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Úvodní slovo

Milí přátelé,!
právě se k vám dostává zpráva N.f.Nehemia o hospodaření za rok 2012.!
Dovolte mi, abych vám všem touto cestou znovu vyjádřil velkou vděčnost 
za vaši vytrvalou a věrnou podporu, bez které bychom nikdy nemohli 
přinášet změnu do lidských životů v takové míře jak je tomu dnes. Mám 
naději, že i v nadcházejících letech budeme nadále společně měnit životy 
mnoha potřebných.  !
!
S díky a úctou!
Leoš Cásek,!
ředitel N.f.Nehemia !

!



HUMANITÁRNÍ PROJEKTY 
- Lékařská pomoc dětem 

- Kavkaz - kráva do každé rodiny 

- Ukrajina - dětské domovy

- Děti Etiopie - Kofele

- Děti Tanzanie - Masajové

- Děti Etiopie - Jimma

- Severní Korea - pekárna


MISIONÁŘI 
- Ukrajina, Balkán - Václav Bednář

-ČR (cizinci) - “Ondřej”

- Slovensko - Jan Bihári 

- Persie

- Austrálie - Thomas a Marcela


PROJEKTY PRAKTICKÉ ČINNOSTI 
- Chorvatsko - misijní chata

- Tanzanie Lolttepes - stavba školy

- Etiopie - domy malomocných 

- Izrael - obnova lesů na Karmelu


PODPORA NÁRODNÍCH CÍRKVÍ A 
PASTORŮ  

- Ukrajina - Pavel Golub

- Ukrajina - Michail Balko

- Ukrajina - Konstantin Melnik 

-Černá Hora - Pavel Lešťan

- Etiopie - evangelisté TFM

-Čína - Bible pro Čínu


SPRÁVA PROJEKTŮ A PROVOZ 
ORGANIZACE 

- Neurčené dary 

- Správa a podpora projektů 

- Provoz kanceláře 

- Mzdy a dotace na mzdy (obecně)

- Mzda David Říman 

- Mzda Leoš Cásek 

- Mzda Danuše Bednářová 


PROJEKTY SERVISNÍ PODPORY  
-Časopis Nehemia Info 

- Publikace a překlady knih o misii


Projekty v roce 2012!



Správní rada NF Nehemia

Bohuslav Wojnar,

předseda SR NFN

Pavel Vimr Jaromír Bílý 

Yvona Bubanová Olga Moldanová Petr Rattay

Petr Ministr Pavel Bartoš Jason Morrison
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Příloha k účetní závěrce 
k 31. 12. 2012 !

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2012 a končící dnem 31. prosince 2012. 

Obsah přílohy 
Obecné údaje 
1. Popis účetní jednotky 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování !
1. Způsob ocenění majetku 
2.  Odpisování 
3  Přepočet cizích měn na českou měnu 
4.    Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 
5. Významné události po datu účetní závěrky 
6. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

6.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 
6.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 

4. Fondy 
1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 

5. Pohledávky a závazky 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 

Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky  
Název firmy : Nadační fond Nehemia  
Sídlo:   Selská 29/394, 736 01 Havířov Bludovice        !
!!
Datum vzniku společnosti:    5.3.1992  
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  

!!!!
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 
Statutárním orgánem je správní rada.  !

1) Bohuslav	  Wojnar	  -‐	  	  předseda	  správní	  rady	  	  
2) Jaromír	  Bílý	  	  -‐	  člen	  správní	  rady	  
3) Petr	  RaAay	  -‐	  člen	  správní	  rady	  
4) Petr	  Bartoš	  -‐	  člen	  správní	  rady	  
5) Jasson	  Allen	  Morrison	  -‐	  člen	  správní	  rady	  
6) Petr	  Ministr	  -‐	  člen	  správní	  rady	  
7) Pavel	  Vimr	  	  -‐	  člen	  správní	  rady	  
8) Olga	  Moldanová	  	  -‐	  člen	  správní	  rady	  
9) Yvona	  Bubanová	  -‐	  člen	  správní	  rady	  

Revizoři – Aleš Cichý, Marie Krawiecová !
Ve sledovaném období došlo ke změnám na pozicích statutárních zástupců. !
Nadační fond Nehemia nemá vlastní zaměstnance. Zřizovatel Nadačního fondu Nehemia Apoštolská církev se sídlem Pod 
Červenkami 504, Albrechtice u Českého Těšína zajišťuje chod nadace kmenovými  zaměstnanci. Zaměstnanci jsou 
pověřeni vedením nadace a veškerých činností spojených s administrativními úkony pro plynulé zajištění fungování nadace. 
Zřizovatel fakturuje nadaci část nákladů na mzdové náklady.  

Právní forma: Nadační fond IČO:  45215774 

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku)
změna členů správní rady 14.12.2012

!

 



Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  

1. Odpisování  
a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interních směrnicích tak, že 
za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů,  účetní a daňové odpisy se rovnají. !
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární 
      

2. Přepočet cizích měn na českou měnu  
a) Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 
- aktuální denní kurz vyhlášený ČNB, doklad o výměně valut 

3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou !
a) Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. !!!!

!
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Střediska výnosy 2012

1000 - Humanitární projekty 634 489,60

1200 - Děti v nouzi 1 849 483,58

2000 - Misionáři 558 664,07

4000 - Krátkodobá misie 32 242,56

5000 - Podpora národních církví 1 142 903,71

7300 - Fond náhlé pomoci 287 400,68

6000 - Správa projektů 971 267,30

Celkem 5 476 451,50

!

Střediska náklady 2012

1000 Humanitární projekty 500 612,90

1200 Děti v nouzi 1 182 519,45

2000 Misionáři 637 663,00

4000 Krátkodobá misie 37 237,00

5000 Podpora národních církví 1 289 275,25

7300 Fond náhlé pomoci 181 907,80

6000 Správa projektů - náklady kancelář 812 115,05

6000 Správa projektů - podpora projektů 174 584,35

Celkem 4 815 914,80

!

Celkový příjem 5 476 451,5 100 %

Celkový výdej na provoz NFN 986 699,4 18,02 %

Provozní náklady na kancelář NFN 812 115,05 14,83 %

Provozní náklady na projekty 174 584,35 3,19 %

Dary na provoz 139 464,03

Čistý výdej na provoz kanceláře NFN 498 066,67 9,09 %



Revizní	  zpráva	  z	  kontroly	  účetnictví	  	  !
Nadační	  fond	  Nehemia,	  Selská	  29,	  Havířov,	  IČ:	  45215774	  

za	  rok	  2012	  !
Revizní	  komise:	  	   Ing.	  Aleš	  Cichy	  
	   	   	   Marie	  Krawiecová	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Přítomní:	   	   Dana	  Bednářová	  –	  účetní	  	  
	   	   	   Leoš	  Cásek,	  DiS	  -‐	  ředitel	  
	   	   	   	  	  

Za	   vedení	   účetnictví,	   sestavení	   účetní	   závěrky	   a	   za	   zpracování	   výroční	   zprávy	   nadačního	   fondu,	   včetně	  
řádného	   doložení	   majetku	   a	   závazků	   účetní	   jednotky,	   provedenou	   inventarizaci,	   odpovídá	   v	   souladu	   se	   zněním	  
zákona	  o	  účetnictví	  správní	  rada	  nadačního	  fondu.	  !

Nadační	   fond	   Nehemia	   vede	   účetnictví	   v	   souladu	   se	   zákonem	   č.	   563/1991	   Sb.,	   o	   účetnictví,	   vyhláškou	  
504/2002,	   zákonem	   č.	   227/1997	   Sb.,	   o	   nadacích	   a	   nadačních	   fondech	   a	   Českými	   účetními	   standardy	   pro	   účetní	  
jednotky,	  u	  kterých	  hlavním	  předmětem	  činnosj	  není	  podnikání,	  č.	  401	  –	  414.	  !

Účetnictví	  je	  vedeno	  na	  PC	  v	  programu	  Stereo	  od	  firmy	  Kastner	  somware	  s.r.o,	  Kostelec	  na	  Hané.	  !
Dne	  18.	  dubna	  2013	  byla	  provedena	  kontrola:	  !
Kontrola	  ročních	  výkazů:	   	   	   	  
-‐	  rozvaha,	  výsledovka	  !
	  	   	   	   	   k	  	  31.12.2012	   	   	  	  	  	  	  k	  1.1.2013	  
Akjva:	   	   	   	   3.322.351,54	   	   3.322.351,54	   	   	   	   	  
Pasíva:	   	   	   	   2.661.814,84	   	   3.322.351,54	   	   	  
Hospodářský	  výsledek:	   	  	  	  	  660.536,70	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,00	  !
Rozvahy,	  výsledovky	  a	  jejich	  návaznosj	  byly	  shledány	  správné.	  Hospodářský	  výsledek	  v	  roce	  2012	  byl	  zisk	  ve	  výši	  

660.536,70-‐	  Kč.	  !
Kontrola	  pokladen:	  !
-‐	  dokladová	  řada	  P1H	  –	  hlavní	  pokladna,	  čísla	  001	  –	  305,	  kontrolovány	  doklady	  č.	  090	  -‐120,	  250-‐280,	  všechny	  

náležitosj	  dokladů,	  jejich	  věcná	  správnost	  a	  zaúčtování,	  vedení	  dokladů	  i	  účtování	  bylo	  shledáno	  správné.	  !
-dokladová	  řada	  P1C	  –	  ceniny,	  čísla	  0001-‐0007.  
Kontrola	  bankovních	  účtů:	  !

Nadační	  fond	  disponuje	  jedním	  běžným	  bankovním	  účtem,	  založeným	  u	  ČSOB	  -‐	  č.	  ú.	  	  
100	  113	  352	  /	  0300	  a	  jedním	  spořícím	  bankovním	  účtem,	  založeným	  u	  ČSOB	  –	  č.	  ú.	  241	  960432/0300.	  Dokladová	  

řada	  B1U	  –	  čísla	  B1	  –	  B299.	  Dokladová	  řada	  B2U	  –	  čísla	  001-‐012.	  Nehemia	  využívá	  internetové	  bankovnictví,	  
způsob	  zaúčtování	  a	  pohyby	  na	  účtech	  byly	  shledány	  bez	  závad.	  !

Kontrola	  přijatých	  faktur:	  !
-‐	  evidence	  přijatých	  faktur	  –	  dokladová	  řada	  F1P,	  čísla	  0001	  –	  0083.	  Byly	  namátkově	  kontrolovány	  faktury	  č.	  

0020-‐0030,	  0065-‐0075.	  
Faktury	  jsou	  opatřeny	  likvidačními	  listy,	  věcná	  správnost	  a	  zaúčtování	  jsou	  v	  pořádku.	  !

!

 



!
Kontrola	  vydaných	  faktur:	  !

-‐	  evidence	  vydaných	  faktur	  –	  dokladová	  řada	  F1V,	  čísla	  0001-‐0004.	  !
Kontrola	  interních	  dokladů:	  !
-‐	  dokladová	  řada	  MU	  –	  č.	  MU0001-‐MU0006-‐	  věcná	  správnost	  a	  zaúčtování	  jsou	  v	  pořádku,	  

-‐	  dokladová	  řada	  –	  u0001	  –	  u0007	  -‐	  věcná	  správnost	  a	  zaúčtování	  jsou	  v	  pořádku.	  

!!!

 

  

Dárci a sponzoři NF Nehemia 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, církvím, firmám a jednotlivcům za podporu. V neposlední řadě děkujeme i za 
důvěru, kterou jste do nás vložili!!



Nadační fond Nehemia!!!!!!
 

 

Sídlo:  
Nadační fond Nehemia 
Selská 29 
73601 Havířov 

tel.: 595 173 715 
mobil: 739 584 117  
e-mail: office@nehemia.cz 

http://www.nehemia.cz

Bankovní spojení:  
Citfin, a.s., Praha číslo účtu: 1057340/2060 (Česká republika)  
IBAN: CZ7320600000000001057340 (multiměnový účet)  
BIC: CITFCZPP



www.nehemia.cz


