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Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου2020 

 
Προς τους Διαχειριστές 
της ΜΚΟ WATERSHEDGREECE,  
Μυτιλήνη Λέσβου, 81100 
 
Υπόψη κ. Ελένης Αγαπίου 
 
Α.  Εισαγωγή 
 
1. Εντολή και νομιμοποίηση έκθεσης ελέγχου 
 
Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε ύστερα από έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία και στοιχεία 

της “WATERSHEDGREECE(Μ.Κ.Ο.)”για την χρήση 2019, σύμφωνα με την από 09.11.2020σχετική 

εντολή ανάθεσης από τον κύρια Ελένη Αγαπίου, εκ μέρους της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας 

WATERSHEDGREECEμη κυβερνητικής οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.)”(εφεξής «η Εταιρεία»). 

 

2. Αντικείμενο και έκταση του ελέγχου  
 
Κατά τον έλεγχό μας εφαρμόσθηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες, που κατά την κρίση μας, θεωρήθηκαν 

κατάλληλες για το σκοπό και την ολοκλήρωση του ελέγχου τούτου, εφαρμόζοντας τις αρχές και τους 

κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίες είναι σύμφωνες  

με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 

 

Οι αναλύσεις των στοιχείων των βιβλίων εσόδων και εξόδων καθώς και οι παρατηρήσεις που 

παρατίθενται στην παρούσα έκθεση προέκυψαν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των βιβλίων και 

στοιχείων που τήρησε η Εταιρεία καθώς και από πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας παρασχέθηκαν 

από τον από την Διοίκηση (Κα Ελένη Αγαπίου) και την Λογίστρια της εταιρείας (Κα Καριοφύλλη 

Ράνια). 

 

3. Νομική Μορφή  
 
Η Εταιρεία έχει τη νομική  μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικής 

οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.) και διέπετε από τo άρθρο 784 του Αστικού κώδικα. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την 

επωνυμία «WATERSHED GREECE ” με λατινικούς χαρακτήρες και ιδρύθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου, 

στις 09.08.2019. Καταχωρήθηκε την 12/08/2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). με αριθμό 

Γ.Ε.ΜΗ.  151675242000. 

 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε πέντε χρόνια, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. 

  



 

 

4 

4. Σκοπός 
 

Ο Σκοπός της Εταιρείας ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της,  είναι να προσφέρει 

αφιλοκερδώς βοήθεια στους μετανάστες-πρόσφυγες ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής και καταγωγής οι 

οποίοι φθάνουν στην Λέσβο. 

 

Συγκεκριμένα, η βοήθεια – υπηρεσίες αυτές συνίστανται, στην δημιουργία και παροχή 

εγκαταστάσεων νερού και αποχέτευσης για τους προσφυγικούς καταυλισμούς. Δημιουργία χώρων 

υγιεινής και καθαριότητας, κατασκευή κτιρίων τουαλέτας.  

 

Επίσης η Εταιρεία δύναται να προσφέρει στους πρόσφυγες – μετανάστες κάθε υλική βοήθεια σε ότι 

αφορά την βελτίωση των υφιστάμενων χώρων διαμονής, την πιθανή παροχή σκηνών ή container, 

παροχή ένδυσης και τροφής, ενώ ατά διαστήματα θα εκπονούνται από ειδικούς, διάφορες δράσεις 

καθαρισμού παραλιών.   

 

5. Εισφορές και πόροι  
 

Σύμφωνα με τον άρθρο 5 του καταστατικού, οι πόροι της Εταιρείας είναι δωρεές και χορηγίες 

φυσικών και νομικών προσώπων, οι εισφορές των εταίρων, των απλών μελών, κληρονομιές ή 

κληροδοσίες, χρηματικές και άλλες επιχορηγήσεις προς επίτευξη προώθηση και ευόδωση του σκοπού 

αυτής, παροχές και ενισχύσεις από κρατικά και κάθε είδους ιδρύματα, οργανισμούς, συλλόγους, 

σωματεία και φορείς. Έσοδα από την διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, ως και κάθε 

άλλη εισφορά μελών και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η Εταιρεία από την λειτουργεία 

της. 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της, άρθρο 13, η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία 

διανομή κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της. 

 
6 . Διοίκηση και διαχείριση 

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της 

ο Εταίρος: 

- Jonas Fabian Max (όνομα) Haerter (επίθετο) του Andreas 

Ο παραπάνω εταίρος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία , έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου 

ή αρχής. Η υπογραφή του ανωτέρου δεσμεύει της Εταιρεία και καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό. 

 

7. Δεδομένα και στοιχεία στα οποία βασισθήκαμε 
 
Για την εκτέλεση των ελεγκτικών μας διαδικασιών βασιστήκαμε στα ακόλουθα στοιχεία και 

πληροφορίες (τα οποία τέθηκαν στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου): 
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Α) Απλογραφικά λογιστικά βιβλία καθώς και τα σχετικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι λογιστικές 

εγγραφές.  

 
Β) Αντίγραφα τιμολογίων. 
 
Γ) Αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών. 
 
Δ) Αντίγραφα των μισθοδοτικών καταστάσεων. 
 
Ε) Αντίγραφα των δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών, 
καθώς και ΑΠΔ. 
 
 
8. Διαδικασίες του ελέγχου μας 
 
Ο Έλεγχος μας κινήθηκε στους παρακάτω άξονες: 

 Ζητήσαμε και εξετάσαμε τα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από την λογίστρια της Εταιρείας 

κ. Καριοφύλλη Ράνια και τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι ακριβή και αντικατοπτρίζουν την 

οικονομική δραστηριότητά της Εταιρείας. 

 Συγκεντρώσαμε, αναλύσαμε και ερευνήσαμε τα απαιτούμενα στοιχεία σε βάση 

δειγματοληψίας προκειμένου να αποκομίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη 

 
Συνοπτικά οι τομείς ελέγχου στην ελεγχόμενη χρήση ήταν όπως παρακάτω: 

-Έλεγχος κίνησης των εσόδων και των τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με τις εισπράξεις και 

πληρωμές και λογιστική καταγραφή των κινήσεων. 

-Έλεγχος νομιμότητας και ορθής λογιστικής καταχώρισης των εξόδων. Συμβάσεις εξόδων, 

ύπαρξη νόμιμων παραστατικών στο όνομα της Εταιρείας, διαδικασίες λογιστικής καταχώρισης 

των εξόδων. 

-Έλεγχος μισθοδοσίας. Νομιμότητα προσλήψεων, δηλώσεις σε επιθεώρηση εργασίας, 

υπολογισμών αμοιβών, ορθή λογιστική καταχώρηση του κόστους μισθοδοσίας. 

 
Οι παρατηρήσεις μας είναι απόρροια του διεξαχθέντος  Ελέγχου, προοριζόμενες για την υποβολή 

τους στο Μητρώο  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την χρήση που έκλεισε στις 

31 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με το εδάφιο α, του σημείο στ, της παρ. 2, του άρθρου  58 του 

Ν. 4686/2020. 
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B. Αναλύσεις και σχόλια επί των εσόδων και εξόδωντης 31.12.2019  
 
Τα αποτελέσματα για την χρήση 2019 είναι συνοπτικά όπως παρακάτω: 
 

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (σε ευρώ)   

 2019 

Δωρεές κλπ έσοδα 110.433,04 

Σύνολο εσόδων 110.433,04  

  

Αμοιβές εργαζομένων 27.049,00 

Αμοιβές εργαζομένων ελεύθερων επαγγελματιών 1.700,32 

Παροχές τρίτων (ενοίκια) 5.561,68 

Δαπάνες & έξοδα για τους σκοπούς του Σωματείου 49.499,8 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 13.429,12 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 97.239,92 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - 

Αποτελέσματα προ φόρων 97.239,92 

  
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 97.239,92 

 
 
Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικά  αναλύσεις και πληροφορίες για τα δεδομένα της οικονομικής 
κατάστασης της Εταιρείας όπως αυτή προκύπτει στην χρήση 2019. 
 
1. Επισκόπηση εσόδων 

 
Η Εταιρεία σύμφωνα με τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία έχει εισπράξει δωρεές και επιχορηγήσεις 

από ιδιώτες και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς, συνολικής αξίαςευρώ110.433,04. 

 

Η Εταιρεία εντός του 2019, διέθετε τραπεζικό λογαριασμό στη τράπεζα Πειραιώς, για την κατάθεση 

των εμβασμάτων από το εξωτερικό, τις πληρωμές των εξόδων μισθοδοσίας, ενοικίων και λοιπών 

λειτουργικών εξόδων. Από το λογιστήριο μας παρέδωσαν αναλυτικές καταστάσεις του τραπεζικού 

λογαριασμού της Εταιρείας, με τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο από 

20Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019.  Από τα συνολικά έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από την 

έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας (12 Αυγούστου 2019), επιβεβαιώσαμε στις αναλυτικές καταστάσεις 

της τράπεζας το ποσό των € 85 χιλιάδων ευρώ.   

 

Επίσης, από τον έλεγχο των εσόδων, επιβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία, δεν έχει λάβει κρατική 

επιχορήγηση εντός του 2019 για τη λειτουργία της και δεν λαμβάνει  τακτική κρατική επιχορήγηση 

μεγαλύτερη από 50% επί του προϋπολογισμού ή δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου. 
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Η ανάλυση των εσόδων, ανά φορέα επιχορήγησης αναλύετε παρακάτω: 

 

 ΦΟΡΕΑΣ ΔΩΡΕΑΣ 2019 

Χρηματικές δωρεές από "WaterShedStifttung" 80.000,00 

Δωρεά εξόδων από "Help Refugees-Prism the gift fund" 14.950,13 

Χρηματικές δωρεές από"Christian refugee relief fund" 15.102,91 

Χρηματικές δωρεές από ιδιώτες 380,00 

Σύνολο 110.433,04 

 

Στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ως ακαθάριστο εισόδημά, υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται 

μόνο αυτό που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, 

έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, κ.λπ.). 

Αντίθετα, οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, 

δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των 

ακαθαρίστων εσόδων για να φορολογηθούν. Υποχρεούνται όμως, σύμφωνα με τον Ν.2961/2001, 

στην απόδοση φόρου δωρεάς. Ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε δέκατα τοις 

εκατό (0,5%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ κατά έτος. Σύμφωνα με 

την γνωμοδότηση υπ’ αριθμό 787/97 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η περίπτωση που μία 

MΚΟ δεν υπόκειται στο φόρο 0,5% οφείλεται στο γεγονός ότι είναι αποδέκτης δωρεών από ιδρύματα 

ή φορείς που ως καταστατικό σκοπό έχουν την καταβολή δωρεών σε τρίτους, λόγω του ότι η 

καταβολή δωρεών αποτελεί νόμιμη υποχρέωση. 

 

Η Εταιρεία εντός του έτους απέδωσε το ποσό των ευρώ 269,9 φόρο δωρεάς, το οποίο υπολογίστηκε 

σε επιχορηγήσεις αξίας ευρώ 53.998,90 που έλαβε έως 29/10/2019. Για τις υπόλοιπες δωρεές του 

έτους αποδόθηκε φόρος δωρεών αξίας ευρώ282,14στις 24/1/2020. 

 

2. Επισκόπηση εξόδων 

 

Η Εταιρεία εντός του 2019 πραγματοποίησε τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ  2019 

Μισθοδοσία προσωπικού (2.1) 27.049,00 

Ενοίκια (2.2) 5.561,68 

Αμοιβές για κατασκευαστικές εργασίες (2.3) 49.499,8 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.4) 15.129,44 

Σύνολο  97.239,92 
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2.1 Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται παρακάτω: 

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2019 

Ακαθάριστες αποδοχές προσωπικού 21.672,15 

Εργοδοτικές εισφορές 5.376,85 

Σύνολο 27.049,00 

 

Η Εταιρεία διαθέτει προσωπικό, το οποίο δηλώνεται στον ετήσιο πίνακα προσωπικού. Στον ετήσιο 

πίνακα προσωπικού που υποβλήθηκε στις 30/10/2019, περιλαμβανόταν 2 άτομα. Στην συνέχεια η 

εταιρεία προσέλαβε άλλα 4 άτομα, με αποτέλεσμα ο αριθμός προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου 2019 να 

ανέρχεται σε έξι άτομα. Η πλειοψηφία του προσωπικού απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου. Λάβαμε τις μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού και έγινε συμφωνία των ετήσιων 

αποδοχών με τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων. 

 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος επανυπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών 

τους κρατήσεων, σε δείγμα των εργαζομένων και δεν διαπιστώθηκε κάποια παρέκκλιση από την 

νομοθεσία. 

Η Εταιρεία μας παρέδωσε πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής  νομοθεσίας η Εταιρεία οφείλει να καταβάλλει αποζημιώσεις 

στους απολυόμενους υπαλλήλους κατά την περίοδο της αποχώρησης τους από την Εταιρεία. Το ύψος 

των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωσης πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού για συνταξιοδότηση 

καθώς όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

 

Εντός της ελεγχόμενης περιόδου, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας εργάζονται εθελοντικά 

25 άτομα. Οι εθελοντές δεν λαμβάνουν μισθό και δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση προσωπικού 

προς την επιθεώρηση εργασίας. Για τους εθελοντές η Εταιρεία έχει στα αρχεία της υπογεγραμμένη 

σύμβαση, ότι εργάζονται εθελοντικά,  δεν υφίσταται σχέση εργασίας με την Εταιρεία και ότι δεν 

απαιτούν χρηματική αποζημίωση από την εργασία που προσφέρουν. 
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2.2. Ενοίκια 

Μέσα στα γενικά έξοδα περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίων των παρακάτω ακινήτων: 

Περιγραφή ακινήτου Χρήση Μίσθωμα 
Διάρκεια 

μισθώματος Έξοδο 2019 

Ενοικίαση γραφείου επί της οδού 
Αγ. Θεράποντος Μυτιλήνη  
(13,8τμ) 

Έδρα 220,00 (συν 
χαρτόσημο 

3,6%) 

04.09.2019 - 
07.02.2020 

911,68 

Ενοικίαση κατοικίας επί της οδού 
Παπαδιαμάντη Μυτιλήνη  (87 τμ) 

Κατοικία 
εργαζομένων 
και εθελοντών 

600,00 6.9.2019 - 
5.3.2020 

2.400,00 

Ενοικίαση κατοικίας επί της οδού 
Παπαδιαμάντη Μυτιλήνη  (149τμ) 

Κατοικία 
εργαζομένων 
και εθελοντών 

750,00 1.10.2019 - 
30.9.2020 

2.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ       5.561,68 
 

Ελέγξαμε πληρωμές των ενοικίων καθώς και την εμπρόθεσμη δήλωση των συμβάσεων αυτών προς 

την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις φορολογικές υποχρεώσεις του Σωματείου. 

Δεν μας χορηγήθηκε υπογεγραμμένη σύμβαση με τους εκμισθωτές. 

 

2.3 Κατασκευαστικές εργασίες 

Εντός της ελεγχόμενης χρήσης πραγματοποιήθηκαν αγορές ξυλείας, λαμαρινών και άλλων υλικών για 

κατασκευαστικές εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης και διαμόρφωσης χώρων υγιεινής και 

καθαριότητας  στον προσφυγικό  καταυλισμό της Μόριας Λέσβου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν 

κυρίως από το προσωπικό της εταιρείας,  βάσει της επίτευξης των σκοπών της Εταιρείας, που είναι η 

δημιουργία και παροχή εγκαταστάσεων νερού και αποχέτευσης για τους προσφυγικούς 

καταυλισμούς. Οι κύριοι προμηθευτές του για τις εργασίες αυτές ήταν οι παρακάτω: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΠΟΣΟ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε  Βιομηχανικά Υδραυλικά Συρματουργία 32.345,75 

ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΗΣ ΑΕΒΕ               Εισαγωγές και εμπόριο ξυλείας 13.880,41 

Λοιποί επαγγελματίες Λοιποί επαγγελματίες 3.273,64 

Σύνολο   49.499,80 

 

2.4 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Στα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται η πληρωμή λογαριασμών  κοινής ωφελείας (€ 

728),αμοιβή λογιστή (€ 1.700), χωματουργικές εργασίες στον προσφυγικό καταυλισμό (€ 3.402), 

βενζίνες του προσωπικού (€ 2.015) καιδιάφορα άλλα έξοδα χαμηλής αξίας. 

 
2.5 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Η Εταιρεία δεν είχε πάγια περιουσιακά στοιχεία στις 31.12.2019. 
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Γ. Γενικές παρατηρήσεις 

 

Από τον διεξαχθέντα έλεγχο και πέραν των αναφερθέντων σημειώσεων επί των εσόδων και εξόδων 

της Εταιρείας, παρέχονται συνοπτικά οι παρακάτω γενικές παρατηρήσεις. 

 

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε στα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος, 

διαπιστώσαμε ότι στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά και ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες 

διαδικασίες. 

 
Επισημαίνουμε ότι για την Εταιρεία η χρήση 2019, παραμένει φορολογικά ανέλεγκτη. Ωστόσο λόγω 

του σκοπού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014 δεν υπάγεται σε φορολογία εισοδήματος 

και ακολούθως δεν αναμένει οποιαδήποτε σημαντική επιβάρυνση των σχετικών εξόδων της σε 

ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης. 

 

Οι Διαχειριστές της Εταιρείας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του 

κορωνοϊούCovid19, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν 

αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του και τον περιορισμό της μετάδοσης του. 

Συμμορφώνονταιμετιςυποχρεώσειςόπωςεπιβάλλονταιαπότιςεπίσημεςοδηγίεςτωναρμόδιωναρχών,ώστε

ναμηνδιαταραχθείηυλοποίησητωνέργωνπουέχειαναλάβει.  

 

Κλείνοντας την παρούσα έκθεσή μας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την Διοίκηση και τους 

συνεργάτες της Εταιρείας για την πρόθυμη και ειλικρινή συνεργασία που είχαν μαζί μας κατά την 

διάρκεια του ελέγχου μας .  

 

Με εκτίμηση για την, 
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ευθύμιος Αντωνόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ 12801 
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UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE 
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104 34 Αθήνα 

 

 

Τηλ 210 8211754 

Fax 210 8256067 

Email info@axonaudit.gr 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

Γέφυρα Κλαδισού 

Νέα Κυδωνία, Χανιά, Κρήτη 

 

Phone 28210 95120 

Fax 28210 95120 
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H UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές είναι 
μέλος της UHY. Ιδρύθηκε το 1986 και 
εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. 
H UHY International είναι ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων ελεγκτικών, λογιστικών, 
φορολογικών και συμβουλευτικών 
εταιρειών με γραφεία σε 330 μεγάλα 
επιχειρηματικά κέντρα σε 100 χώρες. Τα 
μέλη του προσωπικού μας, 8.500 άτομα, 
είναι υπερήφανα που αποτελούν μέρος 
του 17ου μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου 
λογιστικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Κάθε μέλος της UHY είναι μια 
νομικά ξεχωριστή και ανεξάρτητη 
εταιρεία. Το δίκτυο UHY είναι μέλος του 
Forum of Firms. 
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