NADACE
DŘEVO
PRO
ŽIVOT

Výroční zpráva 2014

Poslání: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho
každodenního života.

Navštivte naše webové stránky:
www.DrevoProZivot.cz
www.DrevenaStavbaRoku.eu
www.MeziStromy.cz
Navštivte naše facebookové stránky:
www.facebook.com/DrevoProZivot
www.facebook.com/StavbySVuniDreva
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2014

O NADACI DŘEVO PRO ŽIVOT
Založením Nadace dřevo pro život zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za
ekologickou stabilitu české krajiny a podporu sociálního a ekonomického rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech.
Krásné lesy a z nich kvalitní dřevo jsou dědictvím práce našich předků. Je nezbytné pokračovat ve využívání lesního bohatství šetrným způsobem. Lesní hospodářství ohleduplné k přírodě nejen zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale i krásu
české krajiny.
Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání
dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně
i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílné součásti vývoje člověka.
Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život vede přes spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných
vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy.

POSLÁNÍ NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Posláním Nadace dřevo pro život je podporovat dřevo jako obnovitelnou surovinu. Formou osvěty české veřejnosti Nadace pomáhá posilovat zodpovědný
přístup k životnímu prostředí.
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Oblasti zájmu Nadace dřevo pro život jsou:
• podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny
• humanitární a sociální činnost
• podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu

Charakter nadačních projektů:
•
•
•
•
•
•
•
•

vzájemná propojenost, synergické efekty
působnost jak na regionální, tak na celostátní úrovni
spojení vždy vícera partnerů
podpora ze strany státních institucí
účast privátního i veřejného sektoru
posilování lokálních vazeb
důsledná medializace
hodnotící zpětná vazba

Nadace naplňuje své poslání prostřednictvím obecně prospěšných projektů,
na něž sdružuje finanční prostředky a které realizuje ve spolupráci se svými
partnery.
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Záměrem aktivit Nadace je ukazovat dřevo jako jedinou významnou obnovitelnou surovinu v České republice. Vysvětlovat, že využíváním dřeva podporujeme
trvale udržitelný růst životní úrovně spolu s ochranou přírody.
Zdůrazňujeme význam odbornosti lesníků při aplikaci trvale udržitelného způsobu hospodaření v českých lesích a nutnost podpory zpracování dřeva v ČR
s důrazem na výrobky ze dřeva s vysokou mírou přidané hodnoty. Vysvětlujeme, že tím zásadním způsobem ovlivňujeme:
• zaměstnanost, zejména na venkově
• vyšší příjmy do státního rozpočtu
• snížení exportu surového dříví a řeziva z ČR
• zejména malé a střední podnikání v oblastech s vysokým procentem
nezaměstnanosti
• úsporu vody a energií
• trvale udržitelný rozvoj životní úrovně i podnikání.

Cílové skupiny našich projektů:
•
•
•
•

široká veřejnost
žáci a studenti všech úrovní vzdělávacího systému a jejich učitelé
státní správa
odborníci v lesnicko-dřevařské a stavařské oblasti
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1. ÚDAJE O NADACI
Název: Nadace dřevo pro život
Právní forma: nadace
Sídlo: Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6
Kontaktní adresa: PO BOX č. 6, 276 01 Mělník
IČ: 273 63 589
Bankovní spojení: 350 350 350 / 5500
Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl N, vložka 564
Den zápisu do NR: 20. července 2005

2. ORGÁNY NADACE
Předsednictvo
Ing. František Vomočil (předseda)
Ing. Andrea Pondělíčková (místopředseda)
Ing. Jan Rudolf (místopředseda)
Dozorčí rada
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Ing. František Morávek
Ing. Rudolf Rabiňák
Ředitel
Ing. Stanislav Polák

Členové
Ing. Veronika Klápová
Ing. Miloslav Konopík
Ing. Marcela Koubíková
Ing. Zbyšek Kulhánek
Ing. Josef Myslivec
Ing. Josef Svoboda
Tomáš Töpfer
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3. PREAMBULE SMLOUVY O ZALOŽENÍ
1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy
a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem
vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství.
2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků
lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné
suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství
i našeho venkova.
3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných
projektů možnosti využití českého dřeva.
4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu – jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který
má svou duši.
5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme
vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi.
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4. PROJEKTY NADACE
Projekty Nadace dřevo pro život vycházejí z úmyslů zakládajících členů nadace.
Projekty cíleně přesvědčují veřejnost i státní správu o vhodnosti využívání dřeva
jako obnovitelné suroviny a ukazují trvale udržitelný způsob hospodaření v lesích jako bezpodmínečný prostředek k udržení zdroje této výjimečné suroviny.
Mezi hlavní projekty nadace patří tyto:

Dřevěná stavba roku 2013
Záměrem soutěžní ankety Dřevěná stavba roku je ukazovat veřejnosti široké využití dřeva jako obnovitelného a přírodního stavebního materiálu. Anketa je pro své
soutěžící (realizační firmy, architekty, investory apod.) přínosná tím, že je přirozeným
způsobem propojuje s jejich potenciálními zákazníky. Veřejnosti zase umožňuje
vybrat si z těch nejzajímavějších dřevěných staveb právě tu, ve které chtějí bydlet
či kterou chtějí navštívit. Soutěžní anketa se konala pod záštitou Ministerstva
zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu měst a obcí České republiky. Hlavní cenu pro vylosovaného soutěžícího věnoval Klastr českých nábytkářů.
Mezi soutěžní kategorie patří: Dřevěná hřiště – realizace, Dřevěné konstrukce – návrhy, Dřevěné konstrukce – realizace, Moderní dřevostavby – návrhy,
Moderní dřevostavby – realizace a Interiéry – realizace.
K anketě byl vydán také katalog Dřevěné stavby roku 2013. V katalogu byla představena všechna soutěžní díla tohoto ročníku. Katalog byl rozdáván na všech významných stavebních výstavách a veletrzích po ČR.
Více informací na webu www.DrevenaStavbaRoku.eu a Facebooku
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
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Putovní výstava ankety Dřevěné stavby roku 2013
Projekt “Putovní výstava ankety Dřevěná stavba roku” volně navazuje na soutěžní anketu Dřevěná stavba roku. V rámci Putovní výstavy jsou představena
všechna díla přihlášená do daného ročníku ankety na barevných roll-upech.
Putovní výstava se během roku objeví na všech důležitých stavebních veletrzích, výstavách spojených s dřevěným stavěním a zpracováním dřeva. V roce 2014 se
Putovní výstava představila na 11 akcích:
Dřevostavby Praha, FOR PASIV Praha,
Stavební veletrh IBF Brno, FOR HABITAT
Praha, BYDLENÍ Praha, STAVOTECH – Moderní dům Olomouc, FOR ARCH Praha,
Mezinárodní seminář Dřevostavby Volyně,
Konference Dřevostavby v praxi – Lísek
u Bystřice, Národní stavební centrum Brno
a Stavební veletrh STAVBA, STŘECHY
Ostrava.

Studentské soutěže v oblasti dřevěného stavění
Hlavním záměrem studentských soutěží je umožnit mladým začínajícím odborníkům ukázat světu své nápady a nové přístupy v nazírání dřeva jako stavebního materiálu. Podmínky této kategorie jsou úmyslně nastaveny tak, aby zde
studenti bez obav z chybějících praktických zkušeností a bez nutnosti drahého
technického vybavení měli možnost využít svoji obrazotvornost a tvořivost.
Vytváří se tak prostor pro mladé, ničím nespoutané talenty, kteří mohou svou
svobodnou myslí posunout současné trendy v oblasti dřevěného stavění do
zatím netušených oblastí.

8

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2014

Dřevěný veletržní stánek pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Soutěž „Dřevěný veletržní stánek pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.“ vyhlásila
Nadace dřevo pro život na základě pověření generálního ředitele Vojenských
lesů a statků ČR, s.p. Cílem bylo podpořit
intenzivnější uvažování mladých architektů
a studentů stavebních fakult o dřevě jako
stavebním materiálu. Při hodnocení soutěžních děl byl kladen důraz na správnost technického řešení, proveditelnost a přehlednost
zpracování.
Do soutěže se přihlásilo 52 studentů z 8 fakult 6 vysokých škol po celé České republice, kteří zpracovali 29 soutěžních návrhů.
První místo získali studenti ze stavební
fakulty Vysoké školy Báňské – Technické
univerzity Ostrava Magdaléna Grygarčíková, Ondřej Chvála, Petra Ončová
a Michal Rec s návrhem kulatého stánku. Ti vyhráli 35 000 Kč a jejich návrh byl
realizován. Další oceněné návrhy byly od Matěje Matyáše a Marka Nováka
z ČVUT a také od Jana Stuchlíka z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně.
Více informací naleznete na Facebooku.

Stavby s vůní dřeva
Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva postoupila do svého 2. ročníku. Účelem
soutěže je prezentovat veřejnosti návrhy a nápady studentů a současně představit jejich odbornou vyspělost získanou studiem na vysokých nebo vyšších
odborných školách. Vítěze soutěže vybrala odborná porota ze dvou kategorií,
a to Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy moderních dřevostaveb. V roce
2014 se do soutěže přihlásilo 17 soutěžních děl.
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Vítězem se stal Bc. Jaroslav Pospíšil z Fakulty stavební VUT Brno s dílem Dřevostavba
pod zeleným mostem. Na 2. místě se umístil
Bc. Radim Kučera z Fakulty stavební VUT
Brno s dílem Yacht Club Hlučín a na 3. místě
Kristýna Blažíčková z Fakulty architektury
VUT Brno s dílem Restaurace a informační
centrum Kalečník. Zvláštní ocenění Nadace
dřevo pro život spojené se speciálním oceněním Ministra průmyslu a obchodu získal
Ing. Jiří Horáček z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovi univerzity v Brně
za dílo Vodní pila Peníkov. Vítězové obdrželi hodnotné ceny, mj. třídenní exkurzi
do výrobních závodů Stora Enso v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT
projektů a speciální kolekce technických a uměleckých výrobků Faber-Castell
pro mladé návrháře, architekty a designéry v hodnotě 8 000 Kč.
Více informací o projektu najdete zde: http://www.drevoprozivot.cz/projekty/
stavby-s-vuni-dreva a na našem Facebooku www.facebook.com/StavbySVuniDreva.

Do lesa s lesníkem
Projekt Do lesa s lesníkem seznamuje děti i učitele základních škol s lesním
hospodářstvím v ČR. Interaktivní program je navržen tak, aby děti pochopily, že
les vyžaduje odbornou celoroční péči, kterou zajišťují odborníci – lesníci. Díky
tomuto poznání a osobnímu prožitku získávají děti hlubší vztah a respekt nejen
k lesu samotnému, ale i k práci lidí, kteří se
o něj starají.
V roce 2014 se akce konalo 14 akcí na
13 místech po celé České republice: Hořovice, Jihlava, Kněžičky, Paskov, Kladská,
Rokycany, Štětí, Ždírec nad Doubravou, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové, Hranice,
Šardice a Dobříš.
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Partnery akcí byly společnosti: Smurfit Kappa Czech s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Kronospan CR s.r.o., Kinský Dal Borgo, a.s., Mayr-Melnhof Holz Paskov
s.r.o., Biocel Paskov a.s., Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Lesy České
republiky, s. p., JAF HOLZ s.r.o., Lesy města Rokycan, s.r.o., Mondi Štětí a.s.
a Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Faber Castell s.r.o., Wotan Forest, a.s.,
UNILES, a.s., Petrof s.r.o., Městské lesy Hradec Králové a.s., Střední lesnická škola
v Hranicích, o.s. PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST a Colloredo-Mannsfeld s.r.o.
Reportáže z těchto akcí naleznete zde: www.drevoprozivot.cz/projekty/do-lesas-lesnikem.

Mezi stromy
Vzdělávací portál Mezi stromy (www.mezistromy.cz) je zdrojem odborných poznatků o lese, o lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu představovaných zábavnou a srozumitelnou formou. Jeho obsah je primárně určen pro
učitele a jejich žáky a studenty, informace na něm ale nalezne každý se zájmem
o les a lesnictví. Obsah portálu je rozdělen do 6 základních sekcí – Les, Zpracování dřeva, Využití dřeva, Turistika a rekreace,
Ochrana přírody a Vzdělávání.

Rosteme dobrými skutky
Projekt byl slavnostně zahájen 8. 8. 2014
u příležitosti odhalení dřevěné zvoničky
s názvem „Strom života“ vyrobené podle návrhu architekta Bořka Šípka. Zvonička byla
postavena na břehu Lipenského jezera ve
Frymburku za finanční podpory Vojenských
lesů a statků ČR s.p., Nadace AGROFERT,
Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o., Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, České
asociace podnikatelů v lesním hospodářství
a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brno. Projekt byl součástí dopro-
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vodného programu charitativního festivalu FRYMBURKFEST – LIPNO aneb
NA SPOLEČNÉ VLNĚ na podporu a pomoc konkrétním dětem s handicapem.
Strom života a Zvon naděje představují symbolické spojení obnovitelné energie
přírody a čistotu dobročinné pomoci všem potřebným. Jedná se o jednoduchou
dřevěnou pyramidu ve stylu stromu. Symbolické větve, tvořící korunu, představují obnovující se život. V srdci stromu je umístěn zvon NADĚJE. Celá stavba je
trvale umístěna na nádherném místě na břehu Lipenského jezera v městysu
Frymburk.
Více informací najdete v článku zde: http://www.drevoprozivot.cz/aktuality/
203-slavnosti-predani-zvonicky-strom-zivota-mestysu-frymburk.

Ukážeme vám les, jak ho neznáte
V roce 2014 se konala jedna akce „Ukážeme
vám les, jak ho neznáte“ v Paskově.
Záměrem tohoto projektu Nadace je umožnit setkávání zástupců dřevozpracujících
firem a jejich obchodních i jiných partnerů,
a to jak v prostorách dané firmy, tak v přilehlých lesích. Cílem je teoreticky i prakticky
seznámit partnery společnosti s firemní
strategií, s investiční politikou a s perspektivou firemního rozvoje z hlediska dostupnosti dřeva – suroviny, pocházející z obnovitelných zdrojů certifikovaného lesního hospodářství.
Více informací najdete na našem webu http://www.drevoprozivot.cz/projekty/
ukazeme-vam-les-jak-ho-neznate.
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5. FINANČNÍ ZPRÁVA
Veškeré finanční prostředky nadace jsou uloženy na účtech číslo
350 350 350/5500, 350 350 369/5500 a 350 350 385/5500
u Raiffeisenbank.
Nadační jmění
Zůstatek na účtech k 1. 1. 2014
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2014

500 500 tis. Kč
1 027 tis. Kč
1 046 tis. Kč

Přehled příjmů za rok 2014
Přehled o přijatých a poskytnutých darech: Organizace v roce 2014 obdržela
dary od následujících dárců v celkové hodnotě 736 tis. Kč: Ing. Jerome
Colloredo-Mannsfeld; Biocel Paskov a.s.; Mayr-Menholf Holz Paskov s.r.o.;
Mondi Štětí a.s., ALDP; Nadace Agrofert.
Přehled poskytnutých darů: organizace poskytla příspěvky v celkové výši 111 tis. Kč.
Přehled o veřejných sbírkách: nejsou.

Výsledek hospodaření
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014
Náklady
Spotřebované nákupy
Služby

v tis. Kč
83
2 356

Výnosy
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z reklam

Osobní náklady

492

Dotace

Ostatní náklady

129

Přijaté dary

Celkem
Zisk/ztráta

3 060
281

Celkem

v tis. Kč
497
1 488
620
736
3 341

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2014

13

6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014
Rozvaha ve zkráceném znění
Rozvaha k 31. 12. 2014
Aktiva
Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky za státem

v tis. Kč
1 047
220
113

Pasiva

v tis. Kč

Vlastní jmění

500

Fondy

465

Krátkodobé závazky

113

		

Dohadné účty pasivní

20

		

Výsledek hospodaření

282

Celkem

1 380

Celkem

1 380

6. 1. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014 (výňatek)
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky c. 504/2002 Sb.)
Název a sídlo účetní jednotky: Nadace dřevo pro život
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
IČO 27363589
Právní forma účetní jednotky: nadace.
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Poslání účetní jednotky:
• rozvoj duchovních hodnot
• ochrana lidských práv
• humanitární a sociální činnost
• podpora školství, vzdělání, vědy a výzkumu
• podpora vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a využití dřeva
• ochrana a revitalizace přírodního bohatství, kulturních památek a tradic
• podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny
Ostatní činnosti účetní jednotky: realizace reklamy.
Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
Předseda správní rady:
Ing. František Vomočil, Na Vějíři 826, 568 02 Svitavy
Místopředseda správní rady:
Ing. Jan Rudolf, Rantířov 170, 588 41
Ing. Andrea Pondělíčková, U Markéty 125, 104 00 Uhříněves
Člen správní rady:
Ing. Miloslav Konopík, Díly 160, 344 01
Ing. Marcela Koubíková, Za kasárny 275, 394 26 Lukavec
Ing. Zbyšek Kulhánek, U Březinek 1156, 739 32 Vratimov
Ing. Josef Myslivec, Lesní 1365, 263 11 Dobříš
Tomáš Topfer, Budečská 28, 128 00 Praha 2
Ing. Josef Svoboda, Kameničky 180, 539 41
Ing. Veronika Klápová, Ke Křížku 26, 252 64 Velké Přílepy
Člen dozorčí rady:
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Zimova 4, 140 00 Praha 4
Ing. František Morávek, Pohled 19, 582 91 Světlá na Sázavou
Ing. Rudolf Rabiňák, K Tuchoměřicům 146, 164 00 Praha 6
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Informace o zakladatelích (resp. zřizovatelích):
Dřevozpracující družstvo, IČ: 00028631
Lesy České republiky s.p., IČ: 42196451
Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., IČ: 25264605
CE WOOD a.s., IČ: 60745479
WOOD Paskov s.r.o., IČ: 26804778
Mondi Packaging Paper Štětí a.s., IČ: 26161516
KRONOSPAN CR spol.s r.o., IČ: 62417690
Rodinné domky Rýmařov spo.s r.o., IČ: 18953581
.Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld – Lesní a rybniční správa, IČ: 68776152
LST a.s., IČ: 60706805
LESS a.s., IČ: 26115271
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou: nejsou.
Výše vlastního jmění: 500 500 Kč.
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka: 1. 1. 2014–31. 12. 2014,
rozvahový den: 31. 12. 2014.
Použité účetní metody:
• Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku: není žádný dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek.
• Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob
a pohledávek: cena pořízení.
• Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí
u cenných papírů a podílů: nejsou.
• Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů: nejsou.
• Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování:
nejsou.
• Postup tvorby a použití opravných položek: nejsou.
• Odpisování majetku: není žádný dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek.
• Postup tvorby a použití rezerv: nejsou.
• Vzájemné zúčtování: není.
• Metoda kursových rozdílů: používá se kurz vyhlášený ČNB ke dni účetní
operace,

16

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2014

Způsob zpracování účetních záznamů: v účetním programu POHODA.
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Doklady, sestavy a veškeré ostatní
dokumenty uloženy v kancelářích nadace, tj. U Uranie 18, 170 00 Praha 7.
Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky: k žádným významným událostem nedošlo.
Účasti v obchodních společnostech: žádné nejsou.
Přehled splatných závazků pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní
pojištění a evidovaných daňových nedoplatků s datem vzniku a splatnosti:
Informace o akciích a podílech:
Závazek
Částka
			

Datum
vzniku

Datum
splatnosti

Datum		
platby

Sociální pojištění

3.776,00

31. 12. 2014

20. 1. 2015

13. 1. 2015

Zdravotní pojištění

1.580,00

31. 12. 2014

20. 1. 2015

13. 1. 2015

285,00

31. 12. 2014

20. 1. 2015

13. 1. 2015

Daň ze závislé činnosti

Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: nejsou.
Dlužené částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: nejsou.
Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou: nejsou.
Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: nejsou
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností a pro účely
daně z příjmů: výsledek hospodaření hlavní činnosti je -10 tis. Kč, výsledek hospodářské činnosti je zisk 292 tis. Kč.
Informace o zaměstnancích: organizace měla v roce 2014 jednoho zaměstnance na pracovní poměr. V průběhu roku byly uzavírány dohody o provedení práce na konkrétní akce a činnosti. Celková výše mzdových nákladů: 492 tis. Kč.
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Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: nejsou.
Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných
příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní
období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Ing. Stanislav Polák, Petra
Vomočilová.
Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nejsou.
Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty: dlouhodobý finanční majetek není.
Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů: dle nákladů a výnosů v členění jednotlivých druhů činností.
Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: změny nejsou.
Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu
zisku a ztráty: Mezi významné výnosové účty patří příjmy za reklamu, která
se obchodním partnerům realizuje zejména na akci Dřevěná stavba roku a na
webových stránkách. S tímto účtem souvisí nákladové účty materiál a služby
přímo se týkajících těchto příjmů.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
ztráta roku 2013 byla převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let
Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvláštní
právní předpisy: nejsou.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam
o skutečném stavu tohoto majetku nebo seznam tohoto majetku: nejsou.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění lesních
porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem
v m 2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva: lesní pozemky nejsou.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 5. 2015.
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7. PODĚKOVÁNÍ
Nadace dřevo pro život děkuje všem svým partnerům a příznivcům za podporu,
která jí umožňuje plnit její poslání – ukazovat veřejnosti výhody využívání dřeva
v každodenním životě.
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