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Zmiany w dobrym kierunku
Na początku warto wspomnieć, że coraz
więcej spółek w ramach konkursu osiąga lepsze
wyniki punktowe. – Ubiegły rok był drugim
pandemicznym rokiem, który okazał się jednak
lepszy w sprawozdawczości. W tegorocznej
edycji 13 spółek osiągnęło poziom powyżej 80 pkt
na 100 pkt możliwych do zdobycia, co oznacza,
że przybyły trzy takie firmy. Przybyło również
raportów z elementami raportowania zintegrowanego – ogłosiła Małgorzata Gula, prezes
Instytutu Rachunkowości i Podatków, podczas
gali w siedzibie GPW.
Nagroda główna dla najlepszego raportu rocznego w kategorii przedsiębiorstw powędrowała w
tym roku do PGE. – To zaszczyt i honor odebrać
to wyróżnienie. Obiecuję, że teraz będzie tylko
lepiej – stwierdził Piotr Sudoł, dyrektor finansowy w PGE, odbierając nagrodę. Drugie miejsce
przypadło JSW, a statuetka za trzecie miejsce
trafiła do Grupy Lotos.
Wśród banków i instytucji finansowych najlepszy okazał się raport Santander Bank Polska. – Na
pierwszym miejscu stajemy już trzeci raz, dlatego
nikt nie może nam zarzucić, że nasze osiągnięcie
jest przypadkowe – stwierdził dyrektor departamentu sprawozdawczości Krzysztof Rewers.
Z kolei nagroda główna dla najlepszego raportu
spółki z NewConnect przypadła firmie LUG. –
Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, liczę na to,
że w przyszłości spółki z rynku NewConnect będą
pokazywały, że jakość raportów w ich przypadku
również może być na najwyższym poziomie –
skomentowała Monika Bartoszak, dyrektor biura
zarządu w LUG.
Dwie nowości
W tym roku kapituła nagrodziła również
sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczególną
uwagę poświęcono prezentacji wynagrodzeń w
powiązaniu z osiągnięciem określonych tzw. KPI
(wskaźników mierzących stopień realizacji celów
organizacji). Nagrody otrzymały CCC oraz PKO
Bank Polski. W kategorii najlepszego raportu
zintegrowanego statuetki otrzymały PKN Orlen
i PZU.
Kolejną tegoroczną nowością była nagroda dla
najlepszego raportu przygotowanego zgodnie z
nowym jednolitym europejskim standardem
raportowania ESEF. Tak przygotowane raporty
mają ułatwiać m.in. ich analizę i porównywanie.
W tej kategorii jury zdecydowało się nagrodzić
PKN Orlen i PKO Bank Polski.
Jak co roku, przyznano także nagrody dla
„najlepszych z najlepszych” pod względem raportowania , czyli „The Best of The Best”. Statuetki
odebrały firmy: KGHM, PKN Orlen, PGNiG, Tauron, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz PZU.
Jury przyznało również wyróżnienia dotyczące
m.in. sprawozdania z działalności, sprawozdania
finansowego, oświadczenia o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego czy oświadczenia zasad ładu
korporacyjnego. Wśród wyróżnionych znaleźli
się: Śnieżka, ING Bank Śląski, CCC, Santander
Bank Polska, Ciech, PKN Orlen, Cyfrowy Polsat,
mBank, Tauron czy PKP Cargo. Nagrodę i wyróżnienia dla spółek z NewConnect odebrały spółki:
LUG, Cloud Technologies oraz TenderHut.
Partnerem konkursu jest GPW, a wśród sponsorów znaleźli się: KGHM Metraco, mLeasing,
KPMG, Deloitte, Mazars Polska i Kancelaria
prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.
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Celem konkursu organizowanego przez
Instytut Rachunkowości i Podatków (pod patronatem medialnym „Parkietu”) jest promowanie
raportów rocznych o największej wartości dla
akcjonariuszy i inwestorów. W tym roku firmy
nagradzano również w nowych kategoriach
dotyczących raportu z wynagrodzeń oraz raportowania w nowym standardzie ESEF.

Raporty › Po raz 16. nagrodzono najlepsze raporty roczne firm z warszawskiej
giełdy. W tegorocznej edycji poznaliśmy laureatów nowych kategorii,
m.in. dotyczących raportowania w standardzie ESEF.
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Laureaci konkursu
„The Best Annual
Report 2020”
NAGRODY GŁÓWNE
DLA NAJLEPSZYCH
RAPORTÓW ROCZNYCH
w kategorii przedsiębiorstw:
I miejsce – PGE
II miejsce – JSW
III miejsce – Grupa Lotos
w kategorii banków
i instytucji finansowych:
I miejsce – Santander Bank
Polska
II miejsce – BNP Paribas
Bank Polska
III miejsce – Kruk
dla spółki z NewConnect:
LUG

NAGRODY
„THE BEST OF THE BEST”
KGHM Polska Miedź
PKN Orlen
PGNiG
Tauron Polska Energia
ING Bank Śląski
mBank
PKO Bank Polski
PZU

NAGRODA
ZA SPRAWOZDANIE
Tytułem „The O WYNAGRODZENIACH
Best of The
Best” wyCCC
różniane są
PKO Bank Polski
spółki, które
trzykrotnie
wygrywały
NAGRODA ZA RAPORT
konkurs
ZINTEGROWANY
i utrzymują
wysokie
PKN Orlen
standardy ra- PZU
portowania.
W tym roku
do tego groNAGRODA ZA NAJLEPSZY
na dołączyło RAPORT ESEF
PGNiG.
PKN Orlen
PKO Bank Polski

