
 

Revisorns yttrande över styrelsens ändrade förslag till 
vinstdisposition  

Till bolagsstämman i NCC AB (publ), org.nr 556034-5174 

Vi har granskat styrelsens motiverade yttrande och förslag daterade den 23 mars 2020.  

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Revisorns ansvar 

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens förslag till dispositioner av beträffande vinst eller förlust på grundval av 
vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt god revisionssed i Sverige, vilken kräver att vi planerar och utför 
granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 
system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av 
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till NCC AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag. 

Övriga upplysningar 

Detta yttrande ersätter vårt uttalande om styrelsens förslag till vinstdisposition som lämnades i vår 
revisionsberättelse daterad 2020-03-06.  

Stockholm den 24 mars 2020  
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