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ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς την Σννέλιναιν των Εταίρων της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Κύριε Πρόεδρε,

θ'- υπογεγραμμένοι αποτελούντες τήν εξελεγκτικήν επιτροπείαν της Εται

ρεία; προσκληθέντες δια του δπ' άριθ. 1 της 1 ’Ιανουάριου 1912 έγγραφου του 
ΙΙοοεδοείου, έπελήφθημεν της έξελέγξεως της κατά τό λήξαν έτος 1911 οικονο
μικής διαχειρίσειυς της ‘Εταιρείας, έκ των λογαριασμών καί λογιστικών βιβλίων 

της όποιας εξάγονται τά έξης αποτελέσματα:

Α'. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΝ 

Ταμείο ν.

a') Χρέωοις.

Υπόλοιπον μετρητών εδρεθέν έν τώ Ταμείω τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1910 κατά τήν βεβαίωσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας Ζλρ.

Είσπραχθέντα από έσοδα Γενικού προϋπολογισμού................ »
β » προκαταβολάς .................................................... »

» » Τράπεζαν Γ. 11. Σκούζε (έντοκος κατάθεσις) »
» » Τράπεζαν ’Ανατολής . . » » » »

» » Τράπεζαν ’Αθηνών ...» » » »
» » νρεώστας διαφόρους. .................................... »

Τόολον.............................................. »

4,282.44

73,831.95
50—

99,500—

60,000—
60,000—
3,679.10

301,343^9

β') Πιοτωοις.

ΙΙληρωθέντα εις έξοδα Γενικού προϋπολογισμού..............................Δρ. 70,457.25

» » Τράπεζαν Γ. Π. Σκούζε (έντοκος κατάθεσις) » 34,544.15

» » αγοράν χρειυγράφων.................................................. » 180,564.—

» » διαφόρους χρεώσιας.................................................. » 3,679.10
Υπόλοιπον μετρητών εδρεθέν εν τώ Ταμείω τη 31 Δεκεμ

βρίου 1911 κατά τήν έπιθεώρησιν............................................. » 2,060.99

Τό ολον.................................................. » 301,343.49
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Β*. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

α') ”Εσοδα

’Από εισφοράς ταχτικών εταίρων..............................................................Αρ.

» τόκους καί μερίσματα....................................................................... »

» έσοδα έξ ακινήτων κτημάτων...................................................... »
» ’έσοδα έκ δημοσιευμάτων.....................................................................

» ’έσοδα διάφορα...................................................................................... »
» έσοδα έκ συνδρομής τοϋ Δημοσίου..................................................
» έσοδα έκ χεκλεισμένων χρήσεων.................................................. »

Τό ολον.................................................. »

β') "Εξοδα.

Εις μισθούς τοϋ προσωπικού των Γραφείων της Εταιρείας Δο
» ’έξοδα γραφείων καί διαχειρίσεως......................................... »
» έπιχορήγησιν τοϋ Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου .... »

» διαφόρους δαπάνας...................................................................... »
» μισθούς τοϋ προσωπικού της Βιβλιοθήκης......................... »
» έξοδα πλουτισμού καί συντηρήσεως τής Βιβλιοθήκης . . »
» συνδρομάς εις περιοδικά καί βιβλία αρχαιολογικά. ... »
» τέλη χαρτοσήμου........................................................................ »
» άνασκαφάς καί πάσαν πρός άνασκαφάς σχετιζομένην δαπάνην »
» άποζημίωσιν αρχιεργάτου......................................................... »

» αγοράν αρχαίων............................................................................ »
» άπαλλοτρίωσιν ακινήτων κτημάτων προς άνασκαφάς. . . »

» δημοσιεύματα................................................................................. »
» διάφορα έξοδα................................................................................ »
» έκτακτα έξοδα................................................................................ »
» έξοδα χεκλεισμένων χρήσεων............................................... »
» Κεφάλαιον, τό καθαρόν περίσσευμα εσόδων προστιθέμενον

εις Κεφάλαιον........................................................................... »
Τό ολον........................................ »

Γ'. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

a’) Ένεργηνικάν.

Τό ενεργητικόν τής 'Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1911
άνήρχετο εις......................................................................................Δρ.

άποτελούμενον έκ των εξής:
1) άπό μετρητά έν τω Ταμείω.................................................................
2) » μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης............................... . »

Εις μεταφοράν............................... »

2,767.50 
32,955.50 

105.— 
5,901.65 

2,084.56 
30,000.- 

18.— 
73,832.21

8,968.15 
1,996.65 

720.- 
294.— 

2,640.— 
7,360.- 

838.— 
200.— 

20,750.40 
1,920. - 

505.65 
1,210.— 

15,643.65 
972.— 

2,996.05 
3,442.70

3,374.96 
737832 21

837,896.87

2,060.99
212,310.25
214,371.24
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Έκ μεταφοράς...............................Δρ. 214,371.24

3) από ομολογίας Εθνικού Δανείου ένοποιήσεο>ς 1898. . . » 171,795.75
4) » » » Παγίου Δανείου έτους 1889. . . » 79,025 50

5) » » » Δανείου έτους 1907 ..................... λ 20,548.25
6) » » Πατριωτικού Δανείου φρ. 30 000.000. . » 35.—
7) » » Εθνικού Δανείου Κεφαλαιοποιήσεως. . . » 640.—

8) » προκαταβολάς.............................................................................. » 2,066.—
9) » εντόκους καταθέσεις παρά τη Τραπέζη Γ. II. Σκούζε . » 60,695.65

10) » ακίνητα κτήματα.................................................................... » 25,655.—
11) » κατάστημα τής Εταιρείας.................................................... » 259,863 80

12) » παοακαταθήκας δι* άργαιολογικά έργα............................ » 3,200.68
Τόολον.............................................. « 837,896.84

β') Παΰητικόν.

Τό δε παθητικόν κατά την 31 Δεκεμβρίου 1911 άνήρχετο εις Δρ. 837,896.87 

άποτελούμενον μόνον Ικ του Κεφαλαίου......................................... » 837,896.87

Δ'. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 1911 ή περιουσία τής Εταιρείας
άνήρχετο εις...................................................................................... Δρ. 837,896.87

άποτελουμένη εκ των εξής:
1) εκ του υπολοίπου του Ταμείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 19 i 1 » 2,060.99
2) εξ 76 μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης.................... » 212,310.25
3) εκ 1697 ομολογιών ’Εθνικού Δανείου ένοποιήσεως 1898 . » 171,795.75
4) έκ 365 ομολογιών ’Εθνικού Παγίου Δανείου 1889 ... » 79,025.50
5) έκ 200 ομολογιών ’Εθνικού Δανείου 1907 ....................... » 20,548.25
6) έκ 35 ομολογιών Πατριωτικού Δανείου 30 000.000 . » 35.—

7) έκ μιας άποδείξεως καί ένός οριστικού τίτλου Δανείου Κε-
φαλαιοποιήσεως................................................................................. 640.—

8) έκ προκαταβολών επί άποδόσει λογαριασμού........................ » 2,066.—
9) έξ έντοκων καταθέσεων παρά τή Τραπέζη Γ. Π. Σκούζε . » 60,695.65

10) έξ ακινήτων κτημάτων............................................................... » 25,655.—

11) έκ του καταστήματος τής Εταιρείας..................................... » 259,863.80
12) έκ παρακαταθηκών δι* αρχαιολογικά έργα............................ » 3,200.68

Τό όλον.................. » 837,896.87

’Ενταύθα σημειουμεν ότι ή αξία τών ακινήτων κτημάτων κατά την 31 Δε
κεμβρίου 1911 αναγράφεται είς δραχμάς 25,655, ένώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 
1910 άνεγράφετο είς δραχμάς 65.170 24, ήτοι αναγράφεται έπί έλαττον κατά 

δραχμάς 39,515.24. Ή διαφορά αύτη προέρχεται έκ τούτου οτι μέρος τών 
γηπέδιυν τών ανηκόντων είς την 'Εταιρείαν τό Συμβούλων έχαρακτήρισεν ό>ς 

αρχαιολογικόν χώρον άναπαλλοτρίωτον, ού ή αξία έκ δραχμών 39,515.24 άφη- 
ρέθη έκ του ενεργητικού τής Εταιρείας, Γνα μη παρίσταται είκονικώς έξογκω-
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μένον τό ενεργητικόν αυτής. To ποσόν δραγμών 25,655 αντιπροσωπεύει την 
αρχικήν αξίαν τής άγορας των έξης κτημάτων:

1) ενός άγροΰ εις θέσιν Μολυβά αρχικής αξίας μετά την άφαί-
ρεσιν του λόγο) ρυμοτομίας άπαλλοτριωθέντος μέρους αυτού Δο. 7,955.40

2) ένός οικοπέδου παρά τον "Αγιον Δανιήλ άρχικής αξίας . . » 10,930.85
3) ένός οικοπέδου εν Κηφισσία άρχικής αξίας.......................... » 6,768.75
4) μιας οικίας εν Έλευσΐνι άρχικής άξίας....................................... » 600.—

Τό δλον.............................................. » 25,655.—

Ή επιτροπή εύρίσκουσα ορθήν τήν γινομένην ταύτην μεταβολήν, παρακαλεΐ 
τήν Συνέλευσιν όπως εγκρίνη ταύτην. Προσέτι συνιστα, όπως άποφασισθή ί'να εκ 
τού ενεργητικού τής Εταιρείας άπαλειφθή καί ή μερίς «πάρακαταθήκαι δΓ άρ- 

χαιολογικά έργα» εκ δραχμών 3,200.68, διότι τό ποσόν τούτο, πληρωθέν διά τού 
Ταμείου εισπράξεων ’Αττικής εις άποζημίωσιν ιδιωτικών κτημάτων δι’ άνασκα- 
φάς, δεν οφείλεται πλέον εις τήν Εταιρείαν παρά τού Δημοσίου, εις τό Ταμειον 

τού οποίου είχεν άλλοτε κατατεΟή τούτο ό)ς παρακαταθήκη.
Έκτος τής άνωτέρω περιουσίας ή Εταιρεία κέκτηται καί διάφορα δημοσιεύ

ματα· ή'τοι ’Αρχαιολογικήν ’Εφημερίδα, Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εται

ρείας κλπ. καταγεγοαμμένα εν ιδιαιτέρα) βιβλίω, εξ ων έπωλήθησαν εντός τού 

έτους 1911 καί είσεπράχθησαν δραχμαί 5,901.65, αί'τινες ένεγράφησαν εις τά 
έσοδα τής Εταιρείας υπό τό Κεφάλαιον Α', άοθρον 4, ή'τοι επί έλαττον τών 

προϋπολογισθέντων κατά δραχμάς 98.35.
Ή γενομένη έξέλεγξις άπέδειξεν ότι ή διαχείρισις είνε κατά πάντα άκριβής 

καί ότι έτηρήθησαν άνελλιπώς τά βιβλία τού Ταμείου καί τού Λογιστηρίου. Διά 
τούτο θεωρούμεν καθήκον νά προτείνωμεν, όπως ή Συνέλευσις εγκρίνη τήν δια- 
χείρισιν τού λήξαντος έτους 1911 ως όρθώς γενομένην, επικύρωση τον ’Ισολογι
σμόν καί ’Απολογισμόν τού έτους 1911 καί έκφραση τάς ευχαριστίας αυτής προς 

τό Διοικητικόν Συαβούλιον, συνάμα δέ καί τήν ευαρέσκειαν αυτής προς τούς 
υπαλλήλους τής Εταιρείας διά τήν επιμέλειαν περί τήν εκτέλεσιν τών έαυτών 

καθηκόντων.

Εν Αθήναις, zfj 7 Ιανουάριου 1912.

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπείας

Α. ΤΤΠΑΛΔΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ 
Β. ΘΕΟΔΩΡΟΙΙΟΥΛΟΣ 
Γ. ΚΛΟΝΤΗΡΟΠΟΤΛΟΣ 

Α. Μ AT ΑΛΑΣ 
Μ. ΚΥΡΗΣ
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