FESTI VA L B E ATS FOR LOV E P EP IN O 2016

RO ČNÍ ZPRÁVA

DĚKUJEME!
V YPRODÁNO!
Další ročník festivalu BEATS FOR LOVE PEPINO, největšího tanečního festivalu
v srdci Evropy je za námi. Poprvé v historii byl vyprodán a to již v průběhu pátečního večera.

Čtvrtek 30. 6. 2016
Úvodní den festivalu Beats for Love Pepino byl nejúspěšnějším čtvrtečním dnem za celou historii festivalu. Nenechalo
si ho ujít přes 15 tisíc fanoušků taneční hudby, které do areálu lákala světová i tuzemská top jména všech tanečních stylů. Pepino Drum & Bass stage hostila například legendárního Audia z Anglie, který jako obvykle předvedl skvělý výkon.
Nechyběli ani velice oblíbení čeští Forbidden Society a Pixie. Další anglické zastoupení nabídla House Cool stage, kde
to rozjížděli Kokiri a hlavně Ray Foxx. Skvělý support jim poskytly stálice české klubové scény Pavel Bidlo a Michael C.
Klasicky výborné zastoupení měla Urban Ostrava!!! stage. Tady vše odstartovala soutěž ve Freestyle battlu, po které vystoupil vůbec první headliner festivalu Majk Spirit, který opět přitáhl tisíce návštěvníků. Večer se pak představila dvojice
Pfel & Greem z francouzské skupiny C2C a jejich DJské umění bylo doslova ohromující. Další obrovský tahák úvodního
dne vystupoval na EDM & Trance Óčko stage. Do Ostravy přijel jeden z nejoblíbenějších světových DJs Mike Candys a
splnil dokonale všechna očekávání. Několika tisícový dav fanoušků moderní taneční hudby skákalo, skandovalo a užívalo
si jeho set na maximum. Nechyběly smajlíky a společné fotografování po vystoupení.

Pátek 1. 7. 2016
Druhý festivalový den byl vůbec nejsilnějším dnem za celou historii festivalu. Do areálu dorazilo více jak 32 000 tancechtivých návštěvníků a festival musel už ve 23 hodin uzavřít své brány. Do areálu se tak nedostalo více jak 5 000 dalších
fanoušků. “Čekali jsme velký zájem i z toho důvodu, že tento den vystupovala jména jako Sigma, Angerfist nebo Mark
Knight, ale vzhledem k opětovnému zvětšení areálu bylo vyprodání splněním malého snu,” komentuje situaci ředitel
festivalu Kamil Rudolf.
Jak už bylo zmíněno na Pepino Drum & Bass stage vystoupil projekt Sigma, který pod vysokou pecí dostal do varu více
jak 10 000 fanoušků. Zahráli všechny své známé hity a většinu jejich setu tvořila vlastní produkce. V tento den nechyběli
ani čeští a slovenští zástupci Suki, Bifidus Aktif, Kato nebo Beaty. Na House Cool stage zase zahrál světový král stylu
house Mark Knight a ani on fanoušky nezklamal. Zahrál i jednu ze svých nejnovějších pecek Voulez-Who, která je předělávkou slavného hitu Voulez-Vous skupiny ABBA.
Nabitý páteční večer nabídl i nejlepšího hardcore umělce na světe. Angerfist z Holandska vystoupil na Devastator Hardcore & Hardstyle stage, kde si podmanil a rozproudil mnohatisícový dav. Urban Ostrava!!! stage naopak představila jedny z nejlepších mistrů v DJském umění anglického Angela, němce Eskei83, který vyhrál světovou soutěž Red Bull style
battle, nebo 69Beats ze sousedního Polska. Druhý den festivalu se na EDM & Trance Óčko stage předvedli výhradně
umělci hrající trance. Dorazil angličan Mark Sherry, který je pionýrem tohoto stylu, nebo němečtí Ronski Speed & Marc
van Gale. Skvělé vystoupení předvedla i česko-kanadská dvojice Spark7 & Matt Cerf.

SOBOTA 2. 7. 2016
Poslední festivalový den dorazilo více než 25 000 návštěvníků a na seznamu byla celá řada zahraničních i tuzemských
hvězd. Na Pepino Drum & Bass stage vystupovala smetánka tohoto stylu. Američan Gridlok a Angličan Spor přilákali
do ocelového města davy milovníků zlomených beatů a nezůstali nic dlužni auře a pověsti, která je obklopuje. Skvěle
jim sekundovali Rido nebo ostravští Fatelerr. Neméně nabušená sestava byla připravena i na House Cool stage, kde se
v průběhu večera střídala jména jako angličtí Phats & Small, Prok & Fitch nebo český Chris Sadler. Konkrétně vystoupení
Phats & Small bylo pro mnohé jedním z vrcholů festivalu a toto osvědčené house duo dostalo publikum na náměstí před
Gongem do obrovského varu.
Hvězdy ale nechyběly ani na dalších pódiích jako třeba Urban Ostrava!!! stage, kde se uskutečnil Beatbox championship,
podvečerní představení skvěle zvládl Ektor a i přes mírné technické problémy předváděl skvělou show plnou improvizace Beardyman spolu se svými dvěma rappery. EDM & Trance Óčko stage hostila v sobotní večer francouzského DJ a
producenta Arno Costa, který si stejně jako jeho fanoušci užíval svůj set i přes nepřízeň počasí. Počasí neovlivnilo ani
fungování Techno Amundsen stage, kde o sobotním večeru vystoupil hlavní tahák tohoto stylu v letošním roce. Cristian
Varela ze Španělska předvedl světový výkon a pozadu nezůstali ani další headlineři Peppelino z Maďarska a maďarsko
-česká dvojice Svetec & Golpe.

DĚKUJEME PARTNERŮM
Moc Vám děkujeme, že nám pomáháte uskutečnit skvělý festival. Bez Vás by to nešlo.

Festivalu byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 950.000,- Kč
(smlouva č. 0908/2016/KVA) a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400.000,- Kč (smlouva č. 02394/2016/ÚPS).

DĚKUJEME INTERPRETŮM

V předešlých letech (tzn. 2012 - 2016) pořádaly festival Beats for Love tyto subjekty:
spolek CULTURE 4 P, Metylovice 595, 739 49, IČ:01415336, DIČ:CZ01415336 (3 členi spolku)
firma Kamil Rudolf, Metylovice 595, 739 49, IČ:73106470, DIČ:CZ8004025040
Od roku 2017 bude festival pořádat společnost Love production, Metylovice 595, 739 49, IČ:02763052, DIČ:CZ02763052

NÁVŠTĚVNOST FESTIVALU V ROCE 2016 BYLA 32.315 OSOB DLE PRODANÝCH A ČESTNÝCH VSTUPENEK .

ROZVAHA
Výkazy byly jako součást přiznání
podány elektronicky
dne: 19.4.2016
Podací číslo: 542806147
Heslo zjištění stavu: b72caa57
Stav podání: vyřízeno
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AKTIVA CELKEM
A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

D.I.

Časové rozlišení

Běžné účetní období

číslo

AKTIVA

řádku

A.+B.+C.+D.I.
účty 353
B.1+...+B.III
B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4
B.II.1+...+B.II.x
B.III.1+...+B.III.x
C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.
C.I.1+...+C.I.x
C.II.1+...+C.II.x
C.III.1+...+C.III.x
C.IV.1+...+C.IV.x
D.I.1+...+D.I.x

001

Brutto

Korekce

Minulé období
Netto

Netto

22

22

48

22

22

48

2

2

2

20

20

46

002
003
004
013
023
031
032
039
048
058
063

Označ.

číslo

PASIVA

řádku

PASIVA CELKEM
A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

A.II.

Kapitálové fondy

A.III.

Fondy ze zisku

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.V.1

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)

A.V.2

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku ()

B.

Cizí zdroje

B.I.

Rezervy

B.II.

Dlouhodobé závazky

B.III.

Krátkodobé závazky

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

C.I.

Časové rozlišení

A.+B.+C.
A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2
A.I.1+...+A.I.x
A.II.1+...+A.II.x
A.III.1+...+A.III.x
A.IV.1+...+A.IV.x
Aktiva  A.1.A.II.A.III.A.IV B.C.A.V.2

Běžné účetní období

Minulé období

Netto

Netto

001
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0

4
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0
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4

4

22

38

028

22

32
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0
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14

003
007
014

021a
B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
B.II.1+...+B.II.x
B.III.1+...+B.III.x
B.IV.1+...+B.IV.x
C.I.1+...+C.I.x
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Sestaveno dne:

31.03.2016

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:

společnost s ručením omezeným

RUDOLF KAMIL

Předmět podnikání:

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Informační a komunikační činnosti
Pozn.:

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Příloha (zjednodušený rozsah)  rok 2015
1) Název společnosti:
Tiprest Europe s.r.o.
Sídlo společnosti:
č.p. 595, 739 49 Metylovice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Rozhodující předmět činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Datum vzniku společnosti:
12. března 2014
Společníci a jejich vklady ( 20 a více % ):
Kamil RUDLF, č.p. 595, 739 49 Metylovice, splacený vklad 7,Kč (obchodní podíl 70%)
Martin POLACH, Lískov ecká 2704, 738 01 FrýdekMístek, splacený vklad 1,Kč (obchodní podíl 10%)
NextAces s.r.o., IČ 02622742, tř.T.G.Masaryka 1117, 738 01 FrýdekMístek, splacený vklad 2,Kč (obchodní podíl 20%)
Popis změn a dodatků prov edených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: na základě Smlouvy o přev odu
podílů ze dne 21. 12. 2015 došlo mezi převodcem č.1 Martinem Polachem, nar. 3. 10. 1981, převodcem č.2 – NextAces
s.r.o., IČ 02622742 a nabyvatelem Kamilem Rudolfem, nar. 02. 04. 1980 k převodu obchodních podílů. K zápisu těchto
skutečností v obchodním rejstříku došlo dne 18.ledna 2016.
Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během účetního období:
za společnost jedna jednatel samostatně
Jména a příjmení statutárních orgánů a dozorčích orgánů ke dni 31. 12. 2015:
 Kamil RUDOLF, č.p. 595, 739 49 Metylovice
2) Název a sídlo společnosti v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu, s uvedením výše
podílu:
nejsou podíly v jiných společnostech
Výše vlastního kapitálu a výše účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období společností, v nichž má účetní
jednotka větší než 20% podíl na jejich základním jmění: 0
Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto
společností:žádné
Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku: žádné
3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 1
 z toho řídicích pracovníků ( management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek ): 0
Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance: 4 tisíce Kč
4) Výše půjček, úvěrů (s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek), poskytnutých zajištění a ostatních plnění (zejména
bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných
účetní jednotkou a platby důchodového připojištění) v peněžní i nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem,
členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů (v úhrnné výši
odděleně za jednotlivé kategorie osob:nejsou
5) Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňov ání
5.1) Způsob ocenění
a) Způsob ocenění dlouhodobého majetku:
 nakupovaný DHNM  oceněn v pořizovacích cenách, majetek vyrobený ve vlastní režii – nebylo použito
 ocenění v souladu s § 47 vyhl., úroky nejsou součástí ocenění majetku
b) Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii:
 nakupované zásoby v pořizovacích cenách, zásoby vytvořené ve vlastní režii
 ocenění v souladu s § 49 vyhl.
c) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí:
 nebylo použito
d) Způsob ocenění pořízených pohledávek:
 ocenění pořizovacími cenami, v souladu s § 50 vyhl.
5.2) Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek:
 opravné položky dle zákona o rezervách
5.3) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:
 účetní odpisy se rovnají odpisům daňovým
5.4) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kurzů v yhlašovaných
Českou národní bankou jako běžných či stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn):
 použit denní kurz ČNB
5.5) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:nebylo použito

6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
6.1) Vysvětlení k významným položkám:změny v důsledku podnikatelské činnosti
6.2) Významné položky aktiv – přírůstky a úbytky: nejsou
6.3) Další významné údaje (doměrky splatné daně z příjmů, rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky, rozpis
rezerv, dlouhodobé bankovní úvěry vč. úrokových sazeb, zajištění úvěrů, přijaté dotace – provozní, investiční): nejsou
7) Důležité informace týkající se majetku a závazků:
7.1) Pohledávky:
a)Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti:
0 tis. Kč
b)Pohledávky se splatností přesahující 5 let:
0 tis. Kč
7.2) Závazky:
a)
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnost:
0 tis. Kč
b)
Závazky se splatností přesahující 5 let:
0 tis. Kč
c)Splatné závazky SP, ZP:
0 tis. Kč
7.3) Pronájem majetku:společnost sídlí v pronajatých prostorách
7.4) Majetek zatížený zástav ním práv em nebo v ěcným břemenem, druh zajištění: není
7.5) Drobný hmotný a nehmotný majetek neuv edený v rozvaze:0 tis. Kč
7.6) Cizí majetek uvedený v rozvaze (např. v rámci nájmu podniku): není
7.7) Závazky neuvedené v rozv aze: nejsou
7.8) Penzijní závazky: nejsou
7.9) Významné události mezi rozv ahov ým dnem a okamžikem sestav ení účetní závěrky: nejsou
8) Pokud výkaz zisku a ztráty sestaven v účelovém členění, náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v členění
dle druhu: výkaz zisku a ztráty sestaven v druhovém členění
Ve FrýdkuMístku, dne 31.03.2016

……………………………………………………
razítko a podpis statutárního orgánu

