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Април, 2017. године 

Основни подаци о издаваоцу акција 

Пословно име, седиште, адреса, МБ и ПИБ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И 
УСЛУГЕ СИВАЦ;  
Маршала Тита 174; Сивац 
МБ: 08134901 
ПИБ: 100581677 

Основна делатност; шифра делатности 
Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и 
уљарица; 01110 

Име и презиме директора Миладин Ачански, извршни директор 
Име и презиме контакт особе Миладин Ачански 
Телефон 025/711-622 
е-маил adbacka.sivac@gmail.com 
Датум оснивања 16.11.1989. године 
Укупан број издатих обичних акција на дан 
састављања Извештаја 

486.275 комада 

ЦФИ код и ИСИН број ESVUFR; RSBACSE62536 
Симбол  BCKA 
Номинална вредност једне акције 1.000,00 
Тржиште на које су акције Друштва 
укључене 

МТП 

Број акционара на дан састављања 
Извештаја 

73 

Десет највећих акционара на дан 
састављања Извештаја 

1. Регистар акција и удела – 70,62% 
2. Бачка ад Сивац – 28,29% 
3. Обуљен Даворко – 0,11% 
4. Сапунар Јосип – 0,09% 
5. Јанковић Момир – 0,07% 
6. Раковић Милан – 0,07% 
7. Максимовић Милан – 0,05% 
8. Васиљев Тихомир – 0,05% 
9. Цвијовић Митра – 0,04% 
10. Миковић Миладин – 0,04% 

Начин управљања Друштвом Једнодомно управљање 

Органи управљања Друштвом Скупштина акционара, Одбор директора 

























































































































 

  

 
 
 

DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU  
¨̈̈RRREEEVVVIIIZZZIIIJJJAAA   PPPLLLUUUSSS---PPPRRROOO¨̈̈,,, D.O.O. BEOGRAD 
                                                                                         
                        Vojvode Dobrnjca br. 28             
                                                                                                     11000 Beograd             
                            Tel. +381-11 339-0293 
 

Skupštini akcionara 
 
A D BAČKA ZA POLJOPRIVREDNU  
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE  
SIVAC  
 
 
IZVEŠTAJ  NEZAVISNOG REVIZORA  

 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva „Bačka“ za 

poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac (dalje u tekstu:“Društvo“), koji uključuju 

bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, 

izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj 

dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih 

računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji. Ova odgovornost 

obuhvata i one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje 

ili greške. 

 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 

revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 

nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji 

omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 

značajne pogrešne iskaze. 

 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na 

revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, 

revizor sagledava interne kontrole  relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih 

izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima,  

ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. 

 



 

  

 
 
Izveštaj  nezavisnog  revizora - nastavak 
 

 Revizija takođe, uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i 

opravdanosti računovodstvenih  procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 

prezentacije finansijskih izveštaja. 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za 

izražavanje našeg revizijskog mišljenja.  

 
 
                                                
                                                 M I Š LJ ENJ E 
 
 
Po našem mišljenju,  Finansijski  izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim 

pitanjima, prikazuju  finansijski položaj Akcionarskog društva „Bačka“ za poljoprivrednu 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Sivac na dan 31. decembra 2016. godine, rezultate njegovog 

poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama 

obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 
 
Skretanje pažnje 
 
1.U izveštaju revizije za 2015. godinu izneli smo kvalifikaciju  da Društo nije iskazalo  porez na 

dobitak po osnovu kapitalnih dobitaka ostvarenih prodajom zemljišta. Kapitalni dobitak  

predstavlja razliku između prodajne i početne nabavne vrednosti nepokretnosti. Na osnovu 

dokumentacije koju nam je bila dostavljena, a i drugim alternativnim postupcima nismo se 

mogli uveriti koliko je iznosila početna nabavna vrednost zemljišta pre procene, pa samim tim 

nismo bili u mogućnosti da utvrdimo visinu kapitalnog dobitka. 

Kako na osnovu raspoložive dokumentacije nismo bili u mogućnosti da odredimo visinu 

kapitalnog dobitka samim tim nismo mogli ni odrediti visinu poreske obaveze po tom osnovu, 

kao i njen efekat na finansijske izveštaje. 

 

2.Dana 28.12.2015. godine Društvo je kao predlagač podnelo Privrednom sudu u Somboru  

predlog za pokretanje prethodnog stečajnog  postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred 

pripremljenim planom reorganizacije. Rešenjem Privrednog suda u Somboru posl. Br.V.Reo 

10/2015 plan reorganizacije  je nakon određenih izmena usvojen 30.05.2016. godine, a postao 

je pravosnažan 17.08.2016. godine. Unapred pripremljen plan reorganizacije planiranamirenje 

poverilaca  u periodu od 8 godina. Početak realizacije Plana je 01.09.2016. godine. Prve  dve 

godine čine grejs period kojeg se plaća kamata u visini od 4%. godišnje.  

 

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po tim pitanjima.  

 
 



 

  

 

 
 
 
Izveštaj  nezavisnog  revizora - nastavak 
 

 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  

 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa članom 

29.Zakona o računovodstvu Republike Srbije  (Službeni glasnik Republike Srbije broj 

62/2013).U skladu sa članom 7.Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije  finansijskih 

izveštaja  javnih društava (Službeni glasnik RS broj 50/2012), naša  je odgovornost da 

izrazimo mišljenje o usklađenosti  Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima 

za  poslovnu 2016. godinu. 

U vezi sa tim naši postupci se sprovode u skladu sa standardom revizije 720-Odgovornost 

revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koja sadrže finansijske izveštaje koji 

su bili predmet revizije  i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa 

revidiranim finansijskim izveštajima. 

Po našem mišljenju,  finansijske informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju 

za 2016. godinu usaglašene su finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.  

 
 

 

Beograd, 30.03.2017. godine 

 

                                                                                                    






















































































































































