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Uroczysta
gala, podczas
której nagrodzone
firmy odebrały
pamiątkowe
statuetki,
odbyła się na
GPW.

Małgorzata
Gula, prezes
Instytut Rachunkowości
i Podatków,
organizatora
konkursu.

Wydarzenia › Rozdanie nagród The Best Annual Report 2016.

Nagrodę główną wśród przedsiębiorstw zdobyło PGNiG, wyprzedzając Lotos i PGE.

FOT. R. GARDZINSKI (5)

Pierwsza nagroda główna w kategorii banków i instytucji finansowych trafiła do ING
Banku Śląskiego, który wyprzedził PZU oraz Bank Pocztowy.

Nagrody w kategorii „The Best of the Best”, które mogą otrzymać trzykrotni zwycięzcy
konkursu, trafiły do PKN Orlen, Tauronu, KGHM, PKO BP oraz mBanku.

Spółki
z najlepszymi
raportami
Po raz 12. Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił podczas uroczystej gali na Giełdzie
Papierów Wartościowych wyniki konkursu
The Best Annual Report, tym razem za rok
2016. Konkurs jest przedsięwzięciem służącym
kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, a przez to
zwiększającym bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce.
– Raport roczny za 2016 r. jest dla nas szczególnie istotny. Ta nagroda to uznanie dla kilkumiesięcznej pracy, która poprzedzona była
wieloma dyskusjami i analizami, co zrobić, aby
nasze raporty były jeszcze lepsze i stały na najwyższym poziomie. Konsekwentnie odchodzimy
od stereotypowego traktowania raportu jako
ciężaru wynikającego z obowiązków informacyjnych. Dla nas to narzędzie współpracy i budowania relacji z klientami, mediami i inwestorami
– mówił Michał Pietrzyk, wiceprezes zarządu ds.
finansowych PGNiG. Miał szczególne powody do
zadowolenia, bo właśnie jego spółka została uhonorowana pierwszą nagrodą główną w kategorii
przedsiębiorstw.
Czołówka firm mogących się pochwalić najwyższą jakością sprawozdań od lat utrzymuje
formę, stąd na wysokich miejscach nie zabrakło
uczestników z poprzednich lat. Poziom raportów
jednak z roku na rok rośnie. – W raporcie zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające
się pytania profesjonalnych inwestorów, z
którymi spotykamy się cyklicznie, odbywając
około 200 spotkań w ciągu roku. Jednocześnie

nasze raportowanie idzie o krok dalej – nie tylko ujmuje dane finansowe, ale też prezentuje
społeczny, środowiskowy i ekonomiczny wpływ
naszej grupy na otoczenie, w którym działamy.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że zrozumienie
specyfiki branży, regulacji i otoczenia naszej
działalności wymaga czasu i pogłębionych analiz,
jednak wychodzimy temu wyzwaniu naprzeciw
i prezentujemy w naszym raporcie dane w bardzo przystępnej dla każdego czytelnika formule
– wyjaśnił Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu
ds. finansowych Polskiej Grupy Energetycznej.
Takie podejście zaowocowało trzecią nagrodą
w kategorii przedsiębiorstw i jednym wyróżnieniem w tej edycji konkursu.
Celem konkursu jest promowanie raportów
rocznych o największej wartości użytkowej dla
akcjonariuszy i inwestorów. Mogą w nim brać
udział zarówno spółki z rynku regulowanego, jak
i z rynku 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.
Partnerami konkursu byli PKO TFI, PZU,
Anwil, mFinanse, Deloitte, Mazars Audyt,
KPMG, PwC Polska, S&P Global Ratings, Codec
Systems. „Parkiet” był patronem medialnym
JIM
konkursu.

Laureaci XII edycji konkursu The Best Annual Report
NAGRODY GŁÓWNE
Nagrody główne w kategorii „Przedsiębiorstwa”
I nagroda – PGING
II nagroda – GRUPA LOTOS
III nagroda – PGE
Nagrody główne w kategorii „Banki i instytucje finansowe”
I nagroda – ING BANK ŚLĄSKI
II nagroda – PZU
III nagroda – BANK POCZTOWY
NAGRODY THE BEST OF THE BEST
PKN ORLEN, TAURON, KGHM POLSKA MIEDŹ, PKO BP, mBank
NAGRODY SPECJALNE
Nagroda za raport roczny online w kategorii

„Przedsiębiorstwa” – PKN ORLEN
I Nagroda za najlepszy raport zintegrowany – TAURON
II Nagroda za raport zintegrowany – PKN ORLEN
III Nagroda za raport zintegrowany – ORANGE POLSKA
WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności
w kategorii „Przedsiębiorstwa” – JSW
Wyróżnienia za najlepsze sprawozdanie z działalności
w kategorii „Banki i instytucje finansowe” – PKO BP
Wyróżnienia za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR
w kategorii „Przedsiębiorstwa” – GRUPA LOTOS
Wyróżnienia za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR
w kategorii „Banki i instytucje finansowe”
– BANK ZACHODNI WBK

Wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego w kategorii „Przedsiębiorstwa" – GRUPA AZOTY, PGING
Wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową raportu
rocznego w kategorii „Banki i instytucje finansowe” – PZU
Wyróżnienie za raport roczny on-line – IMS
Wyróżnienie za raport roczny w internecie w kategorii
„Banki i instytucje finansowe” – BANK MILLENNIUM
Laureaci V edycji konkursu „The Best Annual Report”
dla rynku NewConnect
I nagroda główna – LUG
Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności
– ORGANIC FARMA ZDROWIA
Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe
– STOPKLATKA

