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ΠΙΝΑΞ εμφαίνων την περιονηίαν τής 'Εταιρείας 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 1914.

Ή περιουσία τής 'Εταιρείας κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1913 άνήρ-
χετο είς.................................................................................... Δρ

άποτελευμένη έκ των εξής:
1) από μετρητά έν τφ Ταμείο).......................Δρ. 1,028,40
2) » 77 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης. . . * 216,465,25
3) » 1697 ομολογίας Έθνικοϋ Δανείου ένο·

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

1889 .............................................................. » 79,025,50

822,067 75

5) » 150 ομολογίας Εθνικού Δανείου 1907. .
6) » 34 ομολογίας Πατρ. Δανείου 30,000,000.
7) » μίαν άπόδειξιν καί ενα οριστικόν τίτλον

τού Εθνικού Δανείου κεφαλοποιήσεως.
8) » 69 ομολογίας Έθνικοϋ Δανείου40 έκατομ.

έτους 1913 ...........
9) » προκαταβολάς έπί άποδόσει λογαριασμού.

10) » έντοκον κατάθεσιν παρά τή Τραπέζη Γ.Π.
Σκούζε ......................................................

11) » ακίνητα κτήματα........................... .
12) » κατάστημα τής Εταιρείας.......................
13) » χρεώστας διαφόρους...............................
14) » καταθέσεις είς πριότην ζήτησιν παρά τή

Εθνική Τραπέζη......................................
Τό δλον...............

Εντός τοΰ έτους 1914 έπήλθον αί εξής αυξο
μειώσεις :

1) Είς τό υπόλοιπον τοΰ Ταμείου τής 31 Δεκεμ
βρίου 1913......................................................

προσετέθησαν αί καθ’ δλον τό έτος 1914 ενεργή - 
θείσαι εισπράξεις κατά τήν αναλυτικήν κατά-
στασιν τής κινήσεως τοΰ Ταμείου...................

Το δλον . ...
άφαιρουμένων δέ τών κατά τό αυτό έτος ενεργή-

θεισών πληρωμών..........................................
έμεινεν υπόλοιπον κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1914
2) έπί τών μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης 77

τόν αριθμόν αξίας..........................................
προσετέθησαν τρεις ανώνυμοι μετοχαί τής Έθνι- 

Είς μεταφοράν...................

» 15,423,25
» 35,-

» 640,

» 31,880.20
» 1,962, -

* 15,898,50
* 23,228,- 
» 259,863,80 
» 1,100,—

» 3.722,10
Δρ. 822,067,75 Δρ 822,067,75

Δρ. 1,028,40

» 125,444,55 
Δρ~ 126,472,95

» 124,319,40
» 2,153,55 » 2,153,55

* 216,465,25

Δρ. 216,465,25 Δςή 2,153,55
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48 Πρακτικά τον 1914.

Εκ μεταφοράς................... Δρ. 216,465,25 Δρ
κής Τραπέζης άγορασθεϊσαι υπό τής 'Εται
ρείας αντί.......................................................... Δρ 13,050,—

Τό δλον................... «
3) επί των ομολογιών τοΰ ’Εθνικού Δανείου ένο- 

ποιήσεως 1898 τόν αριθμόν 1697 ούδεμία έπήλ-
θε μεταβολή, σημειοΰται δέ ή αξία αυτών . . »

4) επί τών ομολογιών τοΰ ’ Εθνικού Παγίου Δα
νείου 1889 τόν αριθμόν 365 ούδεμία έπήλθε
μεταβολή, σημειοΰται δέ ή αξία αυτών ... »

5) επί τών ομολογιών τοΰ Εθνικού Δανείου έτους
1907 φρ. 20 έκατ. τόν αριθμόν 150 αξίας . . Δρ 15,423,25 

προσετέθησαν αί ύπό τής'Εταιρείας άγορασθεΐσαι
20 όμολογίαι αντί.............................................. » 1,895,—

Τό δλον....................
6) επί τών ομολογιών τοΰ Πατριωτικού Δάνειου

30,000,000 τόν αριθμόν 35............................... » 35,—
ή μέν ύπ' άριθ 81.885 παρεγράφη, κληρωθεΐσα 

κατά τό έτος 1896 ή δέ ύπ’ άριθ. 81,908 έκλη- 
ρώθη εις τό άρτιον αντί................................. » 10,—

καί τη 31 Δεκεμβρίου 1914 ύπάρχουσι 33 όμολο-
γίαι αντί..............................................................

7) επί τών ομολογιών τοΰ Εθνικού Δανείου κε- 
φαλοποιήσεως ούδεμία έπήλθε μεταβολή, ση-
μειοΰται δέ ή αξία αύτών..................................

8) αί όμολογίαι τοΰ Έθνικοΰ Δανείου έτους 1913
τόν αριθμόν 64 αξίας.......................................Δρ. 31,880,20

έξωφλήθησαν άπασαι............................................... » 31,880,20
υπόλοιπον................... μηδέν

9) ’Εντός τοΰ έτους 1914 ήγοράσθησαν 66 όμολο- 
γίαι τοΰ Έθνικοΰ Δανείου τών 500 έκατομ. 
αντί δραχ. 30 642,25, έφ’ ών ούδεμία έπήλθε 
μεταβολή σημειοΰται δέ ή αξία αύτών κατά
τήν 31 Δεκεμβρίου 1914...........................

10) έκ προκατοβολών εις εφόρους έπιστάτας καί 
λοιπούς επίάποδόσει λογαριασμού ώφείλοντο
τή 31 Δεκεμβρίου 1913...................................Δρ 1,962,—

άπεδόθησαν δέ κατά ιό έτος 1914........................» 30,—
επομένως οφείλονται κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1914.
11) τό ύπό τής Τραπέζης Γ.Π.Σκουζέόφειλόμενον

τή Εταιρεία ύπόλοιπον έξ εντόκων καταθέσεων Δρ 15,898,25
άπεδόθη..................................................................» 15,898,25

υπόλοιπον ...... » μηδέν
Εις μεταφοράν...................

2,153,55

229,515,25

171,795,75

79,025,50

17,318,25

25,— 

640, -

30,642,15

1,932,

533,047,45
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Πίναξ περιουσίας τής 'Εταιρείας. 49

Έκ μεταφοράς...................
12) από χήν αξίαν των ακινήτων κτημάτων ... » 23,228,—
άφηρέθησαν τά είσπραχθέντα έκ τής πωλήσεως

τριών οικοπέδων τοΰ παρά τόν Άγιον Δανιήλ
κτήματος τής Εταιρείας............................... . » 3,163,50

'Υπόλοιπον αξίας κινητών κτημάτων τή 31 Δεκεμ
βρίου 1914.......................................... ...

13) επί τής γενομένης δαπάνης μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1898
τοΰ άνεγερθέντος καταστήματος τής Εταιρείας ούδεμία έπήλ- 
6ε μειαβολή, σημειοϋται δέ αΰτη .......................................

14) εις τό παρά διαφόρων χρεωστών οφειλόμενον τή Εταιρεία 
υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1913 δρ. 1.100 προσετέθησαν 
αί ύπό τοΰ Δημοσίου όφειλόμεναι τή Έται-
ρείρ. διά συνδρομήν β' εξαμηνίας έ. ε. . . . Δρ. 15,000,— 

επομένως τή 31 Δεκεμβρίου 1914 οφείλονται τή 
Έταιρείρ...........................................................

15) έπί τοΰ παρά τή Εθνική Τραπέζη υπολοί
που καταθέσεων τής 'Εταιρείας έπί άνοικτώ 
λογαριασμφ...................................................... » 3,722,10

προσετέθησαν αί καθ δλον τό έτος 1914 ένερ-
γηθεϊσαι καταθέσεις.......................................» 20,000,—

τό δλον....................» 23,722,20
καί άφηρέΟησαν αί γενόμεται αναλήψεις .... » 23,722,10
επομένως οΰδέν έμεινεν υπόλοιπον τή 31 Δεκεμ

βρίου 1914.......................................................» μηδέν
16) εις πιστωτάς διαφόρους οΰδέν ώφείλετο τή 

31 Δεκεμβρ. 1913, έπιστώθη δ’ ό λογαριασμός 
οΰτος διά των όφειλομένων κατά τό έτος

Δρ. 533,047,45

» 20,064,50

» 259,863,80

» 16,100,—

1914..................................................................» 700,—
καί έχρεώθη μέ τάς γενομένας αποδόσεις ... » 700,—
επομένως οΰδέν έμεινεν υπόλοιπον τή 31 Δεκεμ

βρίου 1914...................................................... » μηδέν Δρ. 829,075,75

Κατά τά ανωτέρω ή περιουσία τής 'Αρχαιολο
γικής 'Εταιρείας κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1914 άποτελειται;

1) άπό μετρητά έν τψ Ταμείψ.......................................................... Δρ. 2,153,55
2) » 80 μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης..................................... » 229,515,25
3) » 1697 ομολογίας Έθνικοΰ Δανείου Ένοποιησ 1898 αξίας » 171,795,75
4) > 365 ομολογίας Έθνικοΰ Παγίου Δανείου έτους 1889 » » 79,025,50
5) » 170 ομολογίας Έθνικοΰ Δανείου έτους 1907 άξίας . . » 17,318,25
6) » 33 ομολογίας Εθνικού Πατριωτικού Δανείου 30,000,000 » 25,·—
7) » μίαν άπόδειξιν καί ένα οριστικόν τίτλον τοΰ Έθνικοΰ

Δανείου κεφαλοποιήσεως...................................................» 640,—
Εις μεταφοράν...............Δρ 500,473,30
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50 Πρακτικά τοϋ 1914

Έκ μεταφοράς................... Δρ. 500,473,30
8) άπό 60 ομολογίας τοϋ ’Κθνικοΰ Δανείου έτους 1914 τών

500 εκατομμυρίων................................................................ » 30,642,15
9) » προκαταβολάς επί άποδόσει λογαριασμού............................. » 1,932,—

10) » ακίνητα κτήματα αξίας............................................................ » 20,064,50
11) » κατάστημα τής Εταιρίας....................................................... » 259,863,80
12) » χρεώστας διαφόρους.............................................................. Δρ. 16,100, —-

829,075,75

Έν Αάήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1914.

Ό Ταμίας 
Α. ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ

Ό Λογιστής
Π. Γ. ΣΤΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ
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