
 
 

 

 
 

 
SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE SFAXIENNE  

 SIOS-ZITEX 
Siège social : Route de Gabès, Km 2 – 3003 Sfax- 

 
 

La Société Industrielle Oléicole Sfaxienne -SIOS-ZITEX-, publie ci-dessous : 
 
Les résolutions adoptées, 
Le  Bilan après affectation du résultat comptable, 
L’état d’évolution des capitaux propres.  
 
I- Résolutions adoptées : 

 
 2005-2004المصادقة على تقرير التصرف على القوائم المالية :  األول القرار

 
بعد االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير التصرف                     

لس اإلدارة والتي تبرز أرباحا صافية بقيمة        كما أعدها مج   2005 سبتمبر   30 المختومة في    2004/2005وحسابات السنة المالية    
 . دينار1 174 215

 والتي تعتبر بدورها مؤقتة وذلك إلى حين         2003/2004وتعتبر هذه النتائج مؤقتة نظرا العتماد أرصدة حسابات السنة المالية             
 96/97ير نتائج السنة المالية     ، و في صورة تغي    96/97الحصول على مصادقة الجلسة العامة العادية على حسابات السنة المالية            

 .فسيتم تعديل الموازنة الحالية وجوبا
 

 . من األصوات% 99,98تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة 
  

 2005-2004المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة  : لثانيا القرار
 

لحسابات، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية       بعد االستماع إلى تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات و تقرير مراقب ا            
 . دينار1 739 378 والتي تبرز أرباحا لفائدة المجمع قدرها 2005-2004المجمعة لسنة 

 
 . من األصوات% 99,98تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة 

 
  تبرئة ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات : لثالثا القرار

 
 العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بعنوان تصرفهم طيلة السنة المالية                   العامة تقر الجلسة 

 . كما تبرئ ذمة مراقب الحسابات2005 سبتمبر 30التي قفلت حساباتها في 
 

 . من األصوات% 99,98تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة 
 

 2005-2004 نتائج السنة المالية تخصيص  :لرابعا القرار
 

 دينار في حساب نتائج مؤجلة المتصاص       1 174 215 والبالغة   2005-2004تقرر الجلسة العامة العادية رصد أرباح السنة المالية         
 .الخسائر المسجلة سابقا، كما تقرر توزيع دينار وست مائة مليم عن كل سهم وذلك من االحتياطات القابلة للتوزيع

 
 .2006 جوان 1لشروع في توزيع األرباح ابتداء من يوم يتم ا

 
 . من األصوات% 99,98تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة 

 
 الصادقة على االتفاقيات المنظمة  :الخامس القرار

 
المنظمة بعد االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على االتفاقات                     

 . من مجلة الشركات التجارية والمضمنة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات 475 و 200المنصوص عليها بالفصلين 

       AVIS DES SOCIETES 



 
 . من األصوات% 99,98تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة 

 
 منح حضور أعضاء مجلس اإلدارة : لسادسا القرار

 
ـ    تقرر الجلسة العامة العادية تحديد مقدار منح حضور          دينار قبل طرح الخصم من المورد عن         250 أعضاء مجلس اإلدارة بـ

 .  و بحد أقصى قدره عشرة اجتماعات2004/2005حضور كل اجتماع خالل السنة المالية 
 

 . من األصوات% 99,98تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة 
 

 إعطاء النفوذ للقيام باإلجراءات : لسابعا القرار
 

مة العادية جميع السلط لحامل نسخة أو ملخص من هذا المحضر للقيام بكل اإلجراءات والتراتيب  واإلشهارات                  تعطي الجلسة العا  
 . التي يقتضيها القانون

 
 . من األصوات% 99,98تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة 

II-Le  Bilan après affectation du résultat comptable 
 

ACTIFS NOTES 30/09/2005 30/09/2004 
ACTIFS NON COURANTS    
Actifs immobilisés   6 583 090    5 407 971   

Immobilisations incorporelles     45 686     18 186   

 Amortissements  <  18 564> <  18 186> 
 3.1   27 122         

Immobilisations corporelles    4 833 297    6 164 104   

 Amortissements  < 4 023 054> < 5 468 396> 
 3.2   810 243     695 708   

Immobilisations financières    7 044 441    7 039 680   

 Provisions  < 1 298 716> < 2 327 417> 
 3.3  5 745 725    4 712 263   

Total des actifs non courants    6 583 090    5 407 971   
ACTIFS COURANTS    

Stocks 3.4    405 279   8 436 965 

Clients et comptes rattachés    526 197     759 258   

 Provisions  <  166 302> <  167 676> 

 3.5   359 895     591 582   

Autres actifs courants    1 500 519    2 790 599   

 Provisions  <  83 235> <  24 123> 

 3.6  1 417 284    2 766 476   

Placements et autres actifs financiers 3.7    407     21 461   

Liquidités et équivalents de liquidités 3.8   186 643     1 253   

Total des actifs courants    2 369 508    11 817 737   
TOTAL DES ACTIFS   8 952 598   17 225 708   

 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS NOTES 30/09/2005 30/09/2004 

Capital social  2 425 000  2 600 000 

Réserves  4 034 611  4 371 748 

Autres capitaux propres   28 968   34 080 

Résultats reportés  25 028 (1 149 187)



Total capitaux propres avant résultat de l'exercice  6 513 607  5 856 641 
Résultat net de l'exercice  - - 

Total des capitaux propres 3.9 6 513 607  5 856 641 
PASSIFS    

Passifs non courants    
Emprunts 3.10  249 500  

Provisions pour risques et charges   80 000   74 158 

   329 500   74 158 
Passifs courants    

Fournisseurs & comptes rattachés 3.11  186 358   733 695 

Autres passifs courants 3.12 1 923 133  2 728 535 

Concours bancaires et autres passifs financiers    7 832 679 

  2 109 491  11 294 909 

Total des passifs   2 438 991  11 369 067 
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS   8 952 598  17 225 708 

 
III - L’état d’évolution des capitaux propre 

Rubrique 30/09/2005 Affectation 
réserve 
légale 

Intégration 
report à 
nouveau 

Rachat 
d’actions 
propres 

Affectation 
en 

dividendes 
distribués 

Réduction 
du capital 

par 
annulation 
d’actions 
propres 

Résultat 
de 

l’exercice 

Amortissement 
de la 

subvention 

Solde 
après 

affectation 

Capital social 2 425 000 - - - - - - - 2 425 000
Réserve légale 200 887 - - - - - - - 200 887
Réserves 
extraordinaires 

400 871 - - - - - - - 400 871

Autres réserves 2 533 230 - - - (388 000) - - - 2 145 230
Autres 
compléments 
d’apports 

- - - - - - - - - 

Réserves de 
réévaluation 

1 287 623 - - - - - - - 1 287 623

Résultats 
reportés 

(1 149187) - 1 174 215 - - - - - 25 028

Résultats de 
l’exercice 

1 174 215 - (1174 215) - - - - - - 

Subvention 
d’investissement 

28 968 - - - - - - - 28 968

TOTAL 6 901 607 - - - (388 000) - 0 - 6 513 607 
 


