
      
 
 
 
 

 

ZA OBJAVU 

PLIVA objavljuje rezultate za 2. tromjese�je i prvih šest mjeseci 
2009. godine  

Zagreb, Hrvatska, 31. srpnja 2009. – PLIVA d.d. (ZSE: PLVA-R-A), �lanica Teva grupe (“Teva”), 
danas je objavila financijske rezultate za razdoblje od tri i šest mjeseci koje je završilo 30. lipnja 
2009., u skladu s Me�unarodnim standardima financijskog izvještavanja (International Financial 
Reporting Standards, IFRS). 

U tromjese�ju zaklju�no sa 30. lipnja 2009. PLIVA je ostvarila ukupne prihode od oko 1.348 milijuna 
kuna, odnosno oko 17% više u odnosu na prihode od 1.119 milijuna kuna u istom razdoblju 2008. 
godine. Neto gubitak teku�eg razdoblja je 95 milijuna kuna u odnosu na neto gubitak od 131 milijun 
kuna u istom razdoblju 2008. godine. 

U razdoblju od šest mjeseci zaklju�no sa 30. lipnja 2009. PLIVA je ostvarila ukupne prihode od oko 
2.600 milijuna kuna, odnosno oko 12% više u odnosu na prihode od 2.295 milijuna kuna u istom 
razdoblju 2008. godine. Neto gubitak teku�eg razdoblja je 718 milijuna kuna, što uklju�uje troškove 
vezane uz restrukturiranje, u odnosu na neto gubitak od 102 milijuna kuna u istom razdoblju 2008. 
godine. 

 

Kontakt za medije u Hrvatskoj: 

Tamara Sušanj Šulenti� 
Direktorica Komunikacija 
Komunikacije 
Tel: 372 4863 
Fax: 372 4358 
E-mail: tamara.sulentic@pliva.hr 

 
Ova objava sadrži odre�ene izjave koje se odnose na budu�nost poslovanja Grupe, a koje se mogu prepoznati po upotrebi 
izraza koji ozna�avaju budu�nost kao što su "�e biti", "planirano", "o�ekivanja", "predvi�anja" i sli�ni izrazi, odnosno po 
izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih proizvoda �ije se uvo�enje o�ekuje ili su ih 
kompanije Grupe ve� uvele, kao i o�ekivanje potražnje kupaca za tim proizvodima. Takve izjave odraz su trenutnih stavova 
Grupe o budu�im doga�ajima i podložne su odre�enim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi faktori mogu 
uzrokovati da stvarni rezultati, u�inci ili postignu�a Grupe budu znatno druga�iji od rezultata, u�inaka ili postignu�a koji su 
izraženi ili se naslu�uju iz takvih izjava koje se odnose na budu�nost. 
 
 
 


