
Umowy dealerskie 
w branży motoryzacyjnej 

Importerzy w branży motoryzacyjnej ponoszą 
ogromne koszty wspierania sprzedaży 
realizowanej przez sieć dealerską. Środki te 
są często wypłacane w formie bonusów za 
osiągnięcie określonych celów ilościowych 
i jakościowych. Rozliczenia z tego tytułu 
odbywają się zwykle w oparciu o dane 
dostarczane przez dealerów, a importerzy 
mają ograniczone możliwości weryfikacji 

wiarygodności raportowanych danych. 
W tym zakresie pomocna jest usługa 
niezależnego audytora, polegająca na 
wykonaniu określonych procedur kontrolnych 
i wydaniu raportu. Opracowany dokument 
zwiększy wiarygodność i prawidłowość 
rozliczenia i pozwoli zweryfikować, czy 
dealerzy prawidłowo wywiązują się ze swoich 
zobowiązań.

weryfikacja informacji stanowiących podstawę do rozliczeń z importerem;

ocena procesu tworzenia i przekazywania raportów służących rozliczeniom oraz 
kontroli w tym procesie po stronie dealera;

wskazanie potencjalnych nieprawidłowości;

ocena kontroli rozliczeń po stronie importera.

Programy wspierania sprzedaży w sieci dealerskiej 
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Korzyści

Do kogo skierowana jest usługa?

Importerzy samochodów i innych pojazdów mechanicznych, którzy realizują sprzedaż poprzez rozbudowaną sieć dealerską.

W czym jeszcze może pomóc KPMG?

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

• Doradztwo finansowe – w opracowaniu optymalnych modeli współpracy z dealerami.

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

• Zarządzanie ryzykiem nadużyć – w przypadku podejrzenia nadużyć.

Identyfikacja nienależnie 
uzyskanych korzyści przez 

sieci dealerskie.

Uzyskanie wiarygodnych 
informacji dotyczących 

sprzedaży oraz 
odnośnie prawidłowości 

wykorzystywania środków 
poniesionych na wsparcie 

sprzedaży.

Wdrożenie procedury 
niezależnej weryfikacji, 
często działa „mobilizująco” 
na kontrahentów.

Poprawa kontroli procesu 
rozliczeń po stronie 
importera i dealera.

Korzyści 
finansowe

Prewencja

Wiedza

Poprawa 
kontroli
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