
11 ΔΕ 1921 “Εκ&εσις της έξελεγκζικής έπιτροπείας κγ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς την ΣννέΙενοιν των εταίρων της ’Αρχαιολογικής εταιρείας.

Κύριε ΙΙρόεδρε.

Οί υπογεγραμμένοι άποτελούντες τήν εξελεγκτικήν επιτροπείαν 
τής εταιρείας διά τό έτος 1921 προσκληθέντες διά τοΰ από 28ης Δε
κεμβρίου π. έτους ΰπ' άριθ. πρωτ. 544 έγγραφο» τοΰ κ. Αντιπροέ
δρου, έπελήφθημεν τής έξελέγξεως τής κατά τό λήξαν έτος 1921 οικο

νομικής διαχειρίσεως τής εταιρείας, έκ τών ταμιακών καί λογιστι
κών βιβλίων τής όποιας έξάγονται τά εξής αποτελέσματα. *

α') Χρημαζικόν.

Ταμεΐον

ι. Χρέωσις.

Υπόλοιπον μετρητών εΰρεθέν έν τφ Ταμείφ τή 31η Δεκεμβρίου
1920 Δρ................................... ...................................... Δρ. 6,292,30
Είσπραχθέντα άπό έσοδα Γενικού Προϋπολογισμού. . » 140,763,15
Είσπραχθέντα άπό κληρωθείτας είς'τό άρτιον ε’ίκοσιν 

εννέα ομολογίας Έθνικοΰ Δανείου Αμΰνης τού
έτους 1907.................................................................. » 11,602,50

Είσπραχθέντα άπό καταθέσεις έν δψει παρά τή Ε
θνική Τραπέζη......................................................... » 86,068,10

Τό όλον................................» 244,726,05

2. Πίοτωοις.

Πληρωθέντα εις έξοδα Γενικού Προϋπολογισμού . . Δρ. 143,571.80 
Κατατεθέντα έν όψει παρά τή Εθνική Τραπέζη. . . » 96,468,66

Υπόλοιπον μετρητών εΰρεθέν έν τφ Ταμείφ τή 
31η Δεκεμβρίου π. έτους κατά τήν βεβαίωσιν τής έξε

λεγκτικής Έπιτροπείας........................................... » 4,685,60
Τό όλον............................... » 244,726,05
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κδ ’Έκϋ'εαις της έξελεγκνικής έπιτροπείας, ΠΑΒ 1921

β') ’Έσοδα καί £ξοδα.

α'. ’Έσοδα.

Είσπραχθέντα
“Από ετήσιας εισφοράς τακτικών εταίρων .... Δρ. 1,655 00

» μερίσματα καί τόκους............................................... » 72 500,80
» ενοίκια ακινήτων............................................... s 140,00
» δημοσιεύματα............................................................» 2,719,00
» συνδρομάς τού Δημοσίου........................................» 48,750,00
» περίσσευμα χρήσεως 1920    . 2,808,65
> διαφόρους προσόδους....................................... » 14,998,35

Τό δλον.................................... » 143,571,80

β'. ”Εζοδ a .
Πληρωθέντα

Εις μισθούς τοϋ προσωπικού των γραφείων................ Δρ 10 903,30
» έπιδόματα καί συντάξεις.......................................... » 2,412.(0
» διαφόρους δαπάνας....................................................... » 7,014,35
» μισθούς Αοΰ προσωπικού τής Βιβλιοθήκης ... » 4,620,00
» πλουτισμόν καί συντήρησιν τής Βιβλιοθήκης. » 9,856,75
> άνασκαφάς καί πάσαν σχετικήν πρός άνασκαφάς

δαπάνην..............................................................» 35.372,45
» δημοσιεύματα...................................................... » 15,922,00
» διαλέξεις....................................................................... » 689.00
ι έπιακευάς καί μειαρρύϋμ.σιν τοΰ μεγάρου, έπί-

πλωσιν τών γραφείων καί άλλα σχετικά έξοδα. » 41,691,15
» τέλη χαρτοσήμου καί δικαστικά καί λοιπά έκτακτα

καί απρόοπτα έξοδα........................ ...... » 5,880,00
» έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων........................... » 9,210,80

Τό δλον................ . Δρ 143 571.80

Γ' Γενικός ’Ισολογισμός.

a ) Ενεργητικόν.

Τό ενεργητικόν τής εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 1921
άνήρχετο εις........................................................ Δρ. 953.240,60

άποτελούμενον έκ τών έξης:
1) ’Από μετρητά έν τφ Ταμείφ........................................ » 4,685,6ο
2) » κατάστημα τής εταιρείας.................................... » 259,863,80
3) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης..................... » 157,190,25

Εις μεταφοράν..................Δρ. 421,739,65
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ΠΑΕ 1921 'Έκ&εσις τής Εξελεγκτικής Επιτροπείας. κ«

’Εκ μεταφοράς ....... Δρ. 421,739,65
4) άπό 1697 ομολογίας Εθνικού Δαν. Ένοποιήσ. 1898 » 171,795,75
5) » 405 ομολογίας Εθνικού Παγίου Δανείου

1889...................................... ύ 88,154,25
6) . 141 » ‘Εθνικού Δαν. Άμύνης 1907. » 5,650,75
7) » 30 » Εθνικού Πατριωτικού Δανείου * 25,00
8) » 1 άπόδειξιν δραχ. 140 καί 1 οριστικόν τί-

τλον Δανείου Κεφαλαιώσεως.................... » 640 00
9) » 110 όμολογ. Έθν. Δαν,1914 των 500,000,000. 48,110,65

10) Λ 75 » Εθνικού Δανείου Σιδηροδρό-
μων Πειραιώς - Λαρίσης - Συ
νόρων ....................................... » 20,193,75

11) » 204 » Εθνικού Δανείου 1918 των
75,000,00................................... 0 χ8 160,20

12) » 500 » Εθνικού Δανείου 1920 των
300,000,000 . ................ » 97,100.00

13) . καταθέσεις έν δψει παρά τή Εθνική 
Τραπέζη................................................... » 56,370,45

14 . καταθέσεις εν δψει παρά τή Λαϊκή 
Τραπέζη.................................................. 5,220,65

15) » προκαταβολάς .................................................. » 1,932,—
16) » ακίνητα κτήματα............................................... » 17,847,50

Τό δλον...................................Δρ. 953,240 60

β'. Παΰητιχάν.

Τό παθητικόν τής εταιρείας τή 31η Δεκεμβρίου 1921
άνιίρχετο εις..................................................................Αρ. 953 240,60

άποτελοάμενον άπό τό κεφάλαιον............................... » 953,240,60

Δ' Περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Ή περιουσία τής Έ - αιρείας τή 31η Δεκεμβρίου 1921
άνήρχετο εις δραχμάς...................................................... 9534ί40_60

άποτελουμένη έκ των εξής:
1) Από μετρητά έν τφ Ταμείφ...............................Δρ. 4,685,60
2) » κατάστημα τής εταιρείας............................... * 259,863,80
3) » 70 μέτοχός τής ’Εθνικής Τραπέζης. ... » 157,190,25
4) » 1697 ομολογίας Έθν. Δανείου ένοποιήσ. 1898 » 171,795,75
5) ’Από 465 ομολογίας Εθν. Παγίου Δανείου 1889 » 88,154.25

Ρΐ^ μεταφοράν Δρ. 681,689,65
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F "Εκ&εσις τής έξελεγκτικής έπιτροπείας ΠΑΕ 1921

Έκ μεταφοράς........................Δρ. 681,689,65
6) Άπό 141'όμολογ. Έθν. Δανείου Άμύνης 1907. . » 5,650,75
7) » 30 » » Πατριωτικού Δανείου » 25,00
8) ι> 1 άπέδειξιν δραχμών 140'καί ένα οριστι

κόν τίτλον Έθν. Δαν. Κεφαλαιώσεως. » 640,00
9) » 110 ομολογίας ’Εθνικού Δανείου 1914 των

10) »

11) » 
12) »
13) »

14) »

15) »
16) »

500,000,000 ...................................
75 » Εθνικού Δανείου Σιδηροδρόμων

Πειραιώς-Λαρίσης-Συνόρων. . . 
204 » ΈΘν. Δαν. έτους 1918 τών 75,000,000
500 » Έθν. Δαν. 1914 τών 300,000,000
καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν παρά τη

’Εθνική Τραπέζη...................................
καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν παρά τή Λαϊ

κή Τραπέζη...............................................
προκαταβολάς ........................................... . .
ακίνητα κτήματα...............................................

Τό όλον...............................

» 48,110,65

»> 20,193,75
» 18,460 20
» 97,100,00

» 56,370,45

» 5,220,65
» 1,932,00
» 17,847,50

Δρ. 953,240,60

’Εκτός τής ανωτέρω περιουσίας καί τής πλούσιας βιβλιοθήκης αυ
τής ή Εταιρεία κέκτηται καί διάφορα δημοσιεύματα,ήτοι: «’Αρχαιολο
γικήν Εφημερίδα», «Πρακτικά τής Αρχαιολογικής εταιρείας» κ.λπ., 
καταγεγραμμένα λεπτομερώς έν ίδιαιτέρφ βιβλίφ, τηρουμένφ έν τφ 
γραφείο? τής εταιρείας. Κατά τό ύπόλογον έτος έκ πωλήσεως έκ τών 
δημοσιευμάτων τούτων εϊσεπράχθησαν δραχμαί 2719. αΐτινες άνε- 
γράφησαν είς τά τακτικά έσοδα υπό Κεφάλαιον Α', άρθρον 4.

Έκ τού γενομένουέλέγχου τήςδιαχειρίσεω; τών τής Εταιρείας κατά 
τό λήξαν έτος έξάγεται, δτι αυτή είναι κατά πάντα ακριβής, τηρουμέ- 
νων ανελλιπώς τών βιβλίων τού τε Λογ.στηρ ου καί τού Ταμείου. Διά 
τούτο κατά καθήκον προτείνομεν, όπως ή Συνέλευσις έγκρίνη τήν έν 
λόγφ διαχείρισιν τού λήξαντος έτους 1921 ως γενομένην όρθώς καί 
κανονικώς, έπικυρώση τόν Ισολογισμόν καί Απολογισμόν τοΰ έτους 
τούτου και έκφραση τάς ευχαριστίας αυτής πρός τό Διοικητικόν Συμ
βούλων, συνάμα δέ καί τήν ευαρέσκειαν αυτή; πρός τούς υπαλλήλους 
τής εταιρείας διά τήν ακριβή έκτέλεσιν τών εαυτών καθηκόντων.

Έν Άθήναις τή 20ή ’Ιανουάριου 1922.

Ή ’Εξελεγκτική ’Επιτροπεία 
Π. Π. Οικονόμος 
Κ. Αν ο βουνιώτης 
Θ, Βορίας
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