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VIRSI: Deviņu Mēnešu Apgrozījuma Apskats

Uzņēmuma profils

Rezultāti liecina par izaugsmi galvenajos segmentos

Bloomberg Kods:

VIRŠI-A (“Virši” jeb “Uzņēmums”) publicēja savus deviņu mēnešu apgrozījuma rādītājus,
kas liecina par stabilu izaugsmi tā pamatsegmentos. Uzņēmums uzrādīja kopējo
apgrozījumu EUR 270,32 miljonus palielinoties par 67,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu (tekstā gada izmaiņas apzīmētas arī kā “g/g”). Veikalu pārdošanas apjomi 2022.
gada deviņos mēnešos sasniedza EUR 30,14 miljonus (+18,2% g/g), savukārt degvielas apgrozījums sasniedza EUR 227,30 miljonus (+68,3% g/g). Uzskatām, ka galvenais
mazumtirdzniecības preču veikalu pārdošanas izaugsmes virzītājspēks ir bijis degvielas
uzpildes staciju tīkla paplašināšana (+4 degvielas uzpildes stacijas 2022. gada deviņos
mēnešos), veikalu preču sortimenta uzlabojumi, ieviešot preces ar lielāku pievienoto
vērtību, un labs zīmola tēls, savukārt daļa no pārdošanas pieauguma varētu būt saistīta
arī ar cenu korekcijām inflācijas spiediena rezultātā. Mūsuprāt, degvielas apgrozījumu
galvenokārt ir veicinājis izejvielu (naftas) cenu pieaugums, kam nav effekta uz uzņēmuma
bruto peļņu. Tas novērojams arī lielākā apgrozījuma pieaugumā salīdzinājumā ar bruto
peļņas pieaugumu 2022. gada pirmajā pusgadā. Taču arī degvielas mazumtirdzniecības
apjomu pieaugums ir veicinājis apgrozījumu degvielas segmentā. Pirmajā pusgadā
Virši uzrādīja lielāku degvielas mazumtirdzniecības apjomu pieaugumu nekā kopējais
tirgus pieaugums (Virši: +8,9%, tirgus: +2,2% g/g), tādējādi palielinot savu tirgus daļu,
kas arī veicina mazumtirdzniecības veikalu apgrozījuma pieaugumu. Kopumā šie divi
segmenti ir cieši saistīti, tādējādi tie korelē to sniegumā. Jaunizveidotā enerģētikas segmenta pārdošanas apjoms deviņos mēnešos bija EUR 11,77 miljoni, salīdzinot ar EUR
0,02 miljoniem 2021. gada deviņos mēnešos. Lai gan apgrozījums aug ļoti strauji, tas ir
elektroenerģijas cenu kāpuma rezultāts, un Virši kā starpnieks gūst nelielus ienākumus
no elektroenerģijas tālākpārdošanas. Līdzīgi kā degvielas mazumtirdzniecībā, bruto peļņa
uz MWh ir relatīvi stabila, un apgrozījuma pieaugums elektroenerģijas cenu kāpuma dēļ
neveicina bruto peļņas pieaugumu. Vadoties pēc Uzņēmuma datiem, kopējais iepirktās/
pārdotās elektroenerģijas apjoms pirmajā pusgadā sasniedza nedaudz virs 25 tūkst.
MWh un, ņemot vērā pieaugošās elektroenerģijas cenas trešajā ceturksnī, šī segmenta
pienesumam kopējai bruto peļņai vajadzētu palikt pieticīgam.
Lai arī Uzņēmums sniedz pārskatus reizi pusgadā, no šī gada ir sācis izlaist ceturkšņa
apgrozījumu biznesa segmentiem, līdz ar to nevaram veikt salīdzinājumu pret iepriekšējo
gadu, bet varam salīdzināt skaitļus pret iepriekšējo ceturksni (tekstā ceturkšņa izmaiņas
apzīmētas arī kā “c/c”). Degvielas apgrozījums trešajā ceturksnī sasniedza EUR 95,1
miljoni (+27,1% c/c). Tā kā naftas vidējā cena otrajā un trešajā ceturksnī ir bijusi relatīvi
stabila, pieaugums visticamāk liecina par tālāku pārdotās degvielas apjomu pieaugumu
un potenciāli bruto peļņas pieaugumu uz vienu pārdoto litru. Turklāt, Valsts ieņēmumu
dienesta dati liecina, ka degvielas mazumtirdzniecības apjomi jūlijā un augustā
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Avots: VIRSI vēsturiskie dati, LHV #Novērtējuma reizinātāji no 2022E -2023E ir aprēķināti, izmantojot akcijas cenu EUR 4.36
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(18.10.2022). ## Izmaksa par akciju ietver dividendes un pamatkapitāla samazināšanu.
* Piezīme: Visi PZ un NP dati līdz 2018. gadam (bilances dati līdz 2017. gadam) tiek uzrādīti, pamatojoties uz Latvijas

* Uz 7. decembri, 2021

vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, no 2019. gada (BS dati no 2018. gada beigām), pamatojoties uz SFPS (IFRS).
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Apgrozījuma Rezultātu Apskats, EURm

Q2/22

Q3/22

% c/c
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9M/21

% g/g

Mazumtirdzniecības veikali

10,54

11,87

12,7

30,14

25,51

18,2

Degviela

74,83

95,10

27,1
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135,08

68,3

Enerģija

3,30

8,37

153,7

11,77

0,02

n.m.

Citas preces

0,40

0,25

(36,7)

1,11

0,98

13,5

Avots: AS Virši-A
c/c - Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējā ceturkšņa attiecīgo period
g/g - Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu

samazinājušies par apmēram 10% un 2% g/g, attiecīgi. Līdz ar to, ja
mūsu pieņēmumi ir pareizi, Virši trešajā ceturksnī turpināja palielināt
savu tirgus daļu. Veikalu pārdošanas apjomi trešajā ceturksnī sasniedza EUR 11,87 miljonus (+12,7% c/c), pieaugot salīdzinoši lēnāk
nekā iepriekš, kas varētu liecināt, ka augsto degvielas cenu dēļ
patērētāji samazina izdevumus veikalos. Enerģētikas segmenta
pārdošanas apjomi trešajā ceturksnī sastādīja EUR 8,37 miljonus (+153,7% c/c), bet pretstatā naftas cenām trešajā ceturksnī,
elektroenerģijas cenas ir ievērojami palielinājušās, tāpēc apgrozījuma
izaugsmi galvenokārt skaidrojam ar elektroenerģijas cenas pieaugumu un uzskatām, ka pārdotie apjomi saglabāsies ļoti pieticīgi.

Kopumā šos rezultātus vērtējam kā pozitīvus Virši biznesa
attīstībā, tomēr inflācijas spiediens uz izmaksām var negatīvi
ietekmēt rentabilitāti. Tāpat, kā liecina dati, patērētāju pirktspējas
samazināšanās un augstās degvielas cenas negatīvi ietekmē kopējo
degvielas tirgu, taču negatīvā ietekme ir visai ierobežota un uzskatām,
ka degvielas tirgus ir noturīgs pret ekonomiskajām grūtībām. Neraugoties uz dažiem negatīvas ietekmes faktoriem degvielas tirgū, kas
varētu arī bremzēt Virši degvielas apjomu pieaugumu, Uzņēmums
veiksmīgi iegūst tirgus daļu, kas dod pozitīvu perspektīvu vidējā
termiņā un ilgtermiņā.

Neskaidrību vai strīdu gadījumā angļu valodas redakcija, kas tika izdota 2022. gada 19. oktobrī, vienmēr būs noteicošā pār latviešu valodas redakciju.
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Kontakti:
Ivars Bergmanis

Valters Smiltāns

LHV Institucionālo tirgu vadītājs

Analītiķis

Tel: +372 680 2720

valters.smiltans@lhv.ee

Mob: +372 534 11114
ivars.bergmanis@lhv.ee
Apstiprinātā pētījuma ziņojuma parakstīšanas datums un laiks: trešdien, 19. oktobrī, 18:00

Atruna
Autortiesības uz šo pētījuma ziņojumu pieder AS LHV Pank (turpmāk tekstā “LHV”). LHV ir pilna servisa banka, kas koncentrējas uz Baltijas reģionu.
LHV ir Tallinas, Rīgas un Viļņas biržu biedrs. LHV atrodas Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (Finantsinspektsioon; skatīt arī www.fi.ee) uzraudzībā.
Šī pētījuma ziņojuma lasītājiem jāņem vērā, ka LHV un LHV saistītie uzņēmumi (turpmāk “LHV grupa”) pastāvīgi cenšas piedāvāt investīciju banku pakalpojumus uzņēmumiem (turpmāk tekstā “Uzņēmums” vai “Uzņēmumi”), kas minēti pētījuma ziņojumos vai var būt citas finansiālās intereses šajos
Uzņēmumos.
AS LHV Pank ir noslēgusi vienošanos ar AUGA group, AB (“AUGA”), saskaņā ar kuru LHV neatkarīgie pētniecības analītiķi patstāvīgi sagatavo pētījumu
ziņojumus par AUGA group un nodod tos AUGA, lai sniegtu plašāku informāciju par AUGA tiem investoriem, kuri nav LHV klienti.
AS LHV Pank ir noslēgusi līgumu ar EfTEN Real Estate Fund III ar komerciāliem noteikumiem, saskaņā ar kuriem LHV pētniecības analītiķi patstāvīgi
sagatavo pētījumu ziņojumus par EfTEN Real Estate Fund III. Savukārt par noteiktu atskaišu skaitu LHV tiek maksāta ikgadēja fiksēta summa.
AS LHV Pank ir noslēgusi vienošanos ar MADARA Cosmetics (“MADARA”), saskaņā ar kuru LHV pētījumu analītiķi patstāvīgi sagatavo MADARA pētījumu
ziņojumus un sniedz tos MADARA, lai tā sniegtu plašāku informāciju par MADARA investoriem, kuri nav LHV klienti. MADARA ir iekļauta Nasdaq Baltijas
First North sarakstā. Papildus tam, ka LHV ir MADARA sertificētais konsultants, LHV ir arī Linda Nektar (“LINDA”) sertificētais konsultants Nasdaq Baltic
First North, pamatojoties uz pastāvīgu un uz samaksu balstītu vienošanos.
LHV grupa darbojas kā tirgus uzturētājs /(un)/ likviditātes nodrošinātājs uzņēmumiem TKM1T, APG1L, TVEAT, HMX1R, LINDA, MDARA , DGR1R un
VIRSI.
Visus pētījumu ziņojumus sagatavo LHV pētījumu nodaļa. Lai proaktīvi novērstu interešu konfliktus, LHV ir noteikusi vairākus procesuālos un fiziskos
pasākumus. Šādi pasākumi cita starpā ietver, bet ne tikai, konfidencialitātes pasākumus, izmantojot nodalīšanu jeb tā sauktās “ķīniešu sienas”, virtuālas
un fiziskas barjeras, lai ierobežotu informācijas apmaiņu starp dažādām LHV Group nodaļām, grupām vai personām. Šos pasākumus uzrauga LHV
atbilstības departaments. LHV dara visu iespējamo, lai izvairītos no interešu konflikta, taču nevar garantēt, ka interešu konflikta situācijas nerastos vispār.
LHV regulāri sniedz informāciju par šo Uzņēmumu, tāpēc šajā pētījuma ziņojumā var būt ietverti citur sīkāk izklāstīti pieņēmumi un secinājumi. Ja ir interese, klienti var vērsties LHV, lai saņemtu šos iepriekšējos pētījumu ziņojumus.
2021. gada oktobrī AS LHV Pank bija AS DelfinGroup IPO globālais organizētājs akciju iekļaušanai Nasdaq Riga. AS LHV Pank ir noslēgusi vienošanos
ar AS DelfinGroup (“DelfinGroup”), saskaņā ar kuru LHV pētījumu analītiķi patstāvīgi sagatavo pētījumu ziņojumus par DelfinGroup un sniedz tos DelfinGroup, lai tas sniegtu plašāku informāciju par DelfinGroup investoriem, kuri nav LHV klienti. AS LHV Pank ir arī tirgus uzturētājs DelfinGroup akcijām.
2021. gada novembrī AS LHV Pank bija AS Hepsor IPO globālais organizētājs akciju iekļaušanai Nasdaq Tallinn. LHV Pank ir noslēgusi vienošanos ar
AS Hepsor, saskaņā ar kuru LHV pētniecības analītiķi patstāvīgi sagatavo Hepsor pētījumu ziņojumus un sniedz tos Hepsor, lai tas sniegtu plašāku
informāciju par Hepsor investoriem, kuri nav LHV klienti.
2021. gada novembrī AS LHV Pank bija Virši -A (“VIRSI”) IPO globālais organizētājs akciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North. AS LHV Pank ir noslēgusi
vienošanos ar VIRSI, saskaņā ar kuru LHV pētniecības analītiķi patstāvīgi sagatavo VIRSI pētījumu ziņojumus un sniedz tos VIRSI, lai tie sniegtu plašāku
informāciju par VIRSI investoriem, kuri nav LHV klienti. AS LHV Pank ir arī tirgus uzturētājs VIRSI akcijām. LHV ir arī VIRSI sertificētais konsultants Nasdaq
Baltic First North, pamatojoties uz pastāvīgu un uz samaksu balstītu vienošanos.

Neskaidrību vai strīdu gadījumā angļu valodas redakcija, kas tika izdota 2022. gada 19. oktobrī, vienmēr būs noteicošā pār latviešu valodas redakciju.
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2021. gada novembrī AS LHV Pank bija globālais organizētājs SIA CrossChem 10 miljonu eiro obligāciju programmas pirmās (3 miljonu eiro) daļas
privātajai izvietošanai un turpmākai iekļaušanai biržā Nasdaq Riga First North. AS LHV Pank ir noslēgusi vienošanos ar CrossChem, saskaņā ar kuru LHV
pētniecības analītiķi patstāvīgi sagatavo CrossChem pētījumu ziņojumus un sniedz tos CrossChem, lai tas sniegtu plašāku informāciju par CrossChem
investoriem, kuri nav LHV klienti. LHV ir arī CrossChem sertificētais konsultants Nasdaq Baltic First North, pamatojoties uz pastāvīgu un uz samaksu
balstītu vienošanos.
2021. gada decembrī AS LHV Pank bija AS TextMagic IPO globālais organizētājs akciju iekļaušanai Nasdaq Tallinn First North. AS LHV Pank ir noslēgusi
vienošanos ar TextMagic, saskaņā ar kuru LHV pētniecības analītiķi patstāvīgi sagatavo pētījumu ziņojumus par TextMagic un nodrošina tos TextMagic,
lai tas sniegtu plašāku informāciju par TextMagic investoriem, kuri nav LHV klienti.
Šis pētījuma ziņojums ir balstīts uz plašākai sabiedrībai pieejamo informāciju. Tajā ietvertā informācija ir apkopota no avotiem, kas tiek uzskatīti par pietiekami uzticamiem. Tomēr garantija netiek sniegta, un turpmāk nevajadzētu paļauties uz šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Visi šeit
izteiktie viedokļi atspoguļo profesionālu tirgus apstākļu spriedumu šī pētījuma ziņojuma publicēšanas dienā, un tāpēc tie var tikt mainīti bez iepriekšēja
brīdinājuma.
LHV savas aplēses pārskata vismaz vienu reizi finanšu pārskata periodā un nozīmīgāko finanšu notikumu ietvaros.
Pētījuma ziņojums nav paredzēts publiskai izplatīšanai, un to nedrīkst reproducēt, izplatīt vai publicēt jebkādā veidā (pilnībā vai daļēji) bez iepriekšējas
rakstiskas LHV atļaujas. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādu šī pētījuma ziņojuma neatļautu pavairošanu vai izmantošanu neatkarīgi no tā, vai tas ir pilnībā vai
daļēji, un šāda reproducēšana var izraisīt tiesvedību. LHV neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu darbībām šajā sakarā. Šo informāciju nedrīkst
izmantot, lai izveidotu finanšu instrumentus vai produktus, vai indeksus.
Ne LHV, ne tās direktori, ne pārstāvji, ne darbinieki neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai izrietošiem lasītājam nodarītiem ievainojumiem,
zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, lasītājam rīkojoties ar vai izmantojot publikācijā ietverto saturu.
Šī pētījuma ziņojuma analītiķis(-i) apstiprina, ka šajā pētījuma ziņojumā paustie viedokļi precīzi atspoguļo viņu personīgos uzskatus par Uzņēmumim
un vērtspapīriem, uz kuriem tas attiecas publicēšanas laikā. Autori arī apstiprina, ka viņi nav saņēmuši un arī nesaņems tiešu vai netiešu kompensāciju
apmaiņā pret pētījuma ziņojumā ietvertā viedokļa paušanu.
Analītiķi saņem atalgojumu, cita starpā pamatojoties uz LHV kopējiem grupas ieņēmumiem, tostarp investīciju banku ieņēmumiem. Taču neviena
kompensācija netiek balstīta uz konkrētu investīciju bankas darījumu. Tirdzniecībā ar vērtspapīriem, uz kuriem attiecas pētījuma ziņojums, ir stingri
jāievēro iekšējie noteikumi, kas reglamentē darbinieku un trešo personu, kas rīkojas šādu darbinieku vārdā, tirdzniecību savā vārdā.
Šis pētījuma ziņojums ir sagatavots saņēmēju privātai informācijai, un LHV nesniedz ieteikumus un nelūdz uz to balstīt kādas darbības. Ja neesat LHV
klients, jums nav tiesību uz šo pētījuma ziņojumu.
Šis pētījuma ziņojums nekādā veidā nav piedāvājums vai aicinājums, ne arī ieteikums pirkt vai pārdot vērtspapīrus, preces, valūtas vai citus šeit minētos
ieguldījumus.
Šis pētījuma ziņojums nav neatkarīgs ieguldījumu padoms. LHV neuzņemas nekādu fiduciāru atbildību vai saistības par jebkādām finansiālām vai citādām
sekām, kas izriet no jebkāda lēmuma par ieguldījumu vai pārdošanu, kas pieņemts, pamatojoties uz šo pētījuma ziņojumu. Tas ir sagatavots, neņemot
vērā šī pētījuma ziņojuma saņēmēju individuālos finansiālos apstākļus un mērķus. Šajā pētījuma ziņojumā minētie vērtspapīri var nebūt piemēroti visiem
ieguldītājiem.
Investoriem neatkarīgi un rūpīgi jāizvērtē katrs konkrētais ieguldījums un, ja nepieciešams, jāmeklē finanšu konsultanta padoms.
Šajā pētījuma ziņojumā ietvertā analīze ir balstīta uz daudziem pieņēmumiem; dažādi pieņēmumi var radīt būtiski atšķirīgus rezultātus. Jebkuri šajā
pētījuma ziņojumā ietvertie novērtējumi, projekcijas un prognozes ir balstītas uz vairākiem pieņēmumiem un aplēsēm, un tās ir atkarīgas no neparedzētām
situācijām un nenoteiktības. Jebkuru šādu vērtējumu, projekciju un prognožu iekļaušana šajā pētījuma ziņojumā nav jāuzskata par apliecinājumu vai garantiju, ko sniedz LHV vai kāda cits LHV pārstāvis vai tās vārdā, ka šādi novērtējumi, projekcijas un prognozes vai to pamatā esošie pieņēmumi un aplēses
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tiks izpildītas vai realizētas.
Pagātnes sniegums nav uzticams nākotnes ienesīguma rādītājs.
Ja ir aprakstīts, ka ieguldījums var dot ienākumus, lūdzu, ņemiet vērā, ka ienākumi, ko ieguldītājs saņems no šāda ieguldījuma, var svārstīties valūtas
maiņas kursa izmaiņu un šim ieguldītājam raksturīgu nodokļu apsvērumu dēļ.
Šajā pētījuma ziņojumā ietvertā informācija nav padoms par nodokļu sekām, kas rodas, pieņemot kādu konkrētu ieguldījumu lēmumu.
Patiesās vērtības diapazons ir izdots 12–18 mēnešu periodam, un tas ir iegūts no svērtās pieejas, kas apvieno gan diskontētās naudas plūsmas metodes
(DCF) novērtējumu, gan relatīvo valuāciju. Relatīvā valuācija turklāt ietver papildu svērtos apsvērumus saistībā ar pamatā esošajiem rādītājiem un laika
prognozes periodiem. LHV analītiķis(-i), kas raksta šo pētījuma komentāru, ir prognozējis Uzņēmuma specifiskos radītājus un sastādījis līdzīgu uzņēmumu
sarakstu, savukārt līdzīgo uzņēmumu dati ir iegūti no Bloomberg.
Lai iegūtu papildu informāciju par vērtēšanas metodēm, lūdzu, sazinieties ar analītiķi, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Lai iegūtu noderīgu
kopsavilkumu par mūsu pārklājumu par šo uzņēmumu, tostarp pašreizējo jutīguma analīzi, lūdzu, skatiet mūsu jaunāko ikmēneša produktu: The Baltic
Equity Companion. Varat arī sazināties ar analītiķi, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
Lai gan mēs nesniedzam skaidrus ieteikumus, noteikumu atbilstības nolūkos mēs ievērojam šādu sintētisko struktūru:
• Pērk — paredzamā atdeve vairāk nekā 10% 12–18 mēnešu laikā (ieskaitot dividendes)
• Neitrāls – paredzamā atdeve no -5% līdz 10% 12-18 mēnešu laikā (ieskaitot dividendes)
• Pārdošana — paredzamā atdeve mazāka par -5% 12–18 mēnešu laikā (ieskaitot dividendes)
12 mēnešu periodā līdz 31.03.2022 LHV ir izdevusi ieteikumus, no kuriem 29,3% bijuši “Pirkšanas ieteikumi”, 19,5% kā “Neitrāli”, 24,4% kā “Pārdod” un
26,8% kā “izskatāmi”. No visiem izdotajiem “Pirkšanas ieteikumiem”37,5% bijuši Uzņēmumiem, kuriem LHV ir nodrošinājis investīciju banku pakalpojumus iepriekšējos 12 mēnešos. No visiem izdotajiem “Neitrālajiem ieteikumiem” 6,3% ir izsniegti Uzņēmumiem, kuriem LHV ir sniegusi investīciju bankas
pakalpojumus iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Klasifikācija ir balstīta uz iepriekš minēto struktūru. Iepriekšējo 12 mēnešu periodā izplatīto ieteikumu sarakstam, tostarp izplatīšanas datumam, tās personas(-u) identitātei, kura(-as) sagatavojusi ieteikumu, mērķa cenu un attiecīgo tirgus cenu izplatīšanas laikā,
ieteikuma virzienu un mērķa cenas derīguma periodu, lūdzu, sazinieties ar analītiķi, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
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