Delavnica:
Uporaba registra dejanskih lastnikov in letnih poročil podjetij
v raziskovalne namene
četrtek, 15. februar 2018
CDI Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana
Po večletnih prizadevanjih civilne družbe in odmevnih razkritjih kot so t.i. Panamski in Rajski dokumenti, smo v
Sloveniji v petek, 19. januarja dočakali odprtje registra dejanskih lastnikov, ki naj bi javnosti omogočal strukturiran
vpogled v resnične (fizične) lastnike podjetij in drugih pravnih struktur, ki poslujejo pri nas. Ekvilib Inštitut, Focus in
Transparency International Slovenia si prizadevamo za večjo stopnjo informiranosti družbe o poslovanju podjetij v
naši družbi, zato organiziramo delavnico, na kateri bomo skupaj spoznali, kakšen vpogled nam resnično
omogočajo tako novi register kot tudi letna poročila podjetij – oboje je javnosti prosto dostopno na straneh AJPESa.
Delavnica je namenjena predstavnikom civilne družbe, študentom ter novinarjem. Vabljeni ste tudi vsi ostali, ki pri
svojem delu raziskujete povezave med poslovnimi subjekti in njihov prispevek v družbi. Z udeležbo na delavnici
se boste zavezali k sodelovanju pri pripravi poročila o ugotovitvah raziskovalnega dela delavnice.
Osnutek programa delavnice (program se lahko v teku priprav nekoliko spremeni):
9.00 – 9.20

Registracija, Dobrodošlica in uvod v delavnico

9.20 – 11.00

Prvi del: Kaj nam razkriva register dejanskih lastnikov?
izvajalka: Anuška Delić, raziskovalna novinarka
Seznanili se bomo s priporočili za implementacijo tovrstnih registrov ter skupaj ocenili
funkcionalnost slovenskega registra dejanskih lastnikov ter kakovost vpisanih
podatkov. Raziskali bomo lastniške strukture konkretnih primerov poslovnih subjektov.

11.00 – 11.30

Odmor

11.30 -13.00

Drugi del: Kako brati letna poročila?
izvajalec: dr. Živko Bergant, predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo
Kratek vodnik čez računovodske izkaze podjetij in kaj lahko iz njih izberemo, s
poudarkom na davčnih prispevkih. Na konkretnih primerih subjektov bomo skušali
razbrati njihov prispevek družbi v obliki plačanega davka na dohodke pravnih oseb.

13.00 – 14.00

Kosilo

14.00-15.30

Priprava ocene registra in priporočil za izboljšavo registra
Priprava akcijskega načrta za podrobnejše poročilo o ugotovitvah, Zaključek

Kosilo za udeležence bo zagotovljeno. Delavnica je brezplačna. Zaradi formata delavnice je število mest omejeno.
Prijava je obvezna (obrazec). Računalniki bodo zagotovljeni, a ste vabljeni, da prinesete tudi svoje prenosnike.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na marusa@ekvilib.org oz. 040 391 178, na lidija@focus.si oz. 01 515 40
80 ali na sebastijan.peterka@transparency.si oz. 01 320 73 25.
Prijazno vabljeni!

Dogodek je organiziran v sklopu projekta društva Focus »CSOs as equal partners in monitoring public finance« s finančno podporo Evropske unije in Ministrstva za
zunanje zadeve Republike Slovenije ter zagovorniških aktivnosti Ekvilib Inštituta in Transparency International Slovenia za sprejetje javnega registra dejanskih
lastnikov v EU, ki jih financira Open Society Foundation. Vsebina dogodka je v domeni organizatorjev in izvajalcev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja
ali uradnih stališč finančnih podpornikov projektov.

O predavateljih:
Anuška Delić je raziskovalna in podatkovna novinarka, članica Mednarodnega konzorcija raziskovalnih novinarjev
(International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)), partnerica projekta poročanja o organiziranem
kriminalu in korupciji Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) in članica neprofitne
organizacije Investigative Reporters and Editors (IRE), ki strmi k izboljšanju kakovosti preiskovalnega novinarstva.
Sodelovala je pri projektih Panamski dokumenti in Rajski dokumenti, ki razkrivajo obsežnost davčnih utaj med
drugim z mehanizmi skrivanja lastništva.
Po mnenju enega najvplivnejših evropskih medijev Politico Europe je ena izmed 6 najvplivnejših osebnosti za leto
2018, ki je nase opozorila s projektom Evroposlanci (The MEPs Project), s katerim med drugim opozarja na
pomanjkljiv nadzor pri izplačevanju t.i. žepnine evropskim poslancem.
Dr. Živko Bergant je bil nosilec dveh certifikatov Slovenskega inštituta za revizijo: pooblaščeni revizor in
preizkušeni poslovni finančnik. Pridobil je tudi naziva certificirani poslovodni računovodja in certificirani
preiskovalec prevar. Deluje kot veščak Zveze ekonomistov Slovenije, registrirani raziskovalec pri Ministrstvu za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Je član komisije Zveze ekonomistov Slovenije za pridobitev naziva
veščak, član izpitne komisije za opravljanje strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih
prisilne poravnave, stečaja in likvidacije pri Ministrstvu za pravosodje ter član upravnega odbora Zveze
ekonomistov Slovenije. Bil je presojevalec poslovne odličnosti in član odbora razsodnikov za nagrado Priznanje
Republike Slovenije za poslovno odličnost ter različnih nadzornih svetov v slovenskih podjetjih. Deloval je na
različnih delovnih mestih: vodja računovodstva, finančni direktor, pomočnik direktorja, član uprave, nazadnje kot
svetovalec v družbi ITEO Svetovanje d.o.o. Ljubljana.
Je glavni oblikovalec besedila Kodeksa poslovnofinančnih načel ter Kodeksa poklicne etike finančnika znotraj
delovne skupine pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Trenutno predava na Visoki šoli za računovodstvo in finance v
Ljubljani in je predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo. Je avtor
preko 350 strokovnih gradiv.

O organizacijah:
Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih
pravic in razvojnega sodelovanja. V sklopu svojega delovanja spodbujajo in podpirajo politike in prakse, ki
prispevajo k družbeni odgovornosti vseh akterjev v globalnem razvoju ter višji ravni uresničevanja človekovih pravic
vseh ljudi. Od leta 2013 pokrivajo področje davčne pravičnosti in davčne odgovornosti podjetij, vključno s tematiko
transparentnosti lastništva.
Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki
deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas
okoljsko in družbeno odgovoren. Svoje delo osredotočajo na teme: podnebje, energija, mobilnost, globalna
odgovornost in potrošnja, odrast. Tematiko transparentnosti lastništva pokrivajo v sklopu dejavnosti nadzora nad
javnimi financami in javnimi finančnimi institucijami na Balkanu.

Transparency International Slovenia je nevladna in neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu pri
Ministrstvu za javno upravo. Že od leta 2009 smo del mednarodne mreže Transparency International, ki se bori za
svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ne bo prepleteno s korupcijo.
V sklopu osveščanja, informiranja, raziskovanja in zagovorništva se med drugim osredotočajo na tematiko
transparentnosti dejanskega lastništva.
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