
Ресей мен ТМД-дағы KPMG 
компаниясы

kpmg.ru

Мінез-
құлық 
кодексі



Ресей мен ТМД-дағы KPMG компаниясының 
басқару серіктесінің сөзі

Кіріспе

KPMG құндылықтары

Міндеттемелері

Міндеттері – Мінез-құлық кодексін қолдану 
тәртібі

Көмек алу мақсатында кімге жүгінуге болады?

Мінез-құлық кодексін сақтау

1

2

4

6

8

10

12

Мазмұны

© 2018 КПМГ. Барлық құқықтары қорғалған.



Басқару серіктес

Жылдамдық – қазіргі уақыттың негізгі 
сипаттамаларының бірі. Өзгерістер тез орын алып, 
шешімдер жедел қабылданады. Үдетілген қарқынмен 
«жүгіруге» үлгеру – бұл шынайы сын-тегеурін, алайда, 
осындай қарқындылықта сапа мен абыройды сақтап 
қалу өте одан да маңызды.

Бұл біздің мамандықтарымыз үшін өте маңызды: 
аудиторлар мен консультанттарды сенім артатын 
тұлғалар арасынан таңдайды, себебі біздің жасаған 
қорытындыларымыз немесе консультациялық жобалар 
негізінде бизнес шешімдерді қабылдайды. Көптеген 
жағдайларда бұл қате бағасы тым жоғары болады. 
Жұмыстың мінсіз сапасы, команданың жоғары кәсіби 
деңгейі, ақпараттың сенімді қорғанысы, бизнес-әдеп, 
жауап қайтару жылдамдығы – бұл клиенттің біздің 
деңгейіміздің консультанттарынан күтетін базалық 
нәтижелер. Сонымен қатар, біз қызметкерлерімізден 
әдептілікті, адалдық әрі шынайылықты күтеміз. Сіз 
қазір танысайын деп жатқан Кодекс осы қағидаларға 
негізделген.

Кодекс өз мысалы негізінде KPMG компаниясында 
қабылданған әдеп нормаларын сақтауға және оларды 
басқа қызметкерлер арасында насихаттауға шақырады. 

Біздің корпоративтік мәжениетіміз осы қағидалардан 
тұрады, біздің құндылықтарымыз осы қағидаларға 
негізделіп, олардың көмегінсіз біздің миссиямызға қол 
жеткізу мүмкін болмайды.

Бұның бәрі жәй ғана әдемі сөз емес, бұның өз 
тәжірибелік мағынасы бар: әрине, біз осында ақша 
тауып, табысты компанияны құруға келдік, алайда, 
әрбір қызметкер клиент, жұмыс іздеуші, жеткізуші, 
реттеуші сияқты сырттан келген кез келген адаммен 
өзара әрекеттесу жағдайында, оның мінез-құлқының 
компания туралы пікірді қалыптастыратынын түсінуі 
тиіс. Біздің брендіміз бен беделімізді бізге дейін 
әлемнің түпкір-түпкірінде тұратын адамдар жылдар 
бойы қалыптастырып, енді осы төрт әріп көптеген 
мүмкіндіктерге есік ашады. Осы есіктердің басқа да 
ұрпақтар үшін ашық болып қала беруін сұраймын. Осы 
құжаттың осы мақсатты жүзеге асыруға көмектесетініне 
сенімдімін.

 
Ізгі құрметпен,

Олег Гощанский 
Ресей мен ТМД-дағы KPMG компаниясының басқарма 
төрағасы мен басқарушы серіктес

© 2018 КПМГ. Барлық құқықтары қорғалған.



1 Осы Мінез-құлық кодексіндегі «Ресей мен ТМД елдеріндегі KPMG компаниясы», «біз», «KPMG», «бізге», 
«бізді», «бізбен» және «біздің» сөздері мен сөз тіркестері KPMG фирмалық атауымен жұмыс істейтін 
және Швейцарияның заңнамасы бойынша тіркелген KPMG International Cooperative (“KPMG International”) 
қауымдастығына кіретін KPMG дербес фирмалар желілерінің мүшелері болып табылатын Ресей мен ТМД 
елдеріндегі KPMG компаниясын немесе осы фирмалардың біреуі немесе бірнешеуін, немесе KPMG International 
компаниясын білдіреді. KPMG International компаниясы клиенттерге кәсіби қызметтерді ұсынбайды. KPMG 
желісінің мүшесі болып табылатын ешбір фирманың үшінші тұлғалар алдында KPMG International компаниясына 
немесе KPMG желісінің мүшесі болып табылатын кез келген фирмаға міндеттеме жүктеуге өкілеттігі жоқ, осыған 
сәйкес, KPMG International компаниясының да KPMG желісінің мүшесі болып табылатын кез келген фирмаға 
міндеттеме жүктеуге өкілеттігі жоқ.

Кіріспе
Біздің стратегиялық міндетіміз – біздің 
қызметкерлеріміз, клиенттеріміз бен қоғам үшін 
жаһандық мүмкіндіктер мен жергілікті мүдделер 
арасында дұрыс тепе-теңдікті таба фирма болып 
қала беру.
Ол үшін біз қызметкерлеріміздің
— шынайы маман екенін көрсетуге тырысамыз,
— клиенттердің біздің кәсіби деңгейімізге    
         лайықты баға беріп,
— қоғам бізге сенеді.
Көрсетілген міндетті орындаудың маңызды 
алғышарттарының бірі қызметкерлерге қатысты 
талаптарды нақты сипаттайтын және KPMG1 
компаниясында тұрақты жұмыс істеу шарттары 
мен бірыңғай корпоративтік мәдениеттің 
қалыптасуына септігін тигізетін Мінез-құлық 
кодексінің болуы болып табылады.
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Осы Мінез-құлық кодексі:

 — қызметкерлерімізге жүктелген 
міндеттерді түсінуді және 
қызметкерлердің, KPMG 
компаниясының, клиенттеріміздің 
және біз жұмыс істейтін жергілікті 
қауымдастықтардың мүддесінде 
біздің KPMG құндылықтарын 
сақтауымызды қамтамасыз 
ету үшін біздің барлық 
қызметкерлерімізге;

 — шешім қабылдап, әріптестеріне 
үлгі болып және олардың 
күтетін нәтижелерін ақтап, өз 
құндылықтары мен ұйымның 
құндылықтарын ескеру үшін, кез 
келген деңгейдегі басшыларға; 

 — жаңа және әлеуетті 
қызметкерлерге; 

 — реттеуші органдарға, клиенттерге 
немесе олармен байланысқан 
тұлғаларға, жеткізушілерге, 
қосалқы мердігерлерге, фирмамен 
және қоғаммен байланысқан басқа 
да үшінші тұлғаларға (егер олар 
ынтымақтастық жасап жатқан 
ұйымның сипатын білгісі келген 
жағдайда) арналған.

Мінез-құлық кодексі жалпыға 
қолжетімді құжат болып табылады, 
онымен келесі мекенжайжағы KPMG 
веб-сайтында танысуға болады:   
www.kpmg.ru.

Мінез-құлық кодексі

Алынатын түсініктемелер мен ұсыныстарды 
ескеріп, Мінез-құлық кодексі жиі қайта 
қарастырылып, толықтырылатын болады.

Ал KPMG желісінің мүшесі болып табылатын 
фирмалар Мінез-құлық кодексін өздерінің жергілікті 
талаптарына бейімдеген жағдайда, олар оның 
өзектілігін қолдауға міндеттеледі.

Мінез-құлық кодексі арқылы біздің артықшылықты 
таңдау фирмасына айналуға бағытталған 
стратегиялық тапсырмамыз KPMG желісінің 
мүшесі болып табылатын фирмалар мен біздің 
қызметкерлеріміз тарапынан сақталатын ұқсас ішкі 
ережелер мен рәсімдерде көрініс тапқан.
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KPMG құндылықтары
Іскерлік әдеп негізінде әдеби құндылықтар жатыр. 
KPMG құндылықтары біздің жұмысымызды, 
әлеуметтік мәдени алуан түрлілік пен 
ерекшеліктерді құрметтеу қағидасына негізделген 
біздің корпоративтік мәдениетімізді, сондай-
ақ, жеке және кәсіби мінез-құлықтың ең қатаң 
нормаларының сақталуын айқындайды.

Жеке үлгі негізінде басқару – өз 
әрекетімізбен біз әрқашан КПМГ 
қызметкерлеріне және біздің 
клиенттерімізге үлгі көрсетуге 
тырысамыз.

Бір команда болып жұмыс істеу – біз 
әр қызметкерге өзін көрсетуге көмектесіп, 
әріптестерімізбен берік іскерлік қарым-
қатынастарды құруға көмектесеміз.

Жеке тұлғаға деген құрмет – біз 
әріптестеріміздің білімі мен тәжірибесін 
ғана емес, олардың жеке тқлғасын да 
құрметтейміз.

Жан-жақты талдау негізінде оңтайлы 
шешімдерді ұсыну – сыни қатынасы мен 
фактілерге мұқият талдау жасау біздің 
сенімді және шынайы консультанттар 
беделін нығайтуға мүмкіндік береді.

 

Қарым-қатынастағы адалдық 
пен туралық – клиенттермен және 
әріптестермен ақпаратпен, шешімдермен 
және ұсыныстармен жиі бөлісіп, 
конструктивті сұхбат жүргізуге тырысып, 
күрделі жағдайларда батыл әрекет 
етеміз.

Әлеуметтік жауапкершілік – біз қоғам 
алдында жауапты компания ретінде 
қызмет етіп, өз білімі мен тәжірибесін 
үздіксіз жетілдіріп, ынтымақтастық жасау 
үшін жаңа мүмкіндіктерді ашамыз.

Адалдық пен әдептілік – бірінші орында 
– біз ең жоғары кәсіби стандарттарды 
орындауға, нақты және релеванттық 
нұсқаулықтар беруге және кәсіби 
дербестік қағидаларына қатаң түрде 
сүйенуге сөзсіз талпынамыз.

Біз өз құндылықтарымызбен өмір сүруге тырысып, 
осы әдеп нормаларын бұлжытпай сақтау керектігін 
жеке үлгіде көрсетіп, оны ынталандырамыз.
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KPMG мен біздің қызметкерлеріміз 
заңға сәйкес, әдеп нормаларын сақтап 
және қоғам мүддесінде әрекет етуге 
міндеттеледі.
       
Қолданылатын заңдардың, өзге 
нормативтік актілердің, кәсіби 
стандарттар мен сапа стандарттарының 
маңыздылығына қарамастан, біз 
нормативтік-құқықтық талаптарды ғана 
емес, біздің клиенттеріміз, әріптестеріміз 
бен жалпы қоғам алдындағы одан да 
ауқымды міндеттемелерді орындауға
міндеттелеміз.

Біздің ұжымдық міндеттеріміз
Заңдарды, нормативтік актілерді және                 
стандарттарды сақтау

 — Бізге қатысты қолданылатын заңдарды, нормативтік актілерді және 
кәсіби стандарттарды толық көлемде сақтаймыз.

Ынтымақтастық жасау үшін клиенттер мен үшінші 
тұлғаларды мұқият таңдау

 — Біз бірге жұмыс істеуге жоспарлайтын әлеуетті клиенттер мен үшінші 
тұлғаларды (мемлекеттік мекемелерді қоса алғанда) мұқият бағалай-
мыз. Біздің тарапымыздан бағаланатын факторларға олардың іскерлік 
әдептілігі мен олар өз қызметін жүргізетін шарттар кіреді.

 — Біз қызметі KPMG компаниясында қабылданған және біздің құн-
дылықтарымызда көрініс тапқан негізгі этикалық нормаларға сәйкес 
келмейтін клиенттермен жұмыс істемейміз және үшінші тұлғалармен 
іскерлік қарым-қатынастар жасамайтын боламыз.

Басты назар – сапада
 — Біз KPMG компаниясының өз әдістемелері мен рәсімдерін пайдала-
нып, кәсіби стандарттарды сақтай отырып, жоғары сапалы қызметтерді 
ұсынуға ұмтыламыз.

 — Біз өзіміздің жоғары сапа стандарттарын сақтау арқылы орындай ала-
тын жобаларды ғана орындаймыз..

 — Біз күрделі жағдайларды табысты шешіп, дұрыс шешімдерді шығару 
үшін кәсіби әдеп стандарттарын басшылыққа аламыз және тәжірибелі 
мамандармен кеңесеміз.

 — Біз KPMG беделі мен брендін әрқашан қорғауға әрі күшейтуге тырыса-
мыз.

Міндеттемелер
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Шынайылық пен дербестік-
ті сақтау 

 — Кез келген жұмысты орындау кезінде 
біз шынайылықты сақтап, біржақты 
қарым-қатынас, мүдделер қай-
шылығы немесе басқа тұлғалардың 
тиісті емес әсері салдарынан, соның 
ішінде клиентпен ынтымақтастықты 
бастау немесе жалғастыру немесе 
жобаны орындау туралы шешім қа-
былдағанда, өз кәсіби немесе іскер-
лік пайымымызды басшылыққа ал-
маймыз.

 — Аудиторлар ретінде біз ережелерді, 
нормативтік актілерді және стан-
дарттарды сақтай отырып және қыз-
метіміздің қоғам тарапынан қалайша 
қабылданатынын ескеріп, дербестік-
ті сақтаймыз. 

 — Болжалды мүдделер қайшылығы 
байланысуы мүмкін жобаны орын-
дау туралы шешімді қабылдамас 
бұрын, біз осындайқай шылықтарды 
анықтап, оларды шешеміз.

 — Бізде тиісті нормативтік-құқықтық 
актілерге қарағанда, одан да қатты 
шектеулерді ескеретін, сыйлықтар 
мен ілтипат белгісін көрсетуге қаты-
сты қатаң ережелер қолданылады.

Заңсыз немесе әдепке сай 
келмейтін әрекеттерге
жол бермеу

 — KPMG компаниясында біз өза-
ра әрекеттесетін клиенттеріміздің, 
жеткізушілеріміздің немесе мемле-
кеттік шенеуніктердің заңсыз, әдеп-
ке сай келмейтін немесе адамның 
құқықтарын бұзатын әрекеттеріне 
жол бермейміз.

 — Біз параны алмаймыз және оны бер-
мейміз, жемқорлық қызметке қа-
тыспаймыз және кез келген тұлға 
тарапынан кез келген формадағы 
парақорлық пен жемқорлықты мүлде 
қолдамаймыз.

Ақпаратты қорғау
 — Біз клиенттеріміздің құпия ақпара-
тын қорғап, оны өз қызметімізбен 
тікелей байланысқан мақсаттарда 
ғана пайдаланамыз.

 — Біз қызметкерлеріміздің және басқа 
да тұлғалардың жеке өмірлеріне қол 
сұқпаушылық құқығын құрметтеп, 
олардың жеке деректерінің құпи-
ялылығын сақтаймыз. Бұл ретте, біз 
құпия ақпаратты ол алынған мақсат-
тарда ғана пайдаланамыз.

 — Біз инсайдерлік сауда жүргізу үшін 
ақпаратты пайдалануға тыйым са-
ламыз.

 — Біз ресурстар мен активтерге мұқи-
ят қарап, өз қызметімізбен байла-
нысқан мақсаттарда ғана тікелей 
пайдаланамыз.

 — Біз KPMG компаниясының, кли-
енттеріміздің, бәсекелестеріміздің 
және үшінші тұлғалардың зияткер-
лік меншігіне құрметпен қараймыз.

Әділ бәсекелестік
 — Біз KPMG компаниясының қыз-
меттерін ілгері жылжыту барысын-
да әділ тәсілдерді қолданып, адал 
бәсекелестікті жүргіземіз.

 — Біз еркін әрі бәсекеге қабілетті на-
рықты құру мақсатын сөзсіз

 — қолдаймыз.

Қызметкерлерге деген 
мұқият қарым-қатынас

 — Біз сексуалды алымсақтықты қоса 
алғанда, қысымшылыққа орын жоқ 
жұмыс жағдайларын жасаймыз. 

 — Біз тең еңбек жағдайларын қамта-
масыз етіп, нәсілдік, жыныстық, жас 
белгілері, этникалық шығу тегі, ген-
дерлік сәйкестік, жыныстық ориента-
циясы, мүгедектік, отбасы жағдайы 
мен діни сенімі белгілері бойынша 
кемсітушілікке жол берілмейтін кор-
поративтік мәдениетті құруға ұмты-
ламыз.

 — Біз әрбір қызметкердің жеке тұлғасы 
мен адамгершілігін құрметтейміз.

 — Әрбір қызметкер табысқа жету үшін, 
олардың жеке ерекшеліктерін еске-
ретін жұмыс ортасын бағалап, оны 
қолдаймыз және құрамыз.

 — Біз жұмыс пен жеке өмір арасындағы 
тепе-теңдіктің сақталу қажеттілігін 
мойындаймыз.

 — Біз сыйақы беруде шынайы әрі әділ 
әдіс-тәсілді пайдаланамыз.

 — Біз жұмыстың қауіпсіз шарттарын 
қамтамасыз етеміз.

 — Қызметкерлеріміз өз әлеуетін толық 
ашу үшін, біз олардың кәсіби дамуы-
на инвестиция жасаймыз.

 — Біз қызметкерлерімізді әдеп пен 
кәсіпшілік мәселелерін ашық көтеру-
ге шақырып, бұл жағдайда,

 — оларға қатысты қандай да бір жау-
ап шараларын қолданылуынан қо-
рықпаймыз.

 — Өз қызметкерлерімізге объективті 
түрде, әдепті әрі кәсіби деңгейде 
әрекет етуге көмектесеміз.

Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік

 — Климаттың өзгеруі, тұрақты даму 
мен халықаралық даму саласын-
дағы халықаралық бағдарлама-
ларды іске асыруға белсенді түрде 
қатысып, қоғам алдында жауапты 
компания ретінде әрекет етеміз.
 — Біз БҰҰ жаһандық шартының он 
қағидасын сақтаймыз.
 — Біз корпоративтік әлеуметтік жауап-
кершілікті ынталандырамыз.

 — Біз аудитор кәсібінің беделін артты-
рып, капиталдың әлемдік нарықта-
рында оған деген сенімін нығайтуға 
көмектесеміз.
 — Біз нарықтық экономиканың жұмыс 
істеуін жақсартуға өз үлесімізді қо-
самыз.
 — Біз өз қызметіміздің экологиялық 
салдарын бақылап, оларды шектеу 
үшін қажетті шараларды қолдана-
мыз.
 — Біз жергілікті қоғамдастықтардың 
ережелерін жақсарту үшін басқа 
компаниялармен, мемлекеттік ор-
гандармен және қайырымдылық 
ұйымдармен ынтымақтастып жа-
сап жұмыс істейміз.

Қоғамның сенімділігіне 
жету 

 — Біз KPMG мамандарының өз жұмы-
сын орындау тәсілдерінің жұмыстан 
да маңызды екенін білеміз. Біздің 
қызметкерлерімізден сапаға де-
ген әлсіремейтін назар, сондай-ақ, 
қоғамның сенімділігіне жетуге септі-
гін тигізетін өз міндеттемелерін 
адал әрі бұлжытпай орындау талап 
етіледі.
 — Басшылықтың тиісті ұстанымы үл-
кен мәнге ие болады. Басшылықты 
та, қатардағы қызметкерлер де өза-
ра сенім білдіру негізінде қоғаммен 
қарым-қатынас құру мәселесімен 
үнемі жұмыс істеуі өте маңызды.
 — Қоғамның сенім артуы реттеуші 
органдардан, инвесторлар мен 
клиенттерден жергілікті қоғамда-
стықтар мен азаматтық қоғамның 
басқа өкілдеріне дейін әртүрлі сы-
ртқы мүдделі тұлғалармен өзара 
әрекеттесуге көмектеседі. Ықти-
мал қиындықтарға қарамастан, 
осы тұлғалармен талқылау KPMG 
желісінің мүшесі болып табылатын 
фирмалар бизнесті жүргізудің өз-
геріп жатқан жағдайларына бейім-
делу мен қоғамның сенімін ақтау 
үшін, олардың бұдан әрі дамуына 
қатысты жаңа көзқарастарды білуге 
және жаңа пікірлерді естуге мүмкін-
дік береді.

KPMG компаниясының қоғаммен өза-
ра сенім арттыру негізіндегі қарым-қа-
тынастарды құру міндеттемесі туралы 
толығырақ ақпаратты www.kpmg.com-
сайтындағы Қызметтің ашықтығы ту-
ралы соңғы есепте көруге болады.
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Қызметкерлердің міндеттері
Әрбір KPMG қызметкері:

 — Сізге және сіздің жұмысыңы-
зға қатысты қолданылатын 
заңдардағы, басқа да норма-
тивтік-құқықтық актілердегі, 
KPMG компаниясының кәсіби 
стандарттарындағы және ішкі 
ережелеріндегі өзгерістерден 
хабардар болу. Тренингтерге қа-
тысу, ақпараттық хабарламаларды 
оқу, KPMG ресурстарын пайдалану 
және қажет болған жағдайда, ма-
мандармен кеңесу.

 — Табандылық көрсетіп, қойылған 
мақсаттарға кез келген жолмен 
жетуге немесе тиісті түрде әрекет 
етпеуге мәжбүрлейтін қысымға 
берілмеу. KPMG құндылықтарынан 
бас тартпаған жөн. Өзгелердің пірі-
нен ерекшеленетін пікір білдіруге 
немесе ұнамсыз ақпаратты хабар-
лауға қорықпаңыз.

 — Әртүрлі істерді жүргізу кезінде Мі-
нез-құлық кодексінің ережелерін 
басшылыққа алу.

 — Бірдеңе дұрыс емес деген күдік 
болса, үндемеу керек. Біздің қыз-
меткерлеріміз біздің құндылықтары-
мызға сәйкес келмейтін мінез-құлық 
туралы хабарлауға міндетті. Келесі 
беттегі «Көмек алу мақсатында 
кімге жүгінуге болады?» бөлімін 
қараңыз.

 — Күмән туындаған жағдайда, 
басқалармен кеңесу. Адамдар 
бәрін біле бермейді. Сіз немесе 
басқа біреу қателік жасады деп 
санасаңыз, кеңес немесе консуль-
тация алу үшін біреуге жүгіну керек.

Басшылардың міндеттері
Егер сіз басқарушылық лауазымында 
болсаңыз, серіктес немесе шағын топ 
басшысы болғаныңызға қарамастан, 
сіз:

 — Жеке үлгі негізінде басқаруға 
міндеттісіз. Өз қызметкерлеріңізге 
жеке үлгіде өз-өзін қалайша әділ 
әрі әдепті ұстау мен Мінез-құлық 
кодексінің қағидаларын сақтау 
керектігін көрсетіңіз. Дұрыс әрекет 
жасауға дайын болыңыз. 

 — Өз командаңызға қолдау көр-
сетуге міндеттісіз. Қол астын-
дағы адамдардың Мінез-құлық 
кодексімен танысып, оны түсі-

нетініне, сондай-ақ, оларда KPMG 
құндылықтарын сақтауға қажетті 
ресурстарға қол жеткізу мүмкінді-
гінің бар екені туралы білетіндеріне 
көз жеткізіңіз.

 — Өзіңіздің қол астындағы 
адамдарды дамытуға міндеттісіз. 
Әдеп нормаларының сақталуын 
клиенттерге қызмет көрсетудің ең 
жоғары стандарттарының сақта-
луын талап ететін нақты, өлшенетін 
және түрлі тапсырмаларды қой-
ыңыз.

 — Белгіленген стандарттарды 
қорғауға міндеттісіз. Басшы 
бола отырып, осы Мінез-құлық 
кодексін қосқанда, өз қол астындағы 
адамдардың KPMG құндылықтары 
мен стандарттарының бірізді әрі 
адал сақталуын қамтамасыз етіңіз.

 — Парасаттылық таныту. Қызмет-
керлердің ізгі ниетпен хабарлаған 
сұрақтары мен кәдіктеріне ерекше 
сақтықпен қарап, парасаттылық 
танытыңыз.

 — Жеке түрде жауапты болуға 
міндеттісіз. Өз әрекетіңіз бен қол 
астындағы адамдардың әрекеті 
үшін жеке түрде жауап беруге дай-
ын болыңыз.

Әдеп сипатындағы пробле-
маларды шешу
Біздің моральдық қағидаларымыз, 
яғни, ненің дұрыс әрі орындауға бола-
тыны туралы және қоғамның мүд-
делеріне жауап беретін біздің жеке 
түсінігіміз жұмыс жағдайларындағы 
біздің әрекетімізді айқындауы тиіс. 
Бұл жағдайда, біздің мінез-құлқымыз 
қолданылатын заңнамаға және стан-
дарттарға, сондай-ақ, KPMG компани-
ясының ішкі ережелеріне қатаң түрде 
сәйкес келуі тиіс. Оған қоса, біз KPMG 
компаниясының құндылықтары мен 
міндеттемелерін қамтитын одан да 
ауқымды әдеп нормаларын ұстануға 
міндеттіміз.

Бұл бөлек тұлғаның әрекеттеріне, 
сондай-ақ, жұмыс тобының немесе 
жалпы KPMG желісінің мүшесі болып 
табылатын фирманың әрекетіне 
қатысты болады.

Әдеп нормаларының сақталуын 
тексеруге арналған сұрақтардың ұсы-
нылған бақылау тізімі күрделі жағдай-
да ғана емес, біздің күнделікті жұмы-
сындағы да шешімдерді қабылдауға 
көмектесу үшін арнайы жасалған 
болатын.

Шешім қабылдай отырып өз-
деріңізден сұраңыздар:

 — Менің мінез-құлқым KPMG құн-
дылықтарына, әдеп нормаларына 
және кәсіби стандарттарға сай 
келе ме?

 — Менің іс-әрекетім KPMG саясаты 
мен қолданыстағы заңнамаға сай 
келе ме?

 — Мен қабылдаған шешім дұрыс 
болып табыла ма?

 — Мен қабылдаған шешім негізін-
де жауапты кәсіби ой-тұжырым 
жатыр ма?

 — Мен шынайы шешім қабылдай 
аламын ба, әлде маған біреумен 
кеңесу керек пе?

 — Менің ешкіммен кеңеспеу шешімім 
бұдан әрі қате шешім ретінде баға-
лануы мүмкін бе?

 — Егер менің шешімім туралы 
тұлғалардың кең ауқымына белгілі 
болған жағдайда, оның KPMG бе-
делі мен брендіне зиян келтірмей-
тініне сенімді бола аламын ба?

 — Менің әріптесімнің немесе кли-
енттің іс-әрекеті қолданыстағы 
заңнамаға, әдеп нормаларына 
және KPMG саясатына (егер бұл 
әріптес болса) сай келе ме?

Егер бұл сұрақтардың тым болма-
са біреуіне сіз теріс жауап берсеңіз 
немесе жауап беруге қиналсаңыз, 
басқалардан көмек сұрауыңыз қажет. 
Мұндай жағдайларға берілетін мы-
салдар:

 — Сіз қолданыстағы ережелер, 
заңдар, нормативтік талаптар мен 
кәсіби стандарттарды жеткілікті 
дәрежеде жақсы түсінетіңізге 
сенімді емессіз – олардың көпшілі-
гі айтарлықтай күрделі.

 — Әр түрлі көзқарастар болған-
дықтан, сізге қандай нақты әре-
кет қабылдауды таңдау қиынға 
соғады.

 — Ықтимал әрекет (әрекетсіздік) 
немесе шешімдер қандай да бір 
себептермен сіздің көңіліңізден 
шықпайды.

 — Сіздің тап болған жағдай күрделі 
немесе ол қауіп-қатері жоғары 
жағдай болып табылады.
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Қолдау көрсетілуінің көптеген әдістері 
бар – сізге олардың ішінен, өз пікіріңіз 
бойынша, қалыптасқан жағдайда 
оңтайлы болып табылатындарын 
таңдап алу керек. Нақты айтқанда, сіз:

 — жасы үлкен әріптестерге, сіздің 
тікелей басшыңызға немесе жетекші-
менеджерге;

 — жоба бойынша серіктеске;

 — KPMG желісінің мүшесі болып 
табылатын сіздің фирмаңыздың 
сәйкес мамандарына:

 — тәуекелдерді басқару үшін жауап 
беретін қызметкерлерге;

 — қызметкерлер құрамымен 
жұмыс істеу жөніндегі басқарма 
қызметкерлеріне;

 — корпоративтік заңгерлер тобы 
қызметкерлеріне хабарласа 
аласыз.

Жоғарыда аталған тұлғаларға 
хабарласқыңыз келмесе, сіз:

 — ТМД елдерінде қолданылатын 
жедел желісін;

 — халықаралық жедел желісін 
пайдалана аласыз.

Толығырақ ақпаратты алу үшін, 
сілтемеден өтіңіз. Оған қоса, көмек, 
консультация алу үшін немесе 
кәдіктеріңіз туралы хабарлау үшін, 
қызметкерлер басқа да өңірлік немесе 
жаһандық ресурстарды пайдалана 
алады. Олар мыналар кіреді:

 — сапаны бақылау және тәуекелдерді 
басқару жөніндегі аймақтық серіктес;

 — Ресей мен ТМД-дағы KPMG 
компаниясының сапаны бақылау 
және тәуекелдерді басқару 
департамент басшысы;

 — сапаны бақылау және тәуекелдерді 
басқару жөніндегі халықаралық 
KPMG тобы;

 — KPMG компаниясының бас заңгер 
консультантының халықаралық 
кеңсесі. 

Сіз әрдайым көмек немесе кеңес ала аласыз. 
Сізден күрделі жағдайларды өз бетіңізбен 
шешуді күтпейді (сіз оларды өз бетіңізбен шешуге 
тырыспаңыз).
 

Көмек алу 
мақсатында кімге 
жүгінуге болады?
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Әдеп кодексін 
сақтау

KPMG компаниясының қызметкер-
лері Мінез-құлық кодексіне арналған 
тренингтен жиі өтуге міндетті.

Мінез-құлық кодексі біздің кәсіби қыз-
метімізде кездесетін

қиындықтарға қарамастан, бізге қалай 
әрекет ету керектігі туралы ескертеді.

Ықтимал бұзушылықтар 
туралы хабарлау
Сізді бірдеңе мазаласа, бұл тура-
лы үндемеуіңізді сұраймыз. Соның 
ішінде, бұған сіздің ойыңызша, сіздің 
әріптестеріңіз дұрыс әрекет жаса-
майтын немесе Мінез-құлық кодексін 
сақтамайтын жағдайлар жатады.

Әрбір KPMG қызметкері заңсыз бола 
алатын немесе біздің құндылықта-
рымызды, KPMG саясатын, қолда-
ныстағы заңдарды, басқа да нор-
мативтік-құқықтық актілерді немесе 
кәсіби стандарттарды бұзуы мүмкін 
кез келген әрекеттер туралы хабарла-
уға міндетті (сондай-ақ, ол үшін жауап 
береді).

Мінез-құлық кодексін немесе тиісті 
қосымша ережелер мен рәсімдерді 
сақтамау жағдайлары анықталған 
кезде, KPMG компаниясы шараларды 
қолданатын болады.

 Бұған сіздің әріптесіңізждң, KPMG 
клиентінің немесе клиентпен байла-
нысқан тұлғалардың, жеткізушілердің, 

қосалқы мердігерлердің немесе фир-
мамен байланысқан басқа да үшінші 
тұлғалардың

заңға қайшы әрекеттерді немесе 
әдеп нормаларын бұзатын қандай 
да бір қызметті орындауға тартылға-
ны немесе тартылуы мүмкін деген 
мәліметіңіз немесе күмәніңіз болатын 
жағдайлар кіреді.

Бұл жағдайдың қаншалықты күрделі 
болғаны әрі оған кімнің тартылғаны 
маңызды емес.

Нәтижесінде бұзушылық фактісінің 
расталуына не расталмауына қа-
рамастан, бұзушылықтар немесе 
болжалды бұзушылықтар туралы ізгі 
ниетпен хабарлайтын тұлғалардың 
құқықтарына шек қойылмайтын бо-
лады. KPMG желісінің мүшесі болып 
табылатын барлық фирмаларға және 
KPMG қызметкерлеріне болжалды 
бұзушылықтар туралы ізгі ниетпен 
хабарлайтын тұлғаларға қатысты 
қандай да бір жауап шараларды 
қабылдауға тыйым салынған. Жауап 
шараларын қолдану Мінез-құлық ко-
дексін қатаң түрде бұзу болып табы-
лады, сондықтан

KPMG қызметкері тарапынан кез кел-
ген жауап шара қабылданған жағдай-
да, оған тәртіптік әсер ету шаралары 
қолданылатын болады.

 

KPMG компаниясының барлық қызметкерлері 
осы Мінез-құлық кодексін сақтауға міндетті.
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