V Praze a Kutné Hoře, 29. dubna 2009

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. schválila účetní
závěrku za rok 2008 a dividendu ve výši 560 Kč na akcii

PRAHA/KUTNÁ HORA, 29. dubna 2009 – Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR
a.s. se dnes konala v sídle společnosti v Kutné Hoře. Akcionáři schválili kromě jiného zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti vycházející z konsolidovaných finančních
výkazů, řádnou konsolidovanou účetní závěrku a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2008.
Valná hromada rovněž schválila vyplacení dividendy ve výši 560 Kč na akcii.
Zpráva představenstva vychází z konsolidovaných finančních výkazů Philip Morris ČR a.s. a Philip
Morris Slovakia s.r.o., které byly sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví (IFRS).
Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH poklesly v porovnání s rokem 2007 o 4,5 % na 9,9
miliard Kč v důsledku nepříznivého vývoje odbytu v České republice a měnového kurzu, který měl
nepříznivý dopad na tržby. Tento pokles byl částečně kompenzován výrazně vyšším prodejem
společnostem skupiny PMI v rámci Evropské Unie. Při vyloučení vlivu měnového kurzu by byly tržby
na úrovni roku 2007.
Tržby v tuzemsku, bez spotřební daně a DPH, poklesly v porovnání s předchozím rokem o 37,2 %
převážně z důvodu poklesu objemu prodejů způsobeného předzásobením obchodních partnerů a
rovněž nepříznivého cenového vývoje včetně efektu absorbování zvýšené spotřební daně z důvodu
nižšího stavu zásob s původní sazbou spotřební daně v porovnání s konkurencí, uvedl Alvise
Giustiniani, předseda představenstva Philip Morris ČR a.s.
Tržby společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o, bez spotřební daně a DPH, ve slovenských korunách
poklesly o 3,7 % v porovnání s předchozím rokem. Tento pokles byl zapříčiněn nepříznivým cenovým
vývojem zejména vlivem snížení prodejní ceny značky L&M jejím přesunem ze středního do levného
cenového segmentu a zvýšeným podílem levnějších značek na celkových prodejích částečně
kompenzovaným vyšším objemem prodejů.
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Konsolidované hlavní údaje (v miliónech Kč)
____________________

2008

2007

Rozdíl

Tržby bez spotřební daně a DPH

9 902

10 369

-4, 5 %

Provozní zisk

2 330

2 626

- 11,3 %

Zisk před zdaněním

2 178

2 613

- 16,6 %

Zisk po zdanění

1 692

1 968

- 14,0 %

Zisk na akcii (v Kč)

616

717

- 14,0 %

Dividenda (v Kč na akcii)

560

880

- 36,4 %

Odbyt (v miliardách jednotek)
Česká republika

9, 5

14, 5

-34, 5 %

Slovenská republika

4, 1

4, 0

1,7 %

Export

14, 4

5, 0

188,0 %

Celkem

28,0

23, 5

19, 2 %

Philip Morris ČR a.s. je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice.
Dospělým zákazníkům nabízí oblíbené mezinárodní a domácí značky cigaret, jako jsou Marlboro,
L&M, Petra a Sparta ve více než padesáti variantách, které pokrývají široké spektrum výrobků, pokud
jde o chuť i cenovou úroveň.
Philip Morris ČR a.s. je společností ve skupině Philip Morris International, Inc. (PMI). Společnost
Philip Morris ČR a.s. vlastní 99 % ve společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., která je registrována ve
Slovenské republice.

Více informací naleznete ve Výroční zprávě 2008 na webových stránkách www.pmintl.cz
http://www.philipmorrisinternational.com/CZ/pages/ces/ourbus/Econ_performance.asp
nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese philipmorris.cz@pmintl.com
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