
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς την Σι/νέλει/σΊν
των Εταίρων της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

'Η εξελεγκτική έπιτροπεία έπιληφθεΐσα τοΰ έλέγχου της οικο
νομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1898 τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας καί έπιτελέσασα το έαυτής καθήκον λαμβάνει την τιίλήν 
να ύποβάλν) τό πόρισμα αύτοΰ έ'χον ώς εξής:

Α\ Εισπράξεις

Καθ’ όλον τό ύπό έλεγχον έτος 1898 ένηργήθησαν κατά τά 
κεκανονισμένα ύπό τοΰ ’Οργανισμού τής Εταιρείας εισπράξεις 
έκ δραχμών 812,649.20 προερχόμεναι:

1) έξ εσόδων τής χρήσεως 1898 . . . Δρ. 436,035.90
2) έξ ομολογιών τοΰ Λαχειοφόρου δανείου

’Εθνικής Τραπέζης.............................
3) έξ ομολογιών πατριωτικού δανείου τών

δρ. 30,000,000...................................
4) έξ εντόκων γραμματίων τοΰ Δημοσίου .
5) έξ άναλήψεως ατόκων καταθέσεων παρά

τή ’Εθνική Τραπέζγι.............................
6) έξ έντοκων καταθέσεων παρά τή Τρα-

πέζν) Βιομηχανικής Πίστεως.
7) έξ οφειλής Π. Γαννοπούλου πρφην τα-

μίου τής Εταιρείας..............................
8) έξ έπιστροφής προκαταβολών διά λ/μόν

τής Εταιρείας.....................................
9) έκ χρεωστών γραμματίων λαχείου (ό'

τετραμηνίας 1897 ..............................
10) έκ χρεωστών γραμματίων λαχείου γ'

τετραμηνίας 1897 .............................
Δρ. 812,649.20

» 6,200.—

» 10.— 

» 137,716.40

» 156,000.—

» 54,491.75

» 632.—

» 9,075.95

» 180.—

» 12,307.20
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898 31

ISΠληρωμαε

Εντός τοΰ αύτοΰ έτους ένετάλησαν πλήρωμα! 
δρ. 837,743.45 κατανεμόμεναι:
1) εις έξοδα της χρησεως 1898 . . . Δρ. 352,421.45
2) εις άπόκτησιν έντοκων γραμματίων τοΰ

Δημοσίου............................................» 41,608.20
3) εις άτοκους καταθέσεις παρά τη Εθνική

Τραπέζη............................................ » 125,000.—
4) εις έντοκους καταθέσεις παρά τη Τραπέζη

Βιομηχανικής Πίστεως . . . . » 54,259.30
5) εις προκαταβολάς διά λ/μάν της Εται

ρείας ................................................... » 10,613.60
6) εις άπόκτησιν 455 ομολογιών Εθνικού

δανείου ένοποιήσεως τοΰ 1898 . . » 41,405.—
7) εις διαφόρους πιστωτάς................................. » 49,098.40
8) εις αγοράν οικοπέδου καί δαπάνην οίκοδο-

μίας τού καταστήματος τηςΈταιρείας » 163.337.50
Δρ. 837,743.45

Γ'. ’Έσοδα χαί Ιςοδα

Ό ΰπο τοΰ Συμβουλίου τηςΈταιρείας καί της έπί τοΰ προϋ
πολογισμού ’Επιτροπείας ψηφισθείς προϋπολογισμός διά τό έτος 
1898 άνέγραφεν :
Έσοδα μέν....................................................... Δρ. 477,854.—
Έξοδα δέ. . ........................................... » 477,854.—

Τουτέστιν ίσον ποσόν έσόδων καί έξόδων.
’Αλλά κατά την έκτέλεσιν τοΰ προϋπολο

γισμού παρουσιασθεισών αναγκών πρός έκτα
κτους καί συμπληρωματικάς δαπάνας έχορη- 
γήθησαν άρμοδίως έκτακτοι καί άναπληρω-
ματικαί πιστώσεις..................................................» 12,900 —
καί ούτω τά δλον τών έξόδων άνεγράφη εις. Δρ. 490,754.—
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32 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1898

κατ’ ακολουθίαν υπήρξε διαφορά έξόδων προς 
τά έσοδα έκ Δρ. 12,900.—

Έκ των προϋπολογισθε’ντων ώς ανωτέρω έσό-
δων έκ...........................................................

Έβεβαιώθησαν............................................
“Ητοι έβεβαιώθησαν επί έλαττον 
Έκ δέ των βεβαιωθέντων εσόδων . 
είσεπράχθησαν εντός τοΰ

έτους 1898 . . . Δρ. 458,312.—
καί έμειναν εΐσπράξιμοι 

την 31 Δ/ρίου 1898. » 17,286.—

Δρ. 477,854.— 
» 475,598.—

Δρ. 2,256.— 
» 475.598.—

» 475,598.—

Άλλα καί έκ τούτων εισε· 
πράχθησαν μέχρι σή
μερον .... Δρ. 14,660.— 

ώστε τά καθυστεροΰντα 
έσοδα τής διαχειρίσεως 
τοΰ 1898 περιωρίσθη-
σαν ήδη εις . . . » 2,626.— » 17,286.—

Έκτων προϋπολογισθέντων εξόδων έκ . . Δρ. 490,754.—
έδαπανήθησαν καθ’ ολον 

τό έτος διά νομίμους 
υποχρεώσεις τήςΈται-
ρείας.............................Δο. 367,460.80

καί έμειαν πληρωτέαι δα- 
πάναι κατά την 31 Δε
κεμβρίου 1898 . . » 56,563.35

επομένως τό ολον των γενομένων δαπανών
άνήλθεν εις....................................................... Δρ. 424,029.15

Άρα έκ τής παραβολής των έσόδων έκ. . Δρ. 475,598 —
καί των έξόδων έκ........................................... » 424,029.15
προκύπτει περίσσευμα έκ................................. Δρ. 51,568.85

όπερ προσετέθη εις την περιουσίαν τής Εταιρείας,
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Α'. Χαμ,εΐον

1. Χρέωόις

Ό Ταμίας τής ’Εταιρείας είσέπραξεν έντός τοϋ έτους 1898 
πάσας τάς υπό του Λο
γιστηρίου ένταλθείσας 
εισπράξεις έκ. . . Δρ. 812,649.20

εις τάς όποιας προστιθέ
μενου καί του υπολοί
που τής 31 Δεκεμβρίου
1897 έκ. . . . » 40,952.25

αναβιβάζεται ή όλη χρε'ωσις αύτοϋ εις. . Δρ. 853,601.45

2. Πίότωιίΐς

Ό αυτός Ινήργησεν εντός του ίδιου έτους 
πάσας τάς ΰπό του Λογιστηρίου ένταλθεί-
σας πληρωμάς έκ..................................... Δρ. 837,743.45

ώστε τό υπόλοιπον τής χρεώσεως κατά την 
31 Δεκεμβρίου 1898 άνήρχετο εις. . . Δρ. 15,858.—

όσαι καί μετεφέρθησαν εις χρε'ωσιν τής έπομε'νης διαχειρίσεως 
κατά την ένυπόγραφον διαβεβαίωσιν τής ελεγκτικής ’Επιτρο
πείας του έ'τους 1898 την γενομένην τή 31 Δεκεμβρίου ίδιου 
έτους κατά τάς διατάξεις τοΰ ’Οργανισμού τής Εταιρείας.

Έν τφ ταμείφ εύρέθησαν διάφοροι χρηματαποδείξεις των Τρα
πεζών ’Εθνικής καί Βιομηχανικής Πίστεως βεβαιοϋσαι την παρ’ 
αύταΐς κατάθεσιν διαφόρων χρεωγράφων καί μετρητών τής Εται
ρείας ώς καί αποδείξεις καί ομολογίας ’Εθνικών δανείων, ήτοι:
1) 5 αποδείξεις άτοκων καταθέσεων παρά τή ’Εθνική Τραπέζγι

αξίας όμοΰ δρ. 50,000.—
2) 1 βιβλίον άποδείξεως εντόκου καταθε'σεως παρά τή Τραπέζν)

Βιομηχανικής Πίστεως άνερχομένης εις δρ. 20,141.85,
3) 2 άποδείξεις του ’Εθνικού δανείου Κεφαλαιοποιήσεως άξίας

όμοΰ δρ. 640.—
4) 39 ομολογίας τοΰ Πατριωτικοΰ δανείου τών Δρ.30,000,000.
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34 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898

5) επτά χρηματαποδείξεις ’Εθνικής Τραπέζης υπό τους άριθ. 
352, 2500, 2728, 2938, 4047, 5346 καί 5976 δη-
λούσας την κατάθεσιν παρά τοίς ταμείοις αυτής 46 μί
το χών Έθν. Τραπέζης, 64 ομολογιών Έθν. Παγίου 
δανείου των £ 5,000,000 καί 455 ομολογιών Έθν. 
Δανείου Ένοποιήσεως 1898.

Ε'. Περεουβίκ τί)ς Έτ»ερε£«ς

Ή περιουσία της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1897
άνήρχετο εις....................................... Δρ. 527,231.31

κατά δέ την 31 Δ/ρίου 1898 άνήλθεν εις. » 578.800.16
κατ’άκολουθίαν έπήλθεν αύξησις έκ . . Δρ. 51,568.85

προερχόμενη έκ της διαφοράς τών εσόδων προς τά έξοδα (ι'δε 
έσοδα καί έξοδα).

Άποτελεΐται δέ άπό τά έξης:
1) Άπό τό υπόλοιπον του Ταμείου της 31

Δεκεμβρίου 1898 έκ...................Δρ. 15,858.—
2) Άπό τά άκίνητα κτήματα αξίας . . » 67,449.99
3) Άπό 56 Μετοχάς τής Εθνικής Τραπέ

ζης άξίας...........................................» 131,320.—
4) Άπό 64 ομολογίας του ’Εθνικού Παγίου

Δανείου τών £ 5,000,000 άξίας . » 13,760.—
5) Άπό 39 ομολογίας Πατριωτικού Δα

νείου δρ. 30,000,000 άξίας. . . » 75.·—
6) Από δύο άποδείξεις ’Εθνικού δανείου

Κεφαλαιοποιήσεως άξίας. ...» 640.—
7) Άπό άτοκους καταθέσεις παρά τή Έθν.

Τραπέζγι...........................................» 50,000.—
8) Άπό έντοκους καταθέσεις παρά τή Βιο

μηχανική Τραπέζιρ ....................................» 20,141.85
9) Άπό προκαταβολάς διά λ/μόν τοΰ Δη

μοσίου .................................................... » 82,390.57
10) Άπό προκαταβολάς διά λ/μόν τής Έ-

Είς μεταφοράν . . , . Δρ. 381,635.41
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Έκ μεταφοράς ....
ταιρείας. *.....................................

11) ’Από υπόλοιπον χρέους του πρφην τα- 
μίου της Εταιρείας Π. Γιαννοπούλου 

1 2) Άπό εκκρεμείς λογαριασμούς .
13) Άπό χρεώστας έκ γραμματίων λαχείου

β'τετραμηνίας 1896 .
14) Άπό χρεώστας έκ γραμματίων λαχείου

γ' τετραμηνίας 1897 ....
15) Άπό χρεώστας έκ γραμματίων λαχείου

β' τετραμηνίας 1898 ....
16) Άπό χρεώστας έκ γραμματίων λαχείου

γ' τετραμηνίας 1898 ....
17) Άπό τό Κατάστημα τής Έταιρ. άξίας
18) Άπό 455 ομολογίας ’Εθνικού Δανείου

ένοποιήσεως 1898 άξίας.
Ήτοι τό όλον τής περιουσίας .... 
Έκπιπτομένων δε των όφειλομένων ΰπά τής

Εταιρείας............................................
μένει καθαρόν υπόλοιπον τό ώς άνω σημειω- 

θέν ποσόν των.....................................

Δρ. 381,635.41 
» 6,337.65

» 30,302.95
» 2,307.75

» 9.50

» 255.60

» 200.—

» 17,086.—
» 163,337.50

» 41,405.—
Δρ. 642,877.36

» 64,077,20

Δρ. 578,800.16

’Ενταύθα ή Επιτροπεία δεν θεωρεί άπό σκοπού του να συ- 
στήση εις την Συνέλευσιν των Εταίρων, όπως ζητηθή άομοδίως 
ή άπόσβεσις έκ τής περιουσίας τής Εταιρείας διαφόρων έπισφα- 
λών απαιτήσεων, περί τής εισπράξεως των όποιων ούδεμία υπάρ
χει έλπίς και των οποίων τα ποσά προστιθέμενα εις τό ’Ενεργη
τικόν σημαντικώς έζογκώνουσι την περιουσίαν τής Εταιρείας, 
ένφ ή πραγματική περιουσία αυτής εινε κατά πολύ μικροτέρα 
τής σημειουμένης έν τφ ισολογισμφ τής 31 Δεκεμβρίου 1898.

’Εκ τής γενομένης λεπτομερούς έξετάσεως των τε έσόδων καί 
έξόδων προέκυψεν, ότι πάσα μέριμνα κατεβλήθη παρά τε του 
λογιστοΰ καί τού ταμίου τής Εταιρείας πρός εϊσπραξιν των έσό
δων άφ’ ενός καί πρός κανονικήν καί έντός των ορίων του Προϋ
πολογισμού άναγνώρισιν των δαπανών άφ’ ετέρου.
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Τελευτώσα ή ’Επιτροπεία προτείνει εις την συνέλευσή όπως 
αυτή έγκρίνη την προκειμένην διαχείρισιν ώς καλώς εχουσαν 
καθ’ όλα αυτής τα με'ρη, έκφραση την έαυτής εύαρε'στησιν πρώ
τον μέν πρός τε τον ’Αντιπρόεδρον καί τα ριέλη τοϋ διοικητικού 
Συμβουλίου, διά της συντόνου μερίμνης τών όποιων προάγονται 
τά της Εταιρείας, σκοπούσης την άνεύρεσιν, συλλογήν και δια- 
φύλαξιν τών άρχαίων μνημείων καί την προαγωγήν της’Αρχαιο
λογικής επιστήμης, εΐτα δέ πρός τε τόν ταμίαν κ. Π. Χρυσαν- 
θόπουλον καί τόν λογιστήν κ. Α. Λάππαν δι’ οΰς κόπους κατα- 
βάλλουσι πρός έκπλήρωσιν τών εαυτών καθηκόντων καί διά την 
άμεμπτον τάξιν καί ακρίβειαν, μεθ’ ης ούτοι τηροΰσι τά λογι
στικά βιβλία καί τελευταϊον πρός τό λοιπόν προσωπικόν της 
Εταιρείας διά τόν ζήλον ον δεικνύει διά τά συμφε'ροντα αυτής.

Ή ’Επιτροπεία νομίζει καθήκον έαυτής νά προτείνη, όπως ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία σύνταξη κατάλογον πάντων τών δα
πάνη καί επιμελείς τής Εταιρείας είσαχθέντων αρχαίων ευρη
μάτων εις τά εθνικά μουσεία, σημειοΰσα καί την γενομένην δα
πάνην πρός άγοράν ή σκαφήν αυτών,

Έν Άθήναις τι) 29 ’Ιανουάριου 1899

Ή ’Ελεγκτική Επιτροπεία

Γ. Παπαβαςιλειου 

Δ. Ανεζιις

Γ. Κλοντηροποτλος
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