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Milí přátelé, 
dovolte mi, prosím, abych vám vyjádřil vděčnost za vaši věrnou podporu a přízeň v roce 2014. 
Uvědomuji si, že s každým darem se nesmazatelně dotýkáte lidských životů na všech místech, 
kde Nehemia pracuje. 
Jen do Iráku a na Ukrajinu jsme díky vám mohli odeslat na pomoc válečným běžencům bezmála 
1,5 mil. korun. Tyto prostředky zachraňovaly lidské životy a pomáhaly lidem začít žít nový život. 

Děkujeme, že máme výsadu stát bok po boku v pomoci potřebným právě s vámi!
S úctou

Leoš Cásek 
ředitel NF Nehemia 

Děkujeme za Vaši věrnou podporu

2014

AFRIKA SEVERNÍ KOREA IZRAEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA 



Hlavní motto naší organizace: 
“Přinášíme změnu do lidských 
životů”
Počet zaměstnanců: 3 
Počet dobrovolníků: podle 
aktuální potřeby
Jsme nezisková organizace 
oficiálně registrovaná od roku 
1992.
Cílem NF Nehemia je přinášet 
změnu do lidských životů, 
pomáhat lidem v nouzi a 
reagovat na mimořádné 
události jako jsou povodně, 
katastrofy či válečné konflikty. 
Realizujeme dlouhodobé 
projekty ve více než 14 zemích 
světa a zde spolupracujeme    
s místními pracovníky, čímž se 
zvyšuje jejich efektivita a 
celková soudržnost. Nově také 

vysíláme pracovní týmy 
dobrovolníků. Český NF 
Nehemia je členem evropské 
organizace AVC a Nehemia.
Posláním NF Nehemia je 
podpora a realizace 
humanitární a duchovní 
pomoci lidem jiných kultur       
v zahraničí a v ČR.                    
K naplnění svého účelu 
nadační fond motivuje církev i 
jednotlivce a pomáhá jim vejít 
do příležitostí v uskutečňování 
pomoci lidem v nouzi. Chceme 
vidět národy proměněné 
křesťanskou láskou a 
praktickou pomocí.
Nadační fond Nehemia také 
čtvrtletně vydává časopis        
s názvem Nehemia Info          
v nákladu 1900 ks. Pravidelně 
v něm informujeme o stavu 
našich projektů, misijních 
potřebách a příležitostech.

O NF Nehemia

TANZANIE

UKRAJINA

PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO 
LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

SEVERNÍ KOREA

RUSKO
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ROK 2014

STÁLE DĚLÁME VŠE, CO JE V NAŠICH 
SILÁCH, ABYCHOM SPOLU S VÁMI 
PŘINESLI ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ. 
AŤ UŽ PROSTŘEDNICTVÍM PRAKTICKÉ 
POMOCI, FINANČNÍ POMOCI NEBO 
PŘINÁŠENÍM NADĚJE DO BUDOUCNOSTI. 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A VĚRNOST.





HUMANITÁRNÍ 
POMOC

NA SÝRII A IRÁK JSME POSLALI 
1 237 486 CZK

NA KAVKAZ 
250 575 CZK

HUMANITÁRNÍ 
POMOC

NA PROJEKT “PEKÁRNA”              
V SEVERNÍ KOREJI PRO 10 TISÍC 

DĚTÍ JSME POSLALI 
569 982 CZK

PODPORA DĚTÍ 
NA DÁLKU

ETIOPIE 
1 275 264 CZK

DĚTI TANZANIE - MASAJSKÁ STEP
96 580 CZK

DĚTSKÉ DOMOVY - UKRAJINA
603 970 CZK

MISI JNÍ 
PODPORA

MISIONÁŘI 
337 380 CZK

BIBLE PRO ČÍNU
189 805 CZK



HUMANITÁRNÍ PROJEKTY

• Irák – pomoc uprchlíkům ze severního Iráku
• Ukrajina – podpora dětských domovů na Ukrajině 
• Etiopie – podpora 200 dětí ve městě Koffele
• Etiopie – podpora 100 dětí ve městě Jimma
• Severní Korea – projekt “Pekárna” pro 10 tisíc dětí 
• Kavkaz – projekt „Kráva do každé rodiny“
• Lékařská pomoc dětem

MISIJNÍ PROJEKTY

• Misionáři
 - Václav Bednář – Ukrajina, Balkán
 - Jan Bihári – Slovensko
 - Misionářka mezi persky mluvícími v  
   Evropě
 - David Symon – Bosna a Hercegovina
• Bible pro Čínu 
• Perská Bible
• Podpora církví a pastorů v zahraničí
 - Ilja a Aňa – Jakutsko
 - Pavel Golub – Ukrajina
 - Konstantin Melnik – Ukrajina
 - Michail Balko – Ukrajina
 - Jiří Dohnal – Chorvatsko
 - Podpora evangelistů – Etiopie 

PROJEKTY PRAKTICKÉ POMOCI

• Tanzanie - stavba školy v Loltepes
• Etiopie - stavba školy v Jimmě
• Izrael - obnova lesů na Karmelu

OBECNÉ PROJEKTY

• Neurčené dary
• Správa projektů a provoz organizace
• Mzdy a dotace na mzdy
• Časopis Nehemia INFO

PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ



Děkujeme všem 
církvím, 
společenstvím, 
organizacím, 
jednotlivým dárcům 
i sponzorům za 
veškerou pomoc a 
důvěru, kterou jste 
do nás vložili.

Type to enter text

Nadační fond Nehemia 

Selská 29
73601 Havířov
tel.: 595 173 715
mobil: 739 584 117                                                                
e-mail: office@nehemia.cz         
web: www.nehemia.cz

Bankovní spojení:
Citfin, a.s., Praha,                            
č. účtu: 1057340/2060        

ČSOB Havířov,                                
č. účtu: 100113352/0300 

SPONZOŘI KONTAKTNÍ ÚDAJE

mailto:office@nehemia.cz
mailto:office@nehemia.cz
http://www.nehemia.cz
http://www.nehemia.cz










Příloha k  účetní závěrce k  31. 12. 2014

1. Název a sídlo účetní jednotky 
Nadační fond Nehemia
Selská 29/394, 736 01 Havířov - Bludovice
IČ.: 45215774
Datum vzniku: 17. března 1999
Zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 184.

2. Právní forma 
Nadační fond

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena
Účelem nadačního fondu je poskytovat pomoc lidem v nouzi ve smyslu smýšlení Ježíše Krista bez 
ohledu na to, ve které zemi osoby podporované nadačním fondem žijí, z jakých politických, 
ideologických nebo světonázorových důvodů jsou znevýhodňovány nebo pronásledovány.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky
Nejsou.

5. Statutární orgány

Správní rada:
Bohuslav Wojnar, předseda Správní rady 
Jaromír Bílý 
Petr Rattay 
Petr Bartoš 
Jasson Allen Morrison
Petr Ministr
Pavel Vimr 
Olga Moldanová 
Yvona Bubanová 

      Revizor
Aleš Cichý
Marie Krawiecová

Údaje o zřizovateli
      Apoštolská církev, Pod Červenkami 504, 735 43 Albrechtice

6. Vklady do vlastního jmění a uložení vlastního jmění
V průběhu roku 2014 nebyly provedeny žádné nové vklady do vlastního jmění v účetnictví. 
Vlastní jmění zapsané v nadačním rejstříku k  31. 12. 2014: 1 000 CZK.

7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím je kalendářní rok 2014.
Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2014.



8. Použité účetní metody
Dlouhodobý  majetek je oceněn dle příslušných předpisů a dle směrnice odepisován dle 
individuálních účetních plánů pro každý jednotlivý druh dlouhodobého majetku.
Zásoby účetní jednotka v  roce 2014 nepořizovala.
Rezervy účetní jednotka netvoří.
Kurzové přepočty byly v roce 2014 prováděny  podle aktuálního kurzu, za který byly tyto 
hodnoty nakoupeny. Zahraniční platby se odepisují z multiměnového účtu podle kurzu, za který 
byla měna zakoupena. Připsané úroky se přepočítávají aktuálním kurzem ČNB.

  
9. Způsob zpracování účetních záznamů

Účetnictví je zpracováno v účetním programu Kastner STEREO.

10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní doklady jsou archivovány v archivu účetní jednotky v  jejím sídle (bod 1.).

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 
      okamžikem sestavení účetní závěrky

Žádná taková událost nenastala.

13. Účasti v obchodních společnostech
      Žádné.

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období
      Žádné.

15. Informace o akciích a podílech
      Žádné.

16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
      Žádné

17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou splatností delší než 5 let
      Žádné. 

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou účetní jednotky
      Žádné.

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
      Žádné. 

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Nadační fond sleduje podrobné střediskové hospodaření na jednotlivé projekty a ostatní činnost, 
vše však spadá pod hlavní účel činnosti nadace dle bodu 3. 

21. Informace o zaměstnancích
      Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 5
      Osobní náklady celkem    93 540 CZK
      Mzdové náklady               79 504 CZK
      Ostatní sociální náklady                           14 031 CZK 
 



22. Odměny a funkční požitky statutárních orgánů
Činnost všech členů statutárních orgánů (správní a dozorčí rady) je dobrovolná, bez nároku na 
odměnu. 

 
23. Účasti členů správní a dozorčí  rady a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž 

účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy

      Žádné.

24. Jiná majetková plnění statutárním orgánům
      Žádná.

25. Vliv způsobu oceňování na výpočet zisku nebo ztráty
      Ocenění je prováděno v  zásadě dle skutečných nákladů pořízení – pořizovacích cen. 

26. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období 
Žádné nenastaly.

27. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku                   
      ztráty
      Není. 

28. Přehled přijatých darů
      Příspěvky (dary) přijaté: 7 117 035 CZK
  
29. Přehled poskytnutých darů
      Příspěvky (podpora) vydané: 5 525 016 CZK 
           
30. Přehled o veřejných sbírkách
      Žádné.

31. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření účetní jednotky  za rok 2014 ve výši -3 129,16 CZK byl převeden 
v souladu se směrnicí účetní jednotky na účty jednotlivých fondů (účet 913).

32.  Plnění kritéria nákladů pro správu nadačního fondu
Kritérium pro náklady na správu nadace – max. 35% z poskytnutých nadačních příspěvků – 
bylo splněno.

33. Okamžik sestavení účetní závěrky
      Dne 31. 12. 2014. 
 

V Havířově dne 30. 1. 2015

       Leoš Cásek, DiS.
       výkonný ředitel


