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Koszty reklamy - rozliczanie 
bonusów przez domy mediowe

Domy mediowe, w imieniu reklamodawców, 
kupują hurtowe ilości czasu reklamowego 
i miejsca do emisji reklam w mediach, 
od których uzyskują znaczące kwoty 
rabatów. Zgodnie z zawartymi umowami, 
reklamodawcy mogą być uprawnieni do 
otrzymania odpowiedniej części tych rabatów 
od domów mediowych, często w formie 
bonusów za osiągnięcie określonych celów 
ilościowych i jakościowych. Rozliczenia 

z tego tytułu odbywają się zwykle w oparciu 
o dane dostarczane przez domy mediowe,
a reklamodawcy mają w praktyce ograniczone
możliwości weryfikacji raportowanych
danych. W tym zakresie pomocna jest
usługa niezależnego audytora, polegająca na
wykonaniu uzgodnionych procedur i wydaniu
raportu, który zwiększy wiarygodność
i potwierdzi prawidłowość rozliczenia rabatów.

USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Zapewnienie zgodności kontraktowej – koszty reklamy

wykonanie procedur w celu weryfikacji informacji stanowiących podstawę do 
rozliczeń z domem mediowym;

analiza procesu tworzenia i przekazywania raportów służących rozliczeniom; 

wskazanie potencjalnych nieprawidłowości;

ocena kontroli rozliczeń po stronie domu mediowego i reklamodawcy.



Korzyści

Podniesienie wiarygodności 
wykonanego rozliczenia, 

oraz identyfikacja 
nieprawidłowości 

w zakresie otrzymywanych 
przez reklamodawcę 

rabatów.

Identyfikacja obszarów 
szczególnie istotnych dla 
prawidłowości rozliczeń, 

a nieuregulowanych 
w umowie.

Świadomość 
możliwości zlecenia 
przez reklamodawcę 
wykonania analizy 
zgodności kontraktowej 
motywuje do bieżącego 
i prawidłowego 
rozliczania rabatów.

Poprawa kontroli 
procesu rozliczeń po 
stronie reklamodawcy 
i po stronie domu 
mediowego, oraz 
minimalizacja ryzyka 
błędów w przyszłości.

Do kogo skierowana jest usługa?

Reklamodawcy, którzy zgodnie z umowami z domami mediowymi są uprawnieni do otrzymywania rabatów na zakupiony czas 
reklamowy lub miejsce na reklamę.

W czym jeszcze może pomóc KPMG? (Zapytaj także o inne usługi KPMG – w czym jeszcze 
możemy pomóc?)

• Doradztwo w zakresie procesów biznesowych – w usprawnieniu procesów zbierania danych i kontroli rozliczeń
z domami mediowymi.

• Doradztwo finansowe – w opracowaniu optymalnych modeli współpracy z domami mediowymi.

• Doradztwo prawne – weryfikacja umów pod kątem ryzykownych i niejasnych zapisów oraz identyfikacja obszarów
nieuregulowanych.

• Zarządzanie ryzykiem nadużyć – w przypadku podejrzenia nadużyć.
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