Kontroluj finanse, rozwijaj biznes
TOP 10 narzędzi do zarządzania
finansami – firmowymi i osobistymi

PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY WYMAGA ROZLEGŁEJ ZNAJOMOŚCI
RÓŻNYCH TEMATÓW – od obowiązujących przepisów, przez promocję i reklamę, po
księgowość i finanse. Zarządzanie posiadanymi zasobami – szczególnie budżetowanie, realizowanie planów oraz monitorowanie kosztów i efektów, wpływa na wyniki i stanowi o sukcesie
finansowym przedsiębiorstwa, a tym samym ludzi, którzy wykorzystując nowoczesne narzędzia
w pracy zawodowej, potrafią przenosić dobre wzorce również na finanse osobiste, działając
skuteczniej na obu polach.
Specjalnie z myślą o właścicielach małych firm oraz ich finansach, biznesowych i prywatnych,
Idea Money – przygotowało subiektywny przegląd nowoczesnych narzędzi, które pomogą
w codziennej działalności każdego przedsiębiorcy.
Prezentowane w poradniku aplikacje pomagają w pozyskiwaniu dodatkowych środków na
prowadzenie działalności lub w zbieraniu pieniędzy na realizację nowych pomysłów, w wyszukiwaniu inwestorów lub wspólników do innowacyjnych przedsięwzięć, w poznawaniu biznesowych mentorów, w sprawdzaniu dostępności dotacji celowych, w prowadzeniu bieżącej
analizy wydatków i kontrolowaniu kosztów działalności, w korzystaniu z nowoczesnych usług
finansowych, jak np. z faktoringu i wybieraniu tych, które pozwalają połączyć zarządzanie
finansami firmowymi i osobistymi w ramach jednej aplikacji, dostępnej na różnych nośnikach.

– poznaj fakty –
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WARTO DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ,
bo nowoczesne narzędzia naprawdę pomagają
kontrolować finanse i rozwijać biznes!
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– sprawdź narzędzia –
1. AKREDO
NAJLEPSZE KREDYTY W JEDYNYM MIEJSCU

akredo.pl

Akredo to nowoczesna platforma internetowa, oferująca produkty kredytowe kilkunastu banków,
analizująca na bieżąco dostępne oferty i rekomendująca klientom najlepsze dla nich warunki.
Użytkownik serwisu, składając jeden wniosek, może poznać propozycje wielu banków; klient
nie wychodząc z domu, szybko i sprawnie, jest w stanie wypełnić formularz, aby w ciągu 24h
otrzymać odpowiedź i wybrać najbardziej korzystną umowę kredytową.
To dobre rozwiązanie dla osób, którym brakuje czasu na osobiste wizyty w oddziałach stacjonarnych i które są zainteresowane poznaniem więcej niż jednej oferty kredytowej i lubią porównywać
dostępne opcje przed podjęciem decyzji. To nowoczesny serwis finansowy, kierowany przede
wszystkim do klientów indywidualnych.
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– sprawdź narzędzia –
2. WSPARCIE DLA AKTYWNYCH
CROWDFUNDING I CROWDSOURSING PO POLSKU

polakpotrafi.pl

wspieram.to

Crowdfunding to popularna forma finansowania pomysłów, nie tylko biznesowych, przez społeczność zainteresowaną powodzeniem planowanego przedsięwzięcia, która wpłacając bardzo
różne kwoty, pomaga zebrać pieniądze na realizację konkretnego projektu.
Wspieram.to jest polską platformą crowdfundingową, agregującą nieszablonowe pomysły
i wspierającą kreatywne projekty, gdzie można przedstawić samą ideę, nie posiadając środków
na jej wdrożenie oraz zweryfikować samą koncepcję jeszcze przed jej realizacją.
Na każdym etapie – od pierwszego kontaktu po zakończenie zbiórki, pomysłodawca może liczyć
na wsparcie ze strony serwisu, który przydziela dedykowanych opiekunów, dzieląc się swoją
wiedzą i doświadczeniem związanym z tą formą zasilania budżetu. To forma otwarta tak samo
dla firm, jak dla osób prywatnych.
Dopełnieniem idei crowdfundingu – czyli społecznościowego pozyskiwania środków finansowych na realizację konkretnego projektu – jest crowdsourcing, umożliwiający rozwijanie danego
pomysłu w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób zainteresowanych prezentowaną koncepcją.
Na PolakPotrafi.pl dostępne są obie opcje, z tym że środki finansowe zbierane są na dany cel
tylko przez pewien z góry określony czas, w którym trzeba zebrać całą sumę. W przypadku
niezebrania założonej wcześniej kwoty, pojedyncze wpłaty wspierających wracają do nich, co
zapewnia przejrzystość i gwarantuje uczciwość.
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– sprawdź narzędzia –
3. AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WYGODNY START DLA MŁODEGO BIZNESU

inkubatory.pl

Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje powoływane do życia w celu wspierania biznesów
w pierwszym, często koncepcyjnym etapie ich powstawania, mające pomagać szczególnie
mikroprzedsiębiorstwom, podmiotom zaangażowanym społecznie lub studentom, którzy nie
generują dochodów.
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości tworzone są zwykle przez uczelnie wyższe, aby
udzielać wsparcia młodym, zdolnym i pomysłowym studentom poprzez mentoring, zapewnienie im miejsca do prowadzenia działalności, dostępu do niezbędnego zaplecza (biur, laboratoriów, hal produkcyjnych lub sprzętu) oraz doradztwa związanego z prowadzeniem księgowości,
korzystaniem z porad prawnych czy pozyskiwaniem środków unijnych. O właściwy kontakt do
inkubatora wystarczy zapytać na danej uczelni.
Jednak najbardziej znany aktualnie AIP to inkubator prowadzony przez fundację nie związaną
formalnie z żadną uczelnią wyższą, zrzeszający 45 podobnych organizacji z całej Polski, w ramach
których działa ok. 1600 podmiotów, prowadzących w ten sposób swoją działalność; w tej formule
AIP jest otwarty nie tylko na studentów. Szczególnie atrakcyjną formą korzystania z tej formy
pomocy jest możliwość zredukowania wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności, w tym składek ZUS. Warto jednak pamiętać, że oprócz przywilejów, każdy członek zrzeszony
w ramach AIP ma swoje obowiązki; regulaminy i umowy warto czytać ze zrozumieniem.
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– sprawdź narzędzia –
4. ANIOŁOWIE BIZNESU
prywatni inwestorzy do zadań specjalnych

polban.pl

www.lba.pl

Aniołowie biznesu to przedsiębiorcy, posiadający doświadczenie i środki, którymi chcą dzielić
się z innymi, inwestując swój czas i pieniądze w zamian za udziały we wspieranych przedsięwzięciach. Najczęściej włączają się w początkowej fazie rozwoju projektów, licząc na możliwość
szybkiego odzyskania pieniędzy dzięki wzrostowi wartości posiadanych wkładów już po kilku
latach. Ten rodzaj finansowego wsparcia wypełnia często lukę pomiędzy pożyczkami prywatnymi, a funduszami typu venture capital, zainteresowanymi znacznie większymi inwestycjami.
Przedsiębiorcom inwestującym w takiej formule bardzo często zależy na dyskrecji, najłatwiej
można ich znaleźć poprzez organizacje biznesowe takie jak Business Angels Club (PolBAN),
Lewiatan Business Angels (LBA) lub inne, zrzeszające przedsiębiorców.
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– sprawdź narzędzia –
5. DOTACJE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE
budżet unijny dla przedsiębiorców

funduszeeuropejskie.gov.pl

poir.parp.gov.pl

Unia Europejska, jako wspólnota państw dysponujących własnym budżetem i realizująca politykę rozwoju regionalnego, mającą na celu zmniejszanie różnic w rozwoju lokalnym, udostępnia
środki finansowe na rozwiązywanie wspólnych problemów państw członkowskich, co ma pomóc
m.in. w podnoszeniu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na rynkach globalnych.
Na lata 2014-2020 Polska otrzymała budżet w wysokości 82,5 mld Euro, z czego część środków
ma być wydana na projekty związane ze podnoszeniem konkurencyjności polskiej gospodarki.
Dzięki tym środkom polscy przedsiębiorcy mogą strać się o dofinansowanie własnych projektów,
szczególnie związanych z innowacyjną gospodarką. W ramach programów unijnych można
starać się o wsparcie na różnych etapach rozwoju biznesu – pomysłu, badań, wdrożenia, czy
rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, jednak warto przygotować się na dość precyzyjnie określone
procedury, które trzeba przejść, składając wniosek. Ze względu na czasami zawiłą metodologię
można skorzystać z pomocy firm, specjalizujących się w przygotowywaniu wniosków i rozliczaniu otrzymanej dotacji. Informacje o wszystkich dostępnych funduszach można sprawdzić
w Portalu Funduszy Europejskich oraz w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
która koordynuje największy krajowy program finansujący innowacje, czyli Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój (POIR).
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– sprawdź narzędzia –
6. KONTOMIERZ.PL
zarządzanie finansami w jednym miejscu

kontomierz.pl

Kontomierz.pl to nowoczesne narzędzie do zarządzania finansami – firmowymi i osobistymi.
Niezależnie od tego ile rachunków posiada użytkownik, ani w ilu bankach, polecane narzędzie
umożliwia kontrolowanie wszystkich operacji w jednym miejscu, bez konieczności logowania się
do wielu systemów. Przyjazny interfejs i rozbudowana funkcjonalność pozwalają monitorować
ruch na wielu różnych rachunkach, porównywać sytuację finansową, monitorować bieżące wpływy i oceniać poziom wydatków, ustawiając preferencyjne limity w danej kategorii, mając gwarancję
otrzymania powiadomienia w przypadku przekroczenia założonej granicy. Dodatkowo struktura
wszystkich odnotowanych na rachunku zdarzeń dostępna jest w graficznej formie wykresów,
a nie odnotowane w systemie transakcje gotówkowe można dopisać ręcznie, archiwizując
w ten sposób pełen obraz struktury finansów, co umożliwia nie tylko precyzyjne podsumowanie
aktualnej sytuacji, ale również planowanie przychodów i wydatków, szczególnie w kontekście
oszczędzania na określony cel. Dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu jest bezpłatny.
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– sprawdź narzędzia –
7. TELEFON JAK PORTFEL
domowy budżet pod kontrolą
Dobry smartfon jest dziś dla większości użytkowników równie ważny co komputer. Nowoczesny telefon umożliwia nie tylko komunikację, ale daje dostęp do zasobów Internetu i szeregu
informacji związanych z codzienną aktywnością każdego konsumenta. Dzięki inteligentnym
aplikacjom każdy może precyzyjnie śledzić swoje wydatki, planować oszczędności i wyciągać
wnioski o stanie finansów osobistych.

Moje Finanse
Dzięki aplikacji Moje Finanse użytkownik może zarządzać budżetem
domowym z poziomu telefonu, dodając na bieżąco wydatki i przychody, tworząc własne kategorie i pozwalając sprawdzać informacje na
różnych rachunkach użytkownika, mając do dyspozycji rozbudowany system filtrowania informacji. Wszystkie dane finansowe można
prezentować w postaci wykresów, a informacje importować i eksportować w formacie plików .csv, aby analizować je potem w Excelu.

Money Zoom

Analogicznym narzędziem jest Money Zoom, służący do zarządzania budżetem domowym i finansami osobistymi, jednak nie tylko
z poziomu telefonu, ale również komputera. Oprogramowanie pomaga
analizować wydatki i kontrolować wypływ środków z konta; szczególnie polecany osobom szukającym sposobu na uporządkowanie
finansów osobistych.
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– sprawdź narzędzia –
8. FINANSOWANIE FAKTUR, FAKTORING
gotówka za fakturę

gotowkazafakture.pl

GotowkaZaFakture.pl to odpowiedź Idea Money na bolączki przedsiębiorców z zatorami płatniczymi i gotówka dostępna od ręki. Kiedy oczekiwanie na pieniądze za wystawioną fakturę
potrafi się przedłużać, a wydłużony okres płatności może powodować przestoje i prowadzić
do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, warto skorzystać z nowoczesnych narządzi
finansowych, które udrażniają kanał przepływu gotówki za wykonane świadczenia. Wystarczy
wypełnić formularz w Internecie, aby w ciągu 24h uzyskać decyzję o przyznaniu środków
i dysponować należnymi pieniędzmi; to dużo szybsze rozwiązanie niż czekanie na kontrahenta
aż ureguluje płatność za wystawioną fakturę oraz świetna opcja dla małych i średnich firm, zarówno
dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak dla spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością. Każdy przedsiębiorca może liczyć na indywidualne doradztwo i pomoc
w dobrze optymalnych środków z oferty faktoringowej Idea Money. To sposób na uniezależnienie
się od nieterminowego regulowania należności na polskim rynku.
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– sprawdź narzędzia –
9. NOWOCZESNY LEASING
leasing na kilometry i sprzęt używany

Leasing dla firm IdeaBank

happymiles.pl

Leasing to jedna z najpopularniejszych form finansowania działalności przedsiębiorstwa, szczególnie zakupu samochodów firmowych lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia biznesu,
wymagająca niewielkiego zaangażowania kapitału własnego i pomagająca optymalizować
obciążenia podatkowe. To sprawdzony sposób działania, który dostępny jest w wielu coraz
bardziej atrakcyjnych opcjach u wielu różnych leasingodawców.
Warta sprawdzenia jest formuła Happy Miles, która pozwala dopasować wysokość miesięcznej
raty leasingowej do faktycznej intensywności użytkowania pojazdu, ponieważ płaci się głównie
za przejechane kilometry, nie ponosząc w zasadzie innych kosztów, kiedy jeździ się mniej (poza
niską stałą opłatą miesięczną). To opcja dostępna nawet dla nowych firm.
Inną równie ciekawą propozycją jest oferta Idea Leasing, umożliwiająca zawarcie umowy leasingowej nawet na sprzęt używany, w tym auta poleasingowe i inne środki trwałe niezbędne do
prowadzenia działalności (również jachty i łodzie motorowe), elastycznie odbierając okres spłat
i charakter rat, które mogą być równe, malejące lub sezonowe, oraz zapewniając bogaty pakiet
ubezpieczeń. Przedmiotem leasingu może być sprzęt już od 15 tysięcy zł netto.
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– sprawdź narzędzia –
10. KWITKI.PL
archiwizacja paragonów i gwarancji

kwitki.pl

Papierowe paragony w formie wydruku z kasy fiskalnej albo potwierdzenia transakcji kartą płatniczą otrzymujemy wszyscy i prawie wszędzie – w sklepie, u lekarza, nawet w warzywniaku.
Każdy taki paragon jest dowodem zawarcia umowy, często również gwarancji np. na kupione
buty. Problemem jest zarówno ilość zbieranych codziennie kwitków, jak również konieczność
ich przechowywania i zadbania o czytelność wydruków w przypadku konieczności złożenia
reklamacji. Odpowiedzią na te wszystkie bolączki konsumentów jest proste w obsłudze narzędzie, które wystarczy zainstalować na swoim telefonie, aby potem sfotografować paragon, który
automatycznie zostanie dodany do osobistego archiwum kwitków. W ten sposób, mając przy
sobie telefon, zyskuje się dostęp do wszystkich swoich paragonów i gwarancji.
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– rozwijaj biznes –

Przedstawione propozycje wsparcia rozwoju przedsiębiorstw i narządzi pomocnych w codziennym funkcjonowaniu firm na pewno nie wyczerpują tematu, stanowiąc subiektywny przewodnik
po istniejących możliwościach kontrolowania finansów i rozwijania biznesów.
Zawsze warto sięgać głębiej, poznając indywidualnie dopasowane propozycje, uwzględniające
specyfikę firmy, jej sposób zarządzania finansami, potrzeby związane z regulacją płatności, czy
pozyskaniem dodatkowych środków, umożliwiających stabilną działalność.
Idea Money w ramach bezpłatnej porady biznesowej udostępnia usługi wywiadowni gospodarczej
z możliwością weryfikacji kontrahenta, monitoring należności z szerokim wachlarzem usług faktoringowych oraz działania windykacyjne, umożliwiające sprawne zarządzanie wierzytelnościami.

Zapytaj nas, jak skutecznie wykorzystywać
NOWOCZESNE NARZĘDZIA FINANSOWE W SWOJEJ FIRMIE.
+48 22 276 26 18
kontakt@ideamoney.pl
www.ideamoney.pl
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– rozwijaj biznes –

W Idea Money stawiamy na budowanie relacji i podnoszenie satysfakcji naszych Klientów.
Wiemy doskonale, że zadowolony Klient poleci naszą firmę wśród znajomych, dlatego dbamy
o to, żeby nasze podeście do współpracy wyróżniało nas na rynku. Razem zadbamy o inwestycje
i płynność finansową Twojej firmy.

Rozwijając Idea Money
MAMY NA CELU ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW.

CHĘTNIE POMOŻEMY
Zespół Idea Money | Twój Partner Biznesowy

Idea Money S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa Budynek Wola Center, Klatka C, 4 piętro
tel: 801 700 802 | www.ideamoney.pl

- 13 -

+48 22 276 26 18
kontakt@ideamoney.pl
www.ideamoney.pl

Idea Money Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292108, REGON 141138798,
NIP 701-00-90-534, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 10.783.162,00 zł.

