
ANEKS DO RAPORTU
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MAKAROI{Y POLSKIE SPOX.KA AKCYJNA
W RZESZOWIE

ZA ROK OBROTOWY
OD 1 STYCZNIA DO 3l GRUDNIA 2W7 ROKU
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Aneks spotzqdzony zost aL ze wzglgdu na niewta6ciwie podan4 w raporcie

z dnia !! czestca 2008 roku kovotg dotyczqcA sumy aktyw6w i pasyw6w

bilansu sporzqdzonego na dzien 31, grudnia2007 roku

Ninieiszym aneksem wprowadza siQ nastqpuj4ce zmiany w raporcie

z badania sprawozdania finansowego w punkcie 2.'l' Badane sprawozdanie

finansowe

Strona 5 bylo:

2.!. Badane sptawozdanie finansowe

Sprawozdanie ftnansowe spotzqdzone za tok obrotowy od 1 stycznia do 31' grudnia 2007 toku

obejmuje:

o wprowadzenie do sprawozdania finansowego'

o bilans sporzqdzony sa dzie631 gudnia 2007 rcht,ktory po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumg

73.393 tYs. zlotYch,

o rachunek zysk6w i sttat za okres od L stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuj4cy zysk netto

w wysoko6ci 293 tys. ztotych,

o zestawienie zrrrian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

wrykazuj4cewzrost kapitalu wlasnego o kwotq 40'930 tys' zlotych'

o rachunek przeplyw6w pienig'nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31' grudnia 2007 roku,

wykazujqcy zrnnieiszetiestanu 5rodk6w pienig2nych netto o kwotq 158 tys' zlotych'

o dodatkowe informacie i obia6nienia.



Vinno by6:

2."1,. Badane sprawozdanie finansowe

Spmwozdanie finansowe spotzqdzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

obejmuje:

o wprovzadzenie do sptawozdatia finansowego,

o bilans sporzq,1z.o11y na dziei 31 grudnia 2007 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i paslw6w wykazuje sumg

72.393 tys. zlotych,

o rachunek zysk6w i strat za okres od 1 stycznia do 31. grudnia 2007 roku wykazujqcy zysk netto

wwysoko6ci 293 tys. zlotych,

o zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obtotowy od 1 stycznia do 31. grudnia 2007 toku

wykazuj4ce wzrost kapitalu wlasnego o kwotE 40.930 tys. ztotych'

o rachunek przeplyw6w pieniq2nych za tok obrotowy od 1 stycznia do 31. grudnia 2007 roku,

wykazaj+cy zmniejszenie stanu Stodk6w pienip2nych netto o kwotg 158 tys. zlotych,

o dodatkowe informacie i obiaSnienia.
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