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Zasadniczym celem opracowania jest wyeksponowanie roli i znaczenia
trzech istotnych funkcji rezerw, maj¹cych zasadniczy wp³yw na dzia³anie i rozwój przedsiêbiorstwa. Za najwa¿niejsze wymiary analityczne funkcji rezerw
w dzia³alnoci przedsiêbiorstwa mo¿na uznaæ  jak siê wydaje  takie gospodarowanie rezerwami, które sprzyja:
ograniczaniu ryzyka gospodarczego przedsiêbiorstwa,
kszta³towaniu wyniku finansowego jednostki gospodarczej,
kreowaniu warunków rozwoju przedsiêbiorstwa.
Wydaje siê, i¿ skuteczna i racjonalna realizacja wymienionych funkcji rezerw sprzyja wzrostowi wartoci przedsiêbiorstwa i tworzy obraz przedsiêbiorstwa troskliwie wype³niaj¹cego swoje powinnoci wobec interesariuszy.
Z jednej bowiem strony, wraz ze wzrostem rezerw wzrastaæ mo¿e wiarygodnoæ przedsiêbiorstwa i jego potencja³ adaptacyjny niezbêdny do podejmowania i realizowania decyzji strategicznych, z drugiej za  zmniejszaæ siê
mo¿e zagro¿enie p³yn¹ce z otoczenia i wynikaj¹ce ze s³abych stron dzia³ania
przedsiêbiorstwa.
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1. Rezerwy jako narzêdzie ograniczania ryzyka gospodarczego
przedsiêbiorstwa

Przypisywanie rezerwom powinnoci pe³nienia funkcji ograniczania ryzyka gospodarczego wynika ze zwrócenia uwagi na relacjê ryzyko  rezerwy.
Abstrahuj¹c od analizy pojêcia ryzyka i rezerw, wskazaæ mo¿na, i¿ oba te terminy s¹ kategoriami z³o¿onymi i zarazem wielo- i interdyscyplinarnymi. Miêdzy nimi wystêpuj¹ okrelone zwi¹zki, które mo¿na uj¹æ w postaci stwierdzenia, ¿e skoro ryzyko towarzyszy ka¿demu dzia³aniu cz³owieka i jest nieod³¹cznym elementem ka¿dej dzia³alnoci gospodarczej, w której ma miejsce niepewnoæ oraz wystêpuj¹ odchylenia osi¹gniêtych wielkoci rzeczywistych
efektów od wyników oczekiwanych, przeto przy istniej¹cym stanie wiedzy
i oddzia³ywaniu na wydarzenia przez przedsiêbiorstwo ryzyka i niepewnoci
nie mo¿na wyeliminowaæ1. Mo¿na co najwy¿ej d¹¿yæ do redukowania lub zaZob. np. [Varian 1997, s. 239]. Na problem ten zwraca uwagê te¿ W. Skoczylas, która stwierdza, ¿e:
[Skoczylas, 2002, t. I., s. 207 i n.].
1
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pobiegania negatywnym skutkom ryzyka. Metody tego zapobiegania s¹ ró¿ne.
Jedn¹ z nich mo¿e byæ tworzenie w jednostkach gospodarczych rezerw na
wypadek wyst¹pienia nieprzewidzianych zdarzeñ, które mog³yby uniemo¿liwiæ realizacjê dalekosiê¿nych zamierzeñ, podjêtych przez przedsiêbiorstwo.
Nie nale¿y jednak tworzenia rezerw wi¹zaæ tylko z tym wymiarem zarz¹dzania ryzykiem, który odnosi siê tylko do minimalizacji ryzyka. Cz³owiek i organizacje podejmuj¹ tak¿e wiêksze wyzwania i tym samym wiêksze ryzyko w nadziei otrzymania ponadprzeciêtnych korzyci; a sformu³owanie
mo¿e stanowiæ dobr¹ podstawê do refleksji o motywach
i efektach podejmowania i ograniczania ryzyka.
W literaturze przedmiotu eksponowany jest pogl¹d, i¿ rezerwy pe³ni¹
funkcjê zabezpieczenia przed ryzykiem, które wi¹¿e siê z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej przez przedsiêbiorstwo w ró¿nicuj¹cym i wci¹¿
zmieniaj¹cym siê otoczeniu [Gmytrasiewicz, 1999, s. 910]. Pogl¹d ten wyra¿aj¹ równie¿ B. Haus, A. Jaklik, R. Kamiñski oraz M. Wypych.
B. Haus [2000, s. 100] jest zdania, i¿ tworzenie rezerw jest jednym ze rodków zmniejszaj¹cych ujemne skutki ryzyka wystêpuj¹cego w przedsiêbiorstwie. Jednoczenie podkrela on, i¿ tworzenie rezerw wi¹¿e siê z okrelonym
kosztem, dlatego w praktyce stosowane s¹ czêsto ró¿ne rozwi¹zania organizacyjne, maj¹ce na celu minimalizacjê tworzonych rezerw. Autor zwraca uwagê
na to, i¿ niektóre przedsiêbiorstwa w celu unikniêcia wzrostu kosztów podejmuj¹ ryzyko okrelonej dzia³alnoci bez zabezpieczenia siê przed jego ujemnymi skutkami. Jednak¿e nie jest to  jego zdaniem  dzia³anie racjonalne
[Haus, 2000, s. 100].
R. Kamiñski [2002, s. 17] wyra¿a opiniê, i¿ rezerwy maj¹ na celu zabezpieczenie jednostki przed znanym i przewidywalnym ryzykiem gospodarczym
oraz niepewnoci¹, jakie dotycz¹ przysz³ych warunków funkcjonowania jednostki gospodarczej.
Zdaniem A. Jaklika [1992, s. 31], rezerwy stanowi¹ wyraz samoubezpieczenia siê przedsiêbiorstwa przed ujemnymi skutkami ryzyka gospodarczego.
Podobnego zdania jest równie¿ M. Wypych [1996, s. 125], który stwierdza, i¿
tworzenie rezerw jest zwi¹zane z koniecznoci¹ zabezpieczenia prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorstwa przed ryzykiem. Podobn¹ opiniê
prezentuj¹ M. Gmytrasiewicz, A. Karmañska oraz I. Olchowicz [1996, s. 415],
których zdaniem rezerwy stanowi¹ antidotum na przewidywane przez jednostkê gospodarcz¹ ryzyko przysz³ej dzia³alnoci.
Mo¿na skonstatowaæ, i¿ rezerwy stanowi¹ wyraz ostro¿noci i zapobiegliwoci, jak¹ kieruje siê zarz¹d przedsiêbiorstwa w celu zapewnienia kontynuacji dzia³ania. Zapobiegliwoæ ta jest spowodowana zró¿nicowaniem warunków, w jakich dzia³a przedsiêbiorstwo, oraz ci¹g³ymi zmianami zachodz¹cymi w jego otoczeniu. A zatem nale¿y stwierdziæ, i¿ celem tworzenia rezerw jako narzêdzia ograniczania ryzyka gospodarczego przedsiêbiorstwa
jest zapewnienie przedsiêbiorstwu ci¹g³oci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, nie zamierzaj¹c jej ani zaniechaæ, ani znacznie ograniczyæ. Mo¿na
rzeczywistoæ
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wiêc powiedzieæ, ¿e tworzenie rezerw ma na celu zabezpieczenie siê przed
sytuacj¹ likwidacji czy te¿ upad³oci przedsiêbiorstwa, zaprzestania lub
znacznego nieuzasadnionego ograniczenia jego dzia³alnoci gospodarczej
czy wyprzeda¿y czêci jednostki w postaci poszczególnych filii, sklepów, wydzia³ów czy zak³adów.
Rezerwy mog¹ byæ tworzone i wykorzystywane do wzrostu konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa oraz do wykorzystania okazji wejcia na nowe rynki
zbytu czy te¿ wyjcia z nieatrakcyjnego ekonomicznie rynku. Dla realizacji
tych celów, przedsiêbiorstwa koncentruj¹ swoje si³y i dzia³aj¹ w sposób prowadz¹cy do poprawy efektywnoci ich gospodarowania.
W. Gabrusewicz [1992, s. 161] podkrela, i¿ rozwój przedsiêbiorstwa wymaga nieustannych zmian organizacyjnych, które s¹ odpowiedzi¹ na zmiany
wystêpuj¹ce w otoczeniu, jak i reakcj¹ na nowe cele i zadania przyjmowane
do realizacji w przedsiêbiorstwie. Koniecznoæ dokonywania zmian wymaga
tworzenia i racjonalnego wykorzystania rezerw, niezbêdnych do zapewnienia warunków wyd³u¿enia okresu pozytywnych zmian oraz skracania czasu
zmian negatywnych lub ich ca³kowitego wyeliminowania.
Powy¿sze rozwa¿ania mo¿na podsumowaæ stwierdzeniem P. F. Druckera,
i¿ istnieje potrzeba ci¹g³ego analizowania sytuacji i zmieniania kierunków
i sposobów dzia³ania przedsiêbiorstwa. Wci¹¿ jednak istnieje jeszcze ogromna pokusa, aby  u¿ywaj¹c przenoni sformu³owanej przez niego dla podkrelenia zwi¹zku miêdzy ryzykiem i rezerwami 
[

] ³ataæ wczorajsz¹ odzie¿, zamiast pracowaæ nad zaprojektowaniem modelu dnia

jutrzejszego [Drucker, 1976, s. 40].

Owo projektowanie dnia jutrzejszego, u¿yte w sensie metafory, odzwierciedla potrzebê ustalenia zarówno celów, jak i zasobów oraz sposobów skutecznego i racjonalnego ich realizowania. Wród tych zmiennych realizacji celów
rezerwy uznaæ mo¿na za istotny zasób i zarazem czynnik sukcesu przedsiêbiorstwa.
2. Rezerwy jako narzêdzie kszta³towania wyniku finansowego
jednostki gospodarczej

Wielu autorów podkrela tak¿e, i¿ rezerwy maj¹ istotny wp³yw na kszta³towanie wyniku finansowego jednostki. Taki punkt widzenia prezentuj¹
L. Bednarski oraz J. Gierusz [2001], A. Szmerekieta [1999], J. Chluska [2001]
oraz M. Gmytrasiewicz [2001].
Za definicjê, która najpe³niej przedstawia rezerwy jako narzêdzie kszta³towania wyniku finansowego, mo¿na uznaæ stwierdzenie, i¿ rezerwy s¹ zabezpieczeniem jednostki gospodarczej przed spodziewanymi przysz³ymi obci¹¿eniami, a ich tworzenie jest uzasadnione potrzeb¹ ustalenia najbardziej
wiarygodnego wyniku finansowego za dany okres sprawozdawczy [Bednarski,
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Gierusz, 2001, s. 95]. Warto przytoczyæ równie¿ definicjê A. Szmerekiety [1999,
s. 200], której zdaniem rezerwy stanowi¹ aktywne narzêdzie kszta³tuj¹ce
roczne zamkniêcie ksi¹g i s³u¿¹ce zabezpieczeniu rodków na rozwój przedsiêbiorstwa. Wp³yw wielkoci rezerw na rozwój przedsiêbiorstwa uwidacznia
siê przede wszystkim w kszta³towaniu wiarygodnoci kredytowej jednostki
gospodarczej. Wiarygodnoæ kredytowa wyra¿a siê w trzech podstawowych
aspektach dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, jakimi s¹ zdolnoæ jednostki do
pozyskiwania kapita³ów zewnêtrznych, rentownoæ oraz p³ynnoæ finansowa.
Wiarygodnoæ kredytowa przedsiêbiorstwa przes¹dza o mo¿liwoci dostêpu
jednostki do kredytów, które stanowi¹ podstawê finansowania jej dzia³alnoci. Nale¿y podkreliæ, i¿ tworzenie rezerw wp³ywa istotnie na poziom zysków
podmiotu gospodarczego. Ku takiemu stwierdzeniu sk³ania siê równie¿
J. Chluska [2001, s. 91] podkrelaj¹c, i¿ rezerwy stanowi¹ niezwykle istotny
element kosztów, kszta³tuj¹cych wynik finansowy netto jednostki gospodarczej. Ciekawym stwierdzeniem okrelaj¹cym rezerwy jako narzêdzie kszta³towania wyniku finansowego jednostki gospodarczej jest tak¿e definicja
podana przez M. Gmytrasiewicza [2001, s. 9], który uwa¿a, i¿ rezerwy stanowi¹
nie tylko zabezpieczenie przed spodziewanymi obci¹¿eniami przedsiêbiorstwa, lecz s¹ równie¿ istotnym narzêdziem urealniaj¹cym wyniki finansowe
jednostek gospodarczych. Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ tworzenie rezerw wp³ywa na zmniejszenie wyniku finansowego, prezentowanego w sprawozdaniu
finansowym jednostki, natomiast rozwi¹zanie lub nieutworzenie rezerwy
powoduje zwiêkszenie tego¿ wyniku.
Obliczany w jednostkach gospodarczych wynik finansowy obejmuje okres
jednego roku, co uwa¿ane jest  w ujêciu zgodnym z ustaw¹ o rachunkowoci
 za okres krótki. Je¿eli przedsiêbiorstwo realizuje w swojej polityce bilansowej strategiê ukierunkowan¹ na osi¹ganie krótkookresowych celów, wówczas d¹¿enie do wykazania jak najwy¿szego poziomu wyniku finansowego
mo¿e prowadziæ  jak dowodzi J. Chluska [2001, s. 9293]  do zaniechania
tworzenia rezerw. W przewa¿aj¹cej czêci utworzenie rezerwy powoduje
wzrost kosztów, które w zale¿noci od rodzaju tworzonej rezerwy nale¿¹ do
pozosta³ych kosztów operacyjnych albo kosztów finansowych. Jeli przedsiêbiorstwo takowej rezerwy nie tworzy, wówczas koszty dzia³alnoci operacyjnej i/lub finansowej s¹ mniejsze. Jednak¿e takie dzia³ania s¹ dzia³aniami na
krótk¹ metê, gdy¿ powoduj¹ nie tylko przek³amanie obrazu kondycji finansowej jednostki, lecz przede wszystkim tworz¹ zagro¿enie jej funkcjonowania
na rynku. Praktyki takie mog¹ wyrz¹dziæ szkodê miêdzy innymi kontrahentom podmiotu, w którym by³y stosowane. Zaciemnienie rzeczywistej sytuacji
finansowej podmiotu mo¿e prowadziæ do zawarcia nietrafionego kontraktu,
przynosz¹cego znaczne szkody. Osobami poszkodowanymi mog¹ byæ równie¿
akcjonariusze czy udzia³owcy. W wyniku ujawnienia takich praktyk wartoæ
akcji (udzia³ów) przedsiêbiorstwa zazwyczaj znacznie spada, co oznacza szkody maj¹tkowe wyra¿aj¹ce siê w spadku wartoci portfela inwestycyjnego
w³acicieli.
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Manipulacje ksiêgowe dokonywane w celu wykazania wiêkszego zysku
ani¿eli zysk w rzeczywistoci wygospodarowany przez przedsiêbiorstwo s¹
czêsto uzasadniane przez mened¿erów korzyciami dla firmy i dla jej akcjonariuszy. Wskazuje siê przy tym na korzyci, których ród³em mo¿e byæ m.in.
stabilnoæ wyp³at dywidendy czy stabilnoæ wyp³at premii dla zarz¹du przedsiêbiorstwa. Wiara, ¿e stabilny poziom wyp³at dywidend w d³ugim okresie ma
pozytywny wp³yw na wartoæ akcji firmy, czêsto sprawia, ¿e mened¿erowie
zyskuj¹ akceptacjê akcjonariuszy dla tego typu poczynañ. Mo¿na zatem
stwierdziæ, i¿ sprawozdania finansowe, jak równie¿ inna dokumentacja
przedsiêbiorstw, tworz¹ mo¿liwoæ umiejêtnego po³¹czenia interesów jednostek z wymogami prawnymi i oczekiwaniami akcjonariuszy, urzêdów skarbowych, dostawców czy banków kredytuj¹cych przedsiêbiorstwo. Trzeba najprawdopodobniej pogodziæ siê z tym, i¿ nie ma w pe³ni skutecznych rozwi¹zañ przeciwdzia³aj¹cych manipulacjom ksiêgowym. W tej sytuacji podstawow¹ funkcj¹ standardów i innych regulacji rachunkowoci powinna byæ
gwarancja, ¿e system ten nie wymknie siê spod kontroli i ¿e bêdzie umo¿liwia³ w miarê wczesne identyfikowanie przypadków wiadomego manipulowania wynikiem finansowym. Owa identyfikacja przes³anek i przypadków
manipulowania wynikiem finansowym mo¿e siê opieraæ na analizie dysproporcji miêdzy rosn¹cymi dochodami mened¿erów a s³abn¹c¹ kondycj¹ kierowanych przez nich przedsiêbiorstw. Sygna³em mo¿e byæ te¿ celowo zani¿ana
kwota rezerw lub sytuacja, w której wrêcz nie s¹ tworzone pewne rodzaje rezerw kosztem wykazywania wy¿szego zysku netto, który stanowi podstawê
wyp³at wy¿szych premii dla kierownictwa naczelnego przedsiêbiorstw.
Zwracaj¹c uwagê na miejsce rezerw w wyniku finansowym przedsiêbiorstwa, wskazaæ nale¿y, i¿ maj¹ one miejsce w wyniku:
a) ze sprzeda¿y,
b) z dzia³alnoci operacyjnej,
c) z dzia³alnoci gospodarczej,
d) finansowym brutto, a w konsekwencji tak¿e
e) finansowym netto (zob. rys. 1.).
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Rys. 1.
Miejsce rezerw w systemie wyznaczania wyniku finansowego jednostek gospodarczych

ród³o: opracowanie w³asne.
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W wyniku ze sprzeda¿y znajduj¹ odzwierciedlenie rezerwy o charakterze
biernych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów. S¹ to rezerwy tworzone w wyj¹tkowych okolicznociach, odnosz¹cych siê do rzeczywicie poniesionych
kosztów.
Wynik z dzia³alnoci operacyjnej uwzglêdnia takie sk³adniki, jak wynik ze
sprzeda¿y, pozosta³e przychody operacyjne oraz pozosta³e koszty operacyjne.
Ta czêæ wyniku finansowego zawiera najwiêcej pozycji rezerw. Na tym etapie ujmuje siê rezerwy na przysz³e koszty i straty, które obci¹¿aj¹ pozosta³e
koszty operacyjne.
Wynik z dzia³alnoci gospodarczej obejmuje wynik z dzia³alnoci operacyjnej oraz wynik z operacji finansowych, tj. ró¿nicê miêdzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. W wyniku z dzia³alnoci gospodarczej
znajduje odzwierciedlenie kwota rezerw utworzona na pewne i prawdopodobne koszty oraz straty zwi¹zane z operacjami finansowymi.
Wynik finansowy brutto zawiera  oprócz trzech wy¿ej wymienionych elementów wynikowych  wynik zdarzeñ nadzwyczajnych, stanowi¹cy ró¿nicê
miêdzy zyskami nadzwyczajnymi a kosztami nadzwyczajnymi. Rezerwy tworzone w ciê¿ar strat nadzwyczajnych stanowi¹ zagadnienie dyskusyjne, gdy¿
nowelizacja ustawy o rachunkowoci wyeliminowa³a koniecznoæ tworzenia
rezerw na nale¿noci objête postêpowaniem uk³adowym lub naprawczym,
które by³y tworzone jeszcze do niedawna w ciê¿ar strat nadzwyczajnych.
Wynik finansowy netto ró¿ni siê od wyniku finansowego brutto kwot¹ obowi¹zkowych obci¹¿eñ wyniku finansowego. Za obowi¹zkowe obci¹¿enia
wyniku finansowego uznawane s¹:
 podatek dochodowy od osób prawnych wed³ug deklaracji CIT2 (powiêkszony o rezerwê na odroczony podatek dochodowy),
 zrycza³towany podatek dochodowy, pobrany i odprowadzony w imieniu
podatników otrzymuj¹cych dywidendy przez spó³kê wyp³acaj¹c¹ dywidendy,
 pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku, takie jak wp³aty z zysku dokonywane przez jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwa
pañstwowe. Wp³aty te wynosz¹ 15% zysku pomniejszonego o podatek dochodowy i s¹ dokonywane zaliczkowo za okresy miesiêczne lub kwartalne
zgodnie z wyborem jednostki. Ostateczne rozliczenie wp³at z zysku nastêpuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Obowi¹zek dokonywania wp³at z zysku wynika z ustawy o gospodarce finansowej przedsiêbiorstw pañstwowych2 oraz ustawy o wp³atach z zysku przez
jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa3. W pozosta³ych jednostkach pozycja ta nie wystêpuje.
2 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiêbiorstw pañstwowych,
DzU3 z 1995 r. nr 154, poz. 791.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wp³atach z zysku przez jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa, DzU z 1995 r. nr 154, poz. 792.
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Wybór w³aciwego wariantu ewidencji i rozliczania kosztów ma ogromny
wp³yw na rzetelnoæ ustalania wyniku finansowego Wywiera to równie¿
istotny wp³yw na zgodnoæ ksi¹g rachunkowych z nadrzêdn¹ zasad¹ rachunkowoci, któr¹ jest prawdziwy i rzetelny obraz jednostki. Jednostka gospodarcza dokonuje wyboru sposobu prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów, opieraj¹c siê na nadrzêdnych zasadach rachunkowoci, o czym wiadczy
przyjêta polityka rachunkowoci, której wyrazem jest zak³adowy plan kont.
W zak³adowym planie kont jednostka prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹
dokonuje wyboru jednego sporód trzech sposobów ewidencji i rozliczania
kosztów, do których mo¿na zaliczyæ [Sokalski, 2002, s. 33]:
 ewidencjonowanie kosztów tylko w zespole 4 (wed³ug rodzaju) wraz z kontem 490 lub tylko w zespole 4 bez konta 490 (rozliczenie kosztów),
 prowadzenie ewidencji kosztów na kontach zespo³u 5 (wed³ug miejsc
powstawania),
 ewidencjonowanie kosztów zarówno w zespole 4, jak i 5.
.

3. Rezerwy jako narzêdzie kreowania warunków rozwoju
przedsiêbiorstwa

W literaturze przedmiotu przedstawiany jest niekiedy pogl¹d, i¿ rezerwy
nale¿y uznaæ za istotne narzêdzie kreowania stabilnego rozwoju jednostki
gospodarczej. Pogl¹d ten jest ca³kowicie uzasadniony, choæ wci¹¿ ma³o eksponowany. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ rezerwy winny byæ uto¿samiane nie
tylko z narzêdziem kreowania stabilnego rozwoju jednostki gospodarczej.
Rozwój przebiega bowiem przede wszystkim w warunkach niestabilnych
i przyjmuje postaæ niestabiln¹, skokow¹, zrównowa¿on¹ lub niezrównowa¿on¹ itp.
Wed³ug J. A. Schumpetera [1960, s. 132133] rozwój polega przede wszystkim na wykorzystaniu istniej¹cych zasobów w sposób odmienny, nowatorski,
na wytworzeniu za ich pomoc¹ nowych produktów, niezale¿nie od tego, czy
zasoby rosn¹, czy te¿ nie. Rozwój przejawia siê wiêc w nowej kombinacji
czynników produkcji, której istot¹ jest:
 wytwarzanie nowego produktu lub wprowadzenie na rynek towarów o nowych w³aciwociach,
 pos³u¿enie siê now¹ metod¹ produkcyjn¹,
 wejcie na nowy rynek zbytu,
 pozyskanie nowych róde³ surowców,
 wprowadzenie zmian organizacyjnych.
Rozwój jest procesem ukierunkowanych przemian, przechodzenia do stanów lub form bardziej z³o¿onych, wy¿szych lub pod okrelonym wzglêdem
doskonalszych [
, 1967 r., t. 10, s. 148]. Wzrost z³o¿onoci
i zró¿nicowania przedsiêbiorstwa jest istotnym przejawem jego rozwoju
[Gabrusewicz, 1992, s. 23]. Rozwój przedsiêbiorstwa jest za d³ugotrwa³ym
i ukierunkowanym procesem zmian ilociowych i jakociowych, prowaWielka Encyklopedia
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dz¹cym od form lub stanów prostszych, mniej skomplikowanych do form lub
stanów bardziej z³o¿onych i zró¿nicowanych, zasadniczo przekszta³caj¹cych
strukturê wewnêtrzn¹ przedsiêbiorstwa i sposób jego dzia³ania, a tak¿e jego
po³o¿enie w otoczeniu [Gabrusewicz, 1992, s. 35]. Rozwój znajduje zatem swój
wyraz nie tylko w przeobra¿aniu wnêtrza przedsiêbiorstwa, ale równie¿
w jego interakcjach z otoczeniem.
J. Rokita wyra¿a pogl¹d, i¿ pojêcie rozwoju nale¿y odnosiæ do procesu
przebiegaj¹cego w czasie, w którym kolejne, nastêpuj¹ce po sobie zmiany wystêpuj¹ w sposób uporz¹dkowany i utrzymuj¹ siê wzglêdnie trwale [Fabiañska, Rokita, 1986, s. 11]. Oznacza to, ¿e zmiany te daj¹ siê zaobserwowaæ
w d³u¿szym okresie.
Immanentn¹ cech¹ rozwoju jest jego d³ugofalowoæ. Rozwój nie jest wiêc
zjawiskiem incydentalnym, lecz stanowi proces ukierunkowanych d³ugookresowych przemian, charakteryzuj¹cych siê wzglêdnie trwa³ymi znacz¹cymi przemianami skali, warunków, sposobów dzia³ania przedsiêbiorstwa.
Kryterium, wyró¿niaj¹ce rezerwy jako narzêdzie kreowania warunków
rozwoju przedsiêbiorstwa, ³¹czy siê w sposób bezporedni z uznaniem rezerw
za narzêdzie s³u¿¹ce ograniczaniu ryzyka gospodarczego oraz kszta³towaniu
wyniku finansowego jednostki gospodarczej. Co wiêcej, M. Gmytrasiewicz
[2001, s. 9] wyranie podkrela, i¿ rezerwy stanowi¹ narzêdzie prowadzenia
przezornej polityki finansowej.
Przezornoæ pochodzi od ³aciñskiego s³owa
, oznaczaj¹cego pewnego rodzaju postawê lub zachowanie cechuj¹ce siê przewidywaniem sytuacji niebezpiecznych, zagra¿aj¹cych komu lub czemu, jak równie¿ przewidywaniem przykrych konsekwencji pewnych dzia³añ i usi³owaniem unikniêcia
ich lub zupe³nego wyeliminowania [
, 1987, s. 1279]. Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ przezorna polityka finansowa to rodzaj polityki przedsiêbiorstwa, który ma na celu poszukiwanie takiej kombinacji poziomu ryzyka
i spodziewanych zysków, która umo¿liwi³aby  przy uwzglêdnieniu rezerw 
przetrwanie i rozwój przedsiêbiorstwa w jak najd³u¿szym czasie. Przezornoæ mo¿na zatem odnieæ do zdolnoci przewidywania, ostro¿noci i rozwa¿noci w prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej.
A. Szmerekieta [1999, s. 203] uznaje rezerwy za jeden z instrumentów systemu rachunkowoci, które kszta³tuj¹ zakres finansowania wewnêtrznego
jednostki gospodarczej. Dodaje ona, i¿ rezerwy wp³ywaj¹ na rozwój przedsiêbiorstwa równie¿ przez kszta³towanie jego wiarygodnoci finansowej,
a zw³aszcza rentownoci, p³ynnoci oraz zdolnoci do pozyskiwania kapita³ów zewnêtrznych [Szmerekieta, 1999, s. 205]. Tym samym przedsiêbiorstwa
winny tak zarz¹dzaæ swoimi finansami, by nie utraciæ zdolnoci p³atniczej, co
mog³oby doprowadziæ do postawienia jednostki w stan bankructwa, a nastêpnie upad³oci.
Zdaniem A. Kardasza oraz P. Neumanna [1998, s. 66], wp³yw wielkoci
utworzonych rezerw na rozwój przedsiêbiorstwa wynika z mo¿liwych rozbie¿noci wystêpuj¹cych w czasie miêdzy poniesionym nak³adem a utworzeniem
prudentia
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rezerwy. Gdy rozwi¹zywana rezerwa jest wy¿sza, to ró¿nica zwiêksza pozosta³e przychody operacyjne, a tym samym wynik finansowy jednostki gospodarczej. Tym samym rezerwa posiada bezporedni wp³yw na zysk netto, osi¹gniêty przez przedsiêbiorstwo. Nale¿y podkreliæ, i¿ zysk netto jest jednym z najwa¿niejszych mierników dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorstwa, a sposób jego tworzenia i podzia³u wp³ywa w istotny sposób na przetrwanie i rozwój przedsiêbiorstwa, zwiêkszaj¹c jego wartoæ rynkow¹, oraz na zaspokojenie roszczeñ ró¿nych grup interesu, wystêpuj¹cych w przedsiêbiorstwie.
Zdaniem J. Chluski [2001, s. 91] jednostka gospodarcza w krótkim okresie
mo¿e powstrzymaæ siê od tworzenia rezerw, jednak¿e brak rezerw w d³ugim
horyzoncie czasowym mo¿e spowodowaæ nawet utratê mo¿liwoci kontynuacji dzia³alnoci gospodarczej. Autorka ta uwa¿a, i¿ za niezwykle istotny element zmian polskiego prawa bilansowego nale¿y uznaæ wprowadzenie podzia³u rezerw na rezerwy d³ugo- i krótkookresowe [Chluska, 2002, s. 33]. Podzia³ ten jest wa¿ny z punktu widzenia stosowanej przez przedsiêbiorstwo
polityki rachunkowoci. Podzia³ rezerw na d³ugo- i krótkoterminowe pozwala
odbiorcom sprawozdañ finansowych w sposób jednoznaczny ustaliæ okres,
jaki przedsiêbiorstwo wziê³o pod uwagê, formu³uj¹c i realizuj¹c zasady zabezpieczenia przed ryzykiem prowadzonej przez nie dzia³alnoci gospodarczej. Bez w¹tpienia utworzenie rezerw d³ugookresowych stanowi swoist¹
d³ugookresow¹ asekuracjê, która ma na celu stabilizacjê i rozwój dzia³alnoci przedsiêbiorstwa w przysz³oci.
Podsumowanie

Rezerwy mo¿na uznaæ za narzêdzie, które u³atwia zarz¹dowi jednostki
gospodarczej realizacjê jednej z nadrzêdnych zasad rachunkowoci, jak¹ jest
zasada kontynuacji dzia³ania. Przedsiêbiorstwo, tworz¹c rezerwy, zapewnia
sobie wiêksze szanse przetrwania i rozwoju, ani¿eli jednostka, która takich
rezerw nie tworzy lub tworzy je w zbyt niskiej kwocie albo w okrojonym zakresie. Co wiêcej, tworzenie rezerw wp³ywa nie tylko na rozwój jednostki, ale
przede wszystkim na jej stabilny rozwój, eliminuj¹c lub w du¿ym stopniu
wykluczaj¹c mo¿liwoæ pojawienia siê zdarzeñ, które w znacz¹cym stopniu
mog³yby wp³yn¹æ na powstanie zak³óceñ w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa. Tworzenie rezerw wp³ywa tak¿e na mo¿liwoæ osi¹gniêcia przez przedsiêbiorstwo przewagi konkurencyjnej na rynku wówczas, gdy dysponuje atutami cenionymi przez rynek. W ocenie przewagi konkurencyjnej nale¿y poszukiwaæ zarówno kluczowych czynników sukcesu, jak i stopnia ich opanowania przez konkurentów. Przedsiêbiorstwo musi bowiem analizowaæ zmiany
otoczenia, aby rozpoznawaæ, w jakim kierunku ewoluuj¹ zewnêtrzne i wewnêtrzne czynniki przewagi konkurencyjnej oraz jak siê zmieniaj¹ ich wagi
[Dobiega³a-Korona, Kasiewicz, 1999, s. 38]. Rozpoznanie i ocena tych czynników mo¿e stanowiæ wa¿n¹ podstawê kszta³towania wielkoci, struktury i sposobów tworzenia rezerw przez przedsiêbiorstwo.
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A b s t r a c t

Reserve Function in Enterprise

Reserves occupy an important place and play a big part at the enterprises
financial management system. Problem of reserves also belongs to principle
matter of strategic managementthey expresses through creating the enterprises competitive position.
Reserves fulfill many of various functions in the enterprises. Reserves permit
to avoid the risk accompanying the economic activity of each enterprise; they
create to the firm a chance of effective development and opportunities of protection of owners business.
Many enterprises are interested with the income stability and the survival in
the capital market. The reserves can be then the insurance against the economic threats and risk. Therefore, the reserves are more and more perceived as
a symptom of financial enterprises protection.
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