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» Biznesi i Qëndrueshëm i shtuar në kapitullin e parë të
titulluar Kuadri për Qeverisjen e Korporatave

Ndryshime të theksuara të përmbajtjes: Qëndrueshmëria po
bëhet gjithnjë e më shumë një aspekt i rëndësishëm për
biznesin, përmes të cilit kompanitë mund të fitojnë besimin
e palëve përkatëse të interesuara dhe të komunitetit në
përgjithësi. Raportimi i qëndrueshmërisë është një mjet i
shkëlqyer për matjen dhe monitorimin e ndikimeve më të
rëndësishme të kompanisë në komunitetin e përgjithshëm
dhe mjedisin natyror. Raportimi i qëndrueshëm nxjerr
gjithashtu në pah vlerat e kompanisë dhe lidhjen midis
strategjisë së saj dhe angazhimit për biznes të qëndrueshëm.
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» Një faqe interneti me burime profesionale

Publikimet e ecoDa

Propozimi i CSRD

Informacion rreth udhëzuesit për biznes të qëndrueshëm

Materiale të trajnimeve/seminareve

» Prioritetet për AC 2021/2022

Kontrolli i fushëveprimit dhe cilësisë së raporteve dhe deklarimeve në raportet e
qëndrueshmërisë
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» Seminare për anëtarët e SB/AC

Fokusuar në përgjegjësinë e tyre për biznes të qëndrueshëm

» Trajnim standard 3-ditor për anëtarët e SB

Një nga temat është për biznesin e qëndrueshëm

» Konferenca

2021: Përtej Modeleve Tradicionale të Qeverisjes së Korporatave – Qëndrueshmëria
& Inovacioni

2022: Biznesi i Qëndrueshëm dhe Menaxhimi i Riskut të Klimës (e para nga dy temat)
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Përditësimi i fundit 2022 (përgatitur nga SSH)

Ekipi drejtues (menaxhues) analizon objektivat themelore të kompanisë dhe ndërton
vizionin dhe pikëpamjet e një strategjie të qëndrueshme biznesi. … krijon një plan
vjetor biznesi, i cili përfshin … lidhjen midis strategjisë së tij dhe angazhimit për biznes
të qëndrueshëm.

Kompanitë duhet … të zhvillojnë në mënyrë graduale cilësinë e raportimit të jashtëm
duke përfshirë tregues të performancës jo-financiare që pasqyrojnë ndikimin e
operacioneve të tyre në një shkallë më të gjerë në aspektin social, mjedisor dhe të
qeverisjes.

KODI I QEVERISJES SË KORPORATËS PËR 
NDËRMARRJET SHTETËRORE
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»Në përditësimin e fundit të vitit 2020, u shtuan kërkesat dhe pritshmëritë për biznes
të qëndrueshëm.

Pjesë nga hyrja:
SSH pret që një ndërmarrje e madhe ose e mesme të përfshijë të treja aspektet e
biznesit të qëndrueshëm (ekonomik, social dhe mjedisor) në strategjinë e saj të
biznesit dhe/ose modelin e biznesit……
… Ajo duhet të vendosë objektiva, të përcaktuara si nga pikëpamja sasiore dhe ajo
cilësore …, së bashku me afatet kohore për realizimin e tyre.
Objektivat e biznesit të qëndrueshëm duhet të jenë të monitorueshme dhe të
rëndësishme … për arritjen në periudhë afatgjatë të … objektivave të një ndërmarrje
(dhe të Grupit).
… ajo duhet të identifikojë ndikimet pozitive dhe negative të biznesit të
qëndrueshëm…
Këto efekte negative përfshijnë gjithashtu shkeljet e mundshme të të drejtave të
njeriut (të punonjësve, furnitorëve në zinxhirin e furnizimit, klientëve, përdoruesve
të shërbimeve dhe palëve të tjera të interesuara) dhe dështimet në sigurimin e
integritetit të korporatës.
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» Takime edukuese për NSH-të

Me fokus përgjegjësinë e SB-së për biznesin e qëndrueshëm
Raportimi i Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Përgjegjësia e Korporatës (2014)

Raportimi i Integruar (2017)

Raporti Vjetor, i Qëndrueshëm dhe i Integruar - Çfarë është e detyrueshme dhe çfarë rekomandohet
(2018)

Strategjitë e kompanive për biznes të qëndrueshëm (2020)

Integrimi i Suksesshëm i Faktorëve ESG dhe Menaxhimi Efektiv i Qëndrueshmërisë në Kompani (2021)

Gjurma e Karbonit dhe Fillimi i Rrugës për t’u Bërë një Kompani me Zero Emetime të Karbonit (2022)

Një Pamje Gjithëpërfshirëse e Transformimit në një Kompani me Zero Emetime të Karbonit (2022)
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» Raportimi
Raportimi jo-financiar sipas ligjit për shoqëritë tregtare (direktiva)

Qëndrueshmëria në raportet vjetore, materialiteti dhe lidhja me informacione të tjera

Raportimi sipas rregullores së taksonomisë së BE-së

Pajtueshmëria me rregulloret e Agjencisë së Tregut të Letrave me Vlerë, Bursës dhe ESMA

» Rreziqet

Klima, qëndrueshmëria

Auditimi i Brendshëm
Auditime ndërgjegjësuese për biznes të qëndrueshëm

» Kompetencat
Menaxherë për qëndrueshmërinë, mjedisin dhe rreziqet
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» Financim i qëndrueshëm

Rregullorja për bankat (Banka e Sllovenisë, ECB)

Rregullorja e BE-së

(mbi deklarimet e qëndrueshmërisë

në sektorin e shërbimeve financiare)

» Rreziqet

Në axhendën e komisioneve të riskut (kërkesa e ligjit për bankat)
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»CSRD

»ESG

»Raportet e ndërmjetme

Të brendshme - Llogaritja e eksternaliteteve

Publike - Deklarimi i eksternaliteteve
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»Gjurma e karbonit
Përfshirë emetimet e Kategorisë 3

Aktivitetet në rrjedhën e sipërme

dhe të poshtme

Të gjitha kompanitë e grupit

»Greenwashing

Eksternalitetet - të përfshira në informacionin për të gjitha vendimet e 
rëndësishme

Dekarbonizimi - reflektim përpara çdo vendimi të rëndësishëm

51 bilionë tonë CO2- në vit

0 ton
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»Dekarbonizimi

Zbutja dhe përshtatja, drejtësia sociale

»Modelet dhe strategjitë e biznesit

Ndryshime, te reja

»Kompetenca të qëndrueshme, përfshirë punën ndërdisiplinore

AC/SB dhe anëtarët e bordit drejtues

Punonjës kyç

»Financimi

Sigurimi i kushteve të qëndrueshme të kërkuara
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Cilat trende globale, parashikime dhe rreziqe janë veçanërisht të rëndësishme
për kompaninë?

Si përgatitet kompania për to?
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» Kontabiliteti

Përmirësimet e sistemeve të informacionit

Identifikimi, grumbullimi dhe evidentimi i qëndrueshëm i të dhënave

Sigurimi i të dhënave të sakta, në kohë dhe të besueshme

Informacion për vendim-marrjen – përfshirë eksternalitetet

» Auditimi i Brendshëm

Shqyrtimi i çështjeve të qëndrueshmërisë në çdo angazhim

Analizimi i çështjeve të qëndrueshmërisë materiale në auditimet e planifikuara të
bazuara në rrezik
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» Misioni

Pasqyron përpjekjet për qëndrueshmëri

» Vizioni

Tregon nivelin e zhvillimit të qëndrueshëm të biznesit që kompania
duhet të arrijë në vitet në vijim

»Vlerat

Mbështet biznesin e qëndrueshëm

Punonjësit i përvetësuan ato
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Përkufizimi i 

Angazhimit

Kuptimi i

Kompetencave

Ndikimet

Viti bazë

Objektivat

Veprimet

Monitorimi

Raportimi

Sigurimi
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Gjithçka është e lidhur me Gjithçka Tjetër

Gjithçka Duhet të shkojë Diku

Natyra e Di më Mirë

Nuk Ekziston Diçka e Tillë si një Drekë Falas
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Mag. Blanka Vezjak

Telefon: 041 997 335

E-pošta: blanka@vezjak-svetovanje.si

Vezjak svetovanje, d. o. o.

Ul. Bruna Gobca 4

2000 Maribor

ëëë.vezjak-svetovanje.si

Počaščena sem, da sem lahko v vaši družbi
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