PHILIP MORRIS, a.s.
FLASH analýza výsledk za 1h 2007
Jan Procházka
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Philip Morris R, a.s. oznámil své konsolidované hospodá ské výsledky
(výsledky ze kterých se nepo ítá dividenda) za první pololetí roku 2007
dnes, 29. srpna 2007.

VÝSLEDKOVÝ FOCUS
Datum
Aktuální kurs
Vydaných akcií
Tržní kapitalizace
Free float
52 týdenní max.
52 týdenní min.
Beta
Váha v PX

29.8.2007
10 092 K
2,745mil. ks
24,71 mld. K
22%
12 100 K
8 680 K
0,72
1,63%

(v mil.K )
Tržby
Provozní náklady
EBIT
Da
istý zisk

1H07
4 678
3 479
1199
309
882

1H06
4 787
3 281
1 506
395
1 093

%
-2,3%
6,0%
-20,4%
-21,8%
-19,3%

Zdroj: Philip Morris, a.s.

Výsledky spole nosti trh p íjemn p ekvapily, podrobn jší pohled pod
pokli ku však ukazuje, že se jedná spíše o mimo ádné jevy – p edzásobení
trhu v R a mimo ádný a neo ekávaný nár st exportu do EU.
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V eské republice se nakonec nepovedlo udržet tržní podíl spole nosti nad
60% a ten klesl na 58,5%. Tržby firmy v R se op t propadly o výrazných
15,4% a d vody jsou stále stejné – zm ny spot ebních daní - od b ezna
letošního roku platí každý výrobce 880 K za každých 1 000 cigaret a
zárove 27% z kone né ceny na stáncích. Celkový sou et nesmí být menší
než 1 640K . P ipomínáme, že se spot ební dan zvýší op t od ledna 2008
na minimální sazbu 1,92 korun na cigaretu. P echod ku ák k levn jším
zna kám (hrubá marže v R klesla pod 30% hranici), pašování atd.
Marketingový tah s p edzásobením, který rozhn val konkurenci, zabránil
ješt v tšímu propadu tržeb. I spole nosti Philip Morris R však roste %
zastoupení levných zna ek (Start, Red&White, Next) v produktovém
portfoliu, kterému léta dominovaly Petry a Marlbora.
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POM ROVÉ UKAZATELE 2006
ROA
12,9%
ROE
21,4%
P/BV
2,08
P/E
13,8
Div.yield
6,6

Situace na Slovensku není o mnoho veselejší, tržby poklesly o 4,7% a tržní
podíl klesl na 52%. D vody jsou totožné jako v R, pozitivním zjišt ním je
jen mírné posílení zna ek Clea a Petra.
Jediným veselým bodem tak z stává p ekvapení v podob 85% r st exportu
spole nosti. Firma vyvážela cigarety pro ostatní divize spole nosti Philip
Morris International, Inc. v rámci EU, tento jev se v podstat ve výsledcích
nedal zachytit díky informa ní uzav enosti firmy.
Celkov tak firma snížila tržby jen o minimálních 2,3% y/y na 4,68 miliardy
korun p i r stu provozních náklad o 6% y/y na 3,48 miliard korun. Ob tyto
statistiky jsou na hony vzdálené tržním odhad m analytik , práv díky
vysokému exportu firmy do EU. Provozní zisk pak inil 1,2 miliardy korun a
p i efektivní da ové sazb 25,8% iní istý pololetní zisk 882 milion korun, o
130 milion více než jsme predikovali. Pozor na unáhlené záv ry - z tohoto
konsolidovaného zisku se nepo ítají dividendy pro rok 2007.
Pražská burza na výsledky zareagovala r stem o 1,8% na 10 092K za akcii.
Investo i však sledují i snahy mate ské spole nosti rozd lit jednotlivé divize
Altria Group a možný výkup minoritních akcioná .
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Výhrada (disclaimer): Informace a investi ní doporu ení jsou výstupem spole nosti CYRRUS, a.s.,
obchodníka s cennými papíry, se sídlem Brno, Veve í 111 („spole nost“). Spole nost je lenem Burzy
cenných papír Praha, a.s. („BCPP“) a podléhá regulaci a dohledu eské národní banky. Spole nost erpá
informace z d v ryhodných zdroj a vynaložila p im enou pé i, aby informace nebyly nepravdivé i
zavád jící, nicmén nikterak nezaru uje jejich správnost. Pokud jsou v investi ním doporu ení uvedeny
informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na p edpokladech a výpo tech
spole nosti nebo d v ryhodných zdroj . Skute nosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených
informací významn lišit. Informace mohou být zjednodušeny, nebo mají sloužit výhradn k vytvo ení
obecné a základní p edstavy o dané otázce i tématu. Informace nelze považovat za návrhu na koupi
a/nebo prodej jakéhokoliv investi ního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podn tu nebo návrhu na
uzav ení smlouvy. Investi ní doporu ení p edstavuje názor spole nosti nebo osoby v n m uvedené ke dni
zve ejn ní a m že být zm n no bez p edchozího upozorn ní. Interval budoucích zm n investi ního
doporu ení není možné p edem stanovit. Investo i jsou povinni se o výhodnosti obchod a investic do
jakýchkoli finan ních nástroj rozhodovat samostatn , a to na základ náležitého zvážení ceny,
p ípadného rizika a vlastní právní, da ové a finan ní situace. Pokud se v investi ním doporu ení hovo í o
jakémkoliv výnosu, je vždy t eba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnos
budoucích, že jakákoliv investice v sob zahrnuje riziko kolísání hodnoty a zm ny sm nných kurs a že
návratnost p vodn investovaných prost edk ani výše zisku není zaru ena. Obsah dokumentu je chrán n
dle autorského zákona, majitelem autorských práv je spole nost. Spole nost nenese odpov dnost za ší ení
nebo uve ejn ní informací t etími osobami.
Upozorn ní na možné zájmy a st et zájm (disclosure): Spole nost není tv rcem trhu na žádné emisi,
nicmén nevylu uje, že se v budoucnu m že stát tv rcem trhu kotující vybrané emise za azené
k obchodování na BCCP. Spole nost nemá podíl v tší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta
finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný emitent finan ních nástroj , jež
jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl v tší než 5% na základním kapitálu spole nosti.
Spole nost nemá s žádným emitentem finan ních nástroj uzav enu dohodu týkající se tvorby a ší ení
investi ních doporu ení. Emitenti finan ních nástroj kotovaných na regulovaných trzích nejsou
spole ností seznamováni s investi ními doporu eními p ed jejich vydáním. Spole nost má zájem o
uzavírání smluvních vztah s emitenty finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích.
Odm na osob, které se podílejí na tvorb investi ních doporu ení, je závislá zejména na kvalit odvedené
práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spole nosti. Osoby, které se podílejí na tvorb
investi ních doporu ení nejsou finan n ani jinak motivovány k vydání investi ních doporu ení
konkrétního sm ru a stupn . Spole nost uplat uje v rámci organizace vnit ního provozu vnit ní p edpisy a
vnit ní kontrolu, která brání vzniku st etu zájm ve vztahu k investi ním doporu ením.
Bližší informace o spole nosti, službách a analytické výstupy je možno nalézt na http://www.cyrrus.cz.
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