Standardy zpracování výročních zpráv pro Hodnocení
spolehlivosti veřejně prospěšných organizací
Pro všechny oblasti platí, že organizace ve své výroční zprávě zmíní a okomentuje veškeré
významné události, ke kterým došlo v souvislosti s její činností a fungováním v daném roce.
Zvláštní pozornost věnuje výroční zpráva významným změnám, které nastaly v jednotlivých
oblastech oproti minulým letům. Všechny takové změny je nutné podrobně a srozumitelně
zdůvodnit.

1. Obecné informace







Rok vzniku a stručné shrnutí historie organizace
Zakladatelé organizace
Poslání, vize a cíle
Regionální působnost organizace
Členství v asociacích, sítích, spolupracující instituce

2. Organizační struktura a zaměstnanci









Orgány neziskové organizace, jejich působnost, pravomoci, odpovědnost, periodicita
zasedání
Personální složení jednotlivých orgánů
U spolků počet členů (při malém počtu případně vyjmenovat)
Management – struktura pravomoci, personální obsazení
Tým organizace – složení, úvazky
Externí spolupracovníci – činnosti, objem činností
Dobrovolníci – počty, objem práce

3. Činnost organizace v daném roce





Činnosti
Nabídka produktů
Realizované a probíhající projekty
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4. Fundraising






Informace o veřejných sbírkách
Informace o dalších fundraisingových aktivitách organizace
Ukázky fundraisingových materiálů
Seznam významných dárců (včetně výše podpory)*

5. Finanční zpráva










Účetní závěrka
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva auditora
Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci
Přehled přijatých darů, dotací a dalších příspěvků nad 10. 000 Kč, včetně uvední osob,
které dar či příspěvek poskytly*
Přehled poskytnutých darů a dalších příspěvků nad 10.000 Kč, včetně uvedení jejich
příjemců
Výše nadačního jmění, částka výnosů z nadačního jmění a způsob jejich využití**

Doporučení:
Hlavní finanční ukazatele je kvůli srovnání vhodné doplnit o údaje ze dvou předcházejících let.
Pokud se významně liší, měl by být přidán komentář, který tuto skutečnost vysvětluje. Účelem
je zachycení vývoje organizace.
Organizace dbá na to, aby jednotlivé součásti finanční zprávy byly zpracovány ve formě
vhodné pro informování třetích stran.

* Pokud o to dárce výslovně požádá, musí být jeho anonymita zachována.
** Týká se pouze nadací
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