TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA
„ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR“
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014
1.

Charakteristika a hlavní aktivity

Název a právní forma:

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA
„ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR“

Sídlo:

V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8

IČO:

72556668

Právní forma:

Zájmové sdružení právnických osob

Posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko - výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na
podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se
zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
TPEB ČR definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy
svých členů v oblasti výzkumu, vývoje a aplikace moderních technologií zvyšujících úroveň
energetické a kybernetické bezpečnosti ČR.
TPEB ČR přispívá k vzájemné koordinaci aktivit a informovanosti subjektů státní správy,
výzkumu a vývoje, a dodavatelů bezpečnostních technologií. Toto činí v návaznosti na programy
EU a ČR, související finanční zdroje a rovněž na legislativu ČR a EU.
Datum vzniku:

24. 11. 2011 rozhodnutím ustavující členské schůze

Statutární orgán:

Výkonný výbor

Předseda Výkonného výboru:

JUDr. Richard Hlavatý

Způsob jednání:
Nejvyšším orgánem TPEB je valná hromada.
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Správní rada je kolektivním orgánem TPEB tvořeným předsedou správní rady, dvěma
místopředsedy a členy správní rady. Členové správní rady jsou voleni valnou hromadou.
Výkonný výbor je statutárním orgánem TPEB a nejvyšším orgánem mezi valnými
hromadami. Výkonný výbor jedná jménem TPEB. Za Výkonný výbor jedná navenek jménem TPEB
předseda Výkonného výboru samostatně nebo dva členové Výkonného výboru společně.
2.

Informace o zápisech vkladů do příslušného rejstříku
Zájmové sdružení je registrováno ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze oddíl L,

vložka 58788.
3.

Informace o aplikaci obecných účetních zásad

Účetní období:

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Rozvahový den:

31. prosince 2014

Účetnictví je vedeno v roce 2014 na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb. a účetních standardů pro neziskové organizace.
Veškerá účetní dokumentace je uložena v sídle, resp. v sídle společnosti Administrativa A-Z, s.r.o.,
zabezpečující tyto služby na základě smlouvy.
Byly sestaveny výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce.
Účetní závěrka za rok 2014 byla sestavena v souladu s platnými účetními předpisy.
a) Způsob oceňování aktiv a závazků: Nakupovaný dlouhodobý majetek se nevyskytuje.
Ocenění pohledávek a závazků se provádí nominální
hodnotou.
b) Odpisový plán společnosti:

Není evidován odepisovaný majetek.

c) Způsob přepočtu zahraničních měn:

Aktuálním kurzem

d) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení: žádné
e) Společnosti, v nichž účetní jednotka drží podíly: nejsou
f) Přehled splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní pojištění: nejsou
g) Počet a hodnota držených jmenovitých akcií nebo podílů: nejsou
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h) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: nejsou
i) Výše dlouhodobých závazků, u kterých doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let:
nejsou.
Výše záruk daných účetní jednotkou: nejsou
j) Výše finančních nebo jiných závazků neobsažených v rozvaze: nejsou
k) Výsledek hospodaření členěný podle hlavní a hospodářské činnosti: viz. výkazy společnosti
l) Průměrný evidenční počet zaměstnanců: k 31. 12. 2014 - 3 pracovníci
m) Účast členů statutárních orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: nejsou
n) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům statutárních kontrolních orgánů a jejich rodinným
příslušníkům: nejsou
o) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsobem oceňování: není
p) Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlev a způsobem užití prostředků
z daňových úlev: nevyskytuje se
q) Rozdíly mezi daňovou povinností připadající na běžné období a již zaplacenou daní:
nejsou
r) Významné položky z rozvahy: Veškerá aktiva jsou tvořena krátkodobým majetkem pohledávkami a účtem v bance.
s) K 31. 12. 2014 není čerpán provozní úvěr.

Přehled o členských příspěvcích:
V průběhu roku 2014 byly fakturovány členské příspěvky ve výši viz. výkazy společnosti.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření:
Hospodářský výsledek roku 2014 – ztráta, je evidována na účtu výsledku hospodaření.
V Praze dne: 31. 3. 2015

……………….…………………..
JUDr. Richard Hlavatý
Předseda Výkonného výboru
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