INTERNKONTROLLRAPPORT

Styrelsens rapport om intern kontroll
avseende den finansiella rapporteringen
för räkenskapsåret 2008

Styrelsen ansvarar enligt den svenska Aktiebolagslagen och
Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen.
Denna rapport har upprättats med anledning av Svensk kod
för bolagsstyrning, regel 10.5, och är därmed avgränsad till
intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.
Denna rapport utgör inte en del av de formella årsredo
visningshandlingarna.
NCC-koncernen är en decentraliserad internationell
organisation med affärsområden i bolagsform med grund i
bolagsrättsliga regler för styrning av företag. Styrelsen fast
ställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete och
instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk
ställande direktören. Den operativa ledningen i koncernen
baseras på den beslutsordning i NCC-koncernen som styrel
sen årligen lägger fast. Beslutsordningen anger vilka ärenden
som kräver styrelsens godkännande eller bekräftelse. Detta
återspeglas i sin tur i dotterföretagens beslutsordningar och
attestregler. Vid styrelsesammanträden är verkställande
direktören och, i förekommande fall, dotterföretagschefer,
föredragande i ärenden som kräver styrelsens behandling.
Verkställande direktören ska tillse att styrelsen får ett sak
ligt, utförligt och relevant informationsunderlag för att sty
relsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut samt att styrel
sen hålls löpande informerad om utvecklingen av bolagets
verksamhet och finansiella ställning.
Därutöver redovisar NCC:s revisor, Pricewaterhouse
Coopers AB, resultatet av sin granskning och sina förslag på
åtgärder till styrelsen i NCC vid två tillfällen per år, varav ett
tillfälle utan närvaro av bolagets ledning. Inför dessa möten
har synpunkter från revisionen av affärsområden och dotter
företag föredragits på styrelsemöten i respektive affärsom
råde eller för respektive affärsområdesledning. De synpunk
ter som framkommer åtgärdas och följs upp på ett systema
tiskt sätt i respektive enhet.
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Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen utgörs av kontrollmiljön organisation,
beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats
och kommunicerats i styrande dokument såsom interna poli
cies, riktlinjer och manualer.
Information och kommunikation av interna policies, rikt
linjer, manualer och koder som gäller den finansiella rappor
teringen återfinns på NCC Starnet Ekonomi (NCC:s
intranät). Starnet Ekonomi är ett levande regelverk, som
regelbundet uppdateras med till exempel nya regelverk avse
ende IFRS och Nasdaq OMX Stockholm. Det är Chief
Financial Officer i NCC som är huvudansvarig för Starnet
Ekonomi. Starnet Ekonomi innehåller bland annat:
• Policies och regler för värdering och rubricering av till
gångar, skulder, intäkter och kostnader.
• Definitioner av de begrepp som används inom NCC.
• Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.
• Ramverk för självutvärdering av intern kontroll.
• Organisation av ekonomifunktionen.
• Tidplaner för bland annat revision och rapporterings
tillfällen.
• Beslutsordning.
• Attestinstruktioner.
All finansiell rapportering ska följa regelverket på Starnet
Ekonomi.
Finansiell rapportering sker dels med siffror i ett koncern
gemensamt rapporteringssystem, dels med skriftliga kom
mentarer enligt särskild fastställd mall. Instruktioner och
regelverk kring både skriftlig och siffermässig rapportering
återfinns på Starnet Ekonomi. Regelverket uppdateras regel
bundet genom Chief Financial Officers försorg. Dessutom
hålls regelbundna utbildningsprogram och konferenser för
ledning och ekonomipersonal avseende gemensamma princi
per rörande krav som ställs på den interna kontrollen. Detta
ligger inom ansvarsområdet för Chief Financial Officer.
NCC tillämpar en metod för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för

hanteras inom de ramar som fastställts. Väsentliga risker som
beaktas är operativa risker, utvecklingsrisker, säsongsrisker,
risk för fel vid vinstavräkning, finansiella risker samt försäk
ringsrisker.
I NCC görs detta på flera olika sätt:
• Månadsmöten med respektive affärsområdes vd och eko
nomichef. Från NCC AB deltar alltid vd och Chief Finan
cial Officer. På månadsmötena genomgås bland annat
orderingång, resultat, större pågående och problematiska
projekt, kassaflöde, utestående kundfordringar med mera.
Vid dessa möten avhandlas även anbud och större inves
teringar i enlighet med beslutsordningen.
• Styrelsemöten minst fem gånger per år med respektive
affärsområde. Styrelsemöten protokollförs. I respektive
affärsområdes styrelse ingår NCC AB:s vd och Chief
Financial Officer samt chefsjurist. Vid dessa möten
genomgås fullständigt resultat, ställning och kassaflöde
både för utfall och även prognos alternativt budget. Även
vid dessa möten avhandlas anbud och investeringar i
enlighet med beslutsordningen. Investeringar och försälj
ningar av fast egendom över 100 MSEK ska godkännas av
NCC AB:s styrelse. Alla investeringar över 20 MSEK ska
godkännas av NCC AB:s vd.
• Större anbud som lämnas från affärsområdet (över 300
MSEK) ska godkännas av NCC AB:s vd. Anbud över 500
MSEK ska bekräftas av NCC AB:s styrelse.
• NCC AB:s styrelse får månatliga ekonomiska rapporter
och vid varje styrelsesammanträde presenteras NCC:s
ekonomiska situation.
Hanteringen av finansiella riskpositioner såsom ränte-,
kredit-, likviditets-, valuta- och refinansieringsrisker görs
inom specialistfunktionen NCC Koncernstab Finans. NCC:s
finanspolicy innebär att NCC Koncernstab Finans alltid ska
konsulteras och där staben bedömer det lämpligt, handlägga
finansiella ärenden.
NCC:s finansiella rapportering och hantering av risker
bygger på att ett antal kontrollaktiviteter sker på olika nivåer

för bolag och affärsområden. Detta sker dels i de IT-system
som stödjer olika processer i verksamheten och dels med
ändamålsenligt utformade manuella kontroller för att före
bygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Stor vikt
läggs vid att affärstransaktioner som inkluderas i den finan
siella rapporteringen är korrekta. NCC lägger vidare stor vikt
vid uppföljning av projekt.
Uppföljning för att säkerställa kvaliteten på den interna
kontrollen sker inom NCC på olika sätt. Sedan införandet av
Svensk kod för bolagsstyrning har NCC utvecklat ett system
(ramverk) för dokumenterad självutvärdering av intern kon
troll. Självutvärderingen genomförs regelbundet för NCC:s
affärsområden och koncernkontor och är en del av under
laget för styrelsens bedömning av den interna kontrollen.
Att kontrollen av projekt fungerar väl utvärderas genom
verksamhetsrevisionerna, vilket leder till en löpande
utvärdering och uppföljning för att se till att eventuella bris
ter åtgärdas. Den interna kontrollen följs också via styrelsear
betet i de olika affärsområdena och där punktinsatser anses
erforderliga utnyttjas ekonomi- och controllerorganisationen.
NCC:s revisor PricewaterhouseCoopers AB granskar
även som ett led i sin revision ett urval av NCC:s kontroller.
Mot bakgrund av de uppföljningar som sker via verksam
hetsrevisionerna och genom ekonomi- och controllerorga
nisationen anser styrelsen inte att det finns något behov av
en särskild interngranskningsfunktion.
Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att NCC
har en väl avvägd intern kontrollstruktur.
Denna rapport är ej granskad av bolagets revisorer.
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