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Starptautiskā finanšu pakalpojumu uzņēmuma "Gerlionti grupas" IT risinājumi top Latvijā.
Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, sociālajos tīklos un portālā www.cv.lv tiek
aicināti darbinieki!
Grupai jau ir uzņēmumi Polijā un Singapūrā. Uzņēmumu grupa pieder Latvijas uzņēmējiem, kas jau sešus
gadus veiksmīgi darbojas starptautiskajā finanšu pakalpojumu sfērā. Par grupas darbību "Dienas Bizness"
iztaujāja Ēriku Matrosovu, atbildīgo par komunikāciju ar medijiem Baltijā.

Kas ir "Gerlionti grupa"?
"Gerlionti grupa" pieder diviem latviešu uzņēmējiem, bet savu aktīvo darbību ir sākusi Polijā un
Singapūrā. Polijas uzņēmums, kas ir viens no grupas sastāvdaļām, pastāv kopš 2014. gada un ir saņēmis
maksājumu iestādes licenci Polijas un Singapūras tirgos. Polijā uzņēmums pamatā sniedz finanšu
konsjerža pakalpojumus.

Praktiski ko nozīmē finanšu konsjerža pakalpojums?
Piemēram, ir Latvijas vai jebkurš citas valsts uzņēmums, kas vēlas sākt savu ekonomisko darbību Polijas
tirgū ar pakalpojumiem vai precēm, bet ir pieredzes un zināšanu trūkums par konkrēto tirgu un tā
specifiku. "Gerlionti grupa" meklē gan sadarbības partnerus, gan piegādātājus un pircējus, gan
grāmatvežus un juristus - visu, kas attiecīgā uzņēmuma darbībai konkrētajā tirgū ir nepieciešams. Nereti
uzņēmumam ir vajadzīga arī finanšu pavadība, lai varētu veikt maksājumus par saņemtajiem

pakalpojumiem. Tieši tāpēc 2018. gada nogalē tika saņemta maksājumu iestādes licence Polijā. Šis visu
minēto pakalpojumu klāsts tad arī ir finanšu konsjeržs.

Maksājumu licence - tāda pati kā bankai?
Salīdzināt ir labāk ar tādu maksājumu iestādi kā "Revolut". Saskaņā ar licences nosacījumiem mums Polijā
uz doto brīdi ir tā sauktā mazā maksājumu iestāde, kurai ir limitētas transakcijas, ko drīkst veikt. Patlaban
Polijā virzāmies uz nacionālās maksājumu iestādes licences saņemšanu, kas nozīmē to, ka tiesības
maksājumu ziņā būs gandrīz tādas pašas kā bankai. Doto procesu Polijā koordinē mūsu sadarbības
stratēģiskais partneris uzņēmums "Taxalia Group Sp. z o.o.". Nacionālo maksājumu iestādes licenci Polijā
plānojam saņemt 2021. gadā. Atšķirība no bankas maksājumu iestādei ir tāda, ka mēs nedrīkstam pieņemt
depozītus no klientiem, bet maksājumus varam veikt tāpat kā banka. "Gerlionti grupai" maksājumu
veikšana ir tikai papildu pakalpojums, kas loģiski bagātina kopējo uzņēmuma piedāvājumu portfeli.

Maksājumi laikā, kad visā pasaulē notiek naudas atmazgāšanas apkarošana, šķiet ietilpīga
uzņēmuma pakalpojumu daļa. Jūs nodarbojaties arī ar "Anti Monay Laundering" (AML) lietām un
ar to saistīto jomu "Know your client "(KYC)?
Mūsu uzņēmuma piedāvājums ir unikāls. "Gerlionti grupa" noteikti ir viena no retajiem Eiropā, kas
piedāvā šādu pakalpojumu grozu vienkopus. Proti, mēs veicam gan finanšu konsjerža misiju, gan
nodrošinām pilnu KYC un AML procedūru klāstu un gala rezultātā arī tehniski veicam finanšu
pārskaitījumus, ja tas nepieciešams. Ir uzņēmumi, kas piedāvā pārskaitījumus, ir, kas sola konsultēt AML
jautājumos, ir citi finanšu piedāvājumi. Pie mums ir pilns pakalpojumu klāsts uzņēmējam, lai viņš spētu
darboties tirgū gan lokāli, gan globāli. Mums ir radīti atbilstoši IT produkti, kas saslēdzas ar bankām, un
no sava konta klients var pārvaldīt visus maksājumus un pārskatīt gan dokumentu, gan finanšu plūsmu.

Grupas uzņēmums ir arī Singapūrā. Kāds ir šīs sadaļas uzdevums?
Singapūras uzņēmumam jau ir lielās maksājumu iestādes licence. Faktiski tas nozīmē, ka no Singapūras
uzņēmuma mēs varam veikt maksājumus visā pasaulē. Šī uzņēmuma specializācija ir Āzijas tirgus, jo ļoti
daudziem mūsu klientiem ir sadarbības partneri Āzijā. Singapūras uzņēmums nodrošina maksājumu
veikšanu. Saprotams, ka, parādoties lielai licencei Eiropā, mums būs vieglāk strādāt, jo tādējādi mēs
varēsim piesaistīt jaunus klientus un piedāvāt jaunus produktus. Šobrīd grupā ietilpst arī Latvijas
uzņēmums.

Tādēļ arī interesējos! Kas ir "Gerlionti grupa" Latvijā? Tā būs maksājumu iestāde? Kādu funkciju
veic Latvijas uzņēmums grupā?

Latvijas uzņēmums pamatā tika veidots ar nolūku nodrošināt visas sistēmas izveidi, papildināšanu un
apkalpošanu mūsu maksājumu iestādēm. Šeit mēs līgstam datorspeciālistus, domājam par to, kā uzņēmums
darbosies. Te ir tehniskā atbalsta stacija, AML speciālisti, programmatūra, te rodas IT risinājumi.

Latvijas programmētāji izmaksā lētāk nekā Polijā?
Nē! "Gerlionti grupas" īpašnieki ir no Latvijas. Programmētāji Polijā ir pieejami par nedaudz zemāku
samaksu, bet īpašnieku uzstādījums ir veidot darba vietas Latvijā. Ir fundamentāli pateikts, ka uzņēmuma
smadzenes atrodas te – Rīgā. Jā, Polijas uzņēmums ir galvenais birojs, jo tur ir visaktīvākā darbība, bet IT
sistēmas tiks radītas un apkalpotas te - Latvijā. Atceraties dziesmas vārdus – ja ikviens tik zemē sētu vienu
graudu veselu? Lūk, šis ir tas "Gerlionti grupas" īpašnieku grauds Latvijas zemē.

Vai maksājumu sistēmas, ar kurām strādājat Polijā un Singapūrā, ir radītas te – Latvijā?
Jā, tie IT produkti, kur klients var ieiet un apskatīt visus savus kontus, maksājumus, komunikāciju ar
speciālistiem, tie ir tapuši Latvijā. Šo sistēmu veido un pilnveido Latvijas datorspeciālisti. Arī KYC un
AML starptautiski sertificētie speciālisti ir šeit - Rīgā.

Tas nozīmē, ka visas AML pārbaudes klientiem veic Latvijā?
Jā. Tā ir ļoti svarīga uzņēmuma darbības sastāvdaļa patlaban. Gan bankām, gan maksājumu iestādēm ir
perfekti jāzina savi klienti un jāspēj viņiem palīdzēt šajā jomā. Ir jābūt pārliecinātam gan par klienta
līdzekļu izcelsmi, gan par biznesu. Praktiski par klientu ir jāzina viss no A līdz Z. Latvijas uzņēmumā ir
starptautiski sertificēti speciālisti, kuriem ir sertifikāti, kas atļauj atbildēt par klienta dokumentu plūsmu,
analizēt darījumus atbilstoši starptautiskajām AML regulām. Jebkurš mūsu klients pirms sadarbības
uzsākšanas tiek detalizēti pārbaudīts un izpētīts no AML speciālistu puses. Tiek pārbaudīts viss - gan par
uzņēmumu, gan par personu, gan naudas izcelsmi.

Vai "Gerlionti grupa" šobrīd sniedz finanšu pakalpojumus Latvijā?
Pagaidām nē. Patlaban tiek veidota IT sistēma, kā arī uzņēmums nodarbojas ar klientu dokumentu
pārbaudi. "Gerlionti grupas" attīstības plānā ir izveidot vairākus interesantus produktus tieši Baltijas

tirgum. Maksājumu licences iegūšana Latvijā ir nākotnes jautājums, tāpēc pagaidām šo pakalpojumu
Latvijā nepiedāvājam.

Saredzat kādas atšķirības licences iegūšanas kārtībā Latvijā un citviet?
Kopumā viss jau ir līdzīgi, jo regula par AML/KYC un citām prasībām ir starptautiska un būtisku atšķirību
valstīs nav. Mūsu kompānija neplāno izvēlēties Lietuvu vai Igauniju kā licences iegūšanas vietu Baltijā, jo
tas nav nepieciešams. Ar likumiem te viss ir daudz maz kārtībā un nodokļu politika ir pietiekami
progresīva. Visur administratīvais process ir ilgs un prasa lielu atbildību un pacietību. Ar AML/KYC
prasībām Polijā ir līdzīgi. Ir jābūt pārliecībai par klienta līdzekļu izcelsmi, ir jāzina savs klients. Tāds ir
noteikums, un tas ir jāpilda.

Jūs sniedzat finanšu pakalpojumus klientam. Vai tas nozīmē, ka sagatavojat viņu komunikācijai ar
bankām – konsultējat par iespējamajiem AML jautājumiem bankās?
Mēs nodrošinām, lai klienta finanšu plūsma nekavētos un, protams, prognozējam jautājumus, kuri bankām
varētu rasties, bet arī apzināmies, ka vienmēr var būt negaidīti jautājumi. Galvenais ir spēt operatīvi
atbildēt bankai vai finanšu darbības uzraugošai iestādei uz visiem to interesējošiem jautājumiem, lai
klienta finanšu plūsma netiktu kavēta. Tad, kad esam ar klientu noslēguši līgumu par sadarbību, esam par
viņu pārliecināti un atbildam viņa priekšā.

Vai tiks izstrādāti kādi produkti Latvijas tirgum?
Ir, protams, pamatpiedāvājums, kas attiecināms uz korporatīvajiem klientiem, kas ir Baltijā. Mums ir
sadarbības partneri gan Lietuvā, gan Igaunijā. Tajā pašā laikā "Gerlionti grupa" plāno pakalpojumus arī
cita tipa klientiem, piemēram, studentiem, pensionāriem vai pašvaldībām. Mēs gribam izveidot produktus
Latvijas tirgum. Esam izpētījuši citu valstu pieredzi, kur maksājumu kompānijām ir laba sadarbība,
piemēram, ar pašvaldībām. Konkrēti runājot, tās var būt maksājumu sistēmas iedzīvotājiem konkrētas
pašvaldības teritorijā, kuras viegli var pārraudzīt pašvaldība un iedzīvotāji ērti var izmantot. Piemēram,
atkritumu izvešanas maksājumi, komunālo pakalpojumu apmaksa un citas lietas - to visu var apvienot
vienā maksājumu sistēmā, pat nodokļu nomaksa tur var būt. Galvenais, lai produkts būtu ērts iedzīvotājam.
Tas nozīmē, ka cilvēkam nav jāzina 10 paroles dažādās vietnēs, bet ir viena lietotne telefonā, ar kuru visu
var izdarīt. Protams, būtisks noteikums ir panākt situāciju, kad iedzīvotājam tas praktiski neko nemaksā.

Jau top jaunā lietotne "GerliPay", kas tiks klientiem prezentēta šovasar. Tā atvieglos maksājumu veikšanu
un skaidri parādīs mūsu ieceres. "GerliPay" platforma tiks piedāvāta starptautiskajā tirgū.

IT risinājumi nav lēts pasākums. Esat piesaistījuši investīcijas šiem mērķiem?
Pērn grupas uzņēmumu atbalstam tika piesaistīti 2 miljoni eiro. Šogad plānojam piesaistīt investīcijas līdz
5 miljoniem eiro, lai attīstītu visus iecerētos produktus, kā arī lai noslēgtu maksājumu licenču kārtošanu.
Mēs tiecamies uz augstiem mērķiem un apzinātiem soļiem uz tiem virzāmies!

Kādi tad ir cerētie apgrozījuma plāni?
Iegūt apgrozījumu ap pusmiljardu eiro pasaules tirgū ir divu līdz trīs mēnešu jautājums, tikai pakalpojuma
pieteikumam ir jābūt pamatotam ar perfektām programmām un maksājumu licencēm. Tas, protams, prasa
laiku. Katras jaunas maksājumu licences saņemšana aizņem vismaz gadu. Grupai ir ambīcijas un plāni un
ir reāla darbība, kas parāda, ka uzņēmums spēj izdarīt lietas un panākt rezultātu.

"Gerlionti grupa" atbalsta sportu, konkrēti - "101 Fighting Championship". Kādēļ cīņas sports,
kādēļ ne futbols vai hokejs?
Uzņēmuma īpašnieki paši savulaik ir nodarbojušies ar boksu. Tā ir ne tikai viņu aizraušanās, bet arī
stratēģiskās domāšanas bāze. Bokss ir viens no pirmajiem olimpiskajiem sporta veidiem, ar pirmsākumiem
antīkās grieķu olimpiādēs. Tā nav tikai dūru cīņa vai fiziskā sagatavotība, tā ir pirmkārt jau uzvarētāja
taktikas izkopšana un kontrole pār pretinieku. "Gerlionti gupas" īpašnieku iecere popularizēt tieši šo sporta
veidu neapstājas pie pasākumu rīkošanas. Darbības plānā ir atbalstīt reģionālos boksa klubus, jo sevišķi
bērnu un jauniešu sekcijas. Mērķis ir izveidot jauniešu sacensības, kuru noslēgums, tāpat kā
pieaugušajiem, varētu notikt "Arēnā Rīga".

INFORMĀCIJAI
"Gerlionti grupa" – dibināta 2014. gadā.
Interneta vietne: www.gerlionti.group

