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A Ν A A Τ Σ I Σ
των Γενικών λογαριασμών, εφ’ ών έπήλϋε μεταβολή η ου κατά την
χοησιν τυΰ έτους 1911.

A. ' Επι των Γενικών Λογαριασμών τον Ενεργητικού.
Τ α μ ε ΐ ο ν.

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 δπήρχεν υπολοίπου........................................Δρ.
έχρεώθη ό λογαριασμός ουτος με τάς καθ’ ο) ον τό έτος 1911 ένεργη-

4.282 44

θείσας εισπράξεις.......................................................................................

» 297,061.05

Τό ολον................................ Δρ. 301,343.49
καί έπιστώθη με τάς κατά τό αυτό ’έτοςένεργηθείσαςπληρωμάς ...
υπόλοιπον Ταμείου τη

»

299.282 50

31 Δεκεμβρίου1911................................................. Δο.

2,060.99

Χρηματόγραφα.

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 δπηρχον 56 Μετοχα’ι της ’Εθνικής Τραπέζης
έχρεώθη δ λογαριασμός ουτος μέ την αξίαν των κατά τό έτος 1911 άγο-

Δρ. 131,320.—

ρασθεισών 20 όμοιων αξίας μετά των εξόδων προμήθειας ....

»

80,990.25

καί την 31 Δεκεμβρίου 1911 δπάρχουσιν 76 Μετοχαί αξίας ....

»

212,310.25

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 δπηρχον 1697 όμολογίαι Εθνικού Δανείου
ένοποιήσεως 1898 αξίας...................................................................... Δρ. 171,795.75
εφ’ ων οΰδεμία έπηλθε μεταβολή, σημειοΰται δέ 5) αξία αύτων κατά την
31 Δεκεμβρίου 1911.................................................................................

» 171.795.75

Την 10 Ιουνίου 1911 ήγοοάσθησαν 365 όμολογίαι Έθνικοϋ Παγίου
Δανείου έτους 1889 αξίας μετά των εξόδωνπρομήθειας .... Δρ.
έφ’ ων οΰδεμία έπηλθε μεταβολή, σημειοΰται δέ ή άξια αύτων κατά την
31 Δεκεμβρίου 1911.................................................................................

79,025.50
»

79.025.50

έτους 1907 αξίας μετά των εξόδωνπρομήθειας..................................... Δρ.
έφ' 2>ν οΰδεμία έπηλθε μεταβολή, σημειοΰται δέ ή αξία αύτων κατά

20.548.25

τήν 31 Δεκεμβρίου 1911........................................................................

»

20,548.25

νείου των 30,000,000 αξίας..................................................................... Δο.
έφ’ ων οΰδεμία έπηλθε μεταβολή, σημειοΰται δέ ή αξία αύτων κατά

35.—

τήν 31 Δεκεμβρίου 1911.........................................................................

»

35.—

φαλαιοποιήσεις αξίας............................................................................... Δρ.

640.—

Την 10 ’Ιουνίου 1911 ήγοράσθησαν 200 όμολογίαι

Εθνικού Δανείου

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 δπηρχον 35 όμολογίαι τοΰ Πατριωτικού Δα

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1910 δπηρχον όμολογίαι Έθνικοΰ Δανείου Κε
έφ δν οΰδεμία έπηλθε μεταβολή, σημειοΰται δέ ή άξια αύτων κατά
τήν 31 Δεκεμβρίου 1911.........................................................................
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Προκαταβολαί επί άποδόοει Λ/ομον εις Εφόρους, επιστάτας και λοιπούς.
Την 31 Δεκεμβρίου 1910 ώφείλοντο εις την Εταιρείαν προκαταβολαί Δρ.

2,116 —

έπιστώθη ό λογαριασμός ουτος με τάς καθ’ όλον τό έτος 1911 γενομενας αποδόσεις προκαταβολών..............................................................

»

υπόλοιπον άποδοτέον τη 31 Δεκεμβρίου 1911...........................................

50 —

»____ 2.066.—

Τράπεζα Γ. Π. Σκούζε.

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 τό υπέρ της Εταιρείας υπόλοιπον έντοκων
καταθέσεων παρά τη Τραπέζη Γ. 11. Σκούζε άνήρχετο εις . . . Δρ. 115,613.50
έχρεώθη ό λογαριασμός ουτος με τάς καθ’ όλον τό έτος 1911 γενομένας
εντόκους καταθέσεις...............................................................................

»

44.582.15

Τδ όλον............................

)>

Γ607195Τ65

καί επιστώθη με τάς γενομένας αναλήψεις.................................................

»

99.500.—

υπόλοιπον υπέρ της Εταιρείας τη 31Δεκεμβρίου 1911............................

»

60 695 65

Δρ.

60.000.—

»

60.000.—

Τράπεζα της

Ανατολής.

Την 31 Δεκεμβρίου 1910 τδ υπέρ της Εταιρείας υπόλοιπον έντοκων
καταθέσεων παρά τη Τραπέζη της Ανατολής άνήρχετο είς . . .
επιστώθη ό λογαριασμός ουτος με την κατά τό έτος 1911 γενομένην
άνάληψιν.................................................................................................
υπόλοιπον κατά την 31 Δεκεμβρίου 1911.................................................
Τράπεζα

..........μηδέν

Αθηνών.

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1910 τό υπέρ της Εταιρείας υπόλοιπον έντοκων
καταθέσεων παρά τη Τραπέζη ’Αθηνών άναρχε το είς..................... Δρ.

60,000.—

έπιστώθη ό λογαριασμός ουτος μέ τήν κατά τό έτος 1911 γενομένην
άνάληψιν.................................................................................................

»

υπόλοιπον τη 31 Δεκεμβρίου 1911..............................................................

.......... μηδέν

60 000 —

sΑκίνητα κτήματα.

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1910 υπήρχαν υπόλοιπον........................................... Δρ.

65,170 24

έπιστώθη ό λογαριασμός ουτος μέ τήν αξίαν τών άναπαλλοτριώτων κτη
μάτων .....................................................................................................

»

39,515 24

*Αξία άπαλλοτριωτών κτημάτων κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1911 . „ .

»

25,655.—

Άποτελουμένη έκ τών έξης:
1)

έξ ενός άγρου είς θέσιν Μολυβά αρχικής

αξίας

μετά τήν άφαίρεσιν τής αξίας του λόγοι ρυμοτο
μίας άπαλλοτριωθέντος μέρους αύτου..................Δρ.
Είς μεταφοράν. .....

7,955.40
»

7,955.40
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Έκ μεταφοράς.......................... Δρ.

7,955.40

2) εξ ένός οικοπέδου παρά τόν "Αγιον Δανιήλ αρχικής
αξίας..........................................................................
3) έξ ένός οικοπέδου έν Κηφισσία..................................
4) εκ

μιας

οικίαςέν

Έλευσΐνι (*).................
Κατάστημα

»10.330.85
» 6.768.75
»

600.—

Δο.

25.655 —

Δρ

259.863.80

»

259.863.80

τής cΕταιρείας

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1910 ή αξία του καταστήματος άνήρχετο εις . .
έφ’ ού ούδεμία έπήλθε μεταβολή, σημειούται δέ ή άξια αύτοΰ κατά τήν
31 Δεκεμβρίου 1911...............................................................................

Παρακαταθήκαι δι' αρχαιολογικά έργα έν τώ Δημοσίω Ταμείω.
Τήν 31 Δεκεμβρίου 1910 υπήρχεν δπόλοιπον υπέρ τής Εταιρείας . .

Δρ.

3,200.68

»

3,200.68

έχρεώθη ό λογαριασμός ούτος με τάς γενομένας πληρωμάς εις βάρος
τού Δημοσίου δι’ άνασκαφάς..............................................................Δρ.
καί έπισταίθη μέ τάς έντός του έτους 1911 γενομένας άποδόσεις. ...
»

3,679.10
3,679 10

έφ’ οϋ ούδεμία έπήλθε μεταβολή.
'Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1911..................
Χρεώσται διάφοροι.
Τήν 31 Δεκεμβρίου 1910 ούδέν υπήρχεν υπόλοιπον

υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1911.............................................................

μηδέν

Β '. Έηϊ του λογαριασμοϋ τον Παθητικόν.
ϊίαρακαταθήκαι δι

άνασκαφάς εν Κεφαλληνία νπδ του κ. Goekoop.

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1910 υπήρχεν υπόλοιπον........................................... Δρ.
έχρεώθη ό λογαριασμός ούτος μέ τά υπέρ τής Εταιρείας διαγραφέντα .

0.26
»

υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1911.............................................................

0 26
μηδέν

Πληρωτέα εντάλματα
Καθ’ όλον τό έτος 1911 έξεδόθησαν έντάλματα 523 αξίας..................Δρ.

70.457.25

άτινα καί έξωφλήθησαν.

(*) Αντί του ποσού των δραχμών 65,170.24, δπερ άνεγράφετο έν τοϊς προηγουμένοίς έτησίοις άπολογισμοις ώς αξία των ακινήτων κτημάτων τής Εταιρείας, ών τά πλεΐστα ώς αρχαιολογικοί νύν τόποι είνε αναπαλλοτρίωτα καί έπομένως ανεπίδεκτα χρημα
τικής έκτιμήσεως, τό Συμβούλων άπεφάσισε νά σημειωθή ή άξια τής άγοράς μόνον των
άνωτέριυ τεσσάρων κτημάτων, άτινα είσίν άπαλλοτριώσιμα καί ών ή σημερινή άξια είναι
&ημαντικώς ανώτερα τής εις ήν ήγοράσθησαν.
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