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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.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited
by guarantee (DTTL), its network of member firms and their related entities. DTTL and each of its
member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte
Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed
description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to
public and private clients spanning multiple industries.
Deloitte Onch LLC and its affiliated entities provide audit, risk advisory, tax & legal services,
consulting and financial advisory services in Mongolia and is part of the Deloitte Network.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, its member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means
of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or
taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified
professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever
sustained by any person who relies on this communication.
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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.
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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