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Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków, organizatora konkursu The Best Annual Report.

Najlepsze
raporty roczne
nagrodzone
Po raz 13. Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił podczas uroczystej gali na Giełdzie
Papierów Wartościowych wyniki konkursu The
Best Annual Report. Tym razem pod lupę wzięto
raporty firm za 2017 rok.
– Z roku na rok liczba spółek biorących udział
w konkursie wzrasta. Szacujemy, że w ciągu 13
lat kapituła konkursu zweryfikowała raporty
roczne ponad 350 spółek – podkreśliła Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości
i Podatków. Organizatorzy konkursu podkreślają znaczenie dobrze przygotowanych raportów rocznych. Ich przełożenie na możliwość
podejmowania decyzji inwestycyjnych zwiększa
bezpieczeństwo rynku kapitałowego.
Dla wielu giełdowych firm wzorem pod tym
względem może być PZU. W tej edycji konkursu
grupa zdobyła pierwszą nagrodę główną w kategorii banków i instytucji finansowych oraz trzy
wyróżnienia. Drugą i trzecią nagrodę główną w
tej w kategorii otrzymały Bank Pocztowy i Santander Bank Polska.
– Grupa PZU jest największą instytucją
finansową w regionie, która posiada i konsoliduje w sprawozdaniu finansowym wiele spółek,
w tym dwa duże banki. Z tego powodu sam proces przygotowania raportu, jaki i jego finalny
kształt są dość skomplikowane – skomentował
Tomasz Kulik, członek zarządu PZU.

W kategorii przedsiębiorstw najwyżej została
oceniona sprawozdawczość finansowa PGE
Polskiej Grupy Energetycznej. Nagrody druga i
trzecia trafiły do PGNiG i JSW. PGE otrzymała
też jedną z nagród za raport zintegrowany. –
Od wielu lat wyznaczamy wysokie standardy
w zakresie relacji z inwestorami i samego raportowania. Po wyróżnieniu naszego sprawozdania
zarządu i sprawozdania finansowego przyszedł
czas na raportowanie zintegrowane – podkreślił
Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE ds.
finansowych.
Czołówka firm mogących się pochwalić najwyższą jakością sprawozdań od lat utrzymuje
formę. Sześć spółek zostało wyróżnionych tytułem The Best of fhe Best, przyznawanym
podmiotom, które co najmniej trzykrotnie
zdobyły najwyższe wyróżnienie w konkursie.
W tym gronie znalazły się PKN Orlen, Tauron,
KGHM, PKO BP, mBank i ING Bank Śląski.
Celem konkursu jest promowanie raportów
rocznych o największej wartości użytkowej dla
akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział
spółki z rynku regulowanego, jak i z NewConnect.
Partnerami tegorocznej edycji byli DM PKO
BP, Asseco, Audi, mFinanse, Mazars Audyt,
KPMG, S&P Global Ratings, Codec Systems.
„Parkiet” i „Rzeczpospolita” są patronem meJIM
dialnym konkursu.

Pierwsza nagroda główna w kategorii banków i instytucji finansowych trafiła do
PZU. Na podium znalazły się też Bank Pocztowy i Santander Bank Polska.

Nagrodę główną wśród przedsiębiorstw zdobyła PGE, wyprzedzając PGNiG i JSW.
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Wydarzenia › Uroczysta gala The Best Annual Report 2017.

Nagrody The Best of the Best mogą otrzymać trzykrotni zwycięzcy konkursu.
Trafiły do PKN Orlen, Tauronu, KGHM, PKO BP, mBanku i ING Banku Śląskiego.

Laureaci XIII edycji konkursu „The Best Annual Report”
Nagrody główne
w kategorii przedsiębiorstw:
¶ I nagroda – PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA
¶ II nagroda – PGNIG
¶ III nagroda – JSW
w kategorii banków i instytucji
finansowych:
¶ I nagroda – PZU
¶ II nagroda – BANK POCZTOWY
¶ III nagroda – SANTANDER BANK POLSKA
Nagrody „The Best of the Best”
¶ PKN ORLEN
¶ TAURON POLSKA ENERGIA
¶ KGHM POLSKA MIEDŹ
¶ PKO BANK POLSKI
¶ MBANK

¶ ING BANK ŚLĄSKI

Wyróżnienia
¶ za najlepsze sprawozdanie z działalności w kategorii przedsiębiorstw
– CIECH
¶ za najlepsze sprawozdanie
z działalności w kategorii banków
i instytucji finansowych – PZU
¶ za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR
w kategorii przedsiębiorstw – PGNIG
¶ za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR
w kategorii banków i instytucji
finansowych – PZU
¶ wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za najlepsze sprawozdanie
finansowe w sWIG80 – PHN
¶ za najlepszą wartość użytkową

raportu rocznego w kategorii
przedsiębiorstw – ORANGE POLSKA
¶ za najlepszą wartość użytkową
raportu rocznego w kategorii banków
i instytucji finansowych
– SANTANDER BANK POLSKA
¶ za raport roczny online w kategorii
przedsiębiorstw – KGHM POLSKA MIEDŹ
¶ za raport roczny w internecie
w kategorii banków i instytucji
finansowych – ING BANK ŚLĄSKI
¶ wyróżnienie ZMiD za największy
progres w raportowaniu
marketingowym – ELEKTROBUDOWA
Nagrody specjalne
¶ za raport roczny online w kategorii
przedsiębiorstw – PKN ORLEN

¶ za raport roczny online w kategorii

banków i instytucji finansowych – PZU
¶ I Nagroda specjalna za raport zinte-

growany – TAURON POLSKA ENERGIA
¶ II Nagroda specjalna za raport

zintegrowany – PKN ORLEN
¶ III Nagroda specjalna za raport

zintegrowany – PGE POLSKA GRUPA
ENERGETYCZNA
Laureaci V edycji konkursu
„The Best Annual Report”
dla rynku NewConnect
¶ I nagroda główna – PHOTON ENERGY
¶ wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe – STOPKLATKA
¶ wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności – PRYMUS

