V Kutné Hoře dne 8. listopadu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA

Philip Morris ČR a.s. zveřejňuje finanční výsledky
za třetí čtvrtletí a devět měsíců končících dnem 30. září 2012

Philip Morris ČR a.s. dnes oznámila konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH za prvních
devět měsíců roku 2012 ve výši 9,6 miliardy Kč, což představuje nárůst o 8,9 % oproti
stejnému období roku 2011.
“Navzdory zvýšení našich konsolidovaných tržeb ovlivněných především vyšším vývozem jiným
společnostem v rámci skupiny PMI, zůstává náš domácí odbyt v České republice a na Slovensku i
nadále pod tlakem. Je to z důvodů nižšího celkového objemu trhů cigaret a přechodu spotřebitelů na
cigarety v levném cenovém segmentu v obou zemích, a také na jemně řezaný tabák pro ruční výrobu
cigaret s nižším daňovým zatížením v České republice,” uvedl András Tövisi, předseda
představenstva a generální ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s.
“Přestože měl pokles našich místních značek pokračující nepříznivý dopad na náš tržní podíl na
českém cigaretovém trhu, míra tohoto poklesu se ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2011
zpomalila. Tento vývoj je dán naší snahou neustále inovovat portfolio značek ve všech klíčových
cenových segmentech a především pak velmi povzbudivými výsledky v největším a stále rostoucím
levném cenovém segmentu, zejména díky úspěšnému znovu uvedení značek Philip Morris a
Chesterfield v roce 2012,” dodal András Tövisi.
Údaje za prvních devět měsíců roku 2012:


Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 8,9 % na 9,6 miliardy Kč, nebo o 7,0 %
při vyloučení příznivého vlivu měnového kurzu;



Tržní podíl poklesl o 1,4 procentního bodu na 50,8 % v České republice a vzrostl o 1,1
procentního bodu na 50,8 % na Slovensku;



Objem domácího odbytu poklesl o 8,0 % v České republice a o 6,5 % na Slovensku.

Celá mezitímní zpráva za třetí čtvrtletí a devět měsíců končící dnem 30. září 2012 je publikována na
webové stránce společnosti www.philipmorris.cz pod odkazem:
http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/documents/mezitimni%20zprava%20za%20tr
eti%20ctvrtleti%20a%20devet%20mesicu%20koncicich%20dnem%2030092012.pdf.
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