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DOVOLTE MI,  ABYCH VÁM MOC PODĚKOVAL ZA VYNIKAJÍCÍ SPOLUPRÁCI NA PÁTÉM ROČNÍKU 

NEJVĚTŠÍHO TANEČNÍHO FESTIVALU BEATS FOR LOVE. LETOŠNÍ ROČNÍK BYL PRO NÁS ZLOMOVÝ 

A REKORDNÍ V MNOHA OHLEDECH. NEBÝT VÁS, FESTIVAL BY NEBYL TAM KDE JE. 

DĚKUJI A TĚŠÍM SE, ŽE SE BRZY OPĚT SETKÁME PŘI PŘÍPRAVĚ

ROČNÍKU 2018, KTERÝ BUDE ZASE O LEVEL VÝŠ! 

KAMIL RUDOLF
ř e d i t e l  f e s t i v a l u
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PŘES 33.000 NÁVŠTĚVNÍKŮ
ZA 4 DNY
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90 % NÁVŠTĚVNÍKŮ
FESTIVALU JE VE VĚKU

MEZI 18–35 LETY
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12 % HOSTŮ JE ZE ZAHRANIČÍ 
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54 % NÁVŠTĚVNÍKŮ
STRÁVILO NA FESTIVALU

4 DnY



DĚKUJEME PARTNERŮM



DĚKUJEME UMĚLCŮM



Festivalu byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 1.000.000,- Kč a
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 700.000,- Kč.





V kazy byly jako 
"oueari ;;i;;;;ipodány elektronicky

dne: 1 1.7 ,2017
Podací číslo: 9783927
Heslo zjištění stavu: e2ad8e74
Stav podání: vy ízeno
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Vyh|áška č, 500/2002 sb,, kterou se provádějí některá ustanoveni zákona č, 563/199] sb,, o účetnictví, Ve znění pozdějšich
předpisů, pro účetníjednotky, které jsou podnikateli účtujicimi V soustavě podvojného účetnictvi

Příloha - rok 2016 - k 31- 12. 2016

1)NáZev společnosti: LoVe productjon s,r,o,
Sídlo společnosti: č,p. 595, 739 49 Metylovice
PráVní forma: společnost s ručením omezeným
lČ: 02763052
Rozhodující předmět činnosii: Poskytování software, poradenství V oblastl informačních technologii, zpracování dat,

hostingoVé a souViSející činnosti a Webové portály
Datum Vzniku společnosti: 12. března 2014
Společníci a jejich Vklady ( 20 a více % )]

-Kamil RUDoLF, č.p, 595, 739 49 MetyloVice. splacený Vklad 10,-Kč (obchodní podíl 100%)
Popis změn a dodatkú píovedených V uplynUlém účetním období V obchodním rejstříku]
- Změna názVU spoleěnosti, změna společnika, přistoupeni k NoZ
Popis olganizačni struktury podniku a jeji zásadní změny během účetniho období:

- jednatel zastupuje společnost samostatně a V plném rozsahU,
Jména a příjmeni statutárních orgánů a dozorčích orgánů ke dni 31. 12- 2016.
- Kamil RUDoLF. č.p. 595. 739 49 lvletylovice

2) Název a sídlo společnosti, V nichž má účetní ]ednotka Větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu, s uvedením Výše
podílu:
- ne]sou podíly v,iných společnostech

Výše Vlastniho kapitálU a výše účetního hospodářského Výsledku za poslední účetni období společnosti, V nichž má účetní
jednotka větší než 20% podíl na jejich základním jměni: 0
Dohody mezi spoleěniky, které zakládají rozhodoVací práVa bez ohledu na Výši podílu na základnim kapitálu u těchto
společností]žádné

UzaVřené oVládaci smIouvy nebo smlouvy o převodu zisku: žádné

3) Prúměrný počet zaměstnanců během účetniho období: 0
- z toho řidicích pracovníků ( management, ředitelé, náméstci, Vedoucí organizačních složek ): 0
Výše osobnich nák!adú, které byly Vynaloženy na Zaměstnance: 0 tisíce Kč

4) Výše pújček, úVěrú (s Uvedenim úrokové sažby a hlavních podminek), poskytnUtých Zajišlění a ostatních plnění (zejména
bezplatná předání k užiVání osobních automobilů nebo jiných moVitých a nemoVjtých Věcí, Využití služeb poskytovaných
účetní jednotkou a platby důchodového připojištění) V peněžní i nepeněžní formě osobám, které jsou statutárnim orgánem,
členúm statutáínich nebo jiných řídicích a dozorčich or9ánů včetně býValým osobám a členům těchto orgánú (v úhrnné Výši
oddě|eně za jednotliVé kategorie osob,nejsou

5) lnformace o použitých účetních metodách, obecných účetnich zásadách a zpúsobech oceňoVání
5.1) Způsob oceněni

a) Zpúsob ocenění dlouhodobého majetku:
- nakupovaný DHNlV] - 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 Vlastni režll:
- 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;
- oceněni pořizovacími cenami, v souladu s § 50 Vyhl,
5,2) Zpúsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informaci pro stanovení výše opravných položek:
- opravné položky dle zákona o rezervách
5,3) Zpúsob sestaveni odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové m€tody při stanovení účetních odpisů:
- účetní odpisy se lovnajíodpiSům daňovým
5,4) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kurZů vyhlašovaných
Českou národní bankou jako běžných či stálých kuržů s uVedením termínů jejich změn):
- použit denní kurz ČNB
5.5) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a záVazků:nebylo použito

6) Doplňu]ící iníormace k rozvaze a výkazu ziskU a ztráty
6.1) VysVětlení k Významným položkám:změny V dúsledku podnikatelské činnosti - účtováni V Souladu s VyhIáškou 500, §13,
odstavec 3, resp. CUS c. 17, bod 3,11,2
6.2) Významné položky aktiv - přírůstky a úbytky: nejsou

6,3) Další VýZnamné údaJe (dorněrky splatné daně Z příjmú, rozpis odloženého daňoVého záv azku nebo pohlédáVky, rozpis
rezerv, dlouhodobé bankovni úvěry Vč, úrokových sazeb, zajištění úVěrů, přijaté dotace - provoZni, inVestičnl): neisou



7) Duležité informace tyka;ící se majetku a závazkú
7 1) Pohledávky
a)Souhrnná v še pohledávek po lh tě splatnosti, 0 tis. Kč
b)Pohledávky se splatností presahující 5 let 0 tis, Kč
7,2) Závazky

a) Souhrnná vyše závazku po lhutě splatnost. 0 tis. Kč
b) Závazky se splatností presahující 5 let 0 tls. Kč
c)Splatné závazky SP. ZP O tis, Kč

7,3) Pronájem majetku,společnost sídlí v pronajatych prostorách
7,4) Majetek zatížen zástavním právem nebo věcnym bremenem, druh za.lištění, není
7.5) Drobn57 hmotny a nehmotny majetek neuvedeny v rozvaze:0 tis, Kč
7.6) Ctzí ma.;etek uvedeny v rozvaze (napr. v rámci nájmu podniku),není
7 -7) Závazky neuvedené v rozvaze, nejsou
7.B) Penzijní závazky, ne.lsou
7.9) V znamné události mezi rozvahovym dnem a okamžikem sestavení učetní závěrky. neJsou
8) Pokud vykaz zisku aztráty sestaven v učelovém členění, náklady a vynosy provozníhc vysledku
dIe druhu . vyRaz zisku a ztráty sestaven v druhovém členění

Ve Frydku-Místku dne 30, 06, 2a17

v členěníhospodaren í
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