Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag
Til ledelsen i ROP A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at medfølgende "Hoved- og nøgletal for ROP A/S'' (regnskabssammendrag), der er uddraget af de reviderede årsregnskaber for ROP A/S for regnskabsårene
2015, 2016 og 2017, i alle væsentlige henseender er konsistent med de reviderede regnskaber. Regnskabssammendraget omfatter hoved- og nøgletal pr. 31. december 2015, 2016 og
2017.

Dansk Revision Kalundborg
godkendt revisionsaktieselskab
Banegårdspladsen 1, 2
4400 Kalundborg
Kalundborg@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 59 56 35 43
CVR: DK 65 76 61 16
Bank: 4690 4690084635

Regnskabssammendraget og de reviderede regnskaber afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores revisionspåtegning på de reviderede regnskaber.
De reviderede regnskaber og vores erklæringer herom
Vi har udtrykt konklusioner uden modifikationer i vores revisionspåtegninger af ROP A/S den
25. april 2016, 15. marts 2017 og den 11. april 2018 om de reviderede regnskaber.
Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget
Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med de reviderede regnskaber på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810),
Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.
Kalundborg, 11. april 2018
Venlig hilsen
Dansk Revision Kalundborg
godkendt revisionsaktieselskab

Peter Westergaard
Partner, registreret revisor
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Regnskabssammendrag
Regnskabssammendraget indeholder ikke alle oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven, der er anvendt ved udarbejdelse af de reviderede regnskaber for ROP A/S. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for de
reviderede regnskaber og revisors erklæringer herom.

Hoved- og nøgletal for ROP A/S
Uddrag af årsrapporter for ROP A/S
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Nettoomsætning

89.952

73.675

60.225

Bruttofortjeneste

21.815

20.609

18.594

3.389

4.989

5.861

73
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2.602

3.764

4.146

7.389

4.976

3.774

Omsætningsaktiver

26.111

22.019

13.965

Balancesum

33.500

26.994

17.739

630

630

630

Egenkapital

14.528

11.926

8.162

Kortfristede gældsforpligtelser

17.921

14.020

8.966

Overskudsgrad

3,8

6,8

9,7

Afkastningsgrad

10,1

18,5

33,0

Bruttomargin

24,3

28,0

30,9

Likviditetsgrad

145,7

157,1

155,8

Soliditetsgrad

43,4

44,2

46,0

Egenkapitalforrentning

19,7

37,5

68,1

Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse

Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

Anlægsaktiver

Selskabskapital

Nøgletal i %

ROP A/S (CVR.nr. 28 85 78 37). De officielle årsrapporter er aflagt i DKK.

2

Penneo dokumentnøgle: XSB0H-EM31S-Z1LTD-8LJ4G-TE2P3-XLIL3

Balance

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Westergaaard (CVR valideret)

Penneo dokumentnøgle: XSB0H-EM31S-Z1LTD-8LJ4G-TE2P3-XLIL3

Godkendt revisor
På vegne af: Dansk Revision Kalundborg A/S
Serienummer: CVR:65766116-RID:1180440970363
IP: 188.120.68.54
2018-04-15 06:55:34Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

