Jak finansować akcje.
Czyli krótka opowieśd o tym jak zostad milionerem.

Skarbnik Oddziału Olsztyn IFMSA-Poland
Anna Tarnowska

POMYSŁ NA BIZNES
„Prawdziwy biznes zaczyna się od odważnej wizji.” A.Skuza
Każda akcja zaczyna się od pomysłu. Naszego - autorskiego,
podpatrzonego w innym Oddziale –> nieważne! Liczy się Twoja
inicjatywa, chęd działania i kreatywnośd!

BO ZAWSZE TRZEBA MIEĆ JAKIŚ
PLAN…
Pomysł jest, ale co dalej?
Przydałby się jakiś project proposal. Brzmi strasznie? Niekoniecznie!
Przecież nie ubiegasz się o dofinansowanie z Unii…
Na początek wystarczy, że rozpiszesz sobie krótki zamysł i plan akcji,
rzeczy, które należy wcześniej zrobid, osoby, z którymi warto się
skontaktowad, a także co musisz kupid/zdobyd. Na koniec pokaż te
tajne zapiski Prezydentowi i VPE, a byd może znajdzie się ktoś kto
odwali za Ciebie trochę roboty ;)

KAŻDA FIRMA POTRZEBUJE SIEDZIBY
Tak jak każda akcja, musi się gdzieś odbyd.
Dlatego najważniejsze jest aby odnaleźd idealne miejsce. Ma byd tanio
(najlepiej za darmo!), z dogodną lokalizacją i w przypadku wielu akcji
z dużą ilością gapiów, w koocu chcemy żeby cały świat się o nas
dowiedział!

Od tej pory rozpoczniesz kontakt ze światem zewnętrznym i aby obyło
się bez ofiar w ludziach i sprzęcie nie zapomnij o PISMACH!!!*
* więcej na ten temat opowie Ci Sekretarz Oddziału Olsztyn IFMSA-Poland Kaja Majda

BUSINESS TIES
Teraz przyszła pora, aby zmienid się w prawdziwego rekina biznesu.
Czas, aby rozreklamowad swoje dziecko i zachęcid innych do
współpracy. Przydadzą się inwestorzy i wspólnicy z każdej branży!
W tym celu użyj wszystkich swych wdzięków, całego uroku osobistego i
wszystkich znajomości, ale… nie bądź zbyt sentymentalny, przecież
chcemy ich ze wszystkiego ogołocid ;) Ktoś w koocu musi nam
sfinansowad całą tą zabawę!*
*na tym etapie również przydadzą się PISMA!

CUDZE PIENIĄDZE ŁATWO SIĘ
WYDAJE

Brawo! Sprawiłeś, że ktoś marzy tylko o tym, aby oddad Ci swoje
pieniądze. Teraz tylko podpisad kilka papierków i możesz ruszad do
Vegas na planecie IFMSA. Ale zaraz, zaraz… może Ci się przydad mała
pomoc. To czas, aby zadzwonid po posiłki do Prezydenta i Skarbnika
Oddziału - oni będą wiedzieli gdzie wysład dokumenty do podpisania.
Pamiętaj, że reprezentujesz IFMSA-Poland i jedynymi osobami, które
mogą podpisad jakąkolwiek umowę są przedstawiciele Zarządu
Głównego!!!

JEŚLI TWÓJ PLAN A NIE WYPALIŁ,
PAMIĘTAJ ALFABET MA JESZCZE 31
LITER

No cóż, Twoje długie rzęsy nie zrobiły wielkiego wrażenia, a oczy kota ze
Shrek’a już tak nie urzekają. Zdarza się! Ale to nie znaczy, że masz
rezygnowad! Od czego jest nasz sejf ;)
Pamiętasz swoje zapiski na temat potrzebnych rzeczy? Wystarczy, że
oszacujesz ich całkowity koszt i zgłosisz się do Skarbnika. On zajrzy w
swoje magiczne tabelki i powie czy Oddział stad na taką rozpustę.
Kiedy dostaniesz już zielone światło, pora lecied na wyprzedaże!

CONFESSION OF A SHOPAHOLIC
Zakupowy szał nie jednemu potrafi zawrócid w głowie, dlatego musisz
uważad!
Pamiętaj, że chwilowo wydajesz własne pieniądze i dopiero po okazaniu
faktury dostaniesz zwrot! Nie daj się więc ponieśd emocjom i na wszystkie
zakupy bierz fakturę na poniższe dane:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
ul. Oczki 1A, 02-007 Warszawa
NIP: 521-157-91-52

CONFESSION OF A SHOPAHOLIC
Kiedy dostaniesz fakturę w swoje łapki, dokładnie ją sprawdź –
niektórzy nie byli za pan brat z ortografią, inni bywają leniwi i skracają
sobie naszą piękną nazwę. W tej sytuacji należy uprzejmie poprosid o
poprawienie takiej faktury.
Druga ważna sprawa: NIE PODPISUJ faktury z przodu w miejscu ‘podpis
osoby upoważnionej do odbioru faktury’. Rzadko się zdarza taka
sytuacja, ale jeśli sprzedawca nalega, to podpisz się jedynie na kopii,
która zostaje w sklepie („nasz” oryginał zostaw w spokoju!).

CONFESSION OF A SHOPAHOLIC
Faktura jest piękna, poprawnie wypisana i już cała Twoja. Pora, żebyś
przyznał się co i dlaczego nakupiłeś, dlatego na ODWROCIE faktury
napisz:
„ Faktura za…………………….., na potrzeby………….., w ramach
akcji…………., organizowanej w ramach programu……. w dniach……….”
+ Twój podpis.

MONEY, MONEY, MONEY
Po dostarczeniu poprawnej i tak opisanej faktury wraz z kserokopią
(również opisaną z tyłu) do Skarbnika Oddziału możesz liczyd na zwrot
pieniędzy  Ale UWAGA! Alkoholu i papierosów nie rozliczamy,
dlatego swoje nałogi zachowaj dla siebie.
I tak dobrnęliśmy do kooca. Materiały na akcję kupione, pieniądze z
powrotem są w Twojej kieszeni, teraz pozostaje nam tylko zabawa!
Do zobaczenia na akcji!

PODSUMOWANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Pomysł na akcję.
Lista spraw do zrobienia.
Lokalizacja.
Inwestorzy + wspólnicy.
Finansowanie akcji:
a) przez inwestorów
b) z budżetu Oddziału (konsultacja ze Skarbnikiem)
Odebranie poprawnie wypisanej faktury na dane:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
ul. Oczki 1A, 02-007 Warszawa
NIP: 521-157-91-52
Opisanie faktury na odwrocie:
„ Faktura za…………………….., na potrzeby………….., w ramach akcji…………., organizowanej w ramach
programu……. w dniach……….” + Twój podpis.
Wykonanie kserokopii faktury (kserokopia również powinna byd opisana w odwrocie).
Dostarczenie faktury wraz z kserokopią do Skarbnika.

