
Współpraca z zewnętrznymi podmiotami jest 
obecnie nieodłączną częścią biznesu w sektorze 
farmaceutycznym. W szczególności dystrybutorzy 
stają się coraz bardziej integralną częścią łańcucha 
wartości. Obecnie dystrybutorzy odpowiadają nie 
tylko za zarządzanie i magazynowanie towarów 
w imieniu producentów. Coraz częściej odgrywają 
absolutnie kluczową rolę w zwiększaniu udziału 
rynkowego i zapewnianiu dostępności produktów. Poza 
rynkiem krajowym, w niektórych krajach/regionach 
dystrybutorzy farmaceutyków mogą również 
stanowić jedyną drogę wprowadzenia produktu na 
rynek. W tej sytuacji nie może dziwić, że współpraca 
z dystrybutorami i towarzyszące jej rozliczenia stanowią 
coraz bardziej istotny element wpływający na osiągane 
przez producentów wyniki. 

Zapewnianie Zgodności Kontraktowej
Przy rozliczeniach finansowych firmy często polegają 
na informacjach dostarczanych przez dystrybutorów. 
Mogą one dotyczyć kluczowych parametrów 
służących rozliczeniom, przykładowo: udzielonych 
rabatów, poniesionych nakładów, wielkości obrotu, 
gwarantowanej dostępności towaru, poziomu 
dostarczanych usług, itp. Z natury rzeczy rodzi to 
ryzyko zaniżania lub zawyżania (w zależności od 
sytuacji) wartości, stanowiących podstawę do rozliczeń 
pomiędzy partnerami. 

Niezależnie od przyczyny, ewentualne nieprawidłowości 
dotyczące rozliczania i podziału korzyści ze współpracy 
z dystrybutorami mogą znacząco wpływać na 
przychody, koszty i osiągane przez firmy efekty 
działalności.

W tej sytuacji uzasadnione są pytania:
• Jak pomóc firmie osiągać większe korzyści ze współpracy

z dystrybutorami (czy to poprzez zwiększenie przychodów
czy obniżenie kosztów)?

• Jak mogę sprawdzić, czy moi kontrahenci dobrze
wywiązują się ze swoich zobowiązań bez narażania
dobrych relacji biznesowych?

W ramach usług Zapewniania Zgodności 
Kontraktowej specjaliści KPMG pomagają 
Klientom zidentyfikować i odzyskać korzyści, 
które zostały utracone w wyniku błędów lub 
nieprawidłowości w rozliczeniach z kontrahentami. 
Możemy również pomóc w zaprojektowaniu 
i wdrożeniu udoskonalonego modelu współpracy, 
który ograniczy ryzyko występowania tego typu 
problemów w przyszłości.

Odpowiedzią KPMG na tego rodzaju pytania są usługi 
z obszaru Zapewniania Zgodności Kontraktowej 
(Contract Compliance Services – CCS) obejmujące:

1. Badanie Zgodności Kanałów Dystrybucji:
• Sprawdzenie prawidłowości rabatów za wypełnienie

określonych kryteriów jakościowych (np. dostępność
towaru w hurtowniach, terminowość realizacji dostaw).

• Sprawdzenie kompletności przepływu rabatów typu
pass-through (np. udzielonych hurtowniom, ale
przeznaczonych dla aptek lub pacjentów).

• Analizę wolumenów sprzedaży pod kątem
poprawności naliczenia rabatów z wykorzystaniem
narzędzi Data Analytics (np. kompletność zwrotów,
lub występowania obrotu z jednostkami powiązanymi
- apteki lub inne hurtownie w grupie kapitałowej
a raportowane, jako sprzedaż), występowania obrotu
towarami Klienta pochodzącymi z nieautoryzowanych
źródeł (import równoległy, szara strefa, podróbki).

Nawet najprostsza umowa pomiędzy producentem i dystrybutorem rodzi ryzyka podatkowe, 
finansowe oraz zgodności, które mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo marki oraz wyniki 
osiągane przez producenta.

USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Opłaty dla 
dystrybutorów leków



2. Analizy umów pod kątem okoliczności wpływających
na skomplikowanie wzajemnych rozliczeń (np. poleganie
na informacjach dostarczanych przez kontrahenta jako
na jedynym źródle), a także możliwości przeprowadzenia
szczegółowego audytu u kontrahenta (klauzule
audytowe) oraz zaprojektowanie nowych modeli
współpracy.

3. Przeglądy procesów służących rozliczaniu
i kontrolowaniu rozliczeń z dystrybutorami, w celu
identyfikacji obszarów zwiększonego ryzyka
nieprawidłowości.

4. Doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania
procesów kontrolnych zapewniających bieżącą
weryfikację i monitorowanie prawidłowości rozliczeń
z kontrahentami.

Zrozumienie procesów 
towarzyszących 
rozliczeniom + 
identyfikacja elementów 
szczególnie istotnych dla 
prawidłowości rozliczeń.

Identyfikacja obszarów 
ryzyka oraz możliwości 
optymalizacji sposobu 

działania

Umożliwienie bardziej efektywnego wykorzystywania nakładów ponoszonych na współpracę z danym 
partnerem w przyszłości 

Korzyści z projektu Zapewniania Zgodności Kontraktowej

Ocena  
ryzyka 

Korzyści 
finansowe

Poprawa 
kontroli

Prewencja
Zacieśnienie 
współpracy

Identyfikacja korzyści 
nienależnie uzyskanych 
przez partnera.

Wycena tych korzyści 
umożliwiająca działanie 
w celu odzyskania 
pieniędzy lub innych form 
rekompensaty.

Poprawa kontroli 
procesu rozliczeń po 
stronie producenta 
i dystrybutora.

Minimalizacja ryzyka 
błędów w przyszłości.

Efekt „odstraszania” 

Sama świadomość 
możliwości 
przeprowadzenia 
kolejnego audytu zwykle 
działa „mobilizująco”.

Zacieśnienie współpracy 
z kontrahentem przez:

• Usprawnianiu samego
procesu i kontroli.

• Ugruntowanie zaufania
dzięki poprawie
przejrzystości procesu
rozliczania korzyści.

Ocena ryzyka

Elementem projektu Zapewniania Zgodności Kontraktowej jest przegląd procesów towarzyszących rozliczaniu 
korzyści między stronami umowy i ocena ryzyka powstawania nieprawidłowości. W rezultacie wskazujemy obszary 
o największym potencjale możliwych do odzyskania korzyści, ale również obszarów, które wymagają szczególnej uwagi
ze strony Klienta w przyszłości.

Korzyści finansowe

Podstawowym efektem audytu Zgodności Kontraktowej jest stwierdzenie oraz wycena (ewentualnych) utraconych 
przez Klienta korzyści, otwierająca drogę do otrzymania od kontrahenta rekompensaty. Odzyskane w ten sposób środki 
natychmiast poprawiają osiągane przez firmę wyniki. 

Poprawa kontroli

Istotnym rezultatem prac KPMG są także rekomendacje dotyczące mechanizmów kontroli i monitorowania 
prawidłowości rozliczeń pomiędzy partnerami a czasem nawet propozycji zmian sposobu współpracy. Celem 
wprowadzenia tych zaleceń jest poprawa i uszczelnienie procesu (zwykle po obu stronach relacji) i przez to 
minimalizacja ryzyka pojawiania się błędów w rozliczeniach lub innych problemów dotyczących zgodności kontraktowej 
w przyszłości.

Efekt prewencyjny

Sama świadomość możliwości zlecenia przez Klienta wykonania audytu Zgodności Kontraktowej może skutecznie 
motywować kontrahentów do działania w zgodzie z zawartymi umowami (szczególnie, jeżeli jest ona podparta 
przykładami rzeczywiście przeprowadzonych audytów w przeszłości). Wywołany w ten sposób „efekt odstraszania” 
często pozwala na oszczędności znacznie przekraczające nakłady na prowadzenie działań audytowych.

Zacieśnienie współpracy

Paradoksalnie, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości i konieczności zwrotu (ewentualnych) nienależnych korzyści, po 
zakończeniu audytu dochodzi często do poprawy relacji, a nawet zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerami. Lepsza 
kontrola i transparentność procesu rozliczania korzyści przyczyniają się do ugruntowania zaufania pomiędzy stronami.
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Ciągłe monitorowanie zgodności 
zrealizowanych rabatów z warunkami 
umownymi
Często wiele trudności sprawia bieżące śledzenie 
i analizowanie spójności poziomu przyznanych rabatów 
z faktycznymi danymi transakcyjnymi. Spowodowane 
jest to brakiem ciągłego monitoringu mierników 
związanych z poziomem zrealizowanych rabatów co 
może prowadzić do udzielania nadmiernych rabatów 
dystrybutorom, a w konsekwencji straty finansowej 
i wizerunkowej. W odpowiedzi na to wyzwanie, 
KPMG stworzyło narzędzie umożliwiające bieżące 
monitorowanie zgodności faktycznie udzielonych 
rabatów (w oparciu o dane transakcyjne) z warunkami 
wynikającymi z zawartych umów handlowych. 
Narzędzie KPMG pozwala w czasie rzeczywistym 
monitorować wskaźniki będące pochodną danych 
w różnych systemach, co ogranicza w istotnym stopniu 
czasochłonność ręcznych uzgodnień.

Poniższy ekran narzędzia KMonitor, pokazuje poziom 
rabatu udzielonego poszczególnym dystrybutorom 
w rozbiciu na poszczególne produkty, jak również 
poziom zrealizowanych (zafakturowanych) rabatów. 
Dodatkowe oznaczenie kolorami pozwala na określenie 
wolumenu sprzedaży poszczególnych produktów.

Tabela obok wykresu przedstawia wszystkie przypadki, 
gdy wartość zafakturowanych rabatów przekracza 
poziom rabatów wynikających z warunków handlowych 
dla poszczególnych dystrybutorów.

Usprawnianie rozliczania rabatów dla 
potrzeb podatkowych 
KPMG oferuje również wsparcie przy implementacji 
rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu 
rozliczeń podatkowych po stronie udzielającego rabatu 
- potransakcyjne rabaty pośrednie – rabaty udzielane 
bezpośrednio aptekom, które dokonywały zakupu
bezpośrednio w hurtowniach.

Konstrukcje te mają na celu ograniczenie ryzyka, że 
rabat udzielony hurtowni nie zostanie przeniesiony na 
aptekę.

Pomagamy też w pełni wykorzystać zbiorcze 
fakturowanie tak by ograniczyć ciężar administracyjny 
akcji rabatowych. Analiza polityki rabatowej jest też 
dobrą okazją do eliminacji głównych ryzyk podatkowych 
mogących wystąpić w procesie rabatowania, 
np. dokumentowania rabatów za pomocą faktur 
marketingowych. 

Oferujemy również usługę dotyczącą weryfikacji 
jednolitości i efektywności podatkowego ujęcia 
mechanizmów wsparcia sprzedaży. Dzięki niej 
możliwe jest ograniczenie ryzyka podatkowego oraz 
usprawnienia administracyjne procesu przyznawania 
rabatów poprzez rozszerzenie stosowania faktur 
uproszczonych oraz zbiorczych faktur korygujących.

MONITORK System monitorowania rabatów

Średni wskaźnik rabatuŚredni rabat

Hurtownia

Obrót i rabat

Krzywe rabatu i obrotu
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Dlaczego KPMG?

Jesteśmy profesjonalni i niezależni

Zespół CCS KPMG składa się ze specjalistów 
z dziedziny finansów, rachunkowości, podatków, 
zarządzania ryzykiem oraz audytorów systemów 
informatycznych. Poza wieloletnim doświadczeniem 
w realizacji różnorodnych audytów posiadają oni 
praktyczną wiedzę sektorową, umożliwiającą 
dogłębne zrozumienie specyfiki działalności naszych 
Klientów oraz relacji biznesowych łączących ich 
z kontrahentami. Ugruntowana renoma KPMG 
- jako profesjonalnego partnera, skrupulatnie
przestrzegającego swojej niezależności - zwiększa
otwartość na współpracę z nami, a często bywa
wręcz niezbędnym warunkiem umożliwiającym
uzyskanie dostępu do informacji i prowadzenie prac.

Respektujemy relacje biznesowe Klienta

Rozumiemy i doceniamy znaczenie relacji 
biznesowych Klienta. Dlatego w pracach 
prowadzonych u kontrahentów zawsze 
koncentrujemy się na zbieraniu i analizie faktów. 
Dzięki temu pomagamy stronom zidentyfikować 
przyczyny ewentualnych rozbieżności, które mogą 
nie wynikać ze złej woli, lecz braku pełnej wiedzy, 
złej komunikacji lub przyjętej praktyki. Umożliwia 
to lepiej zrozumieć naturę problemu i skupić się 
na znalezieniu rozwiązania prowadzącego do 
kompromisu, bez naruszania dotychczasowej relacji 
pomiędzy partnerami, a nawet ugruntować zaufanie 
i zacieśnić współpracę pomiędzy nimi w przyszłości. 

Stosujemy podejście bazujące na ryzyku 

Proponowane przez nas podejście do realizacji 
projektów jest pragmatyczne; koncentrujemy się 
na kluczowych ryzykach dotyczących rozliczania 
korzyści oraz źródłach ich powstawania. Podejście 
to jest zaprojektowane w celu maksymalizacji 
wartości dla Klienta poprzez koncentrację wysiłków 
na obszarach o najwyższym prawdopodobieństwie 
wykrycia istotnych nieprawidłowości i możliwych do 
odzyskania korzyści utraconych przez Klienta.

Wykorzystujemy zaawansowane metody 
analizy danych

Realizując audyty Zgodności Kontraktowej, zespół 
CCS KPMG wykorzystuje własne metodyki oraz 
specjalistyczne narzędzia służące do analizy 
dużych zbiorów danych (m.in. IDEA, K-Trace, 
K-Monitor), które dają możliwość wykonywania
testów w oparciu o dane transakcyjne pozyskiwane
z systemów informatycznych Klienta i audytowanego
partnera. Pozwala to na przetestowanie pełnych
populacji zdarzeń będących przedmiotem
audytu i dzięki temu formułowanie dogłębnych
i wiarygodnych wniosków, w odróżnieniu od sytuacji,
gdy procedury testowe są ograniczone do weryfikacji
jedynie próbek danych.

Oferujmy kompleksową obsługę

Przy realizacji zleceń dotyczących Zapewniania 
Zgodności Kontraktowej oferujemy naszym Klientom 
kompleksową obsługę obejmującą cały cykl 
projektowy: od analizy ryzyka i wyboru podmiotów 
do weryfikacji, przez realizację audytów i uzgodnienie 
ich wyników z audytowanymi oraz Klientem, aż po 
pomoc w negocjacjach/dyskusjach z kontrahentami 
już po zakończeniu przeglądów. Dodatkowo, 
w trakcie realizacji projektu przeglądamy procesy 
służące rozliczaniu korzyści i oceniamy adekwatność 
mechanizmów kontroli zaimplementowanych 
zarówno po stronie Klienta jak i poszczególnych 
kontrahentów. Nasze obserwacje i rekomendacje 
w tym obszarze pomagają zminimalizować 
ryzyko ponownego pojawiania się niezgodności 
kontraktowych w przyszłości.

Jeżeli Państwa firma korzysta z rozwiązań, które 
przewidują rozliczanie korzyści w zależności od 
spełnienia przez dystrybutorów określonych warunków 
(dotyczących np. rabatów pass-through, akcji 
promocyjnych, zamówień przedstawicielskich), a nie 
macie Państwo całkowitej pewności, co do rzetelności 
rozliczeń z kontrahentami lub wiarygodnych podstaw 
do ich oceny – zapraszamy do kontaktu z nami. 
Z pewnością będziemy mogli pomóc.

Krzysztof Radziwon 
Partner, szef działu 
doradztwa 
biznesowego
T: +48 22 528 11 37 
T: +48 508 047 500 
E: kradziwon@kpmg.pl

Sabina Sampławska 
Dyrektor, 
Doradztwo podatkowe 
Life Science
T: +48 22 528 13 83
T: +48 664 080 180 
E: ssamplawska@kpmg.pl

Kontakt

Zeskanuj kod, aby 
przejść do strony 
kpmg.pl

KPMG Advisory  
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. 
ul. Inflancka 4A 
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: kpmg@kpmg.pl

© 2020 KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską 
spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek 
członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 




