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SJEDNICA NADZORNOG ODBORA KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJE d.d.  

 

 

Dana 31.03.2016. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Končar-Elektroindustrije d.d.  
Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor i Uprava  Končar – Elektroindustrije d.d.  usvojili su i time 
zajednički utvrdili financijska izvješća za 2015. godinu društva Končar – Elektroindustrija d.d. i 
konsolidirana financijska izvješća Grupe Končar, zajedničko Izvješće o stanju Društva i Grupe s 
izvješćima i mišljenjima neovisnih revizora.  
 
Financijska izvješća su revidirana od strane dvije revizorske tvrtke:  PricewaterhouseCoopers d.o.o. 
Zagreb i  Reconsult d.o.o. Zagreb, koje su izrazile mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno 
značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva i Grupe na dan 
31.12.2015. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva i Grupe za 
2015. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u 
Europskoj uniji.  
 
Uprava Društva i Nadzorni odbor donijeli su odluku o upotrebi djela dobiti za 2015. godinu. Neto 
dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u 2015. godini iznosi 62.434.471,15 kuna. Uprava i 
Nadzorni odbor donijeli su odluku da se u zakonske rezerve rasporedi dio dobiti u iznosu od 
3.121.723,56 kuna te u ostale rezerve iznos od 28.517.651,59 kuna. Predlaže se Glavnoj skupštini 
da se preostala dobit u iznosu od 30.795.096,00 kuna isplati dioničarima za dividendu. Navedeni 
iznos predstavlja dividendu od 12,00 kuna po dionici.   
 
Glavna skupštine društva održat će se 31.5.2016. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama 
KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Fallerovo šetalište 22, u Zagrebu,  soba 407-8.  
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