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Představenstvo spole čnosti Philip Morris ČR a.s. dnes oznámilo 

datum konání řádné valné hromady akcioná řů, finan ční výsledky za 
celý rok 2009 a návrh na rozd ělení zisku spole čnosti 

 
 
V Kutné Hoře 30. března 2010 
 
 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. dnes svolalo řádnou valnou hromadu akcionářů, 
která se bude konat dne 30. dubna 2010 od 10.00 hodin  v sídle společnosti v Kutné Hoře. 
 
Rozhodným dnem k účasti a hlasování na řádné valné hromadě je 23. duben 2010. 
 
Společně s pozvánkou a pořadem jednání řádné valné hromady, zveřejnilo představenstvo 
společnosti Philip Morris ČR a.s. finanční výsledky za loňský rok končící 31. prosincem 2009. Tyto 
výsledky 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).  
 
Hlavní údaje řádné konsolidované ú četní závěrky za rok 2009 (v miliónech K č) 
 2009 2008 Změna v % 
Tržby bez spotřební daně a DPH 11 690 9 749 19,9 % 
Provozní zisk 3 206 2 330 37,6 % 
Zisk před zdaněním 3 182 2 179 46,0 % 
Zisk po zdanění 2 506 1 693 48,0 % 
    
Odbyt (v miliardách jednotek)    
Česká republika  10,9 9,5 15,2 % 
Slovenská republika 3,9 4,1 -4,5 % 
Export 13,8 14,4 -4,0 % 
Celkem 28,7 28,0 2,4 % 

 
 
 
Hlavní údaje řádné ú četní závěrky za rok 2009 (v miliónech K č) 
 2009 2008 Změna v % 
Tržby bez spotřební daně a DPH 10 375 8 622 20,3 % 
Provozní zisk 2 712 1 975 37,3 % 
Zisk před zdaněním 2 712 1 966 37,9 % 
Zisk po zdanění 2 147 1 534 39,9 % 
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� Významné údaje z řádné ú četní závěrky za rok 2009  

 
Tržby v tuzemsku bez spotřební daně a DPH se v porovnání s předcházejícím rokem zvýšily o 
49,7 % kvůli nižším prodejům v roce 2008. Ty byly způsobeny předzásobením obchodních 
partnerů koncem roku 2007 před očekávaným zvýšením spotřební daně od ledna 2008. Tento stav 
se v roce 2009 již neopakoval. Dalším faktorem byl i příznivý cenový vývoj oproti roku 2008. 
 
Podle interních odhadů společnosti Philip Morris ČR a.s se celkový trh cigaret v České republice v 
roce 2009 zvýšil o 35,0 % v porovnání předcházejícím rokem, což bylo způsobeno předzásobením 
obchodních partnerů v roce 2007 před zvýšením daní od ledna 2008. Při vyloučení tohoto vlivu 
odhadujeme, že celkový trh cigaret poklesl o 5,9 %, a to hlavně z důvodu zvýšení prodejních 
cen ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2008 v důsledku zvýšení spotřební daně a z důvodu 
zvýšení prodejních cen výrobci cigaret v roce 2009. 

 
Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris ČR a.s se v porovnání s předcházejícím rokem 
zvýšil o 15,2 %. Při vyloučení vlivu předzásobení z roku 2008 odhadujeme, že došlo k poklesu 
odbytu společnosti Philip Morris ČR a.s o 4,8 % v porovnání s předcházejícím rokem díky nižšímu 
celkovému trhu. 
 

� Návrh na rozd ělení zisku za rok 2009  
 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubé dividendy ze zisku za rok 
2009 ve výši 780 Kč na akcii, tj. celkem 2 141 401 080  Kč.  
 
Jako rozhodný den pro uplatn ění práva na dividendy p ředstavenstvo navrhuje 30. duben 
2010. Návrh na výplatu dividendy byl přezkoumán a schválen dozorčí radou společnosti a bude 
předložen akcionářům na řádné valné hromadě společnosti ke schválení. 
 
 

� Dokumenty a informace týkající se valné hromady  
 
Veškeré dokumenty a informace týkající se valné hromady, které mají být uveřejněny dle § 120b 
odst.1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společnosti na valné 
hromadě jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 
284 03, a to v pracovní dny od 30. března 2010 do 30. dubna 2010, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. 
Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na následujících webových stránkách: http://www.philipmorris.cz 
 
 

� Informace o spole čnosti Philip Morris ČR a.s. 
 
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, Red & White, Philip Morris, Petra, Sparta a Start, 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.. Společnost 
Philip Morris ČR a.s vlastní 99 % ve společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., která je registrována 
ve Slovenské republice.  
 

Představenstvo společnosti 
Philip Morris ČR a.s. 


