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Rywalizacja, w której
nie ma przegranych firm
RYNEK KAPITAŁOWY | Uhonorowano giełdowe przedsiębiorstwa mogące się

TOMASZ DANELCZYK
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 użytko-
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wej dla akcjonariuszy i inwestorów. Patronem medialnym
wydarzenia była „Rzeczpospolita”.

Sukces pracy
zespołowej
– Inwestorzy oczekują informacji wiarygodnych i rzetelnych, opublikowanych w

możliwie najkrótszym terminie – podkreślała Małgorzata
Gula, prezes Instytut Rachunkowości i Podatków. – W konkursie nie ma przegranych.
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 – dodała.

W konkursie brały udział zarówno spółki z rynku regulowanego, jak i te notowane na
NewConnect.
– 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
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pochwalić rzetelnymi raportami rocznymi.
≥Nagroda główna w kategorii przedsiębiorstwo trafiła do
Tauronu. Drugie miejsce zajął Lotos, a trzecie PGE.
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.
Zwycięstwo w konkursie
jest efektem pracy zespołowej:
dyrektorów finansowych,
głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy,
nadzorów właścicielskich.
Najważniejszą rolę odgrywają
jednak główni księgowi i dyrektorzy finansowi, ponieważ
podstawą do przygotowania
sprawozdania zarządu z działalności, raportów marketingowych, w internecie czy prezentacji inwestorskich są dane
finansowe. Niemałą rolę w tym
procesie odgrywają firmy audytorskie.
– Dobry audytor nie powinien się ograniczać do funkcji
badania sprawozdania finansowego. W okresie recesji
oczekuje się od niego szybkiej reakcji na możliwe przyszłe kłopoty spółki z zagrożeniem kontynuacji działalności. To niełatwe zadanie dla
audytorów, ale niezwykle
istotne z punku widzenia
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i rynku kapitałowego – wskazywała Małgorzata Gula.

O przyszłości parkietu
Ogłoszenie laureatów konkursu było dobrą okazją do
podsumowania 25-lecia naszego rynku kapitałowego.
Wskazywano na dokonania
minionego ćwierćwiecza, ale
nie zabrakło też refleksji dotyczących przyszłości. – Giełda
nie jest słaba, ale znalazła się
w szczególnym punkcie. Skończyła się era prywatyzacji
państwowych firm. O przyszłości rynku zadecyduje kapitał prywatny – konstatował
Paweł Dziekoński, wiceprezes
Giełdy Papierów Wartościowych.
Partnerami konkursu były:
PKO BP Finat, KGHM TFI,
PZU, mLocum, Anwil, Impexmetal, Codec Systems SP,
KPMG, PWC i Mazars.

Warszawa zaprasza
Białoruś na parkiet
GIEŁDA
Podpisano list intencyjny
dotyczący utworzenia
Polsko-Białoruskiego
Centrum IPO, potwierdzając
tym samym wcześniejsze
informacje „Rzeczpospolitej”.
Stronami porozumienia są
przedstawiciele GPW, Polsko-Białoruskiej Izby Handlowej i
Przemysłowej oraz Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. List podpisano w obecności wicepremiera Mateusza
Morawieckiego i wicepremiera
Białorusi Michaiła Rusego.
Celem porozumienia jest
budowa ośrodka edukacji,
konsultacji i doradztwa prawnego dla białoruskich przedsiębiorców. Centrum ma im
pomagać w pozyskiwaniu finansowania z wykorzystaniem
polskiego rynku kapitałowego.
To nie znaczy, że lada dzień
zaczną oni debiutować na
GPW, ale jeśli współpraca będzie się dobrze układać, to w
perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy taki scenariusz
jest możliwy. Podobno białoruskich spółek zainteresowa-

nych wejściem na parkiet w
Warszawie nie brakuje. Jesteśmy dla nich relatywnie dużym i bliskim rynkiem. Atutem
Polski jest też duże doświadczenie w transformacji gospodarki. Władze Białorusi tego
oficjalnie nie potwierdzają, ale
widać, że proces prywatyzacji
rozpoczął się tam już na dobre.
Obecnie na warszawskiej
giełdzie notowane są 53 spółki
zagraniczne. Inwestorów
trudno byłoby przekonać do
zakupu akcji białoruskich
spółek z uwagi na duże ryzyko

53 spółki
spoza Polski są obecnie
notowane na GPW. Najwięcej
jest reprezentantów Ukrainy
polityczne – oceniają analitycy. Choć jednocześnie podkreślają, że na tym rynku można
znaleźć interesujące podmioty
z branży rolniczej, motoryzacyjnej i informatycznej.
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