VÄLKOMMEN TILL ETT SEMINARIUM OM

Intäktsredovisning och aktuellt från RKR
Seminarium i Malmö, Göteborg och Stockholm september 2019
Välkommen till ett halvdagsseminarium med Rådet för kommunal redovisning (RKR)
där vi kommer att ha fokus på aktuella redovisningsfrågor och främst redovisning av
intäkter, t.ex. i samband med exploatering.
Under dagen kommer vi gå igenom principerna för intäktsredovisning kopplat till
RKR:s rekommendation R2 Intäkter och de diskussioner som uppstått med anledning av
denna kring exploaterings- och gatukostnadsersättningar. Vi kommer även presentera
förslag och synpunkter som kommit in med anledning av att rekommendationerna om
Drift- och investeringsredovisning samt Förvaltningsberättelse varit ute på remiss samt
ge information om vad som är på gång från RKR.

Målgrupp
Ekonomichefer och redovisningsansvariga

Tider
Seminarierna kommer att hållas på eftermiddagen med följande preliminära tider:
 Malmö måndag 16 september kl. 13-16:30
 Göteborg tisdag 17 september kl. 13-16:30
 Stockholm tisdag 24 september kl. 13-16:30

Medverkande
Under seminariet medverkar:





Nicholas Prigorowsky, ordf. i RKR:s styrelse och/eller
Niclas Johansson, vice ordf. i RKR:s styrelse
Torbjörn Tagesson, kanslichef RKR
Mikael Sjölander, ordf. RKR:s expertgrupp (Malmö och Stockholm)
Representant från kommun

Välkommen!
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Praktiska upplysningar
Tid och plats

16 September 2019, Malmö, Quality Hotel Wiev, Hyllie stationstorg 29
17 September 2019, Göteborg, Scandic Hotel Crown, Polhemsplatsen 3
24 September 2019, Stockholm, Sheraton Hotel, Tegelbacken 6

Webbsändning

Seminariet i Stockholm kommer att spelas in och man kan se det i efterhand. Filmen kommer att publiceras via RKR:s hemsida.

Kostnad

Seminariet är avgiftsfritt, vi maximerar därför antalet deltagare per deltagande kommun till 2 personer.

Anmälan

On-line via denna länk:
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/90163
Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 9 september.
Har ni frågor kring anmälan on-line, kontakta Konstella.
Se kontaktuppgifterna nedan.

Bekräftelse

Bekräftelse med mer information om detaljer för resp tillfälle skickas
efter sista anmälningsdag.

Avanmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person och ska ske
skriftligen till Konstella. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få
anmälda deltagare.

Övrig information

Konstella tfn 08-452 72 86, konferens@konstella.se

