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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1944

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙ Ν 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Ή επί τοϋ προϋπολογισμού Εξελεγκτική Επιτροπή λαμβάνομεν τήν 
τιμήν νά ύποβάλωμεν Ύμΐν τον ’Απολογισμόν τών Εσόδων καί Εξόδων 
τού προϋπολογισμού τής χρήσεως 1944 από 1/1-30/11/44 εις πληθωρικός 
δραχμάς. Εις τον απολογισμόν τούτον, κατόπιν τής μεταφοράς εις πίστωσιν 
τών Εσόδων τού προϋπολογισμού χρήσεως 1944 μέρους έκ τού ποσού τού 
ατόκου δανείου εις λίρας 6, υπό τού κ. ’Αντωνίου Έμμ. Μπενάκη προς τήν 
’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, κατωρθώθη νά καλυψθώσιν αί υπερβάσεις εις τα 
κονδύλια των Εξόδων τού προϋπολογισμού, αΐτινες κυρίως ήσαν μισθοδο- 
τικαί υποχρεώσεις. Ούτως ό απολογισμός των εσόδων καί εξόδων χρήσεως 
1944 από 1/1 -30/11/44 (ήτοι 11 μήνες) δεν παρουσιάζει ούτε έλλειμμα ούτε 
περίσσευμα, άλλα χρέωσιν τού Ενεργητικού τής Εταιρείας εκ Δραχ
μών 122.959.040.021.794.20 καί υπόλοιπον Ταμείου 
Δραχ. 100.483.096.508.847.30 εις πίστωσιν τού ατόκου δανείου τού εις 
λίρας 6 κ. Μπενάκη Δραχ. 223.414.000.000.000.

’Επίσης ύποβάλωμεν τον 'Ισολογισμόν τής ιδίας χρήσεως τής ιδίας 
περιουσίας τής Εταιρείας εις πληθωρικός δραχμάς. Έπ’ αυτού έ'χομεν 
ν’ άναφέρωμεν δτι ή συνέχισις τών εγγραφών εις πληθωρικός δραχμάς 
δεν είναι δυνατόν νά γίνη μετά τήν διατίμησιν τής νέας δραχμής. Διά τον 
καταρτισμόν δθεν τού ’Απολογισμού τής περιουσίας τής Εταιρείας θά πρέπει 
νά γίνη άπογραφή επί νέων βάσεων και έπ’ αυτών νά καταρτισθή ό ’Απολο
γισμός καί νά συνεχισθή ή χρήσις 1945, ήτις θά άρχίση από 1 Δεκεμβρίου 
1944 καί θά περιλάβη 13 μήνας. Κατά τήν υποβολήν δέ τού ’Ισολογισμού 
νά ληφθή καί άπόφασις, σχετική μέ ένα έκαστον τών κάτωθι λ/σμών.
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1) Ό Λ/σμός τοϋ Ενεργητικού «Καταθέσεις έν οψει παρά τη Εθνική 
Τραπέζι)» παρουσιάζει ύπόλ. καταθέσεων την 30/11/44 Δραχ. 271.788.20. 
Τό ποσόν τούτο μετατρεπόμενον είς νέας δραχμάς εκμηδενίζεται, δεν είναι 
δέ δυνατόν νά παραμείνη είς πληθωρικός δραχμάς. Δέον νά δοθή εντολή 
άποσβέσεως τού υπολοίπου τών καταθέσεων διά τής μετατροπής είς νέας 
δραχμάς. Ένδεχομένη δέ ποτέ εΐσπραξις τού ποσού τούτου τών καταθέσεων 
από τής Έθν.Τραπέζης, θέλει άχθη εκ νέου εις τό ’Ενεργητικόν τής Εταιρείας.

2) Ό Λ/σμός «’Έξοδα» είς πληθωρικός δρ. 122.959.040.021.794.20 δέον, 
είτε ν’ άποσβεσθή μέ χρέωσιν τού Κεφαλαίου ή, μετατρεπόμενος είς νέας 
δραχμάς, νά μεταφερθή είς νέαν χρήσιν, ως χρεωστικός λογαριασμός τού 
’Ενεργητικού.

3) Ό Λ/σμός τού Παθητικού «Μερίς υπέρ τών Μουσείων» καί ό λογα
ριασμός «Κεφαλαιοποίησις αντιτίμου πωλήσεως ακινήτων» μετατρεπόμενος 
είς νέας δραχμάς εκμηδενίζονται, δέν συντρέχει δέ καί λόγος παραμονής των 
εις μερίδας τού Παθητικού, έφ’ όσον ούδέν πλέον άντιπροσωπεύουσιν.

Επίσης δεδομένου ότι καί ά'λλων μερίδων τού ’Ενεργητικού, ώς τών 
χρεογράφων καί τών ακινήτων τής περιουσίας τής Εταιρείας ή άναγραφο- 
μένη είς τά βιβλία τιμή δέν αντιπροσωπεύει πλέον τήν πραγματικότητα, 
θά ήτο σκόπιμον, όπως διά μιας νέας άπογραφής γίνη νέα πραγματικωτέρα 
έκτίμησις τών περιουσιακών στοιχείων τής Εταιρείας, έ'στω καί εις κατωτέραν 
τιμήν, ΐνα ό έν γένει απολογισμός τής Εταιρείας, κατά τό δυνατόν, παρου
σιάζει αληθή αντιπροσωπεύουν τής σημερινής καταστάσεως.

Συνημμένος οί σχετικοί πίνακες.

Όμοίως τιποβάλωμεν τον ’Απολογισμόν τού προϋπολογισμού τών 
’Εσόδων καί Εξόδων χρήσεως 1944 τού κληροδοτήματος Ίω. Μαρκοπούλου, 
ό όποιος άφήκε μικρόν περίσσευμα, αλλά μόνον λογιστικώς.

Καί διά τον ’Ισολογισμόν τού Κληροδοτήματος, ό οποίος παρουσιάζει 
είς τό ’Ενεργητικόν τάς μερίδας:

1) Καταθέσεις έν όψει παρά τή Εθνική Τραπέζη . . . Δραχ. 345.468.— 
3) Καταθέσεις Κεφαλαίου παρά τή Έθν. Τραπέζη ... » 3.266.—

3) Όμολογίαι Δανείου Άναγκ. Α' 1922, 6’/a % τε9· 4803 » 328.268.20

Διερωτώμεθα αν ύφίσταται Κληροδότημα Μαρκοπούλου. Καί περί 
αυτών τών λ/σμών νά ληφθή άπόφασις.

Συνημμένος οί σχετικοί πίνακες.

Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1944
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Έκθεσις τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής 161

Διά τούς ανωτέρω λόγους ορθόν θά ήτο ή Συνέλευσις ν’ άποφασίστ] 
περί αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων προς ττΐ]ν νέαν οικονο
μικήν κατάστασιν, εν συνδυασμώ προς τάς υπό τοΰ Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας έκδοθησομένας οδηγίας περί αναπροσαρμογής των ’Ισολογι
σμών τών ’Ανωνύμων Εταιρειών καί Επιχειρήσεων.

Εν ’Αθήναις rfj 28 Μάρτιον 1945

'Η ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή

ΕΥΑΓΓ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

ΑΓΓΕΛ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣ. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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