
U skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ 
broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu 
objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni 
glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015 i 24/2017) 
 
 
 

SMB – mehanizacija i transport a.d. Subotica 
MB: 08230706 

 
Objavljuje 

 
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU 

 
SADRŽAJ 

• Godišnji finansijski izveštaji 
Bilans stanja 
Bilans uspeha 
Izveštaj o ostalom rezultatu 
Izveštaj o promenama na kapitalu 
Izveštaj  o tokovima gotovine 
Napomene uz finansijske izveštaje 
 

• Izveštaj revizora u celini 
• Godišnji izveštaj o poslovanju društva 
• Izjava lica odgovornog za sastavljanje godišnjeg izveštaja sa napomenom o 

neusvajanju izveštaja 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 























































































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Београд, март 2018. године 

 

 

 
 

 
СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И 

ТРАНСПОРТ А.Д., СУБОТИЦА 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
Финансијски извештаји 

31. децембар 2017. године 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ 
 
 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------------------------------- 1-3 

 

ПРИЛОГ 

 

БИЛАНС СТАЊА 

БИЛАНС УСПЕХА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  

ПОТВРДА О НЕЗАВИСНОСТИ  

ИЗЈАВА О КОНСУЛТАНТСКИМ И ДРУГИМ УСЛУГАМА 

  

 

 



 

 

R o s h   A u d i t  

Rosh Audit d.o.o. 
Beograd, MaksimaGorkog 73/19 
PIB 107210421 MB 20756144 ŽR 160-358938-59 
tel: +381 (0)11 3448712 - fax: +381 (0)11 3448641 
E-mail:office@roshaudit.com - Web:www.roshaudit.com 
 

 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  
СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ А.Д., СУБОТИЦА  
 
Извештај о финансијским извештајима 

 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва                         
СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ А.Д., Суботица (у даљем тексту: „Друштво”) који 
обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2017. године и одговарајући биланс успеха, 
извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима 
готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 
извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне 
контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не 
садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и грешке.  
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 
основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 
ревизије и Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да се придржавамо 
принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава 
да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне 
погрешне исказе. 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима 
и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су 
засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних 
грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или 
грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су 
релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу 
осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања 
мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује 
оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је 
извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.  
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да 
обезбеђују разумну основу за изражавање мишљења.  
 
 

 

mailto:office@roshaudit.com


 
 
 

    2 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  
СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ А.Д., СУБОТИЦА  
 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
Основа за уздржано мишљење 
 
На дан 31. децембра 2017. године аналитика основних средстава није усаглашена са главном 
књигом, набавна вредност у аналитици основних средстава је већа него што је приказана у 
главној књизи. Попис основних средстава је такође неусаглашен (опрема) са главном књигом 
и са аналитичком документацијом набављене опреме. Због начина вођења документације 
нисмо у могућности да утврдимо тачност обрачунате амортизације као и ефекте који могу 
имати утицај на приказане финансијске извештаје. 
 
Као што је обелодањено у напомени 7. уз финансијске извештаје, на дан 31. децембра 2017. 
године, потраживања по основу продаје износе 34,503 хиљада динара и обухватају и спорна 
потраживања од купаца у износу од 13,383 хиљаде динара која нису наплаћена у року дужем 
од једне године. За овај део потраживања од купаца Привредно друштво није извршило 
исправку вредности на терет осталих расхода у билансу успеха, ради њиховог свођења на 
накнадиву вредност, као што се то захтева према МРС 39  - ,,Финансијски инструменти: 
признавање и одмеравање”, у делу овог стандарда који се односи на ,,Умањење вредности и 
ненаплативост финансијских средстава”. 
 
Друштво није на дан биланса стања утврдило садашњу вредност акумулираних права свих 
запослених на отпремнине, у складу са захтевима МРС 19 – Накнаде запосленима. Сходно 
томе, нисмо били у могућности да се уверимо у потенцијалне ефекте расхода по основу 
дугорочних резервисања и укалкулисаних обавеза по наведеним основама на финансијске 
извештаје у целини. 
 
Друштво на крају обрачунског периода није извршило обрачун одложених пореских обавеза у 
складу са захтевима МРС 12 – Порези на добитак. Имајући у виду природу рачуноводствених 
евиденција нисмо били у могућности да утврдимо ефекте које горе наведене чињенице имају 
на финансијске извештаје у целини. 
 
 
Уздржано мишљење 
 
Због значаја питања описаних у претходном пасусу, Основа за уздржавајуће мишљење, нисмо 
били у могућности да прикупимо довољно адекватних ревизијских доказа за обезбеђење 
основе за ревизорско мишљење. У складу са тим, не изражавамо мишљење о финансијским 
извештајима. 
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GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA 

 „SMB – mehanizacija i transport“ Subotica za 2017. godinu 
 

OPŠTI PODACI 
 
Poslovno ime 
sedište i adresa 
Matični broj 
PIB 

„SMB-mehanizacija i transport“ a.d. Subotica 
Subotica, Čantavirski put 14 
08230706 
100961393 

Web site 
e-mail adresa 

www.smb.backabanat.com 
smb-mehan@eunet.rs 
 

Broj i datum rešenja 
o 
upisu u registar 
privrednih subjekata 

BD 23666/2005 od 25.05.2005. 
 

Delatnost (šifra i 
opis) 

4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi 

Broj zaposlenih 48 
Broj akcionara  
 

232 

10 najvećih 
akcionara 

1. Petričević Predrag                          55,94670%  
2. Mihok Zoltan                                  18,86957%  
3. SMB Gradnja d.o.o. Subotica             2,52454% 
4. Igrižan Laslo                                    0,32539%  
5. Gvozdenović Danica                         0,28331%  
6. Lenđel Andrija                                 0,24123%  
7. Takač Jožef                                     0,23282%  
8. Grčki Ivan                                       0,22721%  
9. Penk Janoš                                      0,22721%  
10. Šereš Maria                                   0,22721%  
 

Vrednost 
osn.kapitala 

35.650.000,00 dinara 

Broj izdatih akcija 35.650 
ISIN broj RSSMBME25552  
CFI kod ESVUFR 
Nominalna vrednost 
akcija 

1.000,00 

Podaci o zavisnim 
društvima 

/ 
 
 

Revizorska kuća koja 
je 
revidirala poslednji  
finansijski izveštaj 

„ROSH AUDIT“ d.o.o. Beograd 

Organizator tržišta 
na 
koje su uključene 
akcije 

„Beogradska berza“ A.D. Beograd, tržišni segment MTP Belex 

 

http://www.smb.backabanat.com/
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PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 

 
Članovi odbora direktora 
Ime i 
prezime 
prebivalište 

Predrag 
Petričević, 
predsednik 
odbora 
direktora 

Zoltan 
Mihok, član 
odbora 
direktora 

Danica 
Gvozdenović, 
član odbora 
direktora 

    

Obrazovanje VSS VSS VSS     
Sadašnje 
zaposlenje 

       

 
 
Uprava ima usvojen kodeks ponašanja Ne 
Web site na kome je objavljen kodeks - 
 
 

PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 
        
                                                                                                                             
1. Izveštaj Uprave o realizaciji usvojene poslovne 
politike                                          

/ 

2.ANALIZA FINANSIJSKIH POKAZATELJA  
Ukupan prihod 105041358,83 
Ukupan rashod 101805150,06 
Bruto dobit 3236208,77 
Ekonomičnost poslovanja (poslovni 
prihodi/poslovni rashodi) 

1,04 

Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupan 
prihod) 

0,04 

Likvidnost (obrtna imovina/obaveze) 2,860 
Prinos na ukupan kapital (poslovni 
dobitak/poslovna imovina) 

0,069 

Neto prinos na sopstveni kapital (neto 
dobit/kapital) 

0,079 

Poslovni neto dobitak (poslovni dobitak/neto 
prihod od usluga) 

0,025 

Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/ukupna 
pasiva) 

0,090 

Likvidnost I stepena (got i 
got.ekv./kratk.obaveze) 

1,202 
 

Likvidnost II stepena (obr. imovina-
zalihe/kratk.obaveze) 

5,539 

Neto obrtni kapital (obrtna imovina – kratkoročne 
obaveze) 

35.995.000,00 

Cena akcija Najviša cena:     
1.268,00 din. 
Najniža cena: 
1.000,00 din 

Tržišna kapitalizacija 35.650.000,00 
Dobit po akciji - 
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Isplaćena dividenda u 2017. Godini - 
Ostvarenja društva po segmentima u skladu 
sa zahtevima MRS 14 
 

 

Prihodi od prodaje  
eksternim kupcima  
 
Prihodi od prodaje  
drugim segmentima u  
okviru istog društva  
 
Rezultati svakog  
segmenta  
 
Imovina i obaveze  
segmenta  
 
Glavni kupci i dobavljači  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Način formiranja  
transfernih cena  

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

Auto pan z  
Bezbednost i preventivni 

inženjering iz  Novog Sada 
Energomak system Novi Sad  

ZOP Inženjering Beograd 
DDOR Novi Sad  

NIS Beograd 
Agro Atina Subotica 

Exel Subotica 
EURO Petrol Subotica    

 
 

 
- 

Promene veće od 10 % u odnosu na 
prethodnu godinu 

 

Imovina Smanje u odnosu na 2016. 
godinu 

Obaveze Povećanje u odnosu na 2016. 
godinu 

Neto dobitak 2750777,45 dinara 
 
 
Prikaz razvoja i rezultata 
poslovanja i finansijskog stanja  
 

Preduzeće je poslovnu 2017. godinu završilo sa 
pozitivnim finansijskim rezultatom i poslovalo je u 
okvirima planiranih poslovnih ciljeva. 
 

Stanje (broj i procenat) sopstvenih 
akcija, sticanje sopstvenih akcija, 
prodaja sopstvenih akcija, 
poništenje sopstvenih akcija 

Preduzeće nije u poslednje dve godine sticalo, 
prodavalo, niti poništavalo sopstvene akcije. 
                         

Aktivnosti društva na polju 
istraživanja i razvoja i opis 
očekivanog razvoja društva, 
promene poslovne politike, glavni 
rizici i pretnje kojima je poslovanje 

Društvo nije imalo ulaganja u istraživanje i razvoj 
u toku 2017. godine. Ne očekuju se promene 
poslovne politike, a glavni rizici i pretnje kojima je 
poslovanje preduzeća izloženo ogleda se u 
otežanoj naplati potraživanja.  
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društva izloženo 
Bitni događaji od dana bilansiranja 
do dana podnošenja izveštaja 
 

Nije bilo bitnih poslovnih događaja od dana 
bilansiranja do dana podnošenja izveštaja. 

Poslovi sa povezanim licima Preduzeće posluje kao jedinstveno pravno lice i 
ima povezanih lica sa malim prometima 

 
 
 

U Subotici, 30.03.2018. godine 
 
 
 
 

____________________ 
Izvršni direktor 

                                                                                               Mihok ing. Zoltan 
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Prinos na ukupan kapital (poslovni 
dobitak/poslovna imovina) 

0,069 

Neto prinos na sopstveni kapital (neto 
dobit/kapital) 

0,079 

Poslovni neto dobitak (poslovni dobitak/neto 
prihod od usluga) 

0,025 

Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/ukupna 
pasiva) 

0,090 

Likvidnost I stepena (got i 
got.ekv./kratk.obaveze) 

1,202 
 

Likvidnost II stepena (obr. imovina-
zalihe/kratk.obaveze) 

5,539 

Neto obrtni kapital (obrtna imovina – kratkoročne 
obaveze) 

35.995.000,00 

Cena akcija Najviša cena:     
1.268,00 din. 
Najniža cena: 
1.000,00 din 

Tržišna kapitalizacija 35.650.000,00 
Dobit po akciji - 
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Isplaćena dividenda u 2017. Godini - 
Ostvarenja društva po segmentima u skladu 
sa zahtevima MRS 14 
 

 

Prihodi od prodaje  
eksternim kupcima  
 
Prihodi od prodaje  
drugim segmentima u  
okviru istog društva  
 
Rezultati svakog  
segmenta  
 
Imovina i obaveze  
segmenta  
 
Glavni kupci i dobavljači  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Način formiranja  
transfernih cena  

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

Auto pan z  
Bezbednost i preventivni 

inženjering iz  Novog Sada 
Energomak system Novi Sad  

ZOP Inženjering Beograd 
DDOR Novi Sad  

NIS Beograd 
Agro Atina Subotica 

Exel Subotica 
EURO Petrol Subotica    

 
 

 
- 

Promene veće od 10 % u odnosu na 
prethodnu godinu 

 

Imovina Smanje u odnosu na 2016. 
godinu 

Obaveze Povećanje u odnosu na 2016. 
godinu 

Neto dobitak 2750777,45 dinara 
 
 
Prikaz razvoja i rezultata 
poslovanja i finansijskog stanja  
 

Preduzeće je poslovnu 2017. godinu završilo sa 
pozitivnim finansijskim rezultatom i poslovalo je u 
okvirima planiranih poslovnih ciljeva. 
 

Stanje (broj i procenat) sopstvenih 
akcija, sticanje sopstvenih akcija, 
prodaja sopstvenih akcija, 
poništenje sopstvenih akcija 

Preduzeće nije u poslednje dve godine sticalo, 
prodavalo, niti poništavalo sopstvene akcije. 
                         

Aktivnosti društva na polju 
istraživanja i razvoja i opis 
očekivanog razvoja društva, 
promene poslovne politike, glavni 
rizici i pretnje kojima je poslovanje 

Društvo nije imalo ulaganja u istraživanje i razvoj 
u toku 2017. godine. Ne očekuju se promene 
poslovne politike, a glavni rizici i pretnje kojima je 
poslovanje preduzeća izloženo ogleda se u 
otežanoj naplati potraživanja.  
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društva izloženo 
Bitni događaji od dana bilansiranja 
do dana podnošenja izveštaja 
 

Nije bilo bitnih poslovnih događaja od dana 
bilansiranja do dana podnošenja izveštaja. 

Poslovi sa povezanim licima Preduzeće posluje kao jedinstveno pravno lice i 
ima povezanih lica sa malim prometima 

 
 
 

U Subotici, 30.03.2018. godine 
 
 
 
 

____________________ 
Izvršni direktor 

                                                                                               Mihok ing. Zoltan 



IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

SA NAPOMENOM O NEUSVAJANJU IZVEŠTAJA 
 

Prema mom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu 

odgovarajućih meñunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje objektivne podatke 

o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima 

gotovine i promenama na kapitalu javnog društva SMB – mehanizacija i transport 

Subotica. 

 

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja je Mihok Zoltan izvršni direktor 

društva. 

 

Napomena: Godišnji finansijski izveštaji kao i izveštaj nezavisnog revizora i godišnji 

izveštaj o poslovanju nisu usvojeni od strane nadležnog organa jer će Skupština akcionara 

biti održana nakon dana slanja pomenutih dokumenata Komisiji za hartije od  vrednosti te 

ćemo nakon usvajanja izveštaja u celosti obelodaniti odluke koje nisu sastavni deo ovog 

godišnjeg izveštaja. 

 

 

SMB-Mehanizacija i transport a.d. Subotica 

 

 

 

________________________                                                                   

Mihok Zoltan 

                                                                                                   Izvršni direktor 
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