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ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς την Σννέλευσιν των εταίρων της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας

Κύριε Πρόεδρε.

Έκτελοβντες τήν άνατεθεΐσαν ήμϊν εντολήν τής έξελέγξεως τής οικονομικής 
διαχειρίαεως τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τό υπόλογον έτος 1913, λσμ- 
βάνομεν τήν τιμήν νά ΰποβάλωμεν τύ πόρισμα τοΰ παρ ημών γενομένου 
ελέγχου.

Α\ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

Ταμεΐον.

Ή κίνησις τοΰ Ταμείου ένεργηθεΐσα διά τριπλότυπων γραμματίων είσπρά- 
ξεοις καί χρηματικών ενταλμάτων νομίμως τεθεωρημένων καί κανονικώς έξωφλη- 
μένων εχει ώς επεται:

α ) Χρέωοις.

'Υπόλοιπον Ταμείου κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1912 κατά τήν ενυπόγραφοι1
βεβαίωσιν τής ’Εξελεγκτικής 'Επιτροπείας τοΰ έτους εκείνου . . Δρ 967,09
Εισπράξεις από έσοδα Γενικοΰ προϋπολογισμού....................... » 67,516,65

» » προκαταβολάς.................................................... » 70.—
» ν έκποίησιν ομολογιών Έθνικοΰ Δανείου 1907. . » 5,125 —
» » έκποίησιν ακινήτων............................................ » 1,224.—
» » έκποίησιν μιας Μετοχής ’Εθνικής Τραπέζης . » 4,955.—
« » Τράπεζαν Γ. Π. Σκούζε (έντοκος κατάθεσις) δρα

σελίδας 41 καί 44 ’Απολογισμού τής Εταιρείας....................... » 28,617 30
Τό δλον......................................... » 108,475 04

σαν νά συμβιβασθώσι λαμβάνοντες 70 τοίς έκατόν. Ή μείωσις δμως είναι φαινομενική διότι 
έκ των άποσυρθέντων χρημάτων, (δραχ. 180,000) έκ τών Τραπεζών ’Αθηνών, ’Ανατολής καί 
Σκουζέ ήγοράσθησαν ΜετοχαΙ τής Εθνικής Τραπέζης πρός δραχμάς 4000— καί όμολογίαι 
Εθνικόν Δανείου, α>ν ή τιμή σήμερον ηύςήθη σημαντικώς. Άλλ’ όμως έν τώ ’Απολογισμοί 
έσημειώθησαν αί Μετοχαί καί αί Όμολογίαι κατά τήν άξίαν τής άγοράς. οίίτω δεν έμειώθη- 
σαν, άλλ’ ηΐιξήθηαν ιά κεφάλαια τής Εταιρείας. ("Ιδε Πρακτικά τοΰ Συμβουλίου τής 24 καί 
27 ΦεβρουαρίοΟ 1912, 23 Μαρτίου, 4 καί 25 ’Απριλίου, 12 καί Ις Σεπτεμβρίου. 5, 10. 16. 22 
καί 29 'Οκτωβρίου, 20 Νοεμβρίου καί 20 Δεκεμβρίου 1913).
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β) Πίστωαις.

Πλήρωμα! εις έξοδα Γενικού Προϋπολογισμοί............ Δρ. 61,809.49
» » αγοράν δύο Μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης. . » 9,110.—
» » πιστωτάς διαφόρους.................................. » 924.85
» » αγοράν 64 ομολογιών Έθνικ. Δανείου 40,000,000

τοΰ έτους 1913..................................... » 31,880,20
» » Εθνικήν Τράπεζαν (κατάθεσις επί άνοικτφ λο-

γαριασμφ).............................................. » 3,722.10
'Υπόλοιπον μετρητών, εύρεθέν έν τφ Ταμείφ τή 31 Δεκεμβρίου

1913 κατά τήν έπιθειόρησιν.......................................... · . . » 1,028 40
Τό δλον......................................... » 10847504

Β'. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

α'.) "Εσοδα.

Άπό εισφοράς ετήσιας τακτικών εταίρων..................................... Δρ. 2,156,—
» τόκους καί μερίσματα............................................................ » 28,359.—
» έσοδα έξ ακινήτων κτημάτων...................·...................... » 76.—
» » εκ δημοσιευμάτων......................................................... » 3,357.25
» » διάφορα. .   » 3,532.40
» » έκ συνδρομής τοΰ Δημοσίου......................................... » 30,000.—
> » έκ κεκλεισμένων χρήσεων............................................. » 36 —

Τό δλον............................................ » 67,516 65

β'.) "Εξοδα

Εις μισθούς τοΰ προσωπικοί τών Γραφείων τής Εταιρείας . . Δρ. 6,977.80
» έξοδα γραφείων καί διαχειρίσεως.......................................... » 1,493 85
» έπιχορήγησιν τοί Γραμματέως τοί Συμβουλ. τής Εταιρείας » 720 —
» διαφόρους δαπάνας.................................................................. » 43 10
» μισθούς τού προσωπικοί τής Βιβλιοθήκης..................... » 2,748.—
» έξοδα πλουτισμοί καί συντηρήσι ως τής Βιβλιοθήκης ... » 4.21559
» συνδρομάς εις περιοδικά καί βιβλία αρχαιολογικά .... » 433.—
» άνασκαφάς καί πάσαν σχετικήν δαπάνην........................ » 18,059.50
» αγοράν αρχαίων............................................................... » 25.—
» δημοσιεύματα.................................................................· . . » 16,711.35
» τέλη χαρτοσήμου..................................................................... » 200.—
» συντάξεις.................................................................................... » 972.—
» έκτακτα έξοδα......................................................................... » 9,152.10
» Κεφάλαιον. τό καθαρόν περίσσευμα εσόδων προστιθέμενον
» έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.................................................. * 58,20

εις Κεφάλαιον.................................................... » 5,707,16
Τό δλον...............................· . » 67 516.65
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48 Πρακτικά τοϋ 1913

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

a .) ‘Ενεργητικόν.

Τό ενεργητικόν τής Εταιρείας κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1913
άνήρχετο είς.................................. .........................................Λρ. 822,067,(5

Άποτελοΰμενον έκ των εξής :
1) ’Από μετρητά έν τφ Ταμείφ .  ..........................................Δρ. 1,028,40
2) » μετοχάς τής Εθνικής Τραπίζης.................................. » 216,465,25
3) » ομολογίας ’Εθνικού Δανείου ένοποιήσεως 1898 ... » 171,795,75
4) » » Εθνικού Παγίου Δανείου έτους 1889 ... » 79,025,50
5) » » Εθνικού Δανείου έτους 1907 ....................... » 15,423,25
6) » » Πατριωτικού Δανείου 30,000,000.................... » 35,—
7) » » ’Εθνικού Δανείου Κεφαλαιοποιήσεως ... » 640,—
8) » » ’Εθνικού Δανείου έτους 1913.......................... « 31,880,20
9) » προκαταβολάς.......................... ... . ........................... » 1,962, —

10) » καταθέσεις παρά τή Τραπέζη Γ. Π. Σκούζε .... » 15,898,30
11) » ακίνητα κτήματα. ............................................................ » 23,228,—
12) » κατάστημα τής ‘Εταιρείας...................................... » 259,863,80
13) » χρεώστας διαφόρους............................................... » 1,100,—
14) » κατάθεσιν επί άνοικτφ λογαριασμφ παρά τή ’Εθνική

Τραπέζη.......................................................... » 3,722,10
Τό δλον............................ » 822,067,75

β') Παθητικόν.

Τό δέ Παθητικόν τής ’Εταιρείας κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1913
άνήρχετο είς........................................................................... Δρ. 822,067,75

άποτελοΰμενον έκ τού Κεφαλαίου τής "Εταιρείας .... » 822,067,75

Δ'. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ή περιουσία τής Εταιρείας κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1913 άνήρ
χετο είς................................................................................ Δρ. 822,067,75

Άποτελουμένη έκ των εξής :
1) άπό μετρητά έν τφ Ταμείφ..................................................... Δρ. 1,028,40
2) » 77 Μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης........................... » 216,465,25
3) » 1697 ομολογίας ’Εθνικού Δανείου ένοποιήσεως 1898. . » 171,795,75
4) » 365 ομολογίας ’Εθνικού Παγίου Δανείου 1889 .... » 79,025.50
5) » 150 ομολογίας ’Εθνικού Δανείου 1907............................ ..... 15,423,25
6) » 35 ομολογίας πατριωτικού Δανείου 30,000,000. ...» 35,—
7) » μίαν άπόδειξιν καί ένα οριστικόν τίτλον τού ’Εθνικού Δα

νείου Κεφαλαιοποιήσεως................................................. ..... 840,__
Είς Μεταφοράν 484,413,15
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Έκ Μεταφοράς » 434,413,15
8) » 64 ομολογίας Εθνικού Δανείου 40,000,000 έτους 1913. » 31,880,20
9) » προκαταβολάς επί άποδόσει λογαριασμού.................... » 1,962,—

10) » καταθέσεις πείρά τΓ) Τραπέζη Γ. Π Σκούζε............ » 15,898,50
11) » ακίνητα κτήματα........................................................... » 23,228,—
12) » κατάστημα τής 'Εταιρείας. ................................................ » 259,863,80
13) » χρεώστας διαφόρους.................................................... » 1,100,—
14) » καταθέσεις έπί άνοικτώ λογαριασμφ παρά τή Εθνική

Τραπέζη.................................................................. » 3,722,10
’Εν όλιρ καθαρά περιουσία τή 31 Δεκεμβρίου 1913. ... » 822,067,75

’Εκτός τής ανωτέρω περιουσίας ή 'Εταιρεία κέκτηται καί διάφορα δημο
σιεύματα, ήτοι «'Αρχαιολογικήν Εφημερίδα», «Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας» κ.λ π. καταγεγραμμένα έν ίδιαιτέρφ βιβλίφ, έξ ών έπωλήθησαν κατά 
το έτος 1913 καί εΐσεπράχθησαν δραχμαί 3,357.25, αΐτινες άνεγράφησαν εις τά 
έσοδα τής Εταιρείας, ύπό τό Κεφάλαιον Α. άρθρον 4.

Μετά τόν γενόμενον λεπτομερή έλεγχον, όφείλομεν νά έζάρωμεν τήν ακρίβειαν 
καί τάζιν, ήτις έπικραιεϊ κατά τήν προκειμένην διαχείρισιν, ώς καί τήν άμεμ
πτον τήρησιν των λογιστικών βιβλίων, καί διά τούτο προτείνομεν, δπως ή Συ- 
νέλευσις έγκρίνη ιός όρθώς γενομένην τήν διαχείρισιν τού λήξαιτος έτους 1913, 
επικύρωση τόν Ισολογισμόν καί ’Απολογισμόν τοϋ έτους τούτου, ευαρεστού
μενη δέ έκφράση τάς ευχαριστίας αυτής πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον, ώς 
καί τήν ευαρέσκειαν αυτής πρός τούς υπαλλήλους τής Εταιρείας διά τήν μετ’ επι
μέλειας έκπλήρωσιν τών εαυτών καθηκόντων.

Έν Ά&ήναις τή 9 'Ιανουάριου 1914.

Τά μέλη τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπείας

Α. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ 
Μ. Β. ΚΥΡΗΣ 
Γ. ΚΛΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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