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Już po raz
11. Instytut
Rachunkowości i
Podatków
ogłosił wyniki
konkursu The
Best Annual
Report 2015.
Uroczysta
gala, podczas
której nagrodzone firmy
odebrały
pamiątkowe
statuetki,
odbyła się na
GPW.
FOT J. DUDEK (6)

Nagroda główna w kategorii przedsiębiorstwo trafiła do
Tauronu. Na drugiej pozycji uplasował się Lotos, a medalową stawkę zamknęła PGE.

Bank Pocztowy może się pochwalić pierwszą nagrodą
w kategorii banki i instytucje finansowe. Na podium znalazł
się także ING Bank Śląski, który zajął drugie miejsce. Na
trzeciej pozycji uplasowało się PZU.

Przyznano także nagrody w kategorii The Best of the Best.
Otrzymały je KGHM, PKN Orlen, mBank oraz PKO Bank
Polski. Firmy te w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie
zajmowały pierwsze miejsce w konkursie na główną nagrodę
i ich raporty roczne są uznawane za modelowe.

Wydarzenia › Nagrodzono giełdowe spółki, którym zależy na rzetelności i transparentności.
Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Konkurs bez przegranych

Spośród spółek notowanych na NewConnect najlepsze raporty roczne przedstawiły firmy Mediacap, Organic Farma
Zdrowia oraz Unimot.

Już po raz 11. Instytut
Rachunkowości i Podatków
ogłosił podczas uroczystej gali
na GPW wyniki konkursu The
Best Annual Report, tym razem
za rok 2015. – Celem konkursu
jest promowanie raportów
rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy
i inwestorów. Inwestorzy oczekują informacji wiarygodnych i
rzetelnych, opublikowanych w
możliwie najkrótszym terminie – podkreślała Małgorzata
Gula, prezes Instytut Rachunkowości i Podatków.
W konkursie, w którym tak
naprawdę nie ma przegranych,
brały udział zarówno spółki

z rynku regulowanego, jak
i notowane na NewConnect.
Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki
chce prowadzić transparentną
politykę informacyjną, co jest
jedną z największych wartości
dodanych konkursu. Ponadto
każda spółka biorąca udział
w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami
członków kapituły, dzięki
którym można z roku na rok
doskonalić raport roczny.
– Raporty roczne są stałym
elementem naszej komunikacji
z otoczeniem. Utrzymujemy
wysoki poziom raportów, aby

sprostać oczekiwaniom jak
najszerszego grona odbiorców.
Chcemy, by był to produkt
użyteczny zarówno dla akcjonariuszy oraz analityków,
jak i przedstawicieli mediów
oraz naszych klientów – mówił podczas gali Remigiusz
Nowakowski, prezes Tauronu.
Kierowana przez niego spółka
została uhonorowana główną
nagrodą w kategorii przedsiębiorstwo.
Ogłoszenie laureatów
konkursu było dobrą okazją
do podsumowania 25-lecia
naszego rynku kapitałowego.
Wskazywano na dokonania
minionego ćwierćwiecza,

Wyróżnienie za raport roczny
w internecie
¶ IMS

¶ UNIWHEELS

Laureaci XI edycji konkursu The Best Annual Report
Nagrody główne w kategorii
banki i instytucje finansowe
¶ I NAGRODA.
BANK POCZTOWY
¶ II NAGRODA.
ING BANK ŚLĄSKI
¶ III NAGRODA. PZU
Nagrody główne w kategorii
przedsiębiorstwa
¶ I NAGRODA. TAURON
POLSKA ENERGIA
¶ II NAGRODA.
GRUPA LOTOS
¶ III NAGRODA. PGE POLSKA
GRUPA ENERGETYCZNA
Nagrody The Best of The Best
¶ KGHM POLSKA MIEDŹ
¶ PKN ORLEN

¶ MBANK
¶ PKO BANK POLSKI
Wyróżnienia za najlepsze
sprawozdanie z działalności
w kategorii banki i instytucje
finansowe
¶ ING BANK ŚLĄSKI
¶ MBANK

Wyróżnienia za najlepsze
zastosowanie MSSF/MSR
w kategorii przedsiębiorstwa
¶ PKN ORLEN ¶ PGE ¶ CCC
Wyróżnienie miesięcznika
„Rachunkowość”
¶ CYFROWY POLSAT

Wyróżnienie za najlepsze
sprawozdanie z działalności
w kategorii przedsiębiorstwa
¶ PHN

Wyróżnienie za najlepszą
wartość użytkową raportu
rocznego w kategorii banki
i instytucje finansowe
¶ BANK POCZTOWY

Wyróżnienia za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w kategorii
banki i instytucje finansowe
¶ BANK POCZTOWY
¶ ING BANK ŚLĄSKI

Wyróżnienia za najlepszą
wartość użytkową raportu
rocznego w kategorii
przedsiębiorstwa
¶ PHN ¶ CCC

Nagroda za raport roczny
w internecie w kategorii banki
i instytucje finansowe
¶ PZU

Nagroda specjalna z okazji
25-lecia GPW
¶ MBANK
LAUREACI IV EDYCJI
KONKURSU THE BEST
ANNUAL REPORT DLA
RYNKU NEWCONNECT

Nagroda za raport roczny
w internecie w kategorii
I NAGRODA GŁÓWNA
przedsiębiorstwa
¶ TAURON POLSKA ENERGIA ¶ MEDIACAP
Wyróżnienie za najlepsze
sprawozdanie z działalności
Nagroda za najlepszy raport
¶ ORGANIC FARMA
zintegrowany
ZDROWIA
¶ PKN ORLEN
Wyróżnienie za najlepsze
sprawozdanie finansowe
Nagroda dla najlepszej spółki
¶ UNIMOT
zagranicznej

ale nie zabrakło też refleksji
dotyczących przyszłości warszawskiego parkietu. – Giełda
nie jest słaba, ale znalazła
się w szczególnym punkcie.
Skończyła się bowiem era
prywatyzacji państwowych
firm. O przyszłości rynku
będzie decydować kapitał
prywatny – konstatował Paweł
Dziekoński, wiceprezes Giełdy
Papierów Wartościowych.
Partnerami konkursu były:
PKO BP Finat, KGHM TFI,
PZU, Locum, Anwil, Impexmetal, Codec Systems SP, KPMG,
PWC i Mazars. „Parkiet” był
patronem medialnym konkurTDA
su.

