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ΓΙΙΝΑΞ εμφαίνων την περιουσίαν τής 'Εταιρείας 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 1913.

Ή περιουσία τής Εταιρείας κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
χετο εις.....................................................................

1912 άνήρ -
. . . Δρ. 834.404 54

Άποτελουμένη έκ τών έξης:
1) από μετρητά έν τώ ταμείω....................... Δρ. 967,09
2) » 76 μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης . . » 212,310 25
3) » 1697 ομολογίας Εθνικού Δανείου ένο-

ποιήσεως 1898 ...................................... » 171,795,75
4) » 365 ομολογίας Εθνικού Παγίου Δανείου

έ'τους 1889 .............................................. » 79,075.50
5) » 200 ομολογίας ’Εθνικού Παγίου Δα-

νείου έτους 1907 .................................. » 20,548,25
β) » 35 ομολογίας Πατρ. Δανείου 30,000,000. » 35,—
7) » μίαν άπόδειξιν καί ένα οριστικόν τίτλον

του ’ Εθνικού Δανείου Κεφαλαιοποιήσεως » 640,-
8) » προκαταβολάς έπί άποδόσει λο,'σμοΰ . )) 2032 —
9) » έντοκον κατάθεσιν παρά τη Τραπέζη Γ.

Π. Εκουζέ.......................................... 62,559,75
10) • ακίνητα κτήματα................................... » 24,452,—
111 » κατάστημα τής Εταιρείας................... » 259,863,80
12) ο Χρεώστας διαφόρους........................... » 1,100,—

Τό δλον ............... Δρ. 835,329,39
έξ ών άφηρέθησαν ιά όφειλόμενα εις διαφόρους

πιστωτάς.... .............................. » 924,85 Δρ. 834,404,54
Εντός τοΰ έτους 1913 έπήλθον αί εξής αυξο

μειώσεις ;
1) Εις τό υπόλοιπον τοΰ Ταμείου τής 31 Δε

κεμβρίου 1912................................................. Δρ. 967,09
προσετέθησαν αί καθ' δλον το έτος 1913 ένεργη- 

θεΐσαι εισπράξεις κατά τήν αναλυτικήν κα- 
τάστασιν τής κινήσεως τοΰ ταμείου ... » 107,507,95

Τό δλον.................... Δρ. 108,475,04
άφαιρουμένων δέ τών κατά τό αυτό έτος ένερ

γηθεισών πληρωμών................................... » 107,446,64
έμεινεν υπόλοιπον κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1913. » 1,028,40 1,028,40

2) έπί τών μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης 76
τόν αριθμόν αξίας...................................... Δρ. 212,310,25

προσετέθησαν δύο ανώνυμοι μετοχαί τής Έθνι
ΕΙς μεταφοράν .... Δρ. 212,310,25 1,028 40
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44 Πρακτικά τοϋ 1913

Έκ μεταφοράς .... Δρ. 212,310,25 Δρ. 
κής Τραπέζης άγορασθεϊσαι ύπό τής 'Εται
ρείας αντί δραχμών................................. » 9,110,—

Τό όλον............... * 221,420,25
καί άφηρέθη ή μία έκποιηθεϊσα υπό τής Εται

ρείας ............................................................. » 4,955,—
τή δέ 31r| Δβρίου 1913 ύπάρχουσιν 77 μετοχαί

αξίας . .......................................................... Δρ.
3) έπί τών ομολογιών Έθνικοΰ Δανείου ένοποι- 

ήσεως 1898 τόν αριθμόν 1697 οΰδεμία έπήλ,θε 
μεταβολή σημ ιοΰται δέ ή αξία αυτών . . Δρ.

4) επί των ομολογιών’Εθνικού Παγίου Δανείου 1889 τόν αριθ
μόν 365, οΰδεμία έπήλθε μεταβολή, σημειοϋται δέ ή άξια
αυτών........................................................................................ »

5) έκ τών ομολογιών Εθνικού Δανείου έτους
1907 τόν αριθμόν 200 αξίας......................Δρ. 20,548,25

άφηρέθησαν αί υπό τής Εταιρείας έκποιηθεΐσαι
πεντήκοντα (50) όμολογίαι αντί ..... » 5,125,—

έμειναν δέ τή 31 Δβρίου 1913 150 όμολογίαι αξίας................... Δρ.
6| επί τών ομολογιών τοϋ ΙΙατριωτικοϋ Δανείου τών 30,000,000 

τόν αριθμόν 35 οΰδεμία έπήλθε μεταβολή, σημειοϋται δέ ή 
άξια αύτών................................................................................ »

7) έπί τών ομολογιών τοϋ Έθνικοΰ Δανείου κεφαλαιοποιήσεως
οΰδεμία έπήλθε μεταβολή σημειοϋται δέ ή άξια αύτών . . »

8) Κατά τό έτος 1913 ήγοράσθησαν 64 όμολογίαι Έθνικοΰ Δα
νείου 40 έκατομ., έφ’ών οΰδεμία έπήλθε μεταβολή, σημειοΰ- 
ται δέ ή άξια αύτών κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1913 . ... »

9) έκ προκαταβολών εις έφορους, έπιστάτας κ.λ.π. έπί άποδό-
σει λο/σμοϋ ώφείλοντο τήν 31 Δβρίου 1912. Δρ 2,032,—

άπεδόθησαν δέ κατά τό έτος 1913...................... » 70,—
επομένως οφείλονται κατά τήν 31 Δβρίου 1913. Δρ
10) εις τό κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1912 ύπόλοι- 

πον έντοκων καταθέσεων παρά τή Τραπέζη
Γ. Π. Σκούζε ... -.................................... » 62,559,75

προσειέθησαν οί μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1912
όφειλόμενοι τόκοι . . . .......................................... » 1,034,25

Τό δλον............... Δρ. 63,594,—1
καί άφηρέθη ή γενομένη έκπτωσις

30 έπί τοϊς εκατόν, ήτοι . . Δρ. 19,078,20 
καί ή πληρωμή τής πρώτης δόσεως

τών 45 έπί τοΐς εκατόν, ήτοι » 28,617,30
Τό δλον............... Δρ. 47,695,30

υπόλοιπον πληρωτέον τή Έταιρείρ τή 5 Σεπτεμ
βρίου 1914...................................................... Δρ.

11) άπό τήν άξίαν τών άκινήτων κτημάτων . . Δρ. 24,452,—
Εις μεταφοράν . . Δρ. 24,452,—

1,028,40

216,465,25

171,795,75

79,025,50

15,423,25

3 ο, — 

040, —

31,880,20

1,902,—

15,898,50

514,153,85
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Πίναξ περιουσίας της 'Εταιρείας 45

Έκ μεταφοράς .... Δρ. 534,153,85 
άφηρέθησαν τά είσπραχθέντα έκ πωλήσεως οι

κοπέδου παρά τόν "Αγιον Δανιήλ . .... » 1)224,—
επομένως κατά τήν 31 Δεκεμβίου 1913 έμειναν ώς περιουσία τής

Εταιρείας άπαλλοτριωτά ακίνητα κτήματα αξίας............... Δρ. 23,128,—
12) επί τής γενομένης δαπάνης μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1899 

του άνεγερθέντος καταστήματος τής Εταιρείας ούδεμία έπ-
ήλθε μεταβολή σημειοϋται δέ αϋτη...................................... » 259,803,80

13) επί τής μερίδος «χρεώσται διάφοροι» ούδεμία έπήλθε μετα
βολή, σημειοϋται δέ τό υπόλοιπον αυτής........................... » 1,100,—

14) Κατά τό έτος 1913 κατετέθησαν επί άνοικτώ λογαριασμό) 
παρά τή Εθνική Τραπέζη δραχ. 3,722,10, έφ’ ών ούδεμία 
έπήλθε μεταβολή.

Υπόλοιπον όφειλόμενον τή Έταιρείφ τή 31 Δεκεμβρίου 1913. . » 3,722.10
822,067,75

Κατά τά ανωτέρω ή περιουσία τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 
κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1913 άποτελεΐται :

11 από μετρητά έν τφ Ταμείφ................................................ Δρ.
2) » 77 μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης........................... »
3) » 1697 ομολογίας Έθνικοϋ Δανείου ένοποιήσεως 1898 . »
4) » 365 ομολογίας Έθνικοϋ ΙΙαγίου δανείου 1889 .... »
5) „ 150 δμολογίας Έθνικοϋ δανείου 1907 ....................... »
6) » 35 ομολογίας Πατριωτικού Δανείου 30,000,000 . . »
7) » μίαν άηόδειξιν καί ένα δριστικόν τίτλον τοϋ Έθνικοϋ

Δανείου κεφαλαιοποιήσεως...................................... »
8) » 64 δμολογία ςΈΟνικοϋ Δανείου 40 έκατομ, έτους 1913 . »
9) » προκαταβολάς επί άποδόσει λογαριασμού................. »

10) » έντοκον κατάΟεσιν παρά τή Τραπέζη Γ. II. Σκουζέ . »
11) » ακίνητα κτήματα........................................................... »
12) ■>- κατάστημα τής Εταιρείας........................................... »
13) » χρεώστας διαφόρους................................................... »
14) » καταθέσεις εις πρώτηνζήτησιν παρά τή Εθνική Τραπέζη »

Καθαρά περιουσία τής Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 1913 . Δρ

1,028,40
216,465,25
171.795.75

79.025.50 
15,423,25

35,

640,— 
31,880,20 
1,962,—

15.898.50 
23,228,—

259,863,80 
1,100 — 

3,722,10
822.067.75 Ο

Έν 1 Λ'Οήναις τfj 31 Δεκεμβρίου 1913.

Ό Ταμίας
A. Α. ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ

Ο Λογιστής
II. Γ, ΣΤΡΙΙΌΠΟΥΛΟΣ

1) Ή μ,είωσις τής περιουσίας τής ‘Εταιρείας έν συγκρίσει πρός τό παρελΐΐόν έτος προήλ- 
ϋεν έκ τής πτωχεΰσεως τής‘Εταιρείας Γ. Π. Σκουζέ, μεί)’ ής πάντες οι πιστωταί ήναγκάσθη-
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