REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU
“THE BEST ANNUAL REPORT”
DLA SPÓŁEK NEWCONNECT
IDEA KONKURSU
Ideą konkursu jest wspieranie procesu kształtowania się uznanych standardów sporządzania raportów rocznych
spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zgodnie z najlepszymi praktykami w tym
zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze jednostkowe oraz skonsolidowane raporty
roczne sporządzone według PSR oraz MSSF/MSR z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy
i inwestorów.
ADRESACI KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
przygotowujących jednostkowe i/lub skonsolidowane raporty roczne wg PSR oraz MSSF/MSR, które mają
ambicje przygotowania rzetelnej sprawozdawczości dla swoich akcjonariuszy i inwestorów.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem oceny są jednostkowe lub skonsolidowane raporty roczne spółek sporządzone wg PSR lub
MSSF/MSR, przy czym jeśli spółka sporządza oba raporty, do konkursu zgłasza jedynie raport
skonsolidowany.
Spółka zgłasza do konkursu: raport roczny opublikowany na stronie internetowej spółki w raportach okresowych
(przed jakimikolwiek korektami, jeśli miały miejsce) podając adres strony internetowej, na której raport roczny
jest umieszczony wraz z jego numerem i datą publikacji w systemie EBI.
UWAGA!
• jednostkowe lub skonsolidowane raporty roczne wg PSR lub MSSF/MSR powinny zawierać informacje
opublikowane w załączniku nr 3 regulaminu ASO,
• opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem będzie rozpatrywana przez zespół oceniający zastosowanie
standardów, co będzie miało wpływ na ostateczną punktację tego zespołu,
• zasadą jest, że do konkursu powinien zostać zgłoszony raport roczny w języku polskim; jeżeli jednak spółka
zagraniczna zgłosiła do konkursu raport tylko w wersji angielskiej, podlega on ocenie na takich samych
zasadach, jak inne raporty. W sytuacji, gdy spółka zagraniczna publikuje dodatkowo raport w języku polskim
końcowa punktacja w kategorii użyteczności zostanie podwyższona.
SKŁAD KAPITUŁY KONKURSU
W skład kapituły wchodzą przedstawiciele: PKF Consult, Grant Thornton, Elma-Polaudit, Saldo-Kredyt, GPW
w Warszawie, SBR Polska, Rubicon Partners,
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KRYTERIA OCENY
Łącznie raport roczny może otrzymać 100 punktów. Kapituła Konkursu pracuje w 2 zespołach eksperckich,
które oceniają:
- jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe - 70 punktów;
1. Dobór i opis zasad polityki rachunkowości
OCENIANY ELEMENT: oceniany jest wyłącznie opis zasad rachunkowości, ich kompletność,
zrozumiałość i użyteczność. W przypadku sprawozdań wg MSR oceniana będzie również prezentacja
wpływu nowych standardów. Ocenie będą również podlegać ujawnienia w zakresie zmian w polityce
rachunkowości (jeśli miały miejsce), w tym ujawnienia związane z przejściem na MSR (jeśli dotyczy).
2. Przejrzystość i sposób prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
OCENIANY ELEMENT: oceniane będzie sprawozdanie finansowe jako całość pod kątem sposobu
prezentacji danych, opisów, not oraz spójności sprawozdań.
3. Kompletność i jakość (użyteczność dla akcjonariuszy i inwestorów) ujawnień oraz sprawozdania
OCENIANY ELEMENT: oceniana będzie kompletność ujawnień w sprawozdaniu finansowym pod
katem zgodności z przepisami oraz jakość tych ujawnień (m.in. szczegółowość i sposób agregacji
danych). W przypadku spółek dla których oceniane będą jednostkowe sprawozdania finansowe,
oceniane będzie również to, czy spółki te miały obowiązek sporządzać sprawozdania skonsolidowane.
4. Opis znaczących transakcji w okresie oraz ujawnień w zakresie instrumentów finansowych
OCENIANY ELEMENT: dodatkowe noty objaśniające dotyczące istotnych transakcji tj. połączenia,
przejęcia, istotne zawarte umowy itp. oraz ujawnienia w zakresie instrumentów finansowych.
5. Występowanie błędów lat poprzednich, zastrzeżeń biegłego (jeśli sprawozdanie było przedmiotem
badania)
OCENIANY ELEMENT: ujawnienia dotyczące korekt lat poprzednich oraz wpływ zastrzeżeń
na jakość sprawozdania finansowego.
- sprawozdanie z działalności spółki lub sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej - 30 punktów;
1. Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki/ Grupy Kapitałowej
OCENIANY ELEMENT: prezentacja jednostki, charakterystyka branży, informacja o istotnych
zdarzeniach w ciągu roku, wybrane dane finansowe, informacje na temat kierownictwa, informacje dla
akcjonariuszy, plany rozwoju spółki, ryzyko, dane niefinansowe.
NAGRODY GŁÓWNE LUB/I WYRÓŻNIENIA
Kapituła konkursu wyłania laureata w kategorii:
• najlepszy raport roczny spółki NewConnect 2016
UWAGA!
Kapituła konkursu może przyznać dodatkowe wyróżnienia, jeśli w procesie weryfikacji raportów rocznych
będzie widziała uzasadnienie dla takiej decyzji.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
Ogłoszenie wyników konkursu „The Best Annual Report 2016” (NewConnect) nastąpi 19 października 2017r.
podczas Gali Finałowej.
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WYNIKI KONKURSU
Opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu www.irip.pl, na łamach Rzeczpospolitej,
Parkietu oraz za pośrednictwem współpracujących przy organizacji konkursu prasy, telewizji i portali
internetowych.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Zgłoszenie uczestnictwa jest dobrowolne, nieodpłatne i polega na przesłaniu ankiety zgłoszeniowej do biura
organizacji konkursu.

TERMINARZ
- przesłanie kart zgłoszeniowych do 31 lipca 2017 roku,
- Gala Finałowa – 19.10.2017r., godz. 18:00
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