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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.
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Зураг нээгдэхгүй байгаа тохиолдолд энд дарж PDF хувилбарыг үзнэ үү.

Шинэ оны баярын мэнд хүргэе

Энэхүү мэндчилгээг байгаль орчинг хамгаалах зорилгоор
цахим хэлбэрээр хүргүүлэв.

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, эрсдлийн 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, эрсдлийн 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.
© 2016. Делоитт Онч ХХК болон харьяа компаниуд

