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REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU 

„THE BEST ANNUAL REPORT” 
(rynek regulowany) 

 
IDEA KONKURSU  

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raport ów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi 

wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem nadrzędnym 

konkursu jest promowanie spółek  przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR z punktu 

widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. 

ADRESACI KONKURSU 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR, których akcje 
sa notowane na rynku regulowanym. Są to spółki giełdowe (polskie i zagraniczne) objęte od 1 stycznia 2005 r. obowiązkiem 

przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF/MSR, lub sporządzające takie sprawozdanie dobrowolnie . 
 

PRZEDMIOT KONKURSU  

Spółka publiczna zgłasza do konkursu:  

• raport roczny przesyłany do KNF (w wersji pdf) , podając link do tego raportu! 

• raport roczny online (finansowy interaktywny lub zintegrowany) jeśli jest, z bezpośrednim linkiem! 

• oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, podając link do  sprawozdania z działalności, w którym to oświadczenie 

się znajduje! 
 

RAPORT ROCZNY PRZESYŁANY DO KNF POWINIEN ZAWIERAĆ: 

Wszystkie elementy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zmianami. 

RAPORT ROCZNY W INTERNECIE POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 

1. Dane o spółce, podmiotach zależnych, dane kontaktowe IR 

2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego (Bilans, RZIS, RPP, ZZwK) 

3. Szczegółowe noty do sprawozdania finansowego 

4. Dostępność informacji o przyszłości z uwzględnieniem czynników ryzyka (strategia, prognozy) 

5. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

6. Inne raporty (np. CSR itp.) 

7. Informacje z raportu rocznego zaprezentowane w formacie przetwarzalnym (CSV, MS Excel, XML, XBRL) 

8. Wyszukiwarkę informacji 

 
SKŁAD KAPITUŁY  

W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele: Deloitte, KPMG , PwC, Mazars, Misters Audytor, ZMID, CDM Pekao S.A., IPOPEMA, NBS 

Communications, Martis Consuting sp. z o.o., Dantera Relacji Inwestorskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  SGH, 

Uniwersytetu Łódzkiego , DGP, Pulsu Biznesu, Rzeczpospolitej, Parkietu, a także niezależni eksperci. 

KRYTERIA OCENY  

Łącznie raport roczny może otrzymać 100 punktów. 

 

Kapituła Konkursu pracuje w 4 zespołach eksperckich, które oceniają: 
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• sprawozdanie z działalności - 30 punktów (z raportu przesłanego do KNF) 

• zastosowanie MSSF/MSR - 40 punktów (skonsolidowane spr. finansowe z raportu przesłanego do KNF) 

• oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego  – 30 punktów (oceniane jest oświadczenie, stanowiące wyodrębnioną część 

sprawozdania z działalności dostępnego pod wskazanym linkiem) 

• raport roczny online (finansowy) – 30 punktów (oceniany jest raport roczny tylko w wersji interaktywnej, dostępny pod wskazanym linkiem) 

• raport zintegrowany – 30 punktów (oceniany jest raport roczny, dostępny pod wskazanym linkiem) 

 

Uwaga: nagrody główne są przyznawana na podstawie sumy punków wynikającej z pracy zespołów oceniających sprawozdanie z działalności, 

zastosowanie MSSF/MSR oraz za oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. Zbiorcze arkusze ocen są poddawane procesowi normalizacji 

wg odrębnej metodologii. 

 

NAGRODY GŁÓWNE I WYRÓŻNIENIA  

Kapituła konkursu wyłania laureatów (nagród głównych) w 2 kategoriach:  

• przedsiębiorstwa  

• banki i instytucje finansowe 

 

przyznaje nagrody specjalne za:  

• najlepszy raport zintegrowany 

• najlepszy raport roczny online 

 

oraz wyróżnienia za: 

 

• najlepsze sprawozdanie z działalności  

• najlepsze zastosowanie MSSF/MSR 

• najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

• najlepszy zintegrowany raport roczny 

• najlepszy raport online 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD  

Ogłoszenie wyników konkursu „The Best Annual Report 2019” nastąpi 15 października 2020r. podczas Gali Finałowej.  

 

WYNIKI KONKURSU  

Opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu www.irip.pl,  na łamach Rzeczpospolitej, Parkietu oraz  

za pośrednictwem współpracujących przy o rganizacji konkursu prasy, telewizji i portali internetowych.  

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

Zgłoszenie uczestnictwa jest dobrowolne, nieodpłatne i polega na przesłaniu ankiety zgłoszeniowej do biura organizacji konkursu  

(w załączeniu).  

 

TERMINARZ 

• zgłoszenia raportów rocznych do 15 sierpnia 2020 roku.  

• zgłoszenia „Raportów Rocznych w online/zintegrowanych” do 31 sierpnia 2020 roku. 
• Gala Finałowa – 15.10.2020 r. godz. 18:00 

 

http://www.irip.pl/

