
ΓΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς τήν Σννέλενοιν των ‘Εταίρων τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Κύριε Πρόεδρε

ΟΙ υπογεγραμμένοι άποτελοΰντες τήν εξελεγκτικήν ’Επιτροπείαν τής Εται
ρείας, προσκληθέντες διά τοϋ ύπ άριθ. 256 τής 27 Δεκεμβρίου 1914 εγγράφου 
τοΰ Αντιπροέδρου, έπελήφθημεν τής έξελέγξεοις τής κατά τό λήξαν έτος 1914 
οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, έκ τών λογαριασμών καί λογιστικών 
βιβλίων τής όποιας εξάγονται τά εξής αποτελέσματα:

Α'. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΝ

a ) Χρέωοις

'Υπόλοιπον μετρητών εόρεθέν έν τφ Ταμείφ τή 31 Δεκεμβρίου
1913 κατά τήν βεβαίιοσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας . . Δρ. 1,028.40

Είσπραχθέντα από έσοδα Γενικού προϋπολογισμού................... » 50,040.25
» » κληρωθεισαν εις τό άρτιον ομολογίαν τοϋ

Πατριωτικού Δανείου....................................... » 10.—
» » έκποίησιν ομολογιών Εθνικού Δανείου 40

εκατομμυρίων έτους 1913........................... » 31,880.20
» » προκαταβολάς..................................................... · 30.—
» » υπόλοιπον καταθέσεων παρά ιή Τραπέζη

Γ. Σκουζέ........................................................ » 15,898.50
» « έκποίησιν ακινήτων κτημάτων................... » 3,163.50
» » καταθέσεις έπί άνοικτφ λογαριασμφ παρά

τή ’Εθνική Τραπέζη........................................  » 23,722.10
» » πιστωτάς διαφόρους.......................................... » 700.—

Τό δλον............................................. > 126,472.95
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β ) Πίατωαις.

Πληρωθέντα εις έξοδα Γενικού προϋπολογισμού.......................Δρ. 58,032.25
» » αγοράν 3 ανωνύμων μειοχών τής Εθνικής

Τραπέζης.............................................................. » 13,050.—
χ χ αγοράν 20 ομολογιών Εθνικού Δανείου 1907. > 1,895.—
» » άγοράν 66 ομολογιών Εθνικού Δανείου 500

εκατομμυρίων έτους 1914....................................» 30,642.15
» » καταθέσεις επί άνοικτφ λογαριασμφ παρά τή

Εθνική Τραπέζχι............................................. » 20,000.—
χ χ πιστωτάς διαφόρους........................................... » 700.—

Υπόλοιπον μετρητών εύρεθέν έν τφ ϊαμείφ τή 31 Δεκεμβρίου
1914 κατά τήν έπιθεώρησιν..................................................... » 2,153.55

Τό όλον. . ................................... » 126,472.95

Β'. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

a ) "Εοοδα.

’Από εισφοράς.................................................................................. Δρ. 2,314.—
χ τόκους καί μερίσματα...............................................................χ 29,651,70
» έσοδα έκ δημοσιευμάτων..................................................... χ 2,456.70
χ έ'σοδα διάφορα....................................................................... χ 579.70
χ έσοδα έκ συνδρομής τού δημοσίου..................................... χ 15,000.—
χ έσοδα έκ κεκλεισμένων χρήσεων............................................ χ 38.15
» ποσόν ληφθέν έκ τού κεφαλαίου πρός έξίσωσιν.....................χ 7,992.—

Τό δλον.......................................... χ 58,032 25

β') Εξοδα.

Εις μισθούς τού προσωπικού των γραφείων........................... Δρ. 7,680.—
» έξοδα γραφείων καί διαχειρίσεως.................................. . . χ 1,391.40
χ έπιχορήγησιν τού γραμματέως τοϋ Συμβουλίου. . . . . . X 720.-
» διαφόρους δαπάνας............................................................. . X 87.—
» μισθούς τού προσωπικού τής βιβλιοθήκης................... . . X 2.460.-
·» έξοδα πλουτισμού καί συντηρήσεως τής βιβλιοθήκης . . . X 4,272.10
» συνδροιισς εις περιοδικά καί βιβλία άρχαιολογικά. . . .. . » 120.-

άνασκαφάς καί πάσαν σχετικήν δαπάνην....................... » 28,108.40
δημοσιεύματα..................................................................... 8,572.60

» τέλη χαρτοσήμου................................................................. . » 100.-
» συντάξεις............................................................................ 972.—
» έκτακτα έξοδα.................................................................... 2,859.95
» έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.............................................. . X 688.80

Τό δλον............................................. . » 58,032.25
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Γ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

a') Ενεργητικόν

Τό ενεργητικόν τής 'Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 1914 άνήρ-
χετο εις....................................................................................Δρ 829,075.75

άποτελούμενον έκ τών έξης:
1) άπό μετρητά έν τφ Ταμείιρ.......................,........................... » 2,153.55
2) » μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης...................................... » 229,515 25
31 » ομολογίας ’Εθνικού Δανείου Ένοποιήσεως 1898 ... » 171,795 75
4) » » » Παγίου Δανείου έτους 1889. ... » 79,025.50
5) » » » Δανείου έτους 1907 ............................. » 17,318.25
6) » » » πατριωτικού Δανείου 30 εκατομμ » 25.—
7) » » » δανείου Κεφαλαιοποιήσεως . . » 640 —
8) » » » Δανείου 500 εκατομμ. έτους 1914 . » 30.642.15
9) » προκαταβολάς......................................................................... » 1,932.—

10) » ακίνητα κτήματα.......................................................................» · 20,064 50
11) » κατάστημα τής Εταιρείας.................................................. » 259,863.80
12) » χρεώστας διαφόρους..........................................................» 16,100.—

Τό δλον.............................................Δρ 829,075.75

β) Πα&ητικόν.

Τό δέ παθητικόν τή 31 Δεκεμβρίου 1914 άνήρχετο εις............... Δρ. 829,075.75
άποτελούμενον άπό τό Κεφάλαιον..................................................» 829,075.75

Δ'. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ή περιουσία τής Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 1914 άνήρχετο είς Δρ 829,075.75 
άποτελουμένη έκ τών εξής:

1) άπό υπόλοιπον Ταμείου τή 31 Δεκεμβρίου 1914................... » 2 153.55
2) » 80 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης............................... » 229 515.25
3) » 1697 ομολογίας Εθνικού Δανείου ένοποιήσεως 1898 . . » 171.795.75
4) » 365 » Παγίου Δανείου έτους 1889 ..........................» 79,025 50
5) » 170 » ’Εθνικού Δανείου έτους 1907................. ■» 17,318.25
6) » 33 » πατριωτικού Δανείου 30 εκατομμυρίων. » 25 —
7) » μίαν άπόδειξιν καί έ'να οριστικόν τίτλον Εθνικού Δανείου

Κεφαλαιοποιήσεως................................................. ... » 640,—
8) » 66 ομολογίας Εθνικού Δανείου 500 εκατομμ. έτους 1914. » 30,642 15
9) προκαταβολάς.................................................................. » 1,932.—

10) » ακίνητα κτήματα........................................................... » 20.064.50
11) » κατάστημα τής'Εταιρείας.............................................. » 259,863 80
12) » χρεώστας διαφόρους....................................................... · 16,100.—

Τό δλον....................................... ? 829.075.75
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Έκτος τής ανωτέρω περιουσίας ή 'Εταιρεία κέκτηται καί διάφορα δημο
σιεύματα· ήτοι Αρχαιολογικήν ’Εφημερίδα, Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας, κλπ. καταγεγραμμένα εν ίδιαιτέρφ βιβλίφ, έξ ών έπωλήΟηοαν κατά τό 
έτος 1914 καί εϊσεπράχΟησαν δραχμαί δύο χιλιάδες τετρακόσιοι πεντήκοντα εξ 
καί λεπτά έβδομήκοντα (2,456.70), αΐτινες ένεγράφησαν είς τά έσοδα τής Εται
ρείας υπό τό Κεφάλαιον Α', άρθρον 4, ήτοι επί έλαττον των προϋπολογισΟέντων 
κατά δραχμάς 1.043.30

Ή γενομένη έξέλεγξις άπέδειξεν, δτι ή διαχείρισις είναι κατά πάντα ακρι
βής καί δτι έτηρήΰησαν ανελλιπώς τά βιβλία τοϋ Ταμείου καί του Λογιστηρίου. 
Διά τοΰτο Οεωροϋμεν καθήκον νά προτείνωμεν, δπως ή Συνέλευοις έγκρίνη τήν 
διαχείρισιν τοϋ λήξαντος έτους 1914 ώς όρΟώς γενομένην, επικύρωση τον ’Ισο
λογισμόν καί Απολογισμόν τοΰ έτους 1914, καί έκφράση τάς ευχαριστίας αυτής 
πρός τό Διοικητικόν Συμβούλων, συνάμα δέ καί τήν ευαρέσκειαν αυτής πρός τούς 
υπαλλήλους τής Εταιρείας διά τήν επιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν των εαυτών 
καθηκόντων

Εν Ά&ήναις ι\] 8 Ιανονρίου 1915.

Τα μέλη τής εξελεγκτικής Επιτροπείας
Μ. ΚΥΡΗΣ
A. Τ. ΜΠΑΣΙΑΣ
Γ. ΚΛΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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