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The Best Annual Report 2019
Uroczysta
gala, podczas
której nagrodzone firmy
odebrały
pamiątkowe
statuetki,
odbyła się na
GPW.

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

Patronat „PARKIETU”

Najlepsze raporty
roczne nagrodzone
Po raz 14. 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 2018 rok. 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 PGNiG. W tej edycji konkursu grupa zdobyła
pierwszą nagrodę główną w kategorii przedsiębiorstw oraz
dwa wyróżnienia. Drugą i trzecią nagrodę główną w tej w
kategorii otrzymały PGE i Ciech. – Awans z drugiego miejsca
na pierwsze, w stosunku do ubiegłorocznej edycji konkursu,
to potwierdzenie naszego nieustannego zaangażowania na
rzecz transparentnej komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami. Coraz więcej spółek dąży do udoskonalenia swojego
systemu sprawozdawczości finansowej i konkurencja w tym
zakresie rośnie z roku na rok – podkreślił Michał Pietrzyk,
wiceprezes zarządu PGNiG ds. finansowych.
W kategorii banków i instytucji finansowych najwyżej
została oceniona sprawozdawczość finansowa Santander
Bank Polska. Nagrody druga i trzecia trafiły do BNP Paribas
Bank Polska i Banku Pekao.
Czołówka firm mogących się pochwalić najwyższą jakością
sprawozdań od lat utrzymuje formę. Siedem z nich zostało
wyróżnionych tytułem „The Best of fhe Best”, przyznawanym
podmiotom, które co najmniej trzykrotnie zdobyły najwyższy
laur w konkursie. W tym gronie znalazły się PKN Orlen, Tauron, KGHM, PZU, PKO BP, mBank i ING Bank Śląski.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Sali Notowań GPW i przyciągnęła liczne grono osób odpowiających
za sprawozdawczość w spółkach, reprezentujących firmy
audytorskie i rynek kapitałowy. Gazety Giełdy i Inwestorów
JMYS
„Parkiet” była patronem medialnym konkursu.

Laureaci konkursu
„The Best Annual
Report 2019”
Nagrody główne
dla najlepszych
raportów rocznych
w kategorii przedsiębiorstw:
I nagroda – PGNIG
II nagroda – PGE
III nagroda – CIECH
w kategorii banków
i instytucji finansowych:
I nagroda – SANTANDER
BANK POLSKA
II nagroda – BNP PARIBAS
BANK POLSKA
III nagroda – BANK PEKAO

Nagrodę główną wśród przedsiębiorstw zdobyło PGNiG, druga i trzecia nagroda przypadły PGE i Ciechowi.

Nagrody
„The Best of the Best”
KGHM POLSKA MIEDŹ
PKN ORLEN
TAURON POLSKA ENERGIA
ING BANK ŚLĄSKI
MBANK
PKO BANK POLSKI
PZU
Nagrody
za raport online
w kategorii przedsiębiorstw:

PGE
w kategorii banków
i instytucji finansowych:

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

PZU
Nagrody za raport
zintegrowany
I nagroda – TAURON POLSKA
ENERGIA
II nagroda – PKN ORLEN
III nagroda – PGE
Nagroda główna dla
najlepszego raportu
rocznego spółki
z NewConnect

Nagrodę główną za najlepszy raport roczny wśród spółek z
rynku New Connect otrzymała Stopklatka.

Nagrody The Best of The Best mogą otrzymać trzykrotni zwycięzcy konkursu. W tym
gronie znalazły się PKN Orlen, Tauron, KGHM, PZU, PKO BP, mBank i ING Bank Śląski.
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