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Kuršuzņēmurns no jaunuzņēmuma (anqļu val. start-up) ir izaudzis par korporāciju un
pelna miljonus, bet kurš - tieši pretēji - pēc žilbinoša starta ir aizvēris boditū

ksperti apgalvo, ka
9 no 10 jaunuzņē-
mumiem izčākst,
nesasnieguši izvirzī-
tos mērķus, turklāt
pirmajo piecos
oeCO bankrotē puse.

ēr allaž tiek

miljonu eiro, taču 2008. gadā, kad čet-
riem Latvijas studentiem ienāca prātā
doma izsniegt superdārgus patēriņa
aizdevumus, viss bija pavisam citādi.
Turpretim Latvijā ar lielu troksni
sākto projektu Roamer, kurš burtiski
dārdēja 2013. gadā, atminēsies vairs
tikai retais, tāpat kā inovatīvo induk-
cijas tējkannu Miito, par kuru pirms
pāris gadiem ziņoja gandriz visi lielā-
.e Latvijas lav aziņas līdzekļi.
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mu apskatu, kuri pēdējo 10 gadu
laikā ir uzbüvēti no nulles. Stāstām
par uzņēmumiem, kuri ir piedzī-
vojuši finansiālu veiksmi, un ari
par tiem, kuri vēl nav nopelnījuši
pirmo miljonu, bet jau ir spējuši
sevi skali pieteikt ja ne pasaulē, tad
vismaz pašu mājās. Iā, un atsevišķi
pieminēsim ari nelielu projektu
kapsētu - tos, kas daudzsološi
sāka, guva plašu ievērību, tomēr
galu galā dzivo pējīgu biznesu
ir -ērs:r -- ari es ē • 2..



BIZNESA VEIKSME

Konkurējot ar banku
zibmaksājumiem

ikromaksājumu
mobilā platfor-
ma tika porn-
pozi prezentēta
2015. gada
rudeni - dalībai
svinīgajā pasā-
kumā izdevās

piesaistīt pat Latvijas Valsts prezi-
dentu Raimodu Vējoni.

Monea dibinātāju ideja ir vien-
kārša. Jums, piemēram, steidzami
vajag kādam nodot 5 eiro; vai ari
darbā tiek vākta nauda kolēģa dāva-
nai; vai jūs ar kolēģi bijāt kafejnīcā,
un viņš apmaksāja kopīgo rēķinu,
bet jūs vēlaties viņam atmaksāt
savu daļu - taču skaidras naudas
jums nav. Šādām situācijām ari
bija iecerēts Monea: ātri - pāris
minūšu laikā, ja tas ir starpbanku
maksājums, - naudas pārskaitiju-
mi, izmantojot mobilo tālruni un
telefona numuru, kas ir piesaistīts
abonenta bankas kontam. Vizuāli
tas izskatās kā WhatsApp, tikai ir
papildināts ar naudas pārskaitīšanas
funkciju.

Tiesa, ir ari savas tehniskās
nianses: abām pusēm - maksāju-
ma veicējam un saņēmējam - ir
nepieciešams lejupielādēt lietotni
un tajā reģistrēt savu konta numu-
ru, tātad naudu nav iespējams
pārskaitīt uz jebkuru Latvijā reģis-
trētu tālruņa numuru, bet gan

Lai sasniegtu kaut vai
minimālu rentabilitāti,
ir nepieciešama
ekspansija vismaz
Eiropasmērogā

46 Kapitāls 1212017·112018

tikai savējo lokā, turklāt tikai četru
banku - AS Swedbank, AS SEB
banka, AS Citadele banka un Nordea
Bank AB - klientiem.

Monea komisija ir 2 %, bet ne
mazāk kā 5 centi, tādējādi uzreiz ir
skaidrs: maza komisija par maziem
maksājumiem, kuri nav nepieciešami
katru dienu, - tas jūtami nav tāda
mēroga bizness, ko piedāvāt valsti ar
nepilniem 2 miljoniem iedzīvotāju.
Par to liecina ari pirmā pilnā finanšu
gada (2016) rezultāti: apgrozījums
(t. i., klientu samaksātās komisijas
kopējā summa) ~ tikai 5 tūkstoši eiro.
Prognoze 2017. gadam: apgrozīju-
ma pieaugums - 4,7 reizes, t. i., lidz
23 tūkstošiem eiro.

Gatis Kokins (no kreisās),
Mārtiņš Kalniņš, Ģirts Kalniņš
un Mārtiņš Bērziņš

Zinot to, ka uzņēmums ir piesais-
tījis 1miljona eiro investīcijas no riska
kapitāla fondiem, kļüst skaidrs: lai
sasniegtu kaut vai minimālu rentabili-
tāti, ir nepieciešama ekspansija vismaz
Eiropas mērogā. Bet pagaidām Monea
ir aptuveni 16 tūkstošu klientu un
uzņēmums darbojas tikai Latvijā.

2017. gada novembrī parādījās
nopietns izaicinājums: bankas visā
Eiropā ir sākušas ieviest tūlītēju mikro-
maksājumu sistēmas, paredzot pat starp-
banku pārskaitījumus veikt dažu sekun-
žu laikā. Šai Eiropas sistēmai pievienojās
ari Latvijas Banka, kura mūsu valsti jau
ir palaidusi pati savu pakalpojumu - zib-
maksājumus - un ievieš iespēju mobilo
tālruņu numurus sinhronizēt ar to
īpašnieku banku kontiem, resp., bankas
ir sākušas veidot savu Monea sistēmas
līdzinieku, bet nu jau visas eirozonas
mērogā. Tomēr viens no Monea pro-
jekta autoriem Gatis Kokins uzskata, ka
Monea perspektīvas nav zudušas: "Jau
pavisam drīz mēs izziņosim ambiciozus
attīstības plānus. Runa ir par spēcīga
partnera piesaistišanu un ekspansiju pat
ne Eiropā, bet visā pasaulē:'
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