashtu edhe si Bashkëpunimi
mes Palëve 21 (COP 21). Përveç kontributit që vendi do të
përfitonte në uljen e nivelit të CO2 dhe në rritjen e performancës mjedisore, vendi mund të kishte edhe përfitime
nga shitjet e krediteve të CO2.
Ne gjithashtu jemi të angazhuar me komunitetet lokale
dhe vazhdojmë të njohim shqetësimet e tyre. Ne përpiqemi të përmirësojmë cilësinë e bashkëveprimit tonë
nëpërmjet ofrimit vullnetar të informacionit transparent
mbi politikat dhe operimin e kompanisë tonë. Edhe pse
përgjegjësia jonë sociale lidhet me veprimet që menaxhojnë ndikimin tonë në shoqëri dhe mjedis, kompania ka
ofruar edhe kontribute vullnetare për komunitetet lokale
në para të gatshme dhe në natyrë që tejkaluan shumën
prej 581,000 Euro në 6 vitet e para të operimit tonë. Këto

kontribute kanë mbështetur projekte të ndryshme në përmirësimin e ambienteve të shkollave dhe rrugëve rurale,
dhurime për të përmirësuar kushtet e jetesës për familje
të varfra, subvencione për njësitë e qeverisjes vendore,
bursa shkollimi, etj. Ne jemi të vendosur të vazhdojmë
këto praktika në vitet në vijim.
Një projekt mjaft I rëndësishëm I nisur në vitin 2015 është
“Projekti I forcimit të Familjeve” financuar nga ANTEA me
partner të zbatimit Fshatin SOS. Qëllimi I projektit është të
siguroj mbështetjen e duhur arsimore, ekonomike, ligjore
dhe psikologjike pet fëmijët e dhe prindërit nga familje të
varfra në komunitetin e Thumanës, në mënyrë që ata të
jetojnë një jetë të denjë dhe të shkollohen. Projekti përfshiu 19 familje dhe një total prej 48 fëmijësh nga komuniteti
lokal.
ANTEA do të vazhdoj të investoj në qëndrueshmërinë afatgjatë të biznesit, të krijojë vlerë për të gjithë palët tona të
interesuara, aksionerët tanë, partnerët tanë të biznesit,
punonjësit tanë, komunitetin dhe të jetë pionier i standardeve më të mira në zbatimin e Përgjegjësisë Sociale të
Korporatës në Shqipëri. Përgjatë këtyre linjave, ne mbështesim dhe jemi në mënyrë aktive të përfshirë në përpjekjet
e organizatave të tjera që ndajnë qëllimet tona. Grupi TITAN është anëtar I Këshillit Botëror të Biznesit për Zhvillim
të Qëndrueshëm dhe CSR Europe ndërsa ANTEA themeloi
krijimin e Rrjetit të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës për
Shqipërinë (Rrjeti I PSK të Shqipërisë), ku unë mbajta Presidencën për tri vitet e para të operimit të tij.
Adamantios Frantzis
Drejtor i Përgjithshëm

PRTRs janë inventarët e ndotjes nga zonat industriale dhe burime të tjera.
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PROFILI
i Grupit TITAN

RRETH TITANIT
Grupi TITAN është një prodhues i pavarur dhe vertikalisht i integruar çimentoje dhe materialesh ndërtimi me
më shumë se 113 vite eksperiencë në industri. Me selinë
në Greqi- ku kompania mëmë është listuar në Bursën e
Athinës që në vitin 1992- aktiviteti vertikalisht i integruar I
Grupit TITAN shtrihet në 13 shtete në nivel global.
Në vitin 2014, Grupi përbëhej nga një total prej 5,500
punonjës direkt dhe zotëron 13 fabrika çimentoje në të
gjithë botën, 126 fabrika përzierjesh të gatshme dhe 64
gurore në të gjitha shtetet ku operon. Suksesi i biznesit

dhe reputacioni i TITAN mbështeten në zbatimin e teknologjive më të mira në dispozicion (Best Available Tachnologies- BAT), për procedurat e prodhimit dhe metodat e
shpërndarjes, mbi kërkim sistematik dhe njohuri të përditësuara në mënyrë të vazhdueshme dhe mbi burime
njerëzore me cilësi të lartë. TITAN synon të rritet si një prodhues çimentoje rajonal dhe I integruar vertikalisht, duke
kombinuar shpirtin sipërmarrës dhe ekselencën operative
me respekt për njerëzit, shoqërinë dhe ambientin.

STRATEGJIA E KATËR SHTYLLAVE TË TITAN
Zgjerimi gjeografik
Ne e shtrijmë biznesin tonë përmes përvetësimit dhe zhvillimit të tokave të pa shfrytëzuara në tregje
të reja tërheqëse, për të ndërtuar shkallën e prodhimit dhe përhapjen e riskut të mbi-mbështetjes në
pak tregje.
Përmirësimi i vazhduar i konkurrueshmërisë
Ne zbatojmë efiçenca të reja përmes biznesit tonë në mënyrë që të ulim kostot dhe konkurrojmë me
më shumë efektivitet.
Integrimi Vertikal
Ne e shtrijmë biznesin tonë në fusha të tjera produktesh në zinxhirin e vlerës së çimentos, duke
marrë më shumë kontroll mbi tregjet tona dhe duke pasur akses në mundësi të reja fitimi.
Fokus tek Kapitali Njerëzor dhe PSK
Ne zhvillojmë dhe vazhdimisht përmirësojmë marrëdhëniet tona të mira me të gjithë palët e interesuara Brenda dhe jashtë, në frymën e respektit dhe mirëkuptimit reciprok.
6

ANTEA Cement

KU OPEROJMË
Me seli në Athinë, Greqi, Grupi punëson 5,654 njerëz në të gjithë botën dhe shet produkte në 29 vende në Afrikën e
Veriut, Afrikën Perëndimore, Kanada, Bregu Lindor i SHBA, Gjiri i Meksikës, Amerika Qendrore- Karaibe, Ballkan dhe
Evropë Perëndimore. Ne kemi fabrika çimentoje në nëntë vende dhe operimi jonë është organizuar në katër rajone
gjeografike: SHBA; Greqi dhe Evropë Perëndimore; Evropë Juglindore; dhe Mesdheu Lindor.

*Burimi informacionit nga TITAN Group.
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PROFILI i
ANTEAS

PROFILI
ANTEA Cement ka një kapacitet prodhimi prej 1.4 milion
ton çimentoje në vit dhe 3,300 ton klinker në ditë. Fabrika
ndodhet në zonën e Boka e Kuqe, Borizanë, e cila ndodhet
50 km larg nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë. Fabrika shërben jo vetëm për të plotësuar kërkesat e tregut vendas në
Shqipëri por eksporton gjithashtu klinker dhe çimento në
Egjipt, Mal të Zi, Libi, si dhe në Itali.
Përgjegjësia sociale e korporatës është një element
thelbësor u Grupit TITAN dhe për pasojë një nga objektivat qeverisës të ANTEA dhe një nga vlerat e saj të korporatës. Që prej fillimit, ANTEA është ndërtuar në mënyrë që
të siguroj efiçencë të energjisë dhe dobishmëri mjedisore
ndërsa adreson shqetësimet e shoqërisë.
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ANTEA Cement Sh.a., është një nga investimet më të
mëdha, me standardet më të larta të zbatueshme në Shqipëri, sa i përket ndërtimit dhe operimit, me një vlerë të
përgjithshme që tejkalon shumën prej 200 milion Euro.
Shoqëria zotërohet nga TITAN Group 80%, një kompani
Greke shumëkombëshe dhe 20% zotërohet nga Korporata Ndërkombëtare e Financave (KNF), një institut financiar
shumë i njohur i Bankës Botërore. Fabrika është ndërtuar
nga CBMI Construction Co, një shoqëri kineze në fushën
e ndërtimit, e cila, nen mbikëqyrjen e grupit inxhinerik te
TITAN, e përfundoi ndërtimin e fabrikës në kohë, brenda
buxhetit të parashikuar dhe pa asnjë aksident.

ANTEA Cement

Për të siguruar eficencë të energjisë dhe
dobishmëri mjedisore, fabrika është
ndërtuar me teknologjitë më të mira në
dispozicion.

Për të adresuar shqetësimet e shoqërisë, është kryer studimi mbi Vlerësimin e Impaktit Shoqëror dhe Mjedisor:

Si shembull, i thithë transporti i materialeve Brenda fabrikës bëhet mes konvenierëve të mbuluar në mënyrë që të
reduktohet sasia e pluhurave të shpërndarë në ambient.
Përdoret teknologjia e fundit me mullinj bluarës vertikal të
cilat zënë më pak hapësirë, duke garantuar performancë
më të mirë mjedisore dhe eficencë më të madhe në konsumin e energjisë elektrike. ANTEA përdor filtra me qese,
të cilat edhe pse kanë kosto më të larta Operacionale, garantojnë një performancë më të mirë mjedisore.

zbatuar nga Atkins: një kompani ndërkombëtarisht e njohur konsulencash mjedisore. Studimi përfshiu një sondazh mbi shqetësimet shoqërore të banorëve të zonës, i cili
u finalizuar me një Plan Kompensimi Shoqëror pesëvjeçar.
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ÄNTEA SI PRAKTIKA ME E MIRE
Vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social për fabrikën dhe
guroret, si dhe rehabilitimi i mëvonshëm i gurores, janë vlerësuar nga Këshilli Botëror i Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm
dhe referohen si raste studimore. Sistemi “Shëndeti dhe Siguria” aplikuar gjatë fazës së ndërtimit, si dhe kushtet e punës të
krijuara pas kësaj, janë përmendur nga KNF si një rast shembullor për implementimin e performancës së saj Standardi 2 në
punë dhe kushtet e punës.

FAKTE:
» Gurorja e parë në Shqipëri që
shfrytëzohet në përputhje me
standardet e BE-së dhe në përputhje
të plotë me legjislacionin;
» Dy specie të florës janë përfshirë në
listën e kuqe të Shqipërisë,
përkatësisht Quercus ilex (lisi ose lisi
dushk) dhe Salvia officinalis
(sherebela) janë përfshirë në procesin
e rehabilitimit të gurores.

Rehabilitimi i Gurores: një përvojë e TITAN
Me qëllim vendosjen në një linjë me objektivat e kompanisë për qëndrueshmërinë e mjedisit, një Vlerësim i Ndikimit Social dhe Mjedisor u realizua në vitin 2008 nga
konsulentët ndërkombëtarë (Atkins) për ANTEA-n, për sa
i përket ndërtimit të fabrikës së prodhimit të çimentos
dhe karrierat e saj në Shqipëri. Ndër çështjet e mjedisit të
mbuluara, VNMS vlerësoi ndikimet e fazave të ndryshme
të projektit, përkatësisht (i) ndërtimin, (ii) operimit dhe
mbylljes në mjedis, (iii) biodiversitet dhe (iv) peizazh. VNMS,
si rrjedhim, propozoi masat zbutëse specifike dhe planet e
rehabilitimit për guroret ku ANTEA do të përfshinte edhe
nevojat lokale te ekologjisë. Planet e rehabilitimit të guroreve janë pjesë përbërëse e Sistemit Menaxhues te Mjedisit
(EMS) te ANTEA-s duke përfshirë të gjitha procedurat përkatëse, udhëzimet e punës dhe praktikat e monitorimit.

Aktivitetet e Restaurimit
Pas VNMS-se, një Plan Veprimi mjedisor dhe shoqëror u
përgatit, në përputhje me standardet e BERZH dhe IFC-së,
për projektin ANTEA, e cila ndër të tjera kishte të përfshira
edhe planet për rehabilitimin, zhvillimin dhe menaxhimin
e guroreve. Planet e Menaxhimit te Guroreve (PMG-te) për

të dy guroret janë përfunduar në vitin 2010 dhe përmbajnë një studim të strukturuar dhe praktika, te cilat janë ne
një linjë me Projektet ekzistuese (dhe të miratuara zyrtarisht) te Minierave dhe Guroreve si dhe Studimeve te Ndikimit në Mjedis. Në këtë aspekt, PMG-te janë te bazuara
ne legjislacionin e vendit dhe gjithashtu në përputhje me
praktikat më të mira për zhvillimin dhe rehabilitimin e
guroreve të grupit TITAN*.
PMG-te përfshijnë planet (afatgjata) të gërmimit, planet e
detajuara 5-vjeçare dhe vitin e pare të aktivitetit operacional ne gurore duke pasur për qëllim sigurimin dhe paraqitjen e një plani racional për përdorimin e gurores, planifikimin e gërmimeve dhe ripyllëzimin e brezave të guroreve.
Planet e rehabilitimit sot janë pjesë përbërëse e Sistemit
te Menaxhimit Mjedisor te ANTEA-s (EMS) me të gjitha procedurat përkatëse, udhëzimet e punës dhe monitorimin e
praktikave për aktivitetet rehabilituese të guroreve.
Për të siguruar zbatimin e planeve, peizazhit progresiv dhe
bonifikimin për zonat e gërmuara. Edhe pse ende në fazën
e hershme të zhvillimit të guroreve, praktikat e rehabilitimit zbatohen tashmë në pjesën e sipërme (të varfëruar)
të brezave të gurores së ANTEA-s dhe angazhimi është në
përputhje me zhvillimin e guroreve.

NE FOKUS: : Zhvillimi i menaxhimit gurore dhe planeve rehabilituese për projektin ANTEA, janë kryer në bazë të rezultateve të VNMS (Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis Social). Plani I rehabilitimit të gurores ka qenë konsideruar si një nga
praktikat më të mira nga ËBCSD / CSI, bazuar në:

» Zbatimin e planit për menaxhimin e gurores
para fillimit të punës me guroren
» Zbatimin e planit të rehabilitimit të gurores para
fillimit të punës me guroren
» Rehabilitim i realizuar brenda vitit të parë të
operimit së gurores

» Identifikimi i specieve endemike të florës së
rajonit përpara fillimit të punës me guroren
» Dy specie endemike shqiptare të përfshira në
planin e rehabilitimit të gurores

*Ky rast studimor është publikuar në Direktivat e CSI-se për Rehabilitimin e Guroreve 2011
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Mund ta gjeni këtë studim në faqen e internetit në - http://www.wbcsdcement.org

ANTEA Cement

Inkorporimi i suksesshëm i specifikave dhe Standardi i Performancës 2
Rasti studimor i ANTEA Cement
Standardi i Performances 2 e IFC-së, i cili ka qenë
pjesërisht i udhëhequr nga standardet kryesore të
punës së ILO-s dhe konventave kryesore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përcakton se çfarë përbën një “punë të mirë”: Një punë që garanton të drejtat
themelore të punëtorëve, ndërsa u paguan atyre një pagë
të mirë dhe të drejtë. Rasti studimor i Antea Cement në
Shqipëri tregon se si standardi mund të përfshihet në
marrëveshje kontraktuale me rezultate pozitive të biznesit dhe rritjen e qasjes në tregjet e reja. Kërkesat e
vazhdueshme për punë cilësore lidhen me përfitimet endogjene të kompanive: produktivitet të lartë, të ardhura
të rritura dhe akses në klientë të rinj dhe konsumatorë.
Dëshmohet se kompanitë të cilat operojnë në përputhje me
këto standarde, kanë më shumë gjasa ti mbijetojnë krizave
financiare. Në mjedisin e tanishëm politik dhe ekonomik,
krijimi i vendeve të reja të punës është një fokus kyç i qeverive, institucioneve akademike dhe agjencive ndërkombëtare të zhvillimit. Jo vetëm çdo punë, por punë që janë të
mira për zhvillim dhe që kontribuojnë në standarde më të
larta globale të jetesës, kohezionit social dhe produktivitetit.
IFC ka financuar në ndërtimin e Antea Cement në fund të
2008 për të ndihmuar kompaninë të ndërtoje dhe operojë
një fabrikë për prodhimin e çimentos me një kapacitet prej
1.4 milion ton në Shqipëri. Ky projekt është një shembull
i mirë i bashkëpunimit ndërinstitucional midis IFC-se dhe
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), një
investim i huaj i suksesshëm (IHD) në Shqipëri nga një kompani greke që kontraktoi punëtorë kineze dhe përfshirjen
e suksesshme të specifikave PS2 në marrëveshjet dhe akti-

vitetet në nivel firme. ANTEA ka përdorur financimin e IFCse dhe BERZH-it për ndërtimin e fabrikës, duke krijuar 300
vende pune dhe një shtesë prej 500 vende pune indirekte.
Kompania e ndërtimit CBMI kishte kontratën për projektimin, ndërtimin dhe operimin e fabrikës. Në kulmin
e periudhës së ndërtimit, CBMI planifikoi te punësonte rreth 800 punëtorë kinezë dhe kërkoi të ndërtonte
një strehim për punëtorët. Vlerësimi i rrezikut për punë
është përfshirë në procesin e Vlerësimit te Mjedisit dhe
Ndikimit Social. Përveç kësaj, zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave të burimeve njerëzore ishin në
përputhje me kërkesat e PS2. ANTEA përfshiu kërkesat
specifike te PS2 si dispozita në marrëveshje kontraktuale aktuale me CBMI dhe kontraktuesit të tjera që ajo
punësoi. Programi i monitorimit për kontraktorët, duke
përfshirë auditimet e brendshme dhe të jashtme, u zhvillua ashtu siç ishte planifikuar dhe ANTEA ishte në
gjendje për të përmbushur, dhe të auditohej kundrejt
Standardit te njohur te Përgjegjësisë Sociale (SA8000).
Të bindësh sponsorin për rëndësinë e menaxhimit të
punës dhe kushteve të punës me kontraktorët e tyre ishte
e vështirë në fillim të procesit. Por pas dy viteve të zbatimit, Grupi TITAN po bën prezantimin e projektit ANTEA si
një shembull të praktikës më të mirë. Përfitimet e bashkëpunimit ndërmjet TITAN dhe kompanisë se ndërtimit
përfshinë përfundimin e projektit në kohë dhe në buxhet, zero aksidente, praktikat më të mira në menaxhimin
e kontraktuesve, dhe përmirësimin e kushteve të punës
në kompaninë e ndërtimit që do të krijojë mundësi për
ato në tregjet e reja evropiane dhe të Amerikës së Veriut.

*Ky rast studimor është publikuar në Studimin për Punë të IFC-së në 2013
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VLERËSIMI I NDIKIMIT SOCIAL
Në vitin 2015, ANTEA Cement në mënyrë vullnetare ndërmori iniciativën për përditësimin e vlerësimit
të ndikimit social që ajo ka pasur gjatë këtyre viteve në zonën ku operon. Qëllimi i studimit ishte për të
identifikuar dhe matur ndikimin e ndërtimit dhe operimit të fabrikës mbi gjendjen socio-ekonomike të
komuniteteve lokale përreth nga:
» Përditësimi i informacionit fillestar lidhur me komunitetin përreth
» Analiza e kushteve ekzistuese shoqërore të lokalitetet kryesore përreth ANTEA Cement
» Identifikimi i komunitetit lokal dhe shqetësimet e përfaqësuesve të tyre
» Bazuar në gjetjet, te zgjidhe mënyrat e përmirësimit të kushteve socio-ekonomike
të komunitetit lokal

Kjo u arrit përmes një procesi të konsoliduar me angazhimin e një instituti të mirënjohur mbi studimet
shoqërore i cili kreu:

» Hulumtimi cilësor
• 5 fokus grupe me anëtarët e komunitetit lokal: meshkuj të grup moshës 25-55 vjeç, femra
të grup moshës 18-55 vjeç dhe meshkuj të grup moshës 18-24 vjeç nga Thumana, Borizana
dhe Mamurrasi;
• 6 Intervista të thelluara me anëtarët e komunitetit lokal nga Picrraga dhe Brret;
• 10 Intervista të thelluara me përfaqësuesit e komuniteteve lokale (kryetari i komunës, të
moshuar e fshatar, drejtorë të shkollave dhe qendrave shëndetësore, OJQ, biznesi lokal)
» Hulumtimi sasior
• Kampioni N = 252, intervista ballë për ballë, intervista derë më derë me burra dhe gra,
banorët + 18vjeç në zonat e targetuara (me shumë faza)
• Shpërndarja e kampionit: Thumana (N = 93), Borizana (N = 73), Mamurras përfshirë
Shpërdhet dhe Fushë Mamurras (N = 60); Picrraga, si dhe Brret (N = 26) (N = 60); Picrraga,
si dhe Brret (N = 26)
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SONDAZH PËR PUNONJËSIT| TOWER WATSON
Në koherencë me vlerën e korporatës mbi Përmirësimin e Vazhdueshëm, ne jemi të angazhuar në një proces konstant
rishikimi dhe analize të brendshme. Për këtë qëllim, në vitin 2015 ANTEA u angazhua vullnetarisht me kompaninë
Tower Watson në zhvillimi e një sondazhi opinionesh. Të gjithë punonjësit e ANTEA u ftuan ti jepnin zë opinioneve të
tyre me qëllim përmirësimin e eksperiencave të tyre në punë dhe me kompaninë.
Shkëmbimi I pikëpamjeve mbi punën dhe përfshirja në kompaninë tonë do të ndihmoj në nxitjen e ndryshimit dhe të
na japë mundësinë të arrijmë përmirësimin së bashku. Pyetësori I opinionit të punonjësve u administrua tërësisht nga
Tower Watson: një kompani e pavarur kërkimesh dhe anketash. Informacioni që ju sigurua Tower Watson u mbajt tërësisht konfidencial dhe privat.
Tower Watson është një kompani globale shërbimesh profesionale e mirënjohur në fushat e konsulencës së Burimeve Njerëzore, dhe u ngarkua nga Grupi TITAN në mënyrë që të vlerësonte efektivitetin e menaxhimit të burimeve
njerëzore dhe gjithashtu të ishte e aftë të maste nivelin e shpërblimit së punonjësve me punën.

Përse kjo është me rëndësi për kompaninë dhe punonjësit e saj?
» Nëpërmjet këtij sondazhi, Grupi TITAN tregon kujdesin ndaj punonjësve dhe gatishmërinë për
të dëgjuar të gjithë lidhur me një hark të gjerë çështjesh
» I jepet zë opinioneve të punonjësve, kontribuohet në përmirësimin e eksperiencës tonë të
punës dhe eficencën e kompanisë
» Opinioni I punonjësve është mjaft i rëndësishëm, derisa përgjigja jonë do ti ndihmojë ata ti
japin formë vendimeve të rëndësishme për të ardhmen
» Bazuar në gjetjet, të artikulohen mjetet për përmirësimin e kushteve ekonomiko-shoqërore
» Na merr një pjesë mjaft të vogël të kohës tonë, ndonëse është e një vlere MADHORE

Ndaj është e vërtetë që opinion JONË, JUAJ është me RËNDËSI
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HISTORIA
në vite
2007

2008

Merret
leja per
shfrytëzim
minierar

ESIA

studim i kryer
përpara
ndërtimit të
fabrikësn

2010

Prodhohet
klinkeri
i parë

Filloi
ndërtimi
i fabrikës

Ndërtimi
i fabrikës
përfundon
brenda afatit
dhe buxhetit

VLERAT DREJTUESE TË KORPORATËS
Objektivi drejtues i ANTEA Cement eshte të zhvillohet si një prodhuese e çimentos, duke kombinuar shpirtin sipërmarrës dhe përsosmërinë operacionale në respekt të njerëzve, shoqërisë, si dhe mjedisit.Arritja
e këtij objektivi kërkon një kuadër parimesh dhe vlerash të percaktuara, të cilat udhëheqin veprimtarinë
tone të përditshme, si dhe pasqyrojnë përkushtimin tonë ndaj palëve të interesit.

Integriteti
- Praktika biznesi etike
- Transparencë
- Komunikim i hapur

Njohuritë
– Rritja e njohurive tona bazë
– Mjeshtëri në çdo funksion
– Përsosmëri në detyrat kryesore
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Vlera për Klientin
- Parashikimi i nevojave të klientit
- Zgjidhjet inovative
- Cilësi e lartë e produkteve &
shërbimeve

Përmbushja
e rezultateve
– Vlera e aksionarit
– Objektiva të qarta
– Standarde të larta

PSK
– Siguria në plan të parë
– Zhvillim i qëndrueshëm
– Angazhim i palëve
të interesuara

Përmirësim
i vazhdueshëm
– Organizim i të mësuarit
– Vullneti për ndryshim
– Avancimi me sfidat

ANTEA Cement

2011

2012

2013

Certifikohen
të gjithë
sistemet e
menaxhimit

2015

ANTEA
njihet nga KNF
si praktika më
e mirë për
standartet e
punës

ANTEA
njihet nga Këshilli
Botëror i Biznesit
mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm (WBCSD)
si praktika më e mirë
për rehabilitimin e
karrierave

5 vjetori

i veprimtarisë
së fabrikës

PRODUKTET TONA
CEM I /42.5 R
Çimento Portland me përbërësit kryesorë 95 – 100%
Klinker dhe përbërës të tjerë
të vegjël 0 – 5% Gips.

CEM II / A-LL 42.5
Çimento Gëlqerore Portland me përbërësit kryesorë 80 - 94% Klinker, 6
– 20% Gëlqerore dhe përbërës plotësues të vegjël 0 – 5% Gips.

CEM II / B-LL 32.5
Çimento Gëlqerore Portland
me përbërësit kryesorë 65 79% Klinker, 21 – 35% Gëlqerore dhe përbërës plotësues të
vegjël 0 – 5% Gips.

Prodhimi Çimentos
ton/në vit
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NË HARMONI OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QENDRUESHËM TË OKB-SË
Përcaktimi i prioriteteve tona
TKomitetit i Grupit të i të Korporatës për Përgjegjësisë
Sociale ka vendosur të përdorë OZHQ-të për të përcaktuar prioritetet tona për të ardhmen dhe fushat për
përmirësim të mëtejshëm. Ne besojmë se ata na ofrojnë
një mundësi unike për të forcuar veprimtarinë bashkëpunuese, për të thelluar angazhimin e palëve të interesuara dhe për të rritur vlerën që në krirojmë në nivel
lokal. Ne tashmë e kemi filluar harmonizimin e qëllimeve
të Grupit përmes procesit të vlerësimit të materialitetit.
Në vend që të vendosim objektivave të reja për tre deri
në pesë vitet e ardhshme, ne jemi duke u fokusuar në
„vijën e fundit të trefishtë“ - duke marrë parasysh qëllimet financiare, sociale dhe mjedisore – dhe duke e krahasuar performancën tonë nga jashtë.
Megjithatë, ne kemi rënë dakord që jo të 17-të OZHQ-të
janë të një rëndësie të njëjtë për ne, kështu që ne kemi
përcaktuar dy kategori kryesore:
OZHQ-të më të rëndësishme për biznesin tonë:
SHËNDETI

KONSUMIMI

KLIMA

PARTNERITETE

EDUKIM

GRATË

UJË

ENERGJI

KOMUNITETE

EKOSISTEME

EKONOMI

INFRASTRUKTURË

Ne do të vazhdojmë procesin tonë të vlerësimit gjatë të
gjithë 2016, duke marrë parasysh konsultimet me palët
e interesuara kombëtare, ndërsa zhvillojmë dhe promovojmë OZHQ-së në secilin nga vendet ku aktualisht
veprojmë.
Në vitin 2015, ne kemi ndjekur hapat kryesorë të dokumentit orientues për OZHQ-së, duke filluar me identifikimin dhe kuptimin e OZHQ-së përkatëse për biznesin
tonë dhe duke parë se ku ne mund të kontribuojmë në
mënyrë domethënëse për sa i përket arritjes së tyre. Në
veçanti, ne po i drejtohemi si fusha kyçe për të investuar
në të ardhmen, në shëndetësi, konsumimin e burimet
natyrore, ndryshimet klimatike dhe bashkëpunimi për
një zhvillimi të qëndrueshëm.

Pjesëmëmarrje aktive
Që nga viti 2000, ne kemi kontribuar në mënyrë aktive
në themelimin e rrjeteve lokale për të promovuar qëndrueshmërinë dhe përgjegjësinë sociale të korporatës,
brenda kornizës së Kompakti Global të OKB-së. Ne do të
punojmë me rrjetet lokale për të nxitur dialogun për QZHQ-së, në fushat ku ne veprojmë dhe mbështesim zhvillimin përkatës sipas Planeve Kombëtare të Veprimit.
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PËRQËNDRIMI NË ÇËSHTJET MATERIALE
Ndërsa pritjet nga biznesi po rriten në të gjitha nivelet, përqëndrëimi në çështjet materiale po bëhet
gjithnjë e më shumëi rëndësishme për zhvillimin e
një strategjie qëndrueshmërie që është koherente,
përfshirëse dhe e përpuethshme.
Që nga viti 2007, kemi kryer vlerësime të materialitetit si
pjesë e procesit tonë të angazhimit me palët e interesuara.Rezultatet janë përdoren për të formësuar përmbajtjen e raporteve drejtuar palëve të interesuara,për të
përafruar prioritetet e biznesit me pritshmëritë e palëve
të interesuara dhe për të përmirësuar performancën
tonë të përgjithshme në formë afatgjatë. Në vitin 2015,
ne vazhduam rivlerësimin e të gjitha çështjeve relevante
për biznesin tonë duke marrë në konsideratë ndikimin
e tyre tek Grupi dhe rëndësinë e tyre për sa i përket
aktorëve tanë kryesorë. Pas reagimit nga palët e interesuara dhe hulumtimeve si dhe të dhëna nga organizata
ndërkombëtarët, institucione investitorësh dhe partnerë biznesi ne kemi përpiluar një listë prej 30 çështjesh që u është dhënë përparësi sipas rëndësisë dhe
koherencës.
*matrix përmbledh 9 çështjet më të rëndësishme material të Grupit
TITAN dhe aktorëve tanë kyç.

Procesi i angazhimit
Angazhimi me aktorët e brendshëm dhe të jashtëm
është një element thelbësor i mënyrës se si ne bëjmë
biznes, që lidhet drejtpërdrejt me vlerat tona dhe prioritetet kyçe përnjë rritje të qëndrueshme.Vlerësimi i
çështjeve materiale për operacionet tona të rëndësishme dhe atyre të aktorëve kryesorë është një pikë kyçe
që mundëson përmirsimin e vazhdueshëm të strategjisë sonë dhe sistemit të menaxhimit. Ne identifikojmë
palët e interesit sipas Standartit të Angazhimit të Aktorëve AA1000 (SAA) ndërkombëtarëve dhe përdorin
tri parimet kryesore: përfshirjen, materialitetin dhe reagimin për të udhëhequr procesin në nivel Grupi dhe
nivel lokal. Kjo na ndihmon të përmirësojmë njohuritë
dhe ekspertizën tonë dhe rrit nivelin e ndërgjegjësimit
për sa i përket çështjeve kyçe, siç është shëndeti dhe
siguria, energjia dhe ndryshimet klimatike. Duke pasur
parasysh rëndësinë e operacioneve lokale të Grupit,
angazhimi i palëve të interesuara analizohet veçmas
për secilën vend ku operojmë, duke përcaktuar çështjet kyçe materiale dhe veprimet. Përgjigjja në nivel lokal
është e rëndësishme për të përfshirë qëndrueshmëria
përgjatë të gjithë organizatës, ndërsa na lejon ne që t‘i
përgjigj çështjeve më të rëndësishme.

ANTEA Cement

NJË OBJEKTIV QEVERISËS, NJË SET ME VLERA TË FORTA
Objektivi ynë qeverisës
Ne synojmë të rritemi në një prodhues çimento multirajonal dhe i integruar vertikalisht, duke kombinuar
një shpirt sipërmarrës dhe ekselencën operacionale me respektin për njerëzit, shoqërinë dhe mjedisin.
Për të arritur këtë objektiv, ne përqendrohemi në katër prioritete strategjike:
DIVERSIFIKIMI GJEOGRAFIK

PËRMIRËSIM I VAZHDUAR & KONKURRUES

Ne shtrijmë biznesin tonë mes blerjes dhe zhvillimit të greenfield-eve në tregje të reja dhe
atraktive, për të ndërtuar prodhimin e shkallës
dhe lehtësuar përqendrimin mbi pak tregje.

Ne zbatojmë eficenca të reja përgjatë biznesit
tonë për të reduktuar kostot dhe konkurruar
më efektivisht.

INTEGRIMI VERTIKAL

FOKUS MBI KAPITALIN NJERËZOR &
PËRGJEGJËSINË SOCIALE TË KORPORATËS

Ne e shtrijmë biznesin tonë në fusha të tjera të
produktit në zinxhirin e vlerës, duke i shërbyer
klientëve tanë mundësi përfitimi më të mira
dhe të reja.

Ne zhvillojmë vazhdimisht marëdhëniet e
mira me të gjithë aktorët e brendshëm dhe të
jashtëm për rrespekt dhe mirëkuptim reciprok

Përforcimi i këtyre prioriteteve është qasja jonë ndaj ndarjes së praktikave më të mira dhe përdorimit të ekspertizës. Ne jemi të angazhuar në këtë, përgjatë Grupit, për të ndihmuar përmirësimin e
kapaciteteve tona dhe rezultatet e dobishme të objektivit tonë qeverisës
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NË FOKUS
2015
NË RESPEKT TË QËLLIMEVE TË ZHVILLIMIT TË QENDRUESHËM DHE ATË SOCIO-EKONOMIK, ANTEA PARAQET IMPAKTIN DHE KONTRIBUTIN NË KONTEKSTE TË NDRYSHME LOKALE

ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA

ANTEA vazhdon përpjekjet për të gjetur mënyrat më efektive për të raportuar mbi tema që kanë
impakt rajonal ose lokal.

€UR

2,584,522

33,221,954

Shpenzime për paga dhe
përfitime për punonjësit

Shpenzime për të gjithë
furnitorët

Mbrojtja mjedisore

Shëndeti dhe Siguria

» 44,434 m2 sipërfaqe totale e rehabilituar
e guroreve (10,500 m2 vetëm në 2015)
» 24.62 kg/t klinker mbetje të hedhura
» 845.08 g/ton klinker NOx , 35.57 g/ton
klinker SOx & 5.36 g/ton klinker pluhur
» 661.71 kg/ton klinker CO2
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€UR

» Zero aksidente 100% ulje në numrin e LTI (paaftësi apo
largim i përkohshëm nga puna për shkak të aksidenteve
në punë), që prej vitit 2012
» 100% ulje të LTIFR (shkalla e shpeshtësisë së paaftësisë
apo largimit të përkohshëm nga puna për shkak të aksi
denteve në punë) &
» LTISR (shkalla e dëmtimit nga paaftësia apo largimi i për
kohshëm nga puna për shkak të aksidenteve në punë),
që prej vitit 2012
» 5,716 orë trajnimi për punonjësit dhe kontraktuesit
përgjatë vitit 2015

ANTEA Cement

5.716 Orë trajnimi për punonjësit

NË 2015

€UR

€UR

12,047,775

520,000

Taksa ndaj qeverisë
qendrore & vendore

Investime në aktive afatgjata & shpenzimet për
Shëndetin, Sigurinë &
Mjedisin

Zhvillimi i komunitetit vendas

Ndikimet kryesore
të drejtpërdrejta & të
tërthorta të veprimtarive

» 581 mijë Euro kontribute në para dhe në natyrë
(2010-2015)
» Rritjen e Ndërgjegjësimit për Shërbimet Publike
përmes dialogut të vazhdueshëm
» Takime dypalëshe
» Rindërtimi i shkollave dhe rrugëve
» Implementimi i mekanizmit për ngritjen e ankesave

» Shkarkimet në ajër dhe serë
» Cilësia e ajrit të ambientit
» Konsumi i ujit dhe prodhimi i mbetjeve
» Konsumim i materialeve të lëndës së parë
» Ndryshimi i ndikimeve të peizazhit dhe impakti
vizual
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PERFORMANCA
në ANTEA
NJERËZIT TANË
Njerëzit janë në qendër të gjithçkajë që ne bëjmë.Përmes
përpjekjeve dhe talentit të tyre ne kemi arritur të jemi të
suksesshëm që nga momenti i ndërtimit të fabrikës në
2010.Ne tek ANTEA Cement kemi një angazhim të mirëfilltë për njerëzit dhe shoqërinë.Prandaj punësimi në kompaninë tonë karakterizohet nga një marrdhënie afatgjatë e
bazuar në besim të dyanshëm, duke reflektuar në formë
direkte vlerat e kompanisë dhe duke qenë konsistent me
principet tona.Siguria dhe shëndeti në punë si dhe mirëqenia e punonjësve janë prioritete primare për ne, ndërkohë që ne investojmë sistematikisht tek njerëzit tanë, në
mënyrë që ata të jenë të përgatitur të përballen me sfidat
e përditshme. Duke u bashkuar me ANTEA Cement, ju jo
vetëm bashkoheni me një kompani që është pjesë e Grupit kryesor shumë-rajonal iTITAN- lider në industrinë e materialeve të ndërtimit, por gjithashtu ju bëheni pjesë e një
kompanie me një përkushtim të veçantë ndaj zhvillimit të

njerëzve të vet. Ne tek ANTEA synojmë që të tërheqim, të
mbajmë dhe të zhvillojmë njerëzit më të mirë, të krijojmë
një ambjent që siguron kushtet më të mira të mundshme
të punës, të promovojmë transparencën, të shpërblejmë
performancën dhe të operojmë brënda kornizës së Kodit
të Sjelljes të Grupit TITAN. Është thelbësore për pollitikën
tonë që të krijojmë një ambjent pune në të cilin vlersohet
dhe respektohet individualiteti dhe të drejtat e punonjësit.Ne promovojmë mekanizma për të komunikuar në
mënyrë të hapur dhe të drejtëpërdrejtë me punonjësit
tanë. Duke poromovuar transparencë dhe meritokraci, ne
jemi të angazhuar për të ofruar mundësi të barabarta për
aplikantët dhe punonjësit duke mos lejaur asnjë formë
diskriminimi lidhur me gjininë, nacionalitëtin, racën, fenë,
statusin familjar ose tjetër. Ne u ofrojmë mundësi të barabarta të gjithë individëve në lidhje me punësiin, trajnimin,
zhvillimin, promovimin dhe avancimin në karrierë.

Paga minimale e parashikuar me ligj (VKM 573/ 03-07-2013)22,000 Lekë
Paga minimale tek ANTEA Cement 37,000 Lekë

Paga minimale mujore e ofruar nga ANTEA për punonjësit e administratës është 1.7 herë më e lartë se paga minimale
e përcaktuar me ligjin vendas. Kompania ofron ushqim, transport dhe ujë të pijshëm falas për çdo punonjës.Të gjitha
punonjëset femra kanë të drejtën e lejes së lindjes, e cila përdoret plotësisht.

Kosto e Transportit |
240.153 Euro
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Kosto e Kateringut |
257.353 Euro

Kosto Ujit të Pishëm |
10.705 Euro

ANTEA Cement

Pavarësisht veprimtarisë së kompanisë në industrinë e rëndë, ANTEA ka punesuar 23 femra, 4 prej të cilave mbajnë
pozicione drejtuese. Nisur nga ky tregues i parë i rëndësishëm për barazinë gjinore në vendin e punës, ne jemi të përkushtuar të zbatojmë kompensime dhe përfitime të barabarta midis punonjësve femra dhe meshkuj. Gjatë vitit 2015,
21% e punonjësve u përfshinë në procesin e vlerësimit të performancës nëpërmjet sistemit të Rishikimit të Zhvillimit të
Performancës. Ky është një proces vjetor për punonjësit e kualifikuar.

Administratë
65
Punonjësit
të ndarë sipas rajonit

Vendas
185
Të riatdhesuar
7

Punonjësit të ndarë
sipas gjinisë

Meshkuj
Femra
169
23

Punonjësit të ndarë
sipas gjinisë në pozicione
drejtuese

Meshkuj
24

Femra
4

Punonjësit të ndarë
sipas kategorive

Menaxherë Punonjës
28
99

Që prej fillimit të veprimtarisë së saj në Shqipëri, shoqëria ka vlerësuar zhvillimin dhe trajnimin e komunitetit lokal si faktor shumë të rëndësishëm, me qëllim për tu njohur si punëdhënësi më i madh në zonë. Në vitin 2015, 44% e punonjësve
të ANTEA Cement janë kontraktuar nga komuniteti vendas.
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TRAJNIMET
Zhvillimi i punonjësve tanë është një përgjegjësi që na ndihmon të kemi personel të kualifikuar. ANTEACement kontribuon në zhvillimin e punonjesve të
saj duke u siguruar atyre trajnim tëvazhdueshëm në lidhje me aftësitë e tyre
teknike dhe të manaxhimit. Në vitin 2015, fokusi i trajnimeve tona ishte zhvillimi
i aftësive të mira të punonjësve, duke i kushtuar vëmendje punës në ekip dhe
ndërtimit të ekipit, komunikimit efektiv, përmirsimin e aftësive prezantuese dhe
zhvillimin e aftësive menaxheriale nëpërmjet programit STEP, i cili është një
program afat-gjatë lidhur me procesin e të lidershipit. Shuma e përgjithshme
e shpenzuar për vitin 2015 ishte 27,616 Euro, (respektivisht 22,559 Euro për
punonjës meshkuj të trajnuar dhe 5,058 Euro për punonjës femra të trajnuara).
Shumë nga trajnimet janë ofruar përmes trajnerëve të brendshëm dhe vetëm
disa prej tyre janë ofruar përmes trajnerëve të kontraktuara nga jashtë.
Në vitin 2015, ANTEA Cement ka miratuar dhe trajnuar të gjithë punonjësit e
saj mbi Kodin e Sjelljes i cili është korniza e kompanisë për një sjellje optimale
nga të gjithë punonjësit e saj.Që atëherë, të gjithë punonjësit e rinjë të kompanisë kanë qenë në mënyrë aktive të trajnuar në lidhje me përmbajtjen e Kodit
të Sjelljes dhe rëndësinë për zbatimin e tij.Trajnimet theksojnë mbarvajtjen e
ligjeve, konventat ndërkombëtare për luftën kundër korrupsionit, respektimi i
të drejtave të njeriut, mbrojtjen e fshehtë të informacioneve, komunikimi me
grupet e interesit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.

5,716
Orë trajnimi për
192 punonjësit
tanë

169
punonjësit
meshkuj kanë
kryer 5054 orë
trajnimi

Në 2015, një numer total prej 5.716 ore trajnimi janë zhvilluar për një numër të
përgjithshëm prej 192 punonjësish, 169 janë meshkuj qe kanë marrë mesatarisht 5054 orë trajnim dhe 23 janë femra që kanë marrë mesatarisht 662 orë
trajnim, mesatarisht 30 dhe 29 orë trajnimi respektivisht.

Tek ANTEA cement, ne zbatojmë çdo vit një program trajnimi. Zgjidhen tema
specifike me qëllim për të siguruar se i gjithë personeli në ambientet tona trajnohet si duhet mbi Shëndetin & Sigurinë dhe se veprimtaritë tona janë në përputhje me legjislacionin shqiptar lidhur me Shëndetin & Sigurinë në Punë.Trajnimet ofrohen çdo javë dhe përfshijnë gjithashtu edhe kontraktues ditor. Në
vijim të këtyre trajnimeve të planifikuara rregullisht, punonjësit u trajnuan për
2,974 orë ndërsa 854 orë trajnimi u organizuan për kontraktuesit tanë ditor.

23
punonjëset
femra kanë
kryer 662 orë
trajnimi

TEMAT E TRAJNIMIT
KODI I SJELLJES
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SHËNDETI & SIGURIA

AFTËSITË JO-TEKNIKE &

DHE MJEDISI

SPECIALIZIMI

GJUHËT E HUAJA

SISTEMET PËR KUJDESIN

MENAXHIMI & AFTËSITË

NJOHURITË TEKNIKE & KOM-

TË DREJTAT

& MENAXHIMIN

MENAXHERIALE

PETENCATHELBËSORE

E NJERIUT

ANTEA Cement

Numri Total i Punonjësve

Numri Punonjësve

Numri total i orëve sipas kategorisë

Menaxher i lartë

4

185

Meshkuj

4

185

Femra

0

0

Menaxher

24

1350

Meshkuj

20

1080

Femra

4

270

Administrata/Teknikët

65

1657

Meshkuj

47

1265

Femra

18

393

Gjysëm i kualifikuar/Të pakualifikuar

99

2524

Meshkuj

98

2524

Femra

1

0

NUMRI MESATAR I ORËVE TË TRAJNIMIT NË VIT PËR PUNONJËS SIPAS KATEGORIVE TË TYRE
Menaxher i Lartë, Menaxher, Administrata/Teknikët, Gjysëm të kualifikuar/Të pa kualifikuar

153
Meshkuj
Male

90

Femra
Female

TOTAL
TOTAL

153

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

23

Raporti vjetor i integruar 2015

VENDOSJA E STANDARTEVE NËPËRMJET SA8000
ANTEA Cement është kompania e parë dhe e vetme në Shqipëri që ka implementuar me sukses dhe është certifikuar
me Standardin e Përgjegjësise Sociale 8000 (SA8000), një standard i auditueshëm i çertifikimit që inkurajon organizatat
të zhvillojnë, mbajnë, dhe të aplikojnë praktikat e pranueshme shoqërore në vendin e punës. Kompania është certifikuar
në vitin 2012 dhe ka zhvilluar një Sistem të Përgjegjësise Sociale 8000 në ambjentet ku ajo operon në përputhje me
kerkesat e standardit. SA 8000 u zhvillua nga Përgjegjesia Sociale Ndërkombëtare, një organizatë jo-qeveritare jo-fitimprurëse e themeluar në vitin 1997 dhe shërben si një mjet që organizatat të sigurojnë kushte të mira pune në ambientet
e tyre dhe ato të furnitoreve te tyre. Standardi SA 8000 mbulon të gjitha të drejtat kryesore ndërkombëtare të punës të
përfshira në konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Deklarata Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut dhe
Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës. Zhvillimi dhe mbikëqyrja e vazhdueshme e këtij Standardi
është drejtuar nga një Bord Këshillimor multi-sektorial me ekspertë nga bizneset, sindikatat, qeverinë dhe OJF-të nga e
gjithë bota dhe të gjithë industrive. Procesi i çertifikimit SA8000 është modeluar në formë të pavarur sipas standardeve
të Organizatës Ndërkombëtare për Standardizim, si dhe elemente të shtuar të nevojshme për auditimin social, duke
përfshirë kërkesat minimale të performancës, intervista te punëtoreve dhe një sistem të hapur të ankesave. Kompanite
qe kërkojnë vërtetimin e përputhshmërisë me standardin duhet të kenë sisteme të konsoliduara të menaxhimit te implementuara dhe i nënshtrohen një auditimi nga një organ i pavarur, i akredituar per çertifikim.

Elementët bazik të SA8000
Përfitimet për punëtorët, sindikatat dhe OJF-ve nga standardi SA8000 janë:
» Mundësi për të negociuar kolektivisht dhe krijuar unione kolektive
» Një mjet për edukimin e punëtorëve për të drejtat e tyre themelore
» Një mundësi për të punuar direkt me bizneset për çështjet e të drejtave të punës
Përfitimet për bizneset nga standardi SA8000 janë:
(i) Rrit vlerat e kompanisë, (ii) Përmirson imazhin e kompanisë dhe reputacionin, (iii) Përmirson procesin
e rekrutimit të punonjësve, mbajtjen dhe produktivitetit e tyre, (iv) Mbeshtet menaxhimin e zinxhirit të
furnizimit dhe të performancës
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Puna e fëmijëve

Puna e Detyruar

Shëndeti & Siguria

Nuk lejon punëtorë nën
moshën 15

Nuk lejon punë të detyruar duke përfshirë burg ose
skllavëri

Sigurimi i një mjedisi
të sigurt dhe
të shëndetshëm të punës

Diskriminimi

Disiplina

Nuk ka diskriminim në bazë
të racës, moshës, kastës,
origjinës, fesë, gjinisë, orientimit seksual dhe përkatësisë
politike

Nuk lejon ndëshkimin trupor,
detyrim fizik apo mendor ose
abuzimi verbal

Sistemi
i Menaxhimit

Orë pune

Kompensimi

Puna jashtë orarit është vullnetar dhe paguhet në një normë
premium

Pagat janë të mjaftueshme për
të plotësuar nevojat bazë të
punëtorit dhe familjes së tij/saj

Kompanite qe kërkojnë certifikim duhet të integrojnë Standardin në sistemet dhe praktikat e tyre të Menaxhimit

Liria e Shoqatës & e
drejta për marrëveshje
kolektive
Respektohet e drejta per të
krijuar dhe për t’iu bashkuar
sindikatave si dhe firmosja e
marrëveshjeve kolektive.

ANTEA Cement

Te ANTEA , ne kemi të implementuar Sistemin e Menaxhimit të Përgjegjësisë Sociale 8000 që siguron përputhshmërinë me të gjitha kërkesat e standardit. Nëpërmjet
standardit SA 8000 ne monitorojmë dhe ndihmojmë sipërmarrësit tanë të përmbushin detyrimet e tyre në lidhje me
të drejtat e njeriut.Secili prej sipërmarrësve kontrollohet
lidhur me kërkesën për të lejuar bashkimin nën organizata
dhe për të lejuar që punonjësit e tyre të jenë të lirë të formojnë sindikata, por duke pasur parasysh faktin se shoqëritë sipërmarrëse janë tepër të vogla, punonjësit nuk
krijojnë ndonjë sindikatë formale.Secili prej sipërmarrësve
kontrollohet gjithashtu për plotësimin e kërkesës së mos
përdorimit të punës se fëmijëve pasi ANTEA është shumë
e ndjeshme në këtë tematikë dhe ushtron shumë kontrolle në dokumentacionin përkatës lidhur me moshën.
Kontraktuesit e rëndësishëm kontrollohen mbi kërkesat
lidhur me punën e detyruar, monitorohen orët e punës

dhe pagesat lidhur me pagat dhe kontributet për sigurimet
shëndetësore dhe shoqërore.
ANTEA Cement nxit në mënyrë aktive lirinë e punonjësve për t’u bashkuar në organizata, jo vetëm duke krijuar
unionin e sindikatës, por gjithashtu duke kaluar përtej
kërkesave ligjore, nëpërmjet aplikimit të standardit të tij
të punës SA8000 mundëson përfaqësimin e punonjësve
pranë nivelit drejtues. Kryetari i sindikatës dhe përfaqësuesi i punonjësve mund të diskutojnë lirshëm me nivelin
drejtues, lidhur me detyrimet, përmirësimet dhe sugjerimet për shëndetin dhe sigurinë, si dhe lidhur me ndonjë
çështje tjetër e cila ndikon në kushtet e punës së punonjësve.Marrëveshja e negociuar dhe standardi SA8000 u referohet kushteve të punës për shëndetin dhe sigurinë, në
përputhje me Kodin e Punës.Në vitin 2015, i janë dedikuar
orë të konsiderueshme trajnimit mbi të drejtat të njeriut,
kryesisht për punonjësit e rinj të rekrutuar.

Qëllimet kryesore të Standardit
SA8000 janë:
Përfitimet e punëtorëve, sindikatave
dhe OJF-ve nga standardi SA8000 janë:
» Të sigurohet respektimi i standarteve
të punës për punëtorët
» Përmirësimi i kushteve të punës
» Tajtimi në mënyrë etike dhe të drejtë
të punëtorëve
» Shmangia e praktikave që shkelin të
drejtat e njeriut

Standarti SA8000 aplikohet nga ANTEA Cement dhe Kodi Punës së Shqipërisë të cilat janë në
përputhje të plotë me njëri-tjetrin në lidhje me standardin e marrëveshjes dhe të shëndetit
dhe sigurisë në kushtet e punës.
» 185 orë trajnimi ishin dedikuar për prezantimin e të drejtave të njeriut, kryesisht për të rekrutuarit
e rinjë gjatë 2015
» 71% e punonjësve kanë ndjekur trajnimin e të drejtave të njeriut
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SHËNDETI DHE SIGURIA

një programi trajnimi të vazhdueshëm, duke zbatuar
nevojat e fabrikës për Shëndetin dhe Sigurinë. Të gjithë
këto përpjekje mbajnë tendencën drejt zero aksidente.

Indikatorët e performanccës

Shëndeti dhe Siguria ka qenë dhe mbetet prioriteti më
kryesor i drejtimit në shoqërinë tonë.Objektivi i Grupit për
zero lëndime në punë dhe përpjekjet e saj për të qenë performuesit më të mirë në industrinë ndërkombëtare të materialeve të ndërtimit kanë bërë që ANTEA të arrijë përsosmërinë. Vizioni i Shëndetit dhe Sigurisë në punë ka bërë që
shoqëria të kërkojë gjithashtu çertifikim, me qëllim për të
siguruar se zbatohen procedurat dhe kontrollet e duhura.
Përveç trajnimeve, ANTEA zbaton gjithashtu masat për
të mbajtur kulturën “zero” aksidente në fabrikë jo vetëm
për punonjësit e drejtpërdrejtë por gjithashtu edhe për
kontraktuesit si dhe transportuesit. Niveli drejtues është
i fokusuar në identifikimin e çështjeve drejtuese të humbjeve të mundshme të jetës, incidenteve apo aksidenteve dhe implementimin në kohë të masave korigjuese,
me qëllim për të parandaluar ndodhinë e incidenteve.
Kontrollet e përditshme të sigurisë janë pjesë e punës
së përditshme, si për shembull bisedimi me punonjësit në vendin e punës lidhur me identifikimin e rreziqeve, përmirësimin e vendit të punës dhe vendosjen e
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STOP™ për secilin prej nesh është një Program DuPont, që
ka për qëllim parandalimin e lëndimeve në punë dhe vuajtjen që shkaktojnë këto lëndime.Ky program është hartuar
specifikisht për industrinë tonë dhe përbëhet nga libra autodidaktë, veprimtari pune në terren, si dhe takime diskutimi në grup dhe me video. Këto komponentë janë hartuar
për të na ndihmuar të identifikojmë veprimet e njerëzve
dhe veprimet që ndodhin përreth nesh në një mënyrë të
re. Programi nisi në Qershor 2010 dhe përfundoi më 2011.
Këshilli për Shëndetin dhe Sigurinë zbaton legjislacionin shqiptar.Këshilli për Shëndetin dhe Sigurinë u rizgjodh përgjatë vitit 2015. Këshilli përbëhet nga 3 punonjës të zgjedhur nga punonjësit e ANTEAs bazuar në
një proces votimi, dhe 3 anëtarë të tjerë janë zgjedhur
drejtpërdrejt nga drejtuesit menaxherial të ANTEAs.
Drejtori i Shëndeti dhe Sigurisë është përgjegjës për të
raportuar dhe për të mbajtur statistika të incidenteve.
Bazur në këtë, zbatohet procedura për “Raportimi dhe

PËRSHKRIMI

2012

Dëmtimet (punonjës direkt)

0

0

0

0

Dëmtimet (punonjës indirekt)

0

0

0

0

LTI

1

0

0

0

LTIFR

2.5

0

0

0

LTISR

853.8

0

0

0

Lëndimet e lehta

23

39

41

43

% e NM të investiguara

91

95

100

100

Numri i veprimeve korrigjuese

55

110

77

77

Propozimet nga punonjësit*

26

18

10

9

Orë trajnimi (punonjës direkt)

1894

3420

2361

2974

Orë trajnimi (punonjës indirekt)

773

1760

596

854

*Nga punonjësit e zgjedhur të Këshillit për Shëndetin & Sigurinë

2013

2014

2015

ANTEA Cement

11%
e forcës tonë të punës
është e përfaqësuar formalisht nga menaxher/
punëtor në komitetin e
përbashkët të Shëndetit
dhe Sigurisë.

8%

3%

17 punonjës duke përfshirë
Përgjegjegjës Turni dhe
Teknikë janë lidera të grupit
të programit
STOP

6punonjës duke përfshirë
Inxhiniera, Përgjegjës Turni,
Teknikë janë pjesë
e Këshillit për
Shëndetin dhe Sigurinë

TRAJNIME PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË
Tek ANTEA cement, ne zbatojmë çdo vit një program trajnimi. Zgjidhen tema specifike me qëllim për
të siguruar se i gjithë personeli në ambientet tona trajnohet si duhet mbi Shëndetin dhe Sigurinë si dhese
veprimtaritë tona janë në përputhje me legjislacionin shqiptar lidhur me Shëndetin dhe Sigurinë në punë.
Trajnimet ofrohen çdo javë dhe përfshijnë gjithashtu edhe kontraktues ditor.

ORËT TKP 2011 - 2015
Treguesit kyç të performancës (TKP-së) janë instrumentet e matjes, ku kompania ka vendosur të monitorojë performancën e tij mbi Shëndetin dhe Sigurinë. Ato maten dhe raportohen në mënyrë periodike dhe
do të shërbejnë si bazë e kompanisë për të përcaktuar prioritetet për ndërtimin e një kulure të sigurisë
„zero aksidente“.

3432
ORËT NË 2011
2667
ORËT NË 2012
5180
ORËT NË 2013
2957
ORËT NË 2014
3828
ORËT NË 2015

Punonjës direkt =
3034 Orë

Punonjës indirekt =
398 Orë

Punonjës direkt =
1894 Orë

Punonjës indirekt =
773 Orë

Punonjës direkt =
3420 Orë

Punonjës indirekt =
1760 Orë

Punonjës direkt =
2361 Orë

Punonjës indirekt =
596 Orë

Punonjës direkt =
2974 Orë

Punonjës indirekt =
854 Orë
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MJEDISI
PËRMIRSOJMË PERFORMANCËN MJEDISORE
Ne në ANTEA, besojmë fuqimisht se mbrojtja e mjedisit duhet të shkojnë dorë për dore me praktikat
e biznesit.Ne të gjithë jemi përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit duke zbutur ndikimet tona.Një numër
projektesh janë zhvilluar dhe shumë masash janë ndërmarrë nën moton „Qëndrueshmëria e Biznesit në
Mjedis“, e bënë ANTEAn një kompani me përgjegjësi shoqërore duke përdorur akte inovative dhe vullnetare për hir të mjedisit dhe komunitetit. Ato janë të shënuara më poshtë:

Sistemi ynë i menaxhimit të mjedisit përfshin:
MENAXHIMI I
Ujit

MENAXHIMI I
Peisazhit

DJEGIET

MENAXHIMI I
Mbetjeve

MENAXHIMI I
Biodiversitetit

AJËRI I
Ambientit

Alternative &
Lënda e parë

NDRYSHIMET
Klimatike

MENAXHIMI I
Emetimeve

MENAXHIMI I
Guroreve

ZHURMAT &
Vibrimet

DISA FAKTE
» Projekti i parë në fushën pro mjedisit, i përgatitur sipas udhëzimeve BAT dhe me një Vlerësim për Ndikimim
Mjedisor dhe Social përpara ndërtimit të fabrikës.

» Identifikimi i ndikimeve të detajuara mjedisore dhe masat e zbutjes, të cilat zbatohen që prej fazës së ndërtimit.
» Implementimi i CEMs (Sistem për Monitorimin e Vazhdueshëm të Emetimeve) i cili zbatohet përtej kërkesave
legjislative në Shqipëri.

» Operatori raportues i parë dhe i vetëm PRTR (Protokoll mbi çlirimin e ndotjes dhe regjistrin e transferimit) për
tre vite rradhazi.

» Shembulli më i mirë për menaxhimin dhe rehabilitimin e guroreve sipas Këshillit Botëror të Biznesit mbi Zhvilli
min e Qëndrueshëm (WBCSD)

» Impiant për trajtimin e ujërave të zeza, e cila është ndërtuar dhe operon në kantierin ë punës sipas standarteve
të Bashkimit Evropian.

» Studim i plotë hidrologjik i ujëmbajtësit të rajonit për sigurimin e furnizimit me ujë për nevoja operacionale të
fabrikës, pa prekur rezervat ujore të komuniteteve tona.

» Impiant për trajtimin e ujërave në sipërfaqe dhe shirat e stuhishme, e cila operohet sipas BE-së.
» Instalimi i parë i SNCR (sistem reduktimi selektiv & katalitik) në Shqipëri për reduktim të mëtejshëm
të emëtimeve (në formë vullnetare), pavarësisht se nivelet e emëtimeve janë në përputhje me legjislacionin
vendas.
» Përtej kërkesave legjislative, fabrika ka kryer monitorimin për cilësinë e ajrit në ambient, në zonat e banuara
përreth saj, për të siguruar se funksionimi i fabrikës nuk shkakton ndikime negative në komunitet.
» Respektimi i pamjeve dhe peisazheve vizuale të komunitetit me anë të rehabilitimit dhe pyllëzimit të mjedisit.
» Reduktim i konsumit të ujit nëpërmjet riciklimit të më shume se 60% të ujit të konsumuar.
» Verifikim i të dhënave të monitoruara dhe të raportuara nga laboratorë të pavarur të akredituar.
» Implementimi i një sistemi për menaxhimin e mbetjeve, sipas legjislacionit të BE-së.
» Veprimtari të vëzhdueshme mbi rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor, midis palëve të ndryshme të interesit, si dhe
veprime vullnetare nga punonjës të komunitetit.
» Në baza vullnetare në vitin 2015 ANTEA ka kryer një Studim për Vlerësimit e Ndikimit Social në mënyrë që të
jetë në gjendje për të vlerësuar kontributin dhe nevojat aktuale të shoqërisë. Ky studim është kryer nga një
institut i specializuar i studimeve sociale.
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ANTEA Cement

Ndryshimi Klimës dhe Energjia Alternative:
Dioksidi i karbonit që prodhohet nga industria e çimentos kontribon në “efektin serë”. Grupi TITAN ka në fokus përmirësimin e efikasitetit të energjisë në procese industriale dhe zhvillimin e produkteve eko-efektive.Në këtë
përmirësim, një rol të madh luan zëvendësimi i lëndëve
djegëse fosile me lëndë djegëse alternative.Për këtë qëllim, ANTEA ka bërë shumë përpjekje.Është përgatitur një
studim për vlerësimin e ndikimit në mjedis për përdorimin
e lëndëve djegëse alternative.Instalimi i përgatitur lejon
përdorimin e lëndëve djegëse alternative dhe është miratuar licenca për bashkë-përpunimin.Sasi të vogla të lëndëve djegëse alternative janë bashkë-përpunuar gjatë vitit
2014 dhe testi industrial është kryer me sukses.Po kryhet
një kërkim intensiv në treg për burime të mundshme.Për
momentin raporti i zëvendësimit të lëndëve djegëse fosile me lëndë djegëse alternative është gati zero.Përdorimi
i materialeve të para alternative për 2014 është 1% dhe
shoqëria po shqyrton rritjen e normës së zëvendësimit.
ANTEA zbaton WBCSD/CSI Cement CO2 dhe protokollin
mbi energjinë: Standardet për llogaritjen dhe raportimin
e CO2 dhe energjisë për industrinë e çimentos për të llogaritur emetimet e përgjithshme të CO2. Në përputhje me
këtë protokoll, llogaritja dhe raportimi i CO2 dhe energjisë
kryhet rregullisht, pavarësisht se kjo nuk është një kërkesë
ligjore në Shqipëri.
*Zhurmat & Vibrimet: Për monitorimin e
zhurmës dhe të dridhjeve ka një sistem monitorimi. Monitorimi kryhet në mënyrë të brendshme dhe nga
laboratorë të akredituar.Matja e dridhjeve dhe zhurmës
bëhet të paktën 4 herë në vit brënda për brenda dhe
jashtë në vende të specifikuara.Monitorimi kryeht tek guroret dhe tek fabrika.Këto vendndodhje përcaktohen nga
Menaxheri Mjedisor dhe janë të zgjedhura me kujdes që
të përfshijnë të gjithë sensorët e rëndësishëm të dridhjeve të lidhur me aktivitetet, duke parashikuar të paktën 4
vende përreth perimetrit (Veri, Lindje, Perëndim dhe Jug).
Përputhja ligjore: Nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të legjislacionit, ANTEA siguron pajtueshmëri të plotë me kërkesat ligjore. Që nga fillimi i punë
të saj, ANTEA ka treguar përkushtim në respektimin dhe
shtrirjen e pajtueshmërisë përtej kërkesës legjislative.Si
vitin e fundit edhe për këtë vit, në 2015 nuk janë marrë
gjoba për shkak të mospërputhja në lidhje me performancën mjedisore.

*Të dhënat statistikore të zhurmës dhe vibrimit i gjeni tek Shtojcat

Menaxhimi i Peizazhit dhe Biodiversitetit:
Është duke u zbatuar një Procedurë Specifike e
Menaxhimit të Peizazhit, për të siguruar ndryshime sa më
të vogla të peisazhit në mjedis dhe për të parandaluar
erozionin e tokës. Në përputhje me legjislacionin shqiptar,
ANTEA zbaton një program ripyllëzimi në zona të caktuara.Menaxheri i Mjedisit është përgjegjës për monitorimin
e këtij programi. Biodiversiteti i zonës ku operon ANTEA
është identifikuar me anë të studimit përkatës të kryer
para ndërtimit të sitit (Studimi i Vlerësimit të Ndikimit
Mjedisor dhe Social - VNMS). Një program i veçantë për
menaxhimin e mjedisit është duke u zbatuar në mënyrë
që të monitorojë rritjen e biodiversitetit në të ardhmen.
Rezultatet e pritshme të këtij programi janë si në vijim:
» Realizimi i një studimi për të zbuluar Inventarin e Biodi
versitetit për identifikimin e çështjeve potenciale me
vlera të larta të biodiversitetit në zonën e përgjithshme
të uzinës si dhe tek guroret e gëlqerive dhe flishit.
» Zhvillimi i veprimeve të mundshme të menaxhimit të
biodiversitetit në rast se caktohen çështjet e
biodiversitetit.
Specialisti i Biodiversitetit dhe Menaxheri i Mjedisit janë
përgjegjës për përgatitjen e një studimi të biodiversitetit si
dhe hartimin dhe përditësimin e Planit të Veprimit për Biodiversitetin. Përveç sa më sipër, dy speciet nga lista e kuqe
e Shqipërisë po përfshihen në baza vjetore në proceset e
rehabilitimit të guroreve, si p.sh. Quercus ilex (lisi ose lisi
dushk) dhe Salvia officinalis (sherebela)
Sipërfaqja pranë uzinës dhe guroreve përaktëse janë kryesisht vende të hapura të përdorura pjesërisht për kullotje,
gjueti dhe si burim druri për karburant. Nuk janë identifikuar zona të mbrojtura në afërsi të fabrikës dhe guroreve
përkatëse dhe vetë vendndodhjet, duke përfshirë edhe
rrezet prej 1 km, që nga kufijtë nuk konsiderohen të jenë
me vlerë ekologjike të jashtëzakonshme, habitate me cilësi dhe përbërje të ngjashme gjenden në zonën përreth.
Skanimi i zonës së bimëve dhe zonave të lidhura me to për
identifikimin e zonave të mundshme të biodiversitetit të
lartë është një proces i vazhdueshëm dhe u krye së fundi
në tremujorin e dytë të vitit 2014 përmes aplikacionit IBAT
(Integrated Biodiversity Assessment Tool).Vlerësimi përmes IBAT ka treguar se nuk ka zona të mbrojtura ose zona
me vlera të lartë të biodiversitetit brenda perimetrit, ose
në afërsi të vendeve të guroreve të ANTEAs.
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Ajëri në mjedis: Përveç sistemit të vazhdueshëm të monitorimit që monitoron emetimet
nga burimet e pikës, ANTEA monitoron në mënyrë të
rregullt cilësinë e ajrit të saj të ajrit në mënyrë që të sigurohet se nuk ndikon në të për shkak të funksionimit
të tij.
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Për monitorimin e cilësisë së ajrit të ambientit, ANTEA ka
nënkontraktuar një laborator të akredituar me reputacion sipas ISO 17025: 2005.Përveç monitorimit të palëve
të treta, ANTEA ka krijuar edhe një sistem të brendshëm
monitorimi për ajrin e ambientit.Grafikët më poshtë tregojnë cilësinë e ajrit të ambientit në lidhje me SO2, NO2,
O3 dhe zhurma.

ANTEA Cement

Menaxhimi Emetimeve: Përtej kërkesave
legjislative, shoqëria ka vendosur të krijojë dhe
operojë në mënyrë vullnetare njëSistem të Vazhdueshëm
Monitorimi për Emetimet (CEMS), në përputhje me standartit EN 14181.Në mënyrë që të verifikohet sigurimi dhe
mbledhja e të dhënave nga CEMS e cila kalibrohet çdo vit
dhe testohet për vlefshmërinë e të dhënave të monitoruara nga laboratorë të akredituar nga palët e tretë.
Investimet shtesë tek CEMS kryhen duke instaluar sistemin MEAC 2000 (Përvetësimi dhe Vlerësimii të Dhënave
të Emetimeve), i cili gjeneron çdo ditë automatikisht dhe
në mënyrë të pavarur nga operatorët vlerat e emëtimeve
dhe siguron cilësi dhe pavarësi të vlerave.ANTEA operon
sipas BAT(Teknika më e Mirë e Mundshme), në përputhje me Udhëzimin për emëtimet industriale 2010/75/ EU,
pavarësisht se nuk është një kërkesë e parashikuar në legjislacionin shqiptar. Fabrika ka mbyllur magazinat për mbi
100.000 ton materiale të para dhe i gjithë transportimi I
materialeve brenda fabrikës kryhet nëpërmjet transportiereve të mbuluar për të reduktuar pluhurin e lëvizshëm.
Filtrat hibrid vendosen në të gjitha emëtimet e burimit
dhe mirëmbahen rregullisht.Përdoren mullinj me teknologjinë më moderne me bluarje vertikale pasi kanë një
performancë më të mirë dhe efikasitet të përmirësuar në
konsumimin elektrik.Në lidhje me zhurmën, janë vendosur
izolime për pajisjet dhe ndërtesat.Procesi i monitorimit të
zhurmës kryhet çdo periudhë tre mujore.Si shembull të
angazhimit të shoqërisë ndaj kufijve të ulta të emëtimeve krahasuar me standartin shqiptar do të donim të përmendnim vendosjen e impiantit SNCR (reduktim selektiv
jo-katalitik).
Objekti praktikisht lejon një shoqëri të reduktojë emëtimet
e saj NOx. Pavarësisht se emëtimet tona NOx ishin brenda
kufijve të parashikuar nga legjislacioni shqiptar, shoqëria
ka investuar 500,000 Euro në instalimin e tij për të reduk-

tuar më tej emëtimet ndaj niveleve më të ulta të të standarteve të BE-së. Kostoja vjetore operacionale e instalimit
është rreth 300,000 – 500,000 Euro në vit.
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Menaxhimi i gurores: Bazuar në aprovimin e
Projektit të Minierave, Studimi për Vlerësimin e
Impaktit dhe Planet e Menaxhimit të Gurores, të cilët mbulojnë të dyja guroret sipas progresit të zhvillimit të gurores,
Menaxheri i Gurores dhe Menaxheri Mjedisor identifikojnë vendet/pozitën specifike që ka nevojë të restaurohet,
brënda për brenda gurores, për një afat kohe të caktuar.
“Planifikimi Vjetor i Rehabilitimit”, që është një plan-buxhet
i arsyeshëm për rehabilitim dhe që përpilohet çdo fillim viti
nga Specialisti i Pyjeve në bashkëpunim me Menaxherin e
Gurores dhe Menaxherin Mjedisor, duke marrë në konsideratë parametra specific si: cilesinë dhe sasinë e specieve, vulumin që duhet mbushur, materialin e nevojshëm
për të mbjellë, nevojat për ujitje dhe plehërim, mbrojtjen
e zonës, etj.

*Menaxhimi Ujit: Projekti “hidro - shpim” i ANTEA-s është iniciuar nga Teknologjia e Prodhimit
(TP) në Mars 2007, pas një studimi paraprak nga gjeo-ekipi
i ANTEA-s, në bashkëpunim me ekspertë nga Universiteti
i Tiranës, lidhur me kushtet hidro gjeologjike të zonës së
Borizanës. Objektivi ishte identifikimi i vendeve premtuese
për shpimet dhe zhvillim puseve të ujit për furnizimin e
60 m3/h, për të mbuluar nevojat e ANTEAs. Qëllimi i studimit ishte për të „studiuar karakteristikat hidraulike të sistemit të akuiferet në zonën e përgjithshme të Borizanë
dhe veprimeve të sugjeruara për menaxhimin e qëndrueshëm të potencialit të ujërave nëntokësore për nevojat e
ANTEAs në të ardhmen, duke vlerësuar shkallën e ndikimit
iaquiferitduke iu referuar zonave përreth“.
Pas një studimi të detajuar për 9 muaj, ekspertët arritën

Planet e Menaxhimit të Gurores (PMG) për të dyja guroret,
përfunduan në vitin 2010 dhe përbëheshin nga një studim
praktik i dokumentacioneve, me plane dhe përshkrime të
bashkrenduara me planet ekzistuese (dhe zyrtarisht të
aprovuara) të Projektit e Minierave dhe Guroreve dhe me
Studimin e Vlerësimit të Impaktit Mjedisor. Në këtë aspect
PMG duhet të jetë në koherencë me legjislacionin vendas
dhe konfomr me praktikat më të mira të Grupit TITAN për
zhvillimin dhe reabilitimin e guroreve. PMG-ja përfshin planin e përgjithshëm (afatgjatë) të minierave, planin e detajuar 5-vjeçar dhe vitin e parë të punës në gurore (plani i
fokusuar vjetor).Synimi është të paraqesnin dhe të garantonin një plan për sosjen e minierës, llogaritjen e orareve
të minierës dhe rehabilitimin e brezave të ri-pyllëzimit. Dy
specie të florës që janë të përfshira në Listën e Kuqe të Shqipërisë, përmendim Quercus ilex (lisi ose lisi dushk) dhe
Salvia officinalis (sherebela), janë përfshirë në procesin e
rehabilitimit të gurores.

Sistemi i Menaxhimit Mjedisor: pKjo performancë ka ekzistuar që në 2015. AN¬TEA Cement implementon një system menaxhimi mjedisor të
çertifikuar nga një palë e tretë garantuese.Sistemi është
çertifikuar që në korrik 2012 sipas standarteve të ISO
14001:2004.Sistemi i çertifikuar përfshin emetimet e ajrit,
guroret, peizazhet, ujërat nëntkësor, puset dhe mbeturinat ujore, mbeturinat e ngurta dhe të lëngëshme, resurse
natyrore dhe konsumimin e energjisë, zhurmat, etj.Sistemi
auditohet dhe mirëmbahet çdo vit për pajtueshmërinë e
tij.Nëmaj të vitit 2015, pas tre vitesh të sukseshme implementimi, u realizua dhe ri-çertifikimi i sistemit të menaxhimit.Gjatë ri-çertifikimit nuk u regjistrua asnjë gjetje. Dhe
njëherë,ky process rikonfirmoi pajtueshmërinë e plotë me
kërkesat e ANTEA Cement.
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në konkluzionin se: “Bazuar në nevojat e përllogaritura të
Fabrikës së Çimentos (në maksimum), raporti vjetor i pompimit nga ujëmbajtësi i Borizanës është gati 3% e potencialit të përgjithshëm vjetor të rimbushjes së mbajtësit të ujit,
pra furnizim/shkarkim u ujit të “pastër” në ujëmbajtës për
zonën në përgjithësi”.
Edhe pse studimi fillestar i cili nuk tregoi asnjë ndikim të
rëndësishëm që ujë tërhiqej nga ANTEA në aquifer të rajonit, përpjekje të vazhdueshme janë bërë në mënyrë që
të rrisim riciklimin e ujit/ripërdorimin dhe uljen e kërkesës
për ujë.Kërkesa për ujë është më pak se 1/3 e vlerës fillestare të parashikuar dhe të marrë në konsideratë gjatë
periudhës kur studimi Hidrogjeologjik u zhvillua.

*Menaxhimi Mbetjeve: Ekziston një sistem për menaxhimin e mbetjeve. Bazuar në \
praktikat më të mira, mbetjet ndahen në burim, mblidhen dhe ruhen përkohësisht në një njësi të mbledhjes së mbetjeve dhe më pas dërgohen për trajtim
nëpërmjet kontraktuesve të licensuar.Përmirësime të
mëtejshme në njësinë e grumbullimit të mbetjeve industriale kanë ndodhur gjatë 2015.Vlerësimi i performances së saj ka përfunduar me sukses gjatë vitit 2015.

ANTEA Cement
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PERFORMANCA
financiare
Performanca financiare e ANTEAs matet dhe vlerësohet gjatë gjithë vitit.Rishikimi i performacnës tonë ndodh një herë
në vit, për çdo vit.Në këtë mënyrë adreson të gjitha çështjet materialet në kohën e duhur. Një sërë Faftorësh Kyç të Performancës paraqiten në këtë raport dhe janë ndarë në dy grupe kryesore të FKP: financiar dhe jo-financiar. Në FKP-të jo
financiare ne raportojmë performancën tonë sociale dhe mjedisore.

Financiare

Jo - Financiare

Të ardhurat totale në miliona €
2014
49.6

sociale

mjedisore

Të rekrutuar

Produkti kg/t të
emetimeve specifike direkte CO2

2015
2015
41.8

2015

EBITDA: FITIMET PARA
INTERESIT, TAKSAVE,
ZHVLERËSIMIT & AMORTIZIMIT
€ 11,15Mln

2014

661.71

681.21

Specifikimet e emetimeve
të pluhurit (g/t klinker)

5.36
2014 | 4.88
2015

TË ARDHURAT NGA
EKSPORTET
2014
21.2

|

2015

2014

2015
10.9
213.7

Përqindjet e LTIFR
2015 = 0%
2014 = 0%
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REZULTATET FINANCIARE
ANTEA ka arritur të mbajë një normë përdorimi 54% në bazë të aktiviteteve të saj
të eksportit.
Viti 2015 vazhdoi të jetë një vit sfidues, ku kërkesa për çimento në tregun e brendshëm shqiptar ka vazhduar të
bjerë, krahasuar me nivelet e vitit 2014, për shkak të arsyeve në vijim: i) mungesë e likuiditetit në treg; ii) niveli i ulët
i projekteve publike dhe iii) një periudhë e gjatë pa lejet e
reja të ndërtimit. Kompania ka arritur të mbajë një normë
përdorimit 54% në bazë të aktiviteteve të saj të eksportit,
të cilat janë të kufizuara edhe nga konkurrenca ndërkom-

bëtare, sidomos nga vendet me kosto të ulët të energjisë,
të zhvilluara infrastrukturës së eksportit dhe incentivave që
kanë nga eksporti. Pavarësisht nga kushtet e mësipërme të
kompanisë, pas një administrimi i kujdesshëm të balancave
duke kontrolluar kostot dhe duke arritur rritje, në të njëjtën
kohë ka financuar të gjitha aktivitetet e saj dhe projektet
Capex, madje edhe në një mjedis të tillë të vështirë.

Pagesa financiare për
punonjësit
Në Total: 12.1

Pagesa financiare për
funitorët
Në Total: 283.9

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Gjatë 6 viteve të operimit, pagesat tona financiare për grupet tona
të interest janë si në vijim

Pagesa financiare për
funitorët
Në Total: 77.3

350

2015

2015

TOTAL

TOTAL

300
250
Totali i tëRevenues
ardhurave
Total

200

Të ardhuratRevenues
nga exportet
Export

150

65,1 581,1

33,3 446,6

Në mij Euro

Në mij Euro

Doancione për
Palët e Interesit

Doancione për
Komunitetin Lokal

Komuniteti lokal së bashku me palët e tjera të interesit kanë përfituar një total prej 581.000 Euro nga
programet tona të zhvillimit për periudhën
2010 - 2015.

CAPEX
CAPEX

100
50
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Informacioni financiar në lidhje me aktivitetin e operimit të fabrikës gjatë kësaj periudhe 6 vjeçare.
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Numri total i punonjësve

Të Ardhurat

Viti 2015 /EUR

Viti 2014 /EUR

41,752.8

49,650.5

(32,042.6)

(40,263.8)

9,710.2

9,386.7

Shpenzime Administrative

(3,371.1)

(3,353.4)

Shpenzime për Shitje dhe Marketing

(1,010.7)

(1,392.1)

Shpenzime të tjera

(427.4)

(1,039.5)

Të ardhura të tjera

655.7

201.9

Fitimi Operues

5,556.8

3,803.6

Të ardhura Financiare

3,983.6

3,243.1

(6,466.0)

(7,342.5)

3,074.4

(295.8)

(640.9)

(492.0)

2,434

(788)

Kostot e Shitjeve
Fitimi Bruto

Kosto Financiare
Fitimi para Tatimit
Shpenzime per Tatimin mbi
të Ardhurat
Fitimi Neto/për vitin

Qarkullimi total i kompanisë u zvogëlua për 16% dhe arriti në 41.8 mln. Përkundër
rënies së të ardhurave, kompania ka bërë përpjekje të mëdha për të maksimizuar
efikasitetin e operacioneve të saj, duke arritur një kosto të qëndrueshme të ndryshueshme dhe kursime në kostot e saj fikse. Si rezultat, EBITDA e kompanisë u rrit
me 18.4% duke arritur në € 11.15mln në vitin 2015 krahasuar me € 9.4mln në vitin
2014.
Për herë të parë që nga fillimi i operacioneve kompania ka regjistruar një NPAT
prej € 2.4mln që do të zvogëlojë Humbjet e Akumuluara që nga fillimi i operacioneve të saj.
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KLIENTËT DHE FURNITORËT
Konsumatorët dhe Furnizuesit kanë të njëjtin qëllim, të kënaqin përdoruesin
e fundit
Përmbushja e kënaqësisë së klientëve tanë është një element thelbësor për të qëndruar në biznes në këtë botë
moderne të konkurencës globale.Ne përpiqemi gjithnjë të
adresojmë nevojat e klientëve tanë, duke siguruar produkte dhe shërbime të vlefshme.Me qëllim për të vlerësuar
kënaqësinë e klientëve tanë ne përdorim formularin “Pyetësor mbi Kënaqësinë e Klientit” që dërgohet çdo vit tek
të gjithë klientët tanë kryesor.Ky pyetësor përfshin pyetje
lidhur me cilësinë e produkteve tona, qëndrimin e punonjësit ndaj klientëve, si dhe rekomandime për përmirësime
në të ardhmen.
Në vitin 2015, kryem pyetsorin vjetor mbi kënaqësinë
e klientit, ku morën pjesë 47 klientë kryesorë në tregun
vendas. Ky studim tregoi se në kuadër të cilësisë së çimentos klientët tanë shprehin se Cilësia e Çimentos është e
“shkelqyer” 92% dhe “shumë e mire” 8%.
Të gjthë produktet e fabrikës kanë një Fletë për të Dhënat
e Sigurisë (MSDS), i cili është një dokument që përmban
informacion mbi rreziqet e mundshme (shëndeti, zjarri,
reaktiviteti dhe mjedisi), si dhe kryerjen e punës në mënyrë të sigurt me një produkt kimik.Është një pikë fillimi
thelbësore për zhvillimin e një programi të plotë për Shëndetin dhe Sigurinë.Ky dokument përmban gjithashtu informacion mbi përdorimin, ruajtjen, trajtimin dhe procedurat
emergjente lidhur me rreziqet e materialit.
MSDS është një piketë e rëndësishme për zhvillimin e një
programi të plotë të Shëndetit dhe Sigurisë.Krahas kësaj,
thesi i çimentos mbart informacione se si të trajtojë saktë
thesin çimentos me figura ilustruese, bazuar në praktikat
më të mira ergonomike.
Nuk ka incidente të mospërputhshmërisë me rregulloret
dhe kodet vullnetare në lidhje me efektet e shëndetit dhe
të sigurisë së produkteve dhe shërbimeve të cilat janë
raportuar gjatë periudhës raportuese. Në lidhje me kontraktorët tanë, një “Procedurë për Masat Disiplinore” e re u
prezantua në vitin 2014 për 35 të kontraktorët tanë, duke
përfshirë edhe kompanitë e transportit. Qëllimi i kësaj
procedure është të përcaktojë hapat dhe përgjegjësitë e
identifikimit progresiv të disiplinës në lidhje me sjellje të
pa sigurtadhe shkelje të rrezikshme të kontraktorët të ANTEAs dhe nënkontraktorët e tyre.
Stafi i ANTEAs sistematikisht monitoron sjelljen e personelit të kontraktorëve në lidhje me Shëndetin dhe Sigurinë
në punë duke mbikëqyruroperacionet e tyre, si dhe me
anë të inspektimeve të rastit të kryera në pranin e përbashkët të tyren.
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PSK
në veprim
PËRGJEGJËSIA SOCIALE E KORPORATËS
Përmirësojmë veprimet e përbashkëta me të gjitha palët e interesuara
ANTEA Cement është e angazhuar të krijojë vlera për
punonjësit, komunitetin vendas, furnizuesit dhe klientët,
nëpërmjet forcimit të vlerave tona kryesore, aplikimit të
praktikave etike të biznesit, komunikimit të hapur dhe
të vazhdueshëm me të gjitha palët e interesuara, si dhe
trajtimit të çështjeve të tyre më thelbësore në mënyrën e
duhur. Pavarësisht se konteksti ku ne ushtrojmë aktivitet
ka sfidat e veta, ne bëjmë përpjekje që të jemi një shoqëri e përgjegjshme, nëpërmjet identifikimit të ndikimeve
tona në shoqëri dhe marrjen e veprimeve për të minimizuar ndikimet negative, duke rritur ndërkohë kujdesin dhe

mirëqenien për punonjësit tanë, komunitetet lokale, si
dhe partnerët.
Studimi i Vlerësimit të Ndikimit Social dhe Mjedisor i kryer
para ndërtimit të fabrikës, ka identifikuar aktorët kryesore të bimëve, ndikimet e mundshme të operacioneve të
fabrikës të këtyre aktorëve dhe ajo e propozuar, si dhe
masat zbutëse për të gjitha ndikimet e listuara. Ne kemi
vënë në vend një plan vjetor të Veprimit të PSK projektuar
për të zbatuar të gjitha projektet, veprimet dhe aktivitetet
në kuadër të katër shtyllave të Strategjisë së PSK të cilat
janë si në vijim:

STRATEGJIA PSK
ANGAZHIMI ME
palët e interesit

SIGURIMI I NJË VËNDI PUNE
të shëndetshëm dhe të sigurt

REDUKTIMI I
ndikimit mjedisor

NXITJA E ZHVILLIMIT
të qëndrueshëm nëpërmjet rrjetëzimit

Grupi TITAN nënshkroi Paktin Evropian për Rinin, sëbashku me 50 kompani të tjera udhëheqëse, dhe bashkëpunoi për të përshpejtuar përpjekjet
tona në të gjithë zonat tona të operimit për të ofruar mundësi punësimi
dhe adresuar hendekun e aftësive.
csreurope.org/pactforyouth
Grupi TITAN iu bashkua PSK-së për Evropën në vitin 2004, dhe gjithashtu
merr pjesë në organizata kombëtare partnere që veprojnë në Shqipëri,
Greqi, Kosovë dhe Serbi
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MENAXHIMI I RREZIQEVE DHE MUNDËSIVE

Menaxhmenti i ANTEA Cement në nivel drejtues
vlerëson rreziqet sociale, mjedisore, menaxheriale
dhe financiare të cilat shoqëria mund t’i hasë në
kuadër të sfidave të vendit tonë, rajonit dhe më
gjerë. Shoqëria i menaxhon keto rreziqe nëpërmjet::
» Kontrolleve të Brendshme dhe auditmit të
Sistemeve, për të qenë në përputhje me kërkesat
e Sistemeve të Menaxhimit.
» Krijimit të komiteteve të ndryshme në shoqëri,
për të adresuar sfida dhe çështje të ndryshme
» Trajnimeve mbi Kodin e Sjelljes, për të forcuar
masat anti-korrupsion
ANTEA është kompania e vetme dhe e para në Shqipëri për të kanë zbatuar Standardin Social për
Përgjegjësia Sociale SA 8000, i cili parashikon një sistem të audituar, përcakton kërkesat vullnetare që
duhet të plotësohen në vendin e punës nga punëdhënësit, duke përfshirë të drejtat e punëtorëve, kushtet në vendin e punës dhe sistemet e menaxhimit
Në vitin 2011 Shoqëria filloi përgatijen e një Sistemi
Menaxhimi të Integruar, skenari ideal për çdo shoqëri që ka sisteme të ndryshme dhe ka si qëllim të
integrojë plotësisht të gjitha kërkesat e tjera në një
sistem.Sistemet e Mjedisit, Shëndetit&Sigurisë dhe
Cilësisë janë integruar në vitin 2012, ndërsa SA8000
është përfshirë si pjesë e sistemit një vit më vonë.

ANTEA Cement zbaton një Sistem Menaxhimi të
Integruar (SMI), e cila përbëhet nga tre Sisteme
Menaxhimi dhe një Standardi, të detajuar si më
poshtë:
» OHSAS 18001 Sistemi i Menaxhimit për
Shëndetin dhe Sigurinë në Punë
» ISO 14001 Sistemi i Menaxhimit për Mjedisin
» ISO 9001 Sistemi i Menaxhimit për Cilësinë
» SA 8000 Standardi për Përgjegjshmërinë Sociale
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NË ANTEA CEMENT, NE KEMI BORDET DHE KOMITETET E MËPOSHTME,
TË CILAT ADRESOJNË SFIDA DHE ÇËSHTJE TË NDRYSHME:
BORDI CILËSIS
Niveli drejtues i Shoqërisë është i përfshirë në Sistemin e Cilësisë nëpërmjet
Bordit të Cilësisë. Përgjegjësitë e Bordit të
Cilësisë janë përgjithësisht si më poshtë:

» Krijimi i Politikave të Shoqërisë lidhur me Cilësinë
» Miratimi i dokumenteve të Sistemit të Cilësisë
» Kryerja e kontrolleve të brendshme të cilësisë
» Kryerja e rishikimeve të Sistemit të Cilësisë
» Krijimi i grupeve të synuara të cilësisë

KOMITETI PËR KONTROLLIN E KREDIVE
Ky Komitet është pergjegjes për
llogarite e arkëtueshmet & borxhe nga klientët, detyrat kryesore të cilit përfshijnë:
» Vlerësimin dhe miratimin e kredive
» Format e vlerësimit të Klientit / Vlerësimi i klientëve
» Zgjidhja e çështjes së borxheve të klientëve
» Mbulimi i borxheve / Garancitë
» Monitorimi & Kontrolli i Kredive
» Përcaktimi i provigjioneve ne lidhje me rrezikun e
kredive

BORDI
I MJEDISIT

Është përgjegjës për identifikimin e aspekteve mjedisore, përcaktimin e situatave emergjente dhe
nevojën për përgatitje për plane emergjente, si dhe
rishikimin çdo vit të Sistemit të Menaxhimit të
Mjedisit, etj.

KOMITETI QËNDROR
PËR SHËNDETIN DHE
SIGURINË:

Komiteti Qendror i ANTEA-s për Shëndetin &
Sigurinë ofron drejtim strategjik dhe taktik për
iniciativat për përmirësim e Shëndetit dhe Sigurisë
në fabrikën tonë.Ky komitet krijon procese biznesi
efektive, për të nxitur zbatimin e plotë të Politikave
për Shëndetin dhe Sigurinë të Grupit TITAN.

KOMITETI I PSK-SË:
Detyra kryesore e Komitetit të PSK-së
është të përgatisë dhe të zbatojë Planin e Veprimit të PSK-së, i cili reflekton
çështjet më të rendesishme të shoqërisë
dhe menaxhimin e tyre. Komiteti I PSK-së
kryen gjithashtu detyrat e mëposhtme:

» Propozon, harton dhe miraton politikat dhe procedurat
lidhur me PSK-në
» Vlerëson dhe vendos mbi Projektet e PSK-së
» Përgatit Raportin Vjetor për Qëndrueshmërinë
» Përgatit publikime të tjera, si për shembull të dhëna për
ndërmarrjen, buletine, etj.
» Angazhohet me Komunitetin lokal nëpërmjet
mekanizmit të ankesave
» Merr pjesë në mënyrë aktive në Rrjetin shqiptar të
PSK-së nëpërmjet seminareve dhe veprimtarive

BORDI PËR
PERGJEGJSHMËRIN
SOCIALE:

Fabrika ka ngritur gjithashtu Bordin për Përgjegjshmërinë Sociale, i cili është përgjegjës për
identifikimin e çështjeve të SA8000, përcaktimin e
parandalimit apo veprimeve korigjuese të nevojshme, rishikimin çdo vit të Sistemit të Menaxhimit të
Përgjegjshmërisë Sociale, etj.
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ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESIT
Angazhimi i grupeve të interesit është një proçes i vazhdueshëm përmes të cilit
ANTEA Cement synon të ndërtojë marrëdhënie të mira dhe të bazuara me aktorët
kryesore të saj.
Sipas përkufizimit të dhënë nga AA 1000 për Standardin e
Angazhimit të Grupeve të Interesit, “aktorët janë ato grupe që ndikojnë dhe/ose mund të ndikohen nga aktivitetet,
produktet ose shërbimet e një organizate dhe me performancën e lidhur.“(www.accountabilityrating.com) Angazhimi i grupeve të interesit është një vazhdueshëmëri i procesit përmes të cilit ANTEA synon të ndërtojë marrëdhënie të
besimit të bazuar me grupet kryesore të interest.

Duke dëgjuar dhe duke iu përgjigjur shqetësimeve të të
punësuarve tanë, komunitetit lokal, klientëve, aksionarëve
dhe grupeve të tjera të interesit ka qenë një forcë shtytëse
në të gjitha përpjekjet tona në përmbushjen me efikasitet
të sfidave Përgjegjësi Sociale të Korporatës. Kuptimi dhe
adresimit të çështjeve materiale të grupeve tona të interest është një proces i vazhdueshëm, në të cilin ANTEA Cement është e angazhuar për ta zhvilluar edhe më tej.

Qëllim kryesore ka qënë për të rritur menaxhimin e procesit të angazhimit me
palët e interesit duke:
» Organizuar trajnime dhe veprimtari të ndryshme që kanë si qëllim rritjene ndërgjegjësimit
lidhur me çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë mekujdesin për mjedisin, shëndetin dhe
sigurinë, si dhe festimin e ditëvendërkombëtare të rëndësishme dhe arritjet e fabrikës
» Sjell programe zhvillimi që kanë si qëllim mbështetjen e palëve tona tëinteresit, veçanërisht
komunitetin lokal, me infrastrukturë më të mirë, mundësi në rritje për arsimim më të mirë, si
dhe shërbime publike
» Pasur vazhdimisht dialog të hapur me palët tona të interesit, me qëllimarritjen e
transparencies së performancës tonë dhe adresimin e duhur të çështjevetë tyre
më thelbësore
» Prezantuar tek palët tona të interesit veprimtaritë dhe praktikat e mira,nëpëmjet kanaleve të
ndryshme të komunikimit

PALËT KRYESORË TË INTERESIT TË ANTEA CEMENT
Angazhimi me palët e interesit është një proces i vazhdueshëm, nëpërmjet të cilës
ANTEA Cement:
» Punonjësit tanë
» Aksionerët
» Media
» Komuniteti vendas
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» Pushteti vendor dhe qendror
» Komuniteti i Biznesit
» Furnitoret
» OJF

ANTEA Cement

Palët e Interesit

Lloji i angazhimit

Rezultati i pritshëm

Procesipërmirësimit të punonjësve

Velerësimi i punonjësit dhe nxitja e
karrierës

Komunikimi i ndryshimeve politikave të brendëshme. Mbledhja e
reagimeve, vlersimeve.

Ruajtja e mjedisit të punës sipas standarteve më të mira

Ditët e komunikimit

Dhënia e informacionit, Transparenca

Takime të përfaqësuesit të punonjësit nëpërmjet sindikatave

Respektimi i të Drejtave Themelore të
punonjësve

Trajnime

Mëshumë informacion rreth çështjeve të
ndryshme

Evente

Festimi i datave të rëndësishme

Vullnetarizëm

Sigurimi i angazhimit të punonjësit

Kontribute në para dhe në natyrë

Sigurimi i shërbimeve sociale &
përmirësimi i nfrastruktures

Aktivitete

Sigurimi i angazhimit të komunitetit &
festimi

Takime Publike

Nxitja e transparencës &
Komunikimit

Buletine dheTrajnime

Ndërgjegjësim mbi mjedisin dhe
Shëndetin & Sigurinë

Vlerësimi i ndikimit

Adresimi i çështjeve thelbësore

Sondazhe të klientit

Përmbushja e kënaqësisë së klientit

Standardet e prokurimit

Sigurimi i praktikës më të mirë dhe
parimeve të qëndrueshmërisë

Trajnime

Ofrimi i mundësive të barabarta për të
gjithëfurnitorët

Shkëmbimi praktikës më tëmirë

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit

Vizita në kantierin e punës

Nxitja e transparencës & praktikës më
të mire

Forume shumë palëshe dhe
Marrëveshje

Angazhimi në partneritete me qeveri
lokale dhe kombëtare

Aksionerët

Mbledhje Supervizuese

Ofrimi i operacionit dhe raportime

Komuniteti i
Bizenesit

Rrjetii PSK-ës / FIAA AmCham
/ HBAA

Shkëmbimi i praktikave më të mira mbi
PSK-në

Media

Deklarata përshtyp

Ofrimi i informacionit rreth aktiviteteve
të ndryshme

OJF-të

Takime Publike

Kërkimi i mundësive për bashkëpunim

PUNONJËSI

KOMUNITETI

KLIENTËT

Furnitorët

Qeveria

Vetëm për vitet 2010 - 2015, komuniteti ynë lokal së bashku me aktorë të tjerë kanë përfitua një total prej 581.000
Euro nga programet tona të zhvillimit. .
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NE KUJDESEMI PËR KOMUNITETIN VENDAS

Doancione
të Tjera

Doancione
për Punonjësit

Donacione për
Komunitetin Vendas

ANTEA Cement përpiqet të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me komunitetin vendas, bazuar në besimin reciprok, dialogun dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm transparent. Shoqëria angazhon komunitetin vendas nëpërmjet veprimtarive
të ndryshme për rritjen e ndërgjegjësimit, programeve të zhvillimit, projekteve, si dhe komunikimit dhe dialogut të hapur.
Gjatë 6 viteve të fundit të veprimtarisë në zonen e Boka e Kuqe, ANTEA Cement ka krijuar vlera për komunitetin lokal,
thënë kjo në kuadër të mundësive për punësim, krijimin e furnitoreve lokal, zhvillimit të infrastrukturës, kontributet e
bëra kanë ndikuar në rritjen e buxhetit të autoritetit lokal si dhe në një rritje të standarteve të përgjithshme të jeteses.
Për periudhën 2010 - 2015, ANTEA Cement ka disbursuar 581.000 Euro donacione në para e natyrë, nga të cilat, 446.000
Euro janë shpërndarë për komunitetin vendas.

€UR
33,345
Total

€UR
14,665

Para kesh

Në Natyrë Infrastrukturë

16,357

9,911

7,077

Aktivitete të
brendëshme*

Të tjera

10,815

3,850

Sponsorizime

Të tjera

15,686

1,432

Total

€UR
17,118
Total

*Përfshin dhurata për të punonjësit, shpërblime, kupona, kontrolle shtesë mjekësor përveç atyre të kërkuara nga ligji.
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ANTEA Cement

BASHKËPUNIMI ME KOMUNITETIN VENDAS
Në përmbushjen e objektivave të saj, ANTEA Cement,
përfshin parimet e përgjegjësisë së korporatave dhe
qëndrueshmërisë në funksionet e saj të biznesit, me vizionin se nuk është thjesht një detyrim moral por dhe një
praktikë e mirë biznesi.ANTEA Cement ndodhet në Boke
e Kuqe dhe rrethohet nga 4 fshatra: Picrrage, Brret, Thumanë dhe Borizanë. Komuniteti vëndas është një ndër
aktorët kryesorë të ANTEA Cement dhe ne synojmë të
mbajmë marrdhënie të shkëlqyera me komshinjtë tanë
duke pasur një dialog të vazhdueshëm dhe transparent si
dhe duke investuar në komunitet.Ne kemi një mekanizëm
ankesash si pjesë e Sistemit të Integraur të Menaxhimit që
operon ANTEA Cement.
Procedura synon që të nxisë komunikimi efikas të jashtëm
dhetë brendshëm me aktorët tanë dhe specifikisht me
komunitetet vendas, duke ndërgjegjësuar dhe inkurajuar
dialogun për çështje të ndryshme dhe problematikat përkatëse që kanë të bëjnë me punën zhvëllimoretë ANTEAs.
Programet e zhvillimit që ne implementojmë, përqëndrohen tek ofrimi i kushteve sa më të mira të jetesës, sigurisë
dhe shëndetit duke kontribuar në mirëqenien e banorëve
të komuniteteve vëndase. Fushat kryesore të ANTEA Cement janë edukimi, sporti, shëndeti, infrastruktura, personat që vuajnë izolimin social dhe klutura.Në 2015, ANTEA
ka kryer më shumë se 100 takime me aktorë të ndryshëm
duke adresuar shqetësime dhe problematika të ndryshme.Programet e zhvillimit që ne implementojmë, përqëndrohen tek ofrimi i kushteve sa më të mira të jetesës,
sigurisë dhe shëndetit duke kontribuar në mirëqenien e
banorëve të komuniteteve vëndase.

Dypalësh

Takime me Publikun

Takime
Shumëpalëshe

Forume
të tjera

» Kryetari i Komunës
Thumanë
» Inspektoriatet
» Agjensitë shtetërore
» Sindikatat
» Projektii BE-së CEMSA

» Pleqësia Borizanë
» Ministria
e Ekonomisë
» CGIA
» Rrjeti PSK & BoD
» Ministria e Mjedisit
» Media
» UNDP
» GIZ
» Minister e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë

» Komuna Thumanë
» OJF
» Përfaqsues vëndas

» AMCHAM
» Inspektoriatet
» FIAA
» Tryeza
të rrumbullakëta
» Forume me palët e
interesuara
» Konferenca
Akademike
» Seminare
» HBAA
» Workshope

ANTEA Cement nxit Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe zhvillimin e politikave publike, duke marr pjesë në
mënyrë aktive në shoqatat e mëposhtme të biznesit, si dhe në komunitetet e tyre:
Dhoma Amerikane e Tregtisë
www.amcham.com.al

Pjesemarrja në AmCham Albania i jep biznesit mundesine për të lobuar në një grup me shoqëri drejtuese, për të zgjeruar rrjetëzimin në qarqe ndikuese,
si dhe për të marrë pjesë në evente të organizuara
për nevojat e tyre.Nëpërmjet punës dhe shërbimeve
të saj, AmCham Albania kërkon të jetë përfaqësuesi
lider për SHBA-në, si dhe biznesit ndërkombëtar në
Shqipëri.

Shoqata Helenike e Biznesit
www.hbaa.al

Në këtë Shoqatë ka anëtarë nga të gjitha shoqëritë
greke aktive në Shqipëri dhe ka si qëllim forcimin e
marrëdhënieve të biznesit greko – shqiptar, si dhe
rritje të invesimit grek në vend.

Shoqata e Investitorëve të Huaj në Shqipëri
www.fiaalbania.al

FIAA shërben si një platformë për të përmiresuar
klimën e Investimeve dhe të Biznesit në Shqipëri,
duke punuar me propozime konkrete për reformat
në legjislacion dhe zhvillimin e produktit, si dhe për
nxitjen e dialogut ndërmjet Anëtarëve të FIAA dhe
Autoriteteve Shqiptare.

Rrjeti shqiptar i PSK-së
www.albaniancsrnetwork.org

Kjo Shoqatë ka si qëllim nxitjen e Përgjegjshmërisë
Sociale të Korporatave në Shqipëri, nëpërmjet komunitetit të biznesit.ANTEA Cement ka pasurdrejtimin e
Presidencës dhe Sekretariatit deri në vitin 2015.
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AKTIVITETET E PSK
DISA NGA AKTIVITETET E ANTEAS NË KOMUNITETIN VENDAS
NË MENYRE AKTIVE PROMOVOJMË KONCEPTIN E PSK-SË NË ZONAT PËRRETH BESUAR NËNDËRVEPRIMIN MIDIS KOMPANISË DHE SHOQERISË

DITA BOTËRORE E SH&S NË PUNË

DITA E HAPUR

AKTIVITETI VJETORË I ILO-S. REGJISTRIMI I VIDEO
MESAZHEVE “RRUGËT E SIGURISË” ME NXËNËSIT E
SHKOLLËS SË THUMANËS DHE BORIZANËS

FABRIKA ISHTE E HAPUR PËR FAMILJET &
PUNËTORËT NGA ZONAT PËRRETH PËR TË VIZITUAR & MËSUAR MË SHUMË RRETH ANTEA CEMENT

FUSHATA PËR DHURIMIN E GJAKUT

RIPYLLËZIMI

PUNONJËSIT E ANTEAS I JANË BASHKUAR KRYQIT
TË KUQ SHQIPTAR PËR TË DHURUAR GJAK PËR
FËMIJËT TALASEMIKË

ANTEA KA KONTRIBUAR PËR FUSHATAT E
RIPYLLËZIMIN NË KOMUNITETIN LOKAL DUKE
RIPYLLËZUAR ME 0,7 HEKTARË PYJE TË DËMTUARA
NË VITIN 2014

*Për më shumë aktivitete vizitoni: http://www.anteacement.com/gallery/
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FESTA E DITËS SË VERËS

VIZITË STUDIMORE

FESTA E DITËS SË VERËS ME NXËNËSIT E SHKOLLËS
BORIZANË. ANTEA KANË RINDËRTUAR SHKOLLËN
“HAXHI QIRA” NË BORIZANË

STUDENTËT E AKADEMISË PROFESIONALE TË
BIZNESIT MBOLLËN DHE I DHURUAN ATNEAS NJË
PEMË

DITA E TOKËS

FESTA E DITËS SË VERËS

PËR TË NDËRTUAR NJË KULTURË PARANDALIMI ME
NXËNËSIT E SHKOLLËS MEKANIKE TË THUMANËS
DHE BORIZANËS

FESTA E DITËS SË VERËS ME NXËNËSIT E SHKOLLËS
BORIZANË. ANTEA KANË RINDËRTUAR SHKOLLËN
“HAXHI QIRA” NË BURIZANË
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“PSK nuk është një program i veçantë, është ajo që ne bëjmë çdo ditë, maksimizojmë ndikimin pozitiv dhe minimizojmë ndikimin negativ”

RRJETËZIMI & PARTNERITETI
ANTEA Cement synon të promovojë praktikat më të
mira të shoqërisë në komunitetin e biznesit tëShqipërisë
duke kryesuar aktivisht për dy vjet me radhë shoqatën
Rrjeti shqiptar i PSK-së. Rrjeti u krijuanë vitin 2013, si
një përgjigje ndaj nevojës në rritje për kompanitë që të
bëjnë PSK-në pjesë tëpraktikave të tyre dhe për të nxitur PSK-në në Shqipëri. Rrjete të ngjashme ekzistojnë
në të gjitha vendet evropiane, por ky është rrjeti i parë
i PSK-së në Shqipëri. Ky rrjet ka si mision të promovojë
rëndësinë e përgjegjësisë korporative sociale në komunitetin e biznesit, duke i nxitur që të zbatojnë praktika
të qëndrueshme të biznesit.Përgjatë këtyre viteve, Rrjeti
shqiptar i PSK-së nën presidencën e ANTEA Cement ka
organizuar në mënyrë aktive mbledhje, seminare, tryeza të rrumbullakëta, si dhe forume.Megjithatë ANTEA ka
mbështetur organizimin e:
» Kongresit të parë Carpathian të Gjeologjisë në
Shqipëri, i cili u organizua nga Shoqata Gjeologjike e
Shqipërisë.Ky Kongres, ku morën pjesë kërkuesit
më të njohurnë fushën e gjeologjisë.
» Konferenca mbi Energjinë e Gjelbër, e cila u organizua
nga Universiteti i Bujqësisë.Shoqëria jo
vetëm mbështeti zhvillimin e konferencësfinanciarisht
por mori pjesë me një studimdhe
prezantim me temë “Rikuperimi i energjisënga
mbetjet”. ANTEA u zgjodh si vendi për tuvizituar,
në cilësinë e praktikës më të mirë lidhurme
menaxhimin e mjedisit.
» Projekti ALBEITI.Ky projekt ka si qëllim përgatitjen dhe
nxjerrjen enjë raporti lidhur me
performancën e industriessë minierave në Shqipëri.

PARTNERËT
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SOS
village

WBCSD
/csi

CSR
europe

GLOBAL
compact

DISA FAKTE
» Fushatë Ripyllëzimi
» Fushata për mbledhje fondesh
» Konferencë për PSK
» Çmime për PSK
» Seminare mbi Mjedisin, SH&S dhe të Drejtat \
e njeriut

» Workshop për PSK
» Tryezë të rrumbullakët për Qeversisjen
e Korporatave

ANTEA Cement

RRJETI I PSK NË SHQIPËRI
Në misionin e saj për të promovuar Përgjegjësinë Sociale
të Korporatave, ANTEA Cement së bashku me ndërmarrje
të tjera të mëdha në Shqipëri bëri përpjekje për të promovuar krijimin a një rrjeti të drejtuar nga bizneset për
PSK. Nevoja për krijimin e këtij rrjeti ishte e dukshme në
Shqipëri sidomos për faktin se në këtë vend nuk kishte
një rrjet të tillë dhe ku disa aspekte të PSK, duke përfshirë
shëndetin, të drejtat e njeriut dhe standartet mjedisore,
kishin nevojë për përmirsim.

simin mbi rëndësinë e standarteve. PSK-ës në Shqipëri ka
organizuar me sukses për dy vite rresht çmimet për PSKës në Shqipëri dhe ka nderuar bizneset e mëdha dhe të
vogla për aktivitetin e tyre në kuadër të PSK-ës. Rrjeti së
fundmi i është bashkuar me CSR Europe: rrjeti më i madh
PSK në Evropë me më shumë se 46 Organizata Kombëtare
Partnere dhe 50 korporata anëtare.

Rrjeti Shqiptar për PSK është lançuar në Prill të 2013, ku
shumë aktorë të ndryshëm e kanë përgëzuar këtë iniciativë dhe ANTEA është atribuar për rolin e saj në këtë nismë,
duke qënë se Menaxheri i Përgjithshëm është bërë President i këtij Rrjeti.
Eventi hapës i Rrjetit kishte pjesëmarrjen e kopmanive të mëdha nga e gjithë Shqipëria, Programi i Zhvillimit
i OKB-së në Shqipëri (PNUD), përfaqësues nga Bashkimi
Evropian, Ministria e Ekonomisë e Shqipërisë, shoqata
biznesi, etj.Qënë fillim Rrjeti ka bashkë-organizuar, me
PNUD dhe Ministrinë e Ekonomisë së Shqipërisë, Forume
Shumëpalëshe për PSK-ës, ndërsa kryen dhe takime mujore me anëtarët e Rrjetit. Seminari mbi çështje të rëndësishme si Shëndetësia dhe Siguria, Kujdesi për Mjedisin
dhe Të Drejtat e Njeriut janë organizuar me qëllimin për të
ndarë praktikat më të mira ndërmjet kompanive anëtare
dhe kontraktuesve të tyre si dhe për të rritur ndërgjegjë-
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PROJEKTI I FUQIZIMIT TË FAMILJES
Në 2015, kompania Antea Cement, pjesë e TITAN Grup ka nisur sot në bashkëpunim me
Fshatrat SOS projektin “Fuqizimi i familjeve në Komunën Thumanë”, një projekt human
në mbështetje të fëmijëve dhe familjeve që jetojnë në kushte të vështira jetese.
Projekti do të ndihmojë 47 fëmijë dhe 19 familje në nevojë
në fshatrat Thumanë dhe Borizanë në Bashkinë e Krujës.
Për shkak të kushteve tejet të vështira, këto familje rrezikojnë të humbasin fëmijët e tyre. Por, përmes këtij projekti
1 vjeçar synohet ofrimi i të gjitha mundësive për krijimin e
kushteve sa më optimale familjare përfshirë këtu financimin në mbrojtjen e të drejtave, arsimimin, edukimin, ushqimin etj.
Në aktivitetin e zhvilluar në ambjentet e Fabrikës ANTEA
Cement, të pranishëm ishin Drejtori i Përgjithshëm i ANTEA Cement, z.Adamantios Frantzis, Drejtoresha ekzekutive e Fshtrave SOS Znj.Teuta Shkenza, Administratorja e
Njësisë për Thumanën Znj. Griselda Mana, Menaxherja e
Projektit për Fshatrat SOS Znj. Destemona Toptani, përfaqësues të pushtetit vendor, familjet përfituese të projektit,
banorë të zonës së Thumanës e Borizanës etj.
Aktiviteti u çel me fjalën përshëndetëse të Drejtorit të
Përgjithshëmtë kompanisë ANTEA Cement, Z.Adamantios
Frantzis i cili falenderoi të gjithë të pranishmit si dhe përfaqësuesit e Fshatrave SOS në zbatimin e këtij projekti human. Z.Frantzis tha se Projekti “Fuqizimi i Familjes” i cili do
të zbatohet në fshatrat Thumanë dhe Borizanë, për shkak
të nivelit të lartë të problemeve sociale dhe ekonomike synon të garantojë mbrojtje për fëmijët dhe respektimin e të
drejtave të tyre.
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“Zbatimi i të drejtave të fëmijëve nuk mund të shihet si diçka e shkëputur nga konteksti shoqëror ku jetojnë fëmijët,
në këtë rast rrethin familjar dhe komunitetin e tyre. Projekti do të ofrojë shumëllojshmëri shërbimesh falë bashkëpunimit në partneritet të ngushtë me qeverinë, shkollat
lokale dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve” u shpreh zoti
Frantzis.
Z. Frantzis bëri të ditur se “Edhe pse ANTEA është e angazhuar për të mbështetur realizimin e këtij projekti për
një vit, donatorët e tjerë që janë të interesuar për të kontribuar në këtë projekt janë më shumë se të mirëpritur”.
Gjatë fjalës së saj, Drejtoresha ekzekutive e Fshtrave SOS,
Znj. Teuta Shkenza shprehu mirënjohjen e saj ndaj kontributit dhe angazhimit të ANTEA Cement në ofrimin e
mundësive reale për familjet e varfra të këtyre zonave e
veçanërisht fëmijëve për kushte dhe standarde të mira
jetese.
“Më lejoni tiu shpreh mirënjohje dhe falenderimet më të
përzemërta. Ky projekt megjithë ekspertizën e gjatë profesionale të Organizatës SOS nuk do të bëhej i mundur pa
mbështetjen e madhe dhe të vazhdueshme të Kompanisë
Antea Cement, e cila bëri të mundur financimin e plotë të
këtij projekti duke treguar jo vetëm përgjegjshmërinë e
saj të lartë si kompani por edhe aspektin e fortë njerëzor. Falë këtij bashkëpunimi, besimi të ndërsjelltë, këm-

ANTEA Cement

Qëllimi i Përgjithshëm: Financim i familjeve, të cilat rrezikojnë kujdesin ndaj fëmijëve
si rezultat i kushteve të vështira të jetesës dhe mungesës së kapaciteteve duke ofruar
mbrojtje, arsimim dhe kujdes në mënyrë që fëmijët e tyre të rriten në ambjent failjar.
Objektivi 1: nga fundi i tetorit të
vitit 2016, 80 % e fëmijëve që do jenë
pjesë e këtij projekti, do të kompletojnë nevojat e tyre për tu rritur duke
patur akses në shërbime esenciale
(shëndetësi, higjenë, edukim, ushqim
etj.)

Objektivi 2: nga fundi i tetorit
2016, 80 % e familjeve të fëmijëve
do të kenë të gjitha kapacitetet për
të ofruar kujdes ndaj fëmijëve të tyre
(aftësi prindërore, profesionale dhe
kapacitete kujdestare, kushte më të
mira jetese, të ardhura të qëndrueshme në familje etj.)

Objektivi 3: nga fundi i tetorit 2016, një rrjet aktiv i strukturave
të komunitetit dhe partnerëve do të
kontribuojnë për të siguruar që fëmijët do të rriten në një ambjent sa më
familjar me kushte dhe standarde të
mira jetese.

RAPORTI I PARË I AUDITUAR DHE I INTEGRAUR NË SHQIPËRI

Gjatë 2015, ANTEA ka publikuar dhe shpërndarë Raportin
mbi Përgjegjësinë Sociale dhe Qëndrueshmërinë për vitin
2014.Kjo është një traditë botërore për kompani të mëdha
dhe është kryer për herë të parë në Shqipëri.Raporti ka
vlerësuar performancën financiare, mjedisore dhe sociale
si dhe qeverisjen e kompanisë për vitin 2014.Kjo veprimtari ka koinçiduar me përvjetorin e ANTEA Cement për 5
vite operimi në Shqipëri. Drejtori i Përgjithshëm i ANTEA
Cement deklaroi se: “Ne jemi të angazhuar dhe synojmë

të ofrojmë produkte me cilësi për klientët tanë, duke krijuar kushtë të kënaqshme pune dhe standarte të larta për
punonjësit tanë, duke ofruar mundësi reale zhvillimi, respekt për të drejtat e njeriut dhe mbi të gjitha duke siguraur
maksimumin në punë. Ne jemi të angazhuar për ta respektuar dhe për ta mbrojtur mjedisin, duke përdorur teknikat
më të mira.Ne jemi të angazhuar të implementojmë ligjin,
duke përdorur praktika anti-korrupsioni në transaksionet
e biznesit.”
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RRETH
këtij raporti

Sipas udhëzimeve G4, Raporti i Integruar 2015 është raporti i dytë
vjetor i Qëndrueshmërisë që Shoqëria publikon. Ajo mbulon të dhënat nga 1 janar 2015 deri më 31 dhjetor 2015. Të dhënat e Performancës nga objekti i ANTEA Cement (fabrika dhe guroret përreth)
formojnë bazën e këtij raporti.Raporti mbulon gamën e plotë të
ndikimeve ekonomike, sociale dhe mjedisore, si dhe performancën
e aktiviteteve të çimentos së ANTEA-s. Treguesit përkatës llogariten
në vijim të përkufizimeve të mëposhtme të ofruara nga Udhëzimet
e Iniciativës së Qëndrueshme të çimentos për të gjitha emetimet e
ajrit dhe Shëndetin & Sigurinë dhe për përkufizimet GRI për të gjithë
treguesit e tjerë mjedisor dhe social. Raporti mbulon treguesit kyç të
performancës mjedisore të fabrikës, të dhënat e konsoliduara nga
prodhimi i çimentos dhe guroret. Pas përditësimit të Udhëzimeve
CSI në vitin 2013 në lidhje me performance e sigurisë, të gjitha referencat e përmendura më pare si “kontraktues” janë referenca për
“punonjës të tërthortë” ose “të punësimit indirekt”. Për të llogaritur
treguesit referuar “punësim të drejtpërdrejtë nga komuniteti lokal”
dhe “furnizues lokal apo kontraktorë”, vlerësimet janë bërë me përkufizimin e mëposhtëm lokal: “Lokal” i referohet rajonit administrativ brenda të cilës ndodhet një fabrikë çimentoje, njësi për lëndët
e para, një gurore, një terminal, zyrat e shoqërisë apo ambientet e
tjera që i përkasin grupit ose një prej degëve të saj. Furnitoret lokal
janë ofruesit e materialeve, produkteve dhe shërbimeve që janë të
bazuar në të njëjtin treg gjeografik si organizatë raportuese (p.sh.,
nuk ka pagesa transnacionale për furnitorët). Informacioni në lidhje
me Shëndetin dhe Sigurinë në Punë dhe mbrojtjen e mjedisit është
në përputhje me Standardet e industries së çimentos dhe protokollet përkatëse të Këshillit Botëror të Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm (WBCSD) - Iniciativat për Qëndrueshmëri në Industrinë e
Çimentos (CSI).
Të gjitha pyetjet dhe/ose sugjerimet lidhur me raportin duhet të
dërgohen tek ANTEA Cement, Z. Klajdi Gjondedaj - Përgjegjës për
PSK-ës dhe Komunikimit, ose në adresën e mëposhtme elektronike:
csr@anteacement.com
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SHTOJCA
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Menaxhimi Mbetjeve
Nuk ka pasur derdhje dhe/ose lëshime aksidentalet të publikuara gjatë vitit 2015.
Totali i specifikuar i mbetjeve të prodhuara (duke ekskluduar tonenerat e printerave dhe kartushat)
Mbetjet specifike të hedhura jashtë
Mbetjet specifike të hedhura brënda
Mbetjet totale të prodhimit (duke ekskluduar tonenerat e printerave dhe kartushat)
Mbetjet që janë hedhur jashtë
Mbetje që janë hedhur brënda
Prodhimi total i mbetjeve (duke ekskluduar tonenerat e printerave dhe kartushat)
Mbetjet që janë hedhur jashtë
Mbetje që janë hedhur brënda
Të dhënat statistikore në lidhje për tërheqjen e ujit
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kg/tClinker
kg/tClinker
kg/tClinker
%Total
%Total
%Total
%Total
%Total
%Total

24.62
0.15
24.47
100.00
0.61
99.39
100.00
100.00
100.00

Të dhënat statistikore në lidhje me tërheqjen e ujit

ANTEA Cement

4.4 Ujë
4.4.1 Tërheqje e
ujit

Totali i tërheqjes së ujit sipas kursit (5)

m³/y

Uji i sipërfaqes (6)

m³/y

Uji i tokës (7)

m³/y

169,838

Uji i shiut (18)

m³/y

0

Uji i mbeturinave (8)

m³/y

0

Uji i Bashkisë (9)

m³/y

66

Uji nga oqeani ose deti

m³/y

0

Totali I përdorimit të ujit (sipas destinacionit) (5)

m³/y

169,904

Uji i përpunimit (10)

m³/y

46,862

Uji i pa ricikluar për ftohje mekanike (11)

m³/y

50,669

Ujë për qëllime mjedisore (12)

m³/y

22,360

Ujë i pijshëm (për pije, pastrim, higjienë, etj)

m³/y

28,748

Humbjet (13)

m³/y

21,264

Shkarkimi total i ujit (sipas destinacionit) (5)

m³/y

15,791

Ujë sipërfaqësor (lumi, liqeni) (16)

m³/y

15,791

Ujë nën-sipërfaqësor (pus) (17)

m³/y

0

Trajtimi i ujit jashtë vendit

m³/y

0

Uji i oqeanit apo detit

m³/y

0

4.4.4 Konsumimi
i ujit

Konsumimi total i ujit

m³/y

154,113

4.4.5 Uji i ricikluar

Totali i ujit të riciikluar

m³/y

266,696

Uji i pa ricikluar për ftohje mekanike (14)

m³/y

250,905

Të tjera (larja e automjeteve, etj)

m³/y

15,791

kërkesa totale për ujë

m³/y

420,809

4.4.2 Përdorimi
i ujit

4.4.3 Shkarimi
i ujit

4.4.6 Kërkesa
për ujë

169,904
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Raport i Pavarur për Dhënien e një Sigurie të Kufizuar për Drejtimin e ANTEA Cement SH.A.
Hyrje
Ne jemi angazhuar nga drejtimi i ANTEA
Cement SH.A. (në vijim – “Shoqëria”) për të
dhënë siguri të kufizuar1 mbi Informacionin e
Përzgjedhur, të përshkruar më poshtë dhe të
përfshirë në Raportin Vjetor të Përgjegjësisë
Sociale të Shoqërisë dhe të Qëndrueshmërisë së
Integruar për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015
(në vijim – “Raporti PSSH”).
Informacioni i Përzgjedhur
Ne kemi vlerësuar informacionin cilësor dhe
sasior që është paraqitur në Raportin PSSH dhe
përfshirë në Tabelat e Iniciativës Globale të
Raportimit (“Tabelat IGR 2015” për paraqitjen
standarde në fushat mjedisore, të punës, sigurisë
dhe social-ekonomike në qëllimin e raportimit të
Raportit PSSH (në vijim – “Informacioni i
Përzgjedhur”. Qëllimi i procedurave për dhënien
e një sigurie të kufizuar është limituar mbi
Informacionin e Përzgjedhur për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2015.
Kriteret e Raportimit
Ne vlerësuam Informacionin e Përzgjedhur duke
përdorur Kuadrin e Raportimit të
Qëndrueshmërisë nga Iniciativa Globale e
Raportimit (“IGR”), duke përfshirë versionin G4
të Udhëzimeve të Raportimit të
Qëndrueshmërisë (në vijim- “IGR G4”). Ne
besojmë se këto kritere të raportimit janë të
përshtatshme për qëllimin e angazhimit për
dhënien e një sigurie të kufizuar.
Pergjegjësitë e ANTEA Cement SH.A.
Drejtimi i Shoqërisë është përgjegjës për:

ideimin, implementimin dhe
mbajtjen e sistemeve të brendshme,
proceseve dhe kontrolleve mbi
informacionin e nevojshëm për
përgatitjen e Raportit Vjetor të
Përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë
dhe të Qëndrueshmërisë së
Integruar, të pastër nga anomali
materiale, qoftë për shkak të
mashtrimit ose gabimit;

vendosjen e kriteve objektive të
raportimit për përgatitjen e
Informacionit të Përzgjedhur;

matjen e performancës së Shoqërisë
duke u bazuar në kriteret e
raportimit; dhe

saktësinë, plotësinë dhe prezantimin
e informacionit në Raportin Vjetor të
Përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë
dhe të Qëndrueshmërisë së Integruar
dhe në Informacionin e Përzgjedhur.
Pergjegjësitë Tona
Përgjegjësia jonë është të formojmë një
konkluzion të pavarur, bazuar në procedurat
tona për dhënien e një sigurie të kufizuar, nëse
diçka ka ardhur në vëmendjen tonë për të
treguar se Informacioni i Përzgjedhur nuk është
pasqyruar, në të gjitha aspektet materiale, në
përputhje me kriteret e raportimit.
Ne e kryem angazhimin tonë në përputhje me
Standardet Nderkombëtare mbi Angazhimet për
dhënien e Sigurive (SNAS) 3000 (Të ndryshuar),

Angazhime të sigurive të tjera nga auditimi ose
rishikimi mbi informacionin financiar historik.
Ky standard kërkon që ne të përmbushim
kërkesat etike, të planifikojmë dhe të
performojmë angazhimin për të marrë siguri të
kufizuar mbi Informacionin e Përzgjedhur.
Ky raport, duke përfshirë konkluzionet tona,
është përgatitur vetëm për drejtimin e Shoqërisë,
për të asistuar ata në raportimin e performancës
së qëndrueshmërisë dhe aktiviteteve. Ne lejojmë
që ky raport të paraqitet në Raportin Vjetor të
Përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë dhe të
Qëndrueshmërisë së Integruar, për të
mundësuar drejtimin të tregojë se si pjesë e
përgjegjësive të tyre të qeverisjes ata kanë marrë
një raport të pavarur për siguri të kufizuar në
lidhje me Informacionin e Përzgjedhur. Deri në
një masë të plotë të lejuar nga ligji, ne nuk
pranojmë ose marrim përgjegjësi ndaj askujt
përveç drejtimit të Shoqërisë për punën tonë ose
këtë raport, përveçse kur kushtet janë pranuar
shprehimisht dhe pëlqimi jonë paraprak është
marrë me shkrim.

mund të rezultojë në përfundime raportimi
materialisht të ndryshme që mund të ndikojnë
krahasueshmërinë me organizata të tjera.
Kriteret e raportimit të përdorura si bazë e
raportimit të PSSH të Shoqërisë duhet të lexohen
së bashku me Informacionin e Përzgjedhur dhe
pasqyrat e raportuara në faqen e Shoqërisë2.
Konkluzioni për dhënien e një sigurie të
kufizuar
Si rezultat i procedurave tona:

asgjë nuk ka ardhur në vëmendjen tonë që
na bën të besojmë se Informacioni i
Përzgjedhur për vitin e mbyllur më 31
dhjetor 2015 nuk është përgatitur, në të
gjitha aspektet materiale, në përputhje me
kërkesat e IGR G4; dhe

Asgjë nuk ka ardhur në vëmendjen tonë që
na bën të besojmë se Informacioni i
Përzgjedhur nuk përmbush kërkesat bazë në
përputhje me Udhëzimet e IGR G4.

Pavarsia Jonë dhe Kontrolli i Cilësisë
Në kemi përmbushur kriterin e pavarësisë dhe
kërkesa të tjera etike të Kodit të Etikës për
Kontabilistët të botuar nga Bordi Ndërkombëtar
I Standardeve të Etikës për Kontabilistët, i cili
bazohet në parimet themelore të integritetit,
objektivitetit, profesionalizmit, kompetencës dhe
kujdesit, konfidencialitetit dhe sjelljes
profesionale.
Firma jonë aplikon Standadet Nderkombëtare të
Kontrollit të Cilësisë 1 dhe rrjedhimisht
mirëmban një sistem të plotë të kontrollit të
cilësisë duke përfshirë rregulla dhe procedura të
dokumentuara në lidhje me përmbushjen e
kërkesave etike, standardeve profesionale dhe
kërkesave të aplikueshme ligjore dhe të
rregullatorit.
Puna e kryer
Procedurat tona përfshinë:

pyetësor me drejtimin e Shoqërisë;

intervista me personelin përgjegjës
për raportimin e qëndrueshmërisë
dhe mbledhjen e të dhënave;

analizë të politikave të rëndësishme
dhe parimeve kryesore të raportimit
dhe kuptimi i ideimit të strukturave
kyçe, sistemeve, proceseve dhe
kontrolleve per menaxhimin,
regjistrimin dhe raportimin e
Informacionit të Përzgjedhur;

testim thelbësor të kufizuar të
Informacionit të Përzgjedhur në bazë
kampioni për të verifikuar që të
dhënat ishin matur, regjistruar,
sistemuar dhe raportuar në mënyrë
të përshtatshme; dhe

rishikimin e Informacionit të
Përzgjedhur për pajtueshmërinë e
paraqitjes me kërkesat e IGR G4.

PricewaterhouseCoopers Audit SH.P.K.
Tirana, Albania
25 nëntor 2016

_____________________________
1 Siguria, përcaktuar nga Bordi i Standardeve
Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS), jep
besueshmëri për lëndën e vlerësuar sipas kritereve të
raportimit. Siguria e kufizuar jep më pak besueshmeri
sesa siguria e pranueshme, duke qenë se një angazhim
me siguri të kufizuar ka më pak në qëllim vlerësimin e
rreziqeve të anomalive materiale dhe procedura të
performuara për tu përgjigjur rreziqeve të vlerësuara.
Termi “Siguri” në vijim nuk është përdorur sipas
përcaktimit të ligjit federal Nr. 307-FY të 30.08.2008
“Mbi aktivitetet e Auditimit” (edicioni i 28.12.2010).

2 Mirëmbajtja dhe integriteti i faqes së internetit të
Shoqërisë është përgjegjësi e drejtimit; puna e kryer nga
ne nuk përfshin konsiderimin e këtyre çështjeve, dhe,
rrjedhimisht, ne nuk pranojmë përgjegjësi për çdo
ndryshim që mund të ketë ndodhur në Informacionin e
Përzgjedhur të raportuar ose në Kriteret e Raportimit kur
paraqiten në faqen e internetit të Shoqërisë.

Metodat e raportimit dhe matjes
Nuk ka praktika të njohura dhe të përcaktuara
globalisht për vlerësimin dhe matjen e
Informacionit të Përzgjedhur. Tërësia e
teknikave të ndryshme, por të pranueshme,

PricewaterhouseCoopers Audit sh.p.k. Str. “Ibrahim Rugova”, Sky Tower, 9/1, Tirana, Albania
T: +355 (4) 2242 254, F: +355 (4) 2241 639, www.pwc.com/al
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INDEKSI
IGR 2015
Ky Raport është në përputhje me Iniciativën Globale për Raportim
(IGR) të Udhëzimet e Raportimit të Qëndrueshëm G4 në nivel
“Thelbësor”.
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME STANDARDE

DISPOZITAT E
PËRGJITHSHME
STANDARDE

PËRSHKRIMI

VËNDI DHE PËRGJIGJA

STRATEGJI DHE ANALIZA
G4-1

Deklarata e DP

Mesazhi nga DP (faqe 4)

PROFILI I ORGANIZATËS
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G4-3

Emri i organizatës

Antea Cement

G4-4

Markat primare, produktet dhe/ose shërbimet

Rishikimi strategjik rreth nesh (faqe 8)

G4-5

Vendndodhja e selisë së organizatave

Selia: Athinë, Greqi (faqe 6)

G4-6

Numri i vendeve ku organizata vepron, dhe vendet
me operacione të mëdha ose relevante për
çështjet e qëndrueshmërisë

Shqyrtimi strategjik i profilit të grupit TITAN
(faqe 6)

G4-7

Natyra e pronësisë dhe e formës ligjore

Kompania mëmë e TITAN Group është
TITAN Cement Co.S.A.

G4-8

Tregjet ku shërbejnë

Rishikimi strategjik: Ku operojmë (faqe 7)

G4-9

Shkalla raportuese e organizatës

Performanca e ANTEAs (faqe 20)
Shqyrtimi strategjik: Rreth nesh (faqe 6)
Rishikimi strategjik: Ku operojmë (faqe 6)

G4-10

Punonjësit sipas kontratës së punës dhe gjinisë

Performanca e ANTEAs (faqe 20)
Performanca jo-financiare (faqe 34)

G4-11

Përqindja e punonjësve të mbuluar nga marrëveshjet e negociuara kolektive

34% e të gjithë punonjësve të Antea mbulohen nga
marrëveshjet e negociatave kolektive

ANTEA Cement

G4-12

Përshkrimi i zinxhirit të furnizimit:

Performanca jo-financiare: Konsumatorët dhe
Furnizuesit (Faqe 38). Ne nxjerrim lëndë të para
si gëlqeror, argjilë, agregat, pozzolan dhe gips. Së
bashku me materialet e papërpunuara që përdorim për të bërë produktet tona, ne përdorimi energjitë termike dhe elektrike në proceset nxjerrëse
dhe prodhuese.Ne shtypim, bluajmë, ngrohim
dhe ftohim lëndën e parë, për të prodhuar klinker,
e cila pastaj përpunohet më tej për të prodhuar
çimento.Ne kombinojmë çimento, ujë dhe aggregate për të prodhuar përzierje betoni të gatshme.
Në pjesë specifike të fabrikës ne prodhojmë hi të
lehtë, i cili mund të përdoret për material bazë.
Rrjeti jonë i furnitëorëve përfshin partner biznesi
që na ofrojnë shërbime (si kontrata dhe liçenca)
dhe produkte (si brokera ose shitës me shumicë).
Ne përdorim kryesisht kontraktues vëndas për
mirëmbajtjen e makinerive dhe operacioneve, që
në përgjithësi janë operacione intensive kapitale,
si dhe pastrim, shërbime katering, të cilat janë aktivitete që lidhen me punën.Disa gjëra ne i marrim
nga furnitorë ndërkombëtarë të cilët japin të mira
si karburant, teknologji dhe makineri.

G4-13

Ndryshime të rëndësishme në madhësinë, strukturën ose pronësinë

Rishikimi strategjik: Ku operojmë (faqe 7)
Asnjë ndryshim nuk është regjistruar gjatë periudhës raportuese në bazën e kapitalit të TITAN Grupi
dhe ANTEA Cement.

G4-14

Nëse dhe si adresohen përqasja paralajmëruese ose
principet:

Përqasja jonë për të reduktuar emetimin tonë
është e udhëhequr nga Principet Paralajmëruese,
sipas të cilave ne trajtojmë risqet e mundshme
dhe kur nuk e kemi kuptuar plotësisht.

G4-15

Karta për zhvillimin ekonomik, mjedisor dhe social,
të zhvilluara diku tjetër, por principet dhe iniciativat
e të cilave organizata i nënshkruan ose mëvetëson:

Historia në Vite: Vlera drejtuese (faqe 14)
Performanca jofinanciare: Konsumatorët dhe Furnizuesit (faqe 38)
Karta e Kompanisë për Qëndrueshmërinë e Çimentos Iniciativa e Kodit të Sjelljes së Grupit TITAN, Kodi i Grupit TITAN për Prokurim

Anëtarësia e Shoqatës

Ne bashkë-drejtojmë portalin e PSK-ës Evropiane për blerësit dhe furnizuesit dhe Task Forc
10 Iniciativën për qëndrueshmërinë e çimentos. Shiko G-15 për detaje në anëtarësimin tonë
në Kompaktin Global të OKB-së, në Iniciativën
për Qëndrueshmëri të Çimentos dhe në PSK-ës
Evropiane. Karta e Kompanisë për Iniciativën e
Qëndrueshmërisë së Çimentos të Partnerëve të
ANTEAs (faqe 48)

G4-16

ASPEKTET DHE KUFIJET E IDENTIFIKUAR TË MATERIALEVE
G4-17

Subjektet e përfshira në pasqyrat financiare të konsoliduara dhe nëse ndonjë nuk është në raport

Pasqyrat Vjetore Financiare: Shënimi 14 – Filiali
kryesor, bashkëpunëtorët dhe ndërmarrjet e përbashkëtahttp://integratedreport2015.financial.
titan.gr/notes/14.principal-subsidiaries

G4-18

Procesi për të përcaktuar përmbajtjen e raportit dhe
kufijtë e aspekteve. Si janë zbatuar parimet e Përcaktimit të Përmbajtjes së Raportit

Duke u ndalur në çështjet materiale (faqet 16-17)

Aspektet materiale dhe kufijtë

Ne i kemi atribuar secilën prej çështjeve tona materiale një aspekti relevant material siç është përshkruarnë Udhëzimet e G4 të Iniciativës Globale
për Raportimit (IGR). Tabela në faqen 16 përshkruan kufirin për secilin nga këto aspekte, duke
treguar se ku janë ndjerë ndikimet e secilit, brenda dhe jashtë biznesit tonë. Palët e interesit që
formojnë kufijtë e jashtëm janë ato që ndodhen
afër ose që kanë një interes të ngushtë në operacionet e TITAN, të tilla si qeveritë dhe komunitetet
lokale në vendet dhe rajonet në të cilat punojmë.

G4-19
G4-20
G4-21
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DISPOZITA E PËRGJITHSHME STANDARTE

G4-22

Efekti i rivlerësimeve

G4-23

Ndryshime të rëndësishme nga periudhat të
mëparshme të raportimit

VAZHDON

Raportimi është ndryshuar nga standardi IGR 3.1
në G4 për këtë vit

ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

Grupet e interesuara të angazhuara nga organizata; Si janë
identifikuar dhe përzgjedhur aktorët; qasjet ndaj angazhimit të palëve të interesuara, duke përfshirë
shpeshtësinë e angazhimit sipas llojit dhe grupimit të
palëve të interesuar; dhe shqetësimet kryesore të ngritura
përmes angazhimit të palëve të interesuara, dhe si është
përgjigjur organizata

Procesi i angazhimit (faqet 16-17).
Shih tabelën në faqet 42-43 në fund të këtij indeksi
IGR

PROFILI I RAPORTIT
G4-28

Periudha e raportimit

01 Janar 2015 - 31 Dhjetor 2015

G4-29

Raporti më i fundit

31.12.2015

G4-30

Ciklet e Raportimit

Cikli i raportimit është vjetor

GOVERNANCE

Ky raport u drejtohet palëve kyçe të interesit, domethënë
aksionerëve, punonjësve, klientëve, furnizuesve, qeverisë
dhe autoriteteve rregullatore, komuniteteve lokale dhe
OJQ-ve. Gjithashtu i drejtohet investitorëve potencial,
analistëve dhe cilësdo palë të tretë të interesuar. Ne i
mirëpresim komentet përmes faqes sonë të internetit:www.anteacement.com Për më shumë informacion, ju
lutemi vizitoni faqen tonë të internetit: ose kontaktoni: Z.
Klajdi Gjondedaj Përgjegjës për PSK-ësdhe Komunikimit
në: csr@anteacement.com

G4-31

G4-32

Tabela me vendndodhje standarde të zbuluara

Indeksi IGR

G4-33

Deklarata e sigurisë së jashtme

Shtojcat: Vlerësimi dhe verifikimi i raportit
(faqe 56)

QEVERISJA
G4-34

Struktura e qeverisjes

(faqe 41)

ETIKA DHE INTEGRITETI
G4-56
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Vlera e organizatës, parimet, standardet dhe normat
e sjelljes si kodet e sjelljes dhe kodet e etikës

Kodi i Sjelljes i Grupit TITAN
Vlerat e Korporatës TITAN
Menaxhimi i rreziqeve (faqe 40)
Qeverisja (faqe 41)
Performanca e ANTEA: Njerëzit tanë (faqe 21)

ANTEA Cement
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KONTAKT
+355 (0) 44502350
Boka e Kuqe, Borizanë 40 km from Tirana, Albania
info@anteacement.com
www.anteacement.com

