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NAGRODY GŁÓWNE DLA 
NAJLEPSZYCH RAPORTÓW 
ROCZNYCH
w kategorii przedsiębiorstw:
¶ I miejsce: Ciech
¶ II miejsce: CCC 
¶    III miejsce: JSW

w kategorii banków 
i instytucji finansowych:
¶ I miejsce: BNP Paribas
¶ II miejsce: Kruk 
¶    III miejsce: Bank Pekao

dla spółki z NewConnect:
¶ LUG

NAGRODY 
„THE BEST OF THE BEST”
¶ KGHM
¶ PKN Orlen
¶ PGNiG
¶  Tauron Polska Energia
¶ mBank
¶ PKO BP
¶  ING Bank Śląski
¶ PZU
¶ Santander Bank Polska

NAGRODA 
ZA SPRAWOZDANIE 
O WYNAGRODZENIACH
¶ CCC
¶ Santander Bank Polska

NAGRODA ZA RAPORT 
ZINTEGROWANY
¶ JSW
¶ Grupa Kęty
¶ PKN Orlen
¶ PZU
¶ ING Bank Śląski
¶ BNP Paribas

WYRÓŻNIENIE 
ZA NAJLEPSZE 
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI
¶ LW Bogdanka
¶ Santander Bank Polska

WYRÓŻNIENIE 
ZA NAJLEPSZE 
SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE
¶ Grupa Lotos
¶ Bank Pekao

WYRÓŻNIENIE 
ZA OŚWIADCZENIE 
O STOSOWANIU ŁADU 
KORPORACYJNEGO
¶ CCC
¶ Santander Bank Polska

Laureaci konkursu 
„The Best Annual 
Report 2021”

Po raz 17. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował spółki, które sporządziły najlepsze raporty roczne. 
Tradycyjnie nagrodzono też firmy, których sprawozdania od wielu lat są przykładem dla reszty rynku.

GABRIEL URYNIUK

Obecna edycja konkursu, 
którego patronem medialnym 
jest „Parkiet”, była wyjątkowa 
m.in. ze względu na wydarze-
nia wpływające istotnie na 
działalność firm, a więc także 
i na treść raportów opisujących 
ich dokonania i plany. 

Eksperci zwracali szcze-
gólną uwagę na to, jak opisa-
no m.in. wpływ pandemii na 
zeszłoroczną działalność czy 
wpływ wojny w Ukrainie na 
perspektywy spółek. 

Nie można też zapomnieć 
o nowościach wprowadzo-
nych w związku z  ESEF, czyli 
elektronicznym standardzie 
raportowania emitentów. A na 
horyzoncie są kolejne, jak cho-
ciażby dyrektywa zrównowa-
żonego rozwoju.

Duży progres
Mimo wielu trudności tego-

roczna edycja konkursu poka-
zała znaczącą poprawę jakości 
raportów niemal pod każdym 
względem. 

– Zanotowaliśmy progres 
we wszystkich kategoriach, 
które badała kapituła. Trend 
ten pokazują też statystyki. 
Wynik powyżej 80 pkt uzy-
skało 16 spółek, podczas gdy 
w ubiegłym roku było to 13 
firm. Z kolei rezultat powyżej 
70 pkt osiągnęło 28 firm, o 12 
więcej niż w 2021 r. – stwier-
dziła Małgorzata Gula, prezes 
Instytutu Rachunkowości i 
Podatków.

Podkreślała też, że przybyło 
firm zgłaszających na konkurs 
m.in. raporty zintegrowane 
czy sprawozdania dotyczące 
wynagrodzeń.

Grad nagród i wyróżnień
W tym roku statuetka za 

najlepszy raport roczny wśród 
firm przypadła Ciechowi. Na 
dalszych miejscach znalazły 
się CCC i JSW. Z kolei wśród 
instytucji finansowych najlep-

sze sprawozdanie przygotował 
BNP Paribas, drugie miejsce za-
jął Kruk, a trzecie Bank Pekao.

Kapituła przyznała również 
liczne wyróżnienia. Jedno z 
nich dotyczyło najlepszych 
sprawozdań zarządu z dzia-

łalności – za tę część raportu 
rocznego nagrody powędro-
wały do Bogdanki i Santander 
Banku Polska. 

Z kolei wyróżnienia za naj-
lepsze sprawozdanie finanso-
we według MSSF/MSR otrzy-
mały Grupa Lotos i Pekao, a 
statuetka za najlepszy debiut 
w tej kategorii przypadła 
Wieltonowi.

Tytułami „The Best of The 
Best” nagrodzono tradycyj-
nie wszystkie spółki, które od 
lat utrzymują wysoką jakość 
sprawozdawczości i co naj-
mniej trzykrotnie wygrywały 
konkurs. Są to KGHM, Orlen, 
PGNiG, Tauron, PKO BP, 
PZU, mBank, ING i Santander.

Wśród spółek z rynku New-
Connect nagrodę główną zgar-
nął LUG, a wyróżnienia Cloud 
Technologies i SDS Optik..

KONKURS

Nagrody „The Best Annual 
Report 2021” rozdane
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Przedstawiciele klubu „The Best of The Best", czyli spółek, których raporty od lat są nagradzane przez kapitułę konkursu.
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Laureaci nagrody głównej za najlepszy raport roczny wśród przedsiębiorstw. Zwycięzcą 
w tej kategorii został Ciech.
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Wynagrodzeni za najlepszy raport roczny w kategorii banki i instytucje finansowe. 
Statuetka zwycięzcy przypadła BNP Paribas.
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Producent 
oświetlenia 
LUG został 
nagrodzony 
za najlep-
szy raport 
spośród firm 
notowanych 
na NewCon-
nect.


