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Predikce výsledk za rok 2006
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Philip Morris R, a.s. oznámí své hospodá ské výsledky (op t není jasné
zda konsolidované i nekonsolidované) za rok 2006 nejspíše dne 23.
b ezna 2007. My jsme se tentokrát rozhodli predikovat výsledky
nekonsolidované, které jsou st žejní pro výplatu letošní dividendy.
19.3.2007
10 650 K
2,745mil. ks
29,23 mld. K
22%
17 870 K
8 680 K
0,68
2,12%

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



VÝHLED HOSPODA ENÍ
(v tis.K )
Tržby
Provozní náklady
EBITDA
EBIT
Zisk p ed zdan ním
Da
istý zisk




20 000



2006E
9 944
6 775
3 169
2 791
2 691
525
2 166

2005
11 895
7 543
4 352
3 968
3 829
1 094
2 735

%
-16,4%
-10,2%
-27,2%
-29,7%
-29,7%
-52,0%
-20,8%

Zdroj: Cyrrus, a.s. a PM

R,a.s.

18 000

Akcie spole nosti Philip Morris R,a.s. se pohybují jako na houpa ce, stejn
jako se m ní názory politik na ideální spot ební da . Práv tento „vynález“
politik
zkomplikoval spole nosti pololetní report pro investory p ipomínáme, že spot ební da se v R zvýšila od 1.4. 2006. Na stánky se
však dostaly zdražené cigarety s tém ¾ - letým zpožd ním.
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POM ROVÉ UKAZATELE 2006
ROA
17,21%
ROE
28,9%
P/BV
2,13
P/E
10,57
Div.yield
10,56

Ani toto pololetí není úpln jednoduché predikovat slábnoucí výkon tabákové
firmy, která je již proslulá svou informa ní uzav eností. V hospoda ení
tentokráte nebudou žádné mimo ádné položky, jakými byly loni 377,6 milión
korun, které firmu stálo uzav ení hodonínského závodu. Hospoda ení
spole nosti je stále na poklesové dráze i p es první náznaky mírné
stabilizace. Firma pokra uje v snižování svého doposud výsadní postavení
na obou trzích – v eské republice (již pod 60%) a na Slovensku. D vody
pokles tržeb jsou dlouhodob stále shodné, ztráta podílu na úkor
konkurent , p echod ku ák k levn jším zna kám a zvyšující se spot ební
da (nyní od 1.4.2006), kterou díky konkurenci musí firma platit omezením
své ziskové marže i sílící negativní p ístup spole nosti ke ku ák m. Podle
n kterých agentur sledujících tento segment se však v druhém pololetí roku
2006 tento propad zastavil. R stovým segmentem by op t m l být export,
který ovšem zat žovala posilující eská m na.
Tyto faktory se budou podílet na námi o ekávaném poklesu tržeb o 16,4%
na 9,94 miliard korun, provozní náklady se pochopiteln snížily i díky poklesu
odbytu a uzav ení závodu v Hodonín a m ly by init 6,76 miliard korun
(-10,2% y/y). Z nichž pak odpisy poklesnou o 1,6% na 378 mil. K a osobní
náklady (viz. Hodonín) na 908 milion K (-29,2%). Zisk EBITDA by m l init
3,17 miliard korun a dosažená EBITDA marže pak 31,9% oproti 36,6% loni.
Finan ní a ostatní náklady v kumulaci s finan ními a ostatními výnosy (100 155) zp sobí, že zisk p ed zdan ním o ekáváme na úrovni 2,69 miliard
korun. P i o ekávaném výrazném snížení efektivní da ové sazby tém na
úrove 24%, predikujeme istý zisk na 2,17 miliard korun. Tento
hospodá ský výsledek by indikoval hrubou dividendu ve výši 782 K .
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Tržní konsensus (nekonsolidovaný) zatím není k dispozici, ale na
informa ních serverech se objevují odhady dividend v blízkosti hodnoty 800
K za akcii. Práv dividendový výnos bude st žejní kurzotvornou informací,
stejn jako plánové pokra ování zvyšování spot ebních daní (tentokráte od
1.1.2008), které bude následovat zejména kv li nespln ní normy dan inící
minimáln 57% maloobchodní ceny cigaret, která nesmí být nižší než 64
EUR na 1 000 cigaret a v R tato hodnota iní pouhých nevyhovujících 60
EUR.
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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. („BCCP“) 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. 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, která brání vzniku st etu zájm ve vztahu k investi ním doporu ením. Toho je
dosahováno zejména d sledným dodržováním ínských zdí mezi jednotlivými organiza ními
útvary spole nosti.
Bližší informace o spole nosti, službách a analytické výstupy je možno nalézt na
http://www.cyrrus.cz.
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