VÝROČNÍ ZPRÁVA
NADAČNÍHO FONDU
ENERGIE POMÁHÁ
ZA ROK 2017
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Lenka Graf
Zakladatelka Nadačního fondu Energie pomáhá

ZÁKLADNÍ ÚDAJE NADAČNÍHO FONDU ENERGIE POMÁHÁ

Název: 	Nadační fond Energie pomáhá (dále jako „nadační fond“)

HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU ENERGIE POMÁHÁ

Sídlo: 	Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

Přehled o vlastním majetku a závazcích nadačního fondu ke dni 31. 12. 2017: finanční majetek ve výši 245 tis. Kč
(finanční prostředky na bankovním účtu a v pokladně), zásoby v ceně 15 tis. Kč (CD-R a drobné reklamní předměty),
závazky ve lhůtě splatnosti 30 tis. Kč.

Identifikační číslo: 	064 17 914

V roce 2017 byl majetek nadačního fondu použit na realizaci projektu Skákejme pro zdravé srdce.

Právní forma: 	Nadační fond

Přehled nákladů na vlastní správu nadačního fondu za rok 2017: právní poradenství a služby ve výši 40 tis. Kč.

Registrace: 	nadační rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 338

Přehled o osobách, které v roce 2017 poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10 000 Kč:

Datum vzniku a zápisu: 	7. 9. 2017

CENTROPOL ENERGY, a.s., finanční dar 150 000 Kč

Účel nadačního fondu: 	Veřejně prospěšný. Především zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné,
personální či vzdělávací podpory a pomoci zdravotně znevýhodněným jedincům či skupinám.
V souladu s účelem Nadačního fondu je činnost Nadačního fondu zaměřena především
na podporu sociální sféry, podporu zdraví a zdravotní péče, podporu vzdělávání, podporu
kulturních aktivit a podporu volnočasových aktivit.

CENTROPOL ENERGY, a.s., věcný dar

Členové správní rady: 	Ing. Aleš Graf, MBA, Mgr. Lenka Graf, Mgr. Aleš Pospíšil

CENTROPOL ENERGY, a.s., finanční dar 20 000 Kč

Způsob jednání: 	Každý z členů správní rady zastupuje Nadační fond samostatně.

CENTROPOL ENERGY, a.s., finanční dar 113 501 Kč

Revizor: 	Ing. Martin Kollár, MBA

CENTROPOL ENERGY, a.s., finanční dar 20 000 Kč

Zakladatelé: 	Ing. Aleš Graf, MBA a Mgr. Lenka Graf

4 911 Kč

CENTROPOL ENERGY, a.s., finanční dar 500 000 Kč
CENTROPOL ENERGY, a.s., finanční dar 900 000 Kč

V roce 2017 nebyl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč.
Nadační fond při svém hospodaření v roce 2017 dodržel pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle
§ 353–356 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Roční účetní závěrka nadačního fondu za rok 2017, která je přílohou této výroční zprávy, podává věrný a poctivý obraz
aktiv, pasiv, peněžních toků a finanční situace rok 2017, resp. ke dni 31. 12. 2017, v souladu s českými účetními předpisy.

V Ústí nad Labem dne 15. 6. 2018
správní rada
Nadačního fondu
Energie pomáhá

HODNOTY, BEZ KTERÝCH BY TO NEŠLO
Jsme si vědomi toho, kolik důvěry do nás vkládají naši partneři a dárci.
Energie pomáhá, protože:
CTÍME

NAŠÍ PRIORITOU JSOU TI NEJMENŠÍ Z NÁS.
Právě oni se bez pomoci a podpory okolí jen sotva obejdou.
Vytyčili jsme si proto jasný cíl – dlouhodobou a systematickou
podporu projektů zaměřených na vzdělávání, zdravý životní
styl a divadelní i hudební aktivity dětí po celé České republice.
S energií nám vlastní se nám ho daří naplňovat.

TŘI PŘELOMOVÉ OKAMŽIKY NADAČNÍHO FONDU
2011

Vznikl stejnojmenný projekt Energie pomáhá založený společností CENTROPOL ENERGY, a. s. Podporovali
jsme sounáležitost lidí s místem, kde žijí, což silně rezonovalo s potřebami Ústeckého kraje.
Pomáhali jsme s financováním obnovy památných míst, turistických cest, kultivace veřejných prostranství
a dalších veřejně prospěšných aktivit se vztahem k historii či krásám našeho unikátního severočeského regionu.

2015

S vývojem potřeb společnosti se proměnily i cíle fondu Energie pomáhá. Jeho hlavním tématem se stalo posílení rodinných vazeb a mezigeneračních vztahů. Z ryze regionální působnosti se projektem Patříte do rodiny
otevřel celorepublikovému tématu.
Od začátku byly aktivity fondu díky osobě zakladatelky Mgr. Lenky Graf silně spojeny s hudbou, a dokázaly tak
úspěšně pronikat do povědomí veřejnosti. Naše benefiční aktivity podpořili svou účastí i umem Monika Absolonová, Jaroslav Svěcený, Josef Vojtek, Lenka Filipová, Daniel Hůlka, Eva Urbanová, Štefan Margita a řada dalších
talentovaných osobností.
Nejen díky hudbě se nám podařilo realizovat řadu charitativních akcí, které přinesly hračky dětem do azylového
domu, podpořily maminky s nejmenšími dětmi ohrožené sociálním vyloučením, pomohly zkultivovat řadu míst
v České republice a přinesly vánoční zázrak tam, kde by na Vánoce raději ani nemysleli.

2017

Díky manželům Grafovým mohl vzniknout na bohatých zkušenostech nový Nadační fond Energie pomáhá. Naši
historii zahajujeme výjimečným projektem Skákejme pro zdravé srdce.
Za to, že energie pomáhá, vděčíme štědré podpoře všech dárců, zejména generálnímu partnerovi – společnosti
CENTROPOL ENERGY, a. s.

zásadu transparentnosti, která nám pomáhá
získat nezbytnou důvěru.
VÍME,
že začít musí každý sám u sebe. Jenom tak můžeme udělat svět lepším místem.
RESPEKTUJEME
závazek vůči našim partnerům a dárcům.
Každá darovaná koruna jde proto přímo do podpořených projektů. Lidé angažovaní
v Nadačním fondu Energie pomáhá totiž
pracují bez nároku na odměnu.

USILUJEME
o to, abychom pomohli vždy na tom
nejvhodnějším možném místě.
VZDĚLÁVÁME,
aby pomoc, obětavost a otevřené srdce byly neoddělitelnou součástí naší společnosti.
MYSLÍME
na budoucnost. Proto se naše aktivity
zaměřují především na ty nejmenší z nás.

BEZ NICH BY NEBYLO ENERGIE, KTERÁ POMÁHÁ

„Každý se může někdy ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí,“
říkají zakladatelé Nadačního fondu Energie pomáhá Lenka a Aleš Grafovi.

Lenka Graf je česká umělkyně, mecenáška, matka
a manželka úspěšného podnikatele.

Aleš Graf je český podnikatel a jediný akcionář CENTROPOL ENERGY, a. s.
Společnost je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny
a plynu v České republice, obsluhuje na 300 000 odběrných míst
z řad domácností, firem a institucí.

Vzdělání
Lenka Graf vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství, aprobace český jazyk – hudební
výchova, následně studovala pražskou HAMU.

Lenka Graf

Osobní život
Lenka Graf je rodačka z Ústí nad Labem, stejně jako její manžel.
Na konci středoškolských studií se seznamuje s vysokoškolákem Alešem
– od té doby jsou spolu (už 25 let).
Na přelomu tisíciletí je Lenka paní učitelkou na základní umělecké škole,
stává se matkou dcery a zakrátko i syna.
Lenka se sama vrhá na podnikání, úspěšně – její módní butikové obchody
mají své zákazníky v několika pražských obchodních centrech.
Přichází celosvětová hospodářská krize, Lenka po zralé úvaze prodává svůj
úspěšný byznys, manželé dávají hlavy dohromady – stěhují se do Spojených
států, píše se rok 2008.
Děti se stávají americkými školáky, o prázdninách dohánějí v rodném Ústí
českou výuku, Lenka plní zprvu především úlohu „24/7 servismanky“ své
rodiny, brzy se ale začíná věnovat zpěvu a prohlubuje své hudební vzdělání.
Dobročinnost
Ve Spojených státech se Lenka stále více zapojuje do místní komunity
a přemýšlí, které prvky amerického života lze přenést do rodného Česka;
právě vztah obou manželů k místu, ve kterém žijí, a přirozená potřeba
úspěšných pomáhat méně šťastným jsou pro ni nejvíce inspirující.
Lenka spolupracuje s českými nadacemi, pořádá charitativní akce, které
úspěšně spojuje se svou původní profesí a celoživotním koníčkem –
hudbou, organizuje koncerty, do Ústí nad Labem díky ní přijíždějí
celosvětově uznávané hvězdy...
Všemu je třeba dát ještě vyšší řád a smysl – Lenka zakládá Nadační fond
Energie pomáhá, manžel stojí po jejím boku, Centropol bude podporovat
každou smysluplnou aktivitu fondu.

Aleš Graf

Podnikatelská kariéra
Podnikat začal po skončení střední školy v roce 1991, kdy mu bylo 18 let.
V průběhu 90. let podnikal v oboru nemovitostí a informačních technologií.
V prosinci roku 2002 založil společnost CENTROPOL ENERGY, a. s., která
se stala jedním z prvních alternativních dodavatelů elektřiny a později
plynu koncovým zákazníkům v České republice. Dodávky energií koncovým
odběratelům rozšířil v říjnu 2013 o služby mobilního virtuálního operátora.
V roce 2016 vykázala společnost s tržbami 6,8 miliardy korun čistý zisk
288 milionů korun. Od roku 2013 se firma Aleše Grafa CENTROPOL ENERGY
opakovaně umísťuje v žebříčku nejvýznamnějších českých firem CZECH TOP 100.
Pravidelné nabídky k odkupu firmy dlouhodobě odmítá.
Aleš Graf pobývá část roku na Floridě ve Spojených státech. I zde úspěšně rozvíjí
své podnikatelské projekty.
Vzdělání
Vystudoval ekonomiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
obor podniková ekonomie a management, později absolvoval
studium programu MBA na Prague International Business School.
Osobní život
Aleš Graf se narodil v Ústí nad Labem, kde dodnes mají jeho firmy sídlo.
Je ženatý se sopranistkou Lenkou Graf a má s ní dvě děti, se kterými žije
střídavě v České republice a v USA.
Dobročinnost
Aleš Graf a jeho společnosti dlouhodobě spolupracují s českými nadacemi.
Jeho manželka Lenka je pořadatelkou charitativních akcí, v rámci kterých
úspěšně využívá svou původní profesi sopranistky.
Nadační fond Energie pomáhá
V roce 2017 zakládají manželé Grafovi Nadační fond Energie pomáhá.
Společnost CENTROPOL ENERGY, a. s., je připravena podporovat všechny
smysluplné aktivity fondu.

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Vaše energie byla tam, kde jí bylo opravdu třeba. Těší nás, že jsme mohli s vaší pomocí podpořit
následující projekty a rozzářit spoustu dětských tváří úsměvem, na který se nezapomíná.

SKÁKEJME PRO ZDRAVÉ SRDCE 2017

LEONKA PLINTOVÁ 2017

25. 9. 2017 vrcholil projekt Skákejme pro zdravé srdce, v rámci kterého
se děti učí větší pohybové aktivitě, zdravému životnímu stylu a prevenci
srdečních onemocnění. Vybrané finanční prostředky byly použity
na nákup stacionárního defibrilátoru.

V rámci Ústeckých Vánoc uspořádala Lenka Graf,
zakladatelka Nadačního fondu Energie pomáhá, dva adventní koncerty,
z jejichž výtěžku byla vybrána část peněz na neurorehabilitační
léčbu Leonky Plintové v lázních Klimkovice
(finanční prostředky byly paní Plintové předány v roce 2018).

PODPOŘTE REALIZACI
PROJEKTU SKÁKEJME
PRO ZDRAVÉ SRDCE A DARUJTE
SPOLU S NÁMI ENERGII,
KTERÁ POMÁHÁ.

Vážíme si každého daru, díky kterému
může energie pomáhat. Už kvůli všem
dárcům s velkým srdcem cítíme ohromný
závazek při výběru podpořených projektů.
My si z vašich darů proto nenecháváme ani korunu.

S ENERGIÍ NÁM VLASTNÍ
DĚLÁME SVĚT LEPŠÍM MÍSTEM.

Zakladatelé nadačního fondu
Mgr. Lenka Graf, Ing. Aleš Graf, MBA
Vaníčkova 1594/1
400 01 Ústí nad Labem
info@energie-pomaha.cz
+420 778 819 145

www.energie-pomaha.cz

