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Mongolian

Season's Greetings

To preserve the environment, we are sending our Christmas
good wishes in the form of an e-card instead of printed cards.
You can access the animated e-card from Deloitte on our
YouTube page or our official website.
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ШИНЭ ОНЫ МЭНД ХҮРГЭЕ.

Байгаль орчноо хамгаалах зорилгоор бид цаасан
мэндчилгээнээс татгалзаж танд энэхүү Шинэ жилийн
мэндчилгээг цахим хэлбэрээр хүргүүлж байна.
Бидний бэлтгэсэн хөдөлгөөнт мэндчилгээг Делоиттын
YouTube хуудас болон албан ёсны цахим сайтаас тус тус
үзэх боломжтой.

Англи

Делоитт нь Нэгдсэн Вант улсад анх үүсгэн байгуулагдсан Делоитт Түш Тохмацу Лимитед
(ДТТЛ) болон түүний гишүүн байгууллагууд, харьяа компаниудаас бүрдэнэ. ДТТЛ болон
түүний гишүүн компаниуд нь бие даасан хуулийн этгээдүүд байх бөгөөд үйл ажиллагааны
хувьд хараат бус байна. ДТТЛ (мөн “Делоитт Глобал” гэх) нь харилцагчдад үйлчилгээ
үзүүлдэггүй. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.deloitte.com/about цахим хуудаснаас авна уу.
Делоитт нь аудит, консалтинг, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ, эрсдэлийн удирдлага, татвар
болон холбогдох чиглэлээр төрөл бүрийн салбар дахь төрийн болон хувийн хэвшлийн
байгууллагуудад мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.
Делоитт Онч ХХК болон түүний охин компаниуд нь аудит, эрсдэлийн удирдлага, татвар болон
хуулийн зөвлөгөө, консалтинг болон санхүүгийн зөвлөгөө үзүүлэх мэргэжлийн
үйлчилгээгээрээ дамжуулан Монголын харилцагчдад мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд
Делоиттын олон улсын сүлжээний гишүүн байгууллага юм.
Тус баримт бичигт зөвхөн ерөнхий мэдээллүүд багтсан бөгөөд тус саналыг эсвэл холбогдох
мэдээллийг хүлээн авсанаар Делоитт Түш Тохмацу Лимитед, түүний харьяа байгууллагууд
болон охин компаниудаас (нийтэд нь “Делоиттын Олон Улсын Сүлжээ” гэх) ямар нэг
мэргэжлийн үйлчилгээ эсвэл зөвлөгөө авна гэсэн утга илэрхийлэхгүй. Таны санхүү эсвэл
бизнест нөлөөлөх аливаа томоохон шийдвэр гаргах эсвэл арга хэмжээ авахдаа та бүхэн
мэргэжлийн шаардлага хангасан зөвлөх компани болон холбогдох мэргэжилтнүүдтэй
харилцан зөвшилцөх нь зөв юм. Тус санал, холбогдох харилцаа холбооноос үүдэлтэйгээр хувь
хүнд үүссэн аливаа хохирлыг Делоиттын Олон Улсын Сүлжээний аль ч байгууллага, компани
хариуцахгүй болно.
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