dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
Katedra Rachunkowości

Poznań, 10 stycznia 2019 r.

RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr Moniki Mazurowskiej
pt. „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia
kontynuacji działalności przedsiębiorstwa”
napisanej na Wydziale Zarządzania, Uniwersytetu Gdańskiego
Promotor: prof. UG dr hab. Barbara Gierusz,
Promotor pomocniczy: dr Ewa Wycinka

1. Podstawy prawne, cel i zakres recenzji
Niniejsza recenzja została opracowana w odpowiedzi na pismo Dziekana Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Mirosława Szredera z dnia 19 listopada
2018 r. informujące o powierzeniu mi funkcji recenzenta rozprawy doktorskiej p. mgr Moniki
Mazurowskiej pt. „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności
przedsiębiorstwa”.
Celem niniejszej recenzji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy ww. rozprawa
spełnia wymogi zapisane w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.
595 z późn. zm.)
Recenzja rozprawy doktorskiej sprowadza się do oceny jej podstawowych aspektów, tj.:
 problemu badawczego oraz tematu rozprawy,
 celu głównego, celów cząstkowych oraz hipotez badawczych,
 struktury i zawartości merytorycznej rozprawy,
 osiągniętych w pracy rezultatów badawczych,
 strony formalnej pracy,
oraz sformułowania końcowej oceny pracy.
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2. Ocena problemu badawczego oraz tematu rozprawy
Podmiotom gospodarczym działającym na rynku nieustannie towarzyszy niepewność i
ryzyko, zatem zasadne jest stosowanie skutecznych instrumentów zabezpieczania się i
niwelowania skutków ryzyka. Jednym z istotnych narzędzi zarządzania ryzykiem są rezerwy
bilansowe. Rezerwy są kategorią, która obok łagodzenia skutków ryzyka gospodarczego,
urealnia wynik finansowy jednostki.

Rezerwy bilansowe są również jednym z

najskuteczniejszych, obok wyceny bilansowej, instrumentem polityki bilansowej. Rezerwy
jako kategoria bilansowa mają wpływ nie tylko na wynik finansowy ale również na sytuację
finansową jednostki.
Powyższe przesłanki powodują, że rezerwy są postrzegane jako istotna kategoria systemu
rachunkowości, sprzyjająca „postrzeganiu firmy jako stabilnej, bezpiecznej i wiarygodnej” (s.
5).
Rezerwy bilansowe są przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i
praktyków rachunkowości oraz znalazły odzwierciedlenie w krajowych i międzynarodowych
regulacjach rachunkowości. Prezentowane w literaturze wyniki badań odnoszące się do
rezerw bilansowych w dużej mierze sprowadzają się do oceny związku pomiędzy poziomem
tworzonych rezerw a płynnością i wypłacalnością podmiotów gospodarczych. Natomiast
podstawowym, długookresowym celem większości podmiotów gospodarczych jest osiąganie
zysku oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa. Zatem podjęcie próby „oceny przydatności
rezerw do zapewnienia kontynuacji działalności przez pryzmat innych – niż dotychczas
stosowane – wskaźników i z wykorzystaniem metod, które mogą być źródłem nowych
informacji o roli rezerw bilansowych w budowaniu kondycji finansowej jednostek” oceniam
jako w pełni zasadne, nowatorskie i ambitne.
Uważam, że problem rezerw bilansowych traktowanych jako instrument służący
zapewnieniu kontynuacji działalności jest istotny dla nauki rachunkowości, gdyż wypełnia
lukę dot. wykorzystania rezerw bilansowych w procesie zarządzania ryzykiem, w tym
ryzykiem utraty zdolności do kontynuacji działalności gospodarczej. Można zatem uznać
zarówno problem badawczy, jak i tytuł rozprawy doktorskiej za aktualny, ważny i w pełni
uzasadniony.
3. Cel główny, cele cząstkowe i hipotezy badawcze
Głównym celem rozprawy zadeklarowanym przez Autorkę jest „Wskazanie potencjału
rezerw bilansowych w zapewnianiu kontynuacji działalności przedsiębiorstwa na bazie
systemu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa” (s.6).
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Ponadto Doktorantka sformułowała cztery cele pomocnicze:
 wskazanie miejsca rezerw bilansowych we wzorcowych metodach postępowania wobec
ryzyka,
 porównanie zasad ujmowania, wyceny i prezentacji rezerw bilansowych w świetle prawa
bilansowego obowiązującego w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej oraz regulacji międzynarodowych,
 sprawdzenie, czy przyjęta przez przedsiębiorstwa struktura rezerw bilansowych wpływa
na zdolność podejmowania ryzyka,
 powiązanie ujmowania, wyceny i prezentacji rezerw bilansowych z procesem zarządzania
ryzykiem oraz przyjętą strategią finansową.
Oceniając cel główny i cele cząstkowe należy wskazać na ich poprawne sformułowanie
zarówno od strony metodycznej, jak i merytorycznej. Pragnę jednak zauważyć, że cel główny
został sformułowany zbyt „skromnie” w stosunku do podjętych rozważań i uzyskanych
osiągnięć.
Autorka sformułowała tezę badawczą rozprawy, zgodnie z którą „Wpisanie rezerw
bilansowych w system zarządzania ryzykiem jest warunkiem ich właściwego wykorzystania
w zapewnianiu kontynuacji działalności przedsiębiorstwa” (s.6).
Tezę główną wspierają następujące cztery tezy pomocnicze:
1. Umiejscowienie rezerw bilansowych we wzorcowych metodach postępowania wobec
ryzyka wytycza kierunki ich zastosowania jako narzędzia zapewnienia kontynuacji
działalności przedsiębiorstwa.
2. Występują różnice w zasadach ujmowania, wyceny i prezentacji rezerw bilansowych w
polskim,

niemieckim,

północnoamerykańskim

oraz

międzynarodowym

prawie

bilansowym. Różnice te determinują rolę rezerw w zapewnieniu kontynuacji działalności
przedsiębiorstwa.
3. Przyjęta przez przedsiębiorstwa struktura rezerw bilansowych ma wpływ na zdolność
podejmowania ryzyka.
4. Powiązanie wymogów prawa bilansowego z procesem zarządzania ryzykiem oraz przyjętą
strategią finansową umożliwia wykorzystanie rezerw bilansowych jako narzędzia
zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa.
W mojej ocenie w pracach z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny finanse
należy przyjmować hipotezy badawcze. Zatem w miejsce tez badawczych powinny zostać
sformułowane hipotezy badawcze (główna i pomocnicze), które podlegałyby weryfikacji w
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ramach badań empirycznych. Teza jest stwierdzeniem, które się udowadniana na podstawie
literatury bądź eksperymentu, co jest charakterystyczne dla nauk ścisłych.
4. Ocena struktury i zawartości merytorycznej rozprawy
Recenzowana praca, zgodnie ze swoim tytułem, została poświęcona rezerwom
bilansowym rozpatrywanym jako narzędzie zapewnienia przedsiębiorstwu możliwości
kontynuowania działalności gospodarczej. Jak sama Autorka stwierdza „w pracy podjęto
próbę oceny przydatności rezerw do zapewnienia kontynuacji działalności przez pryzmat
innych – niż dotychczas stosowane – wskaźników i z wykorzystaniem metod, które mogą być
źródłem nowych informacji o roli rezerw bilansowych w budowaniu kondycji finansowej
jednostek” (s.6). Tak postawione zadanie zostało zrealizowane poprzez szeroko zakrojone i
pogłębione studia literaturowe, które pozwoliły na sformułowanie koncepcji rozprawy oraz
określenie zakresu i metod podjętych badań empirycznych.
Układ i strukturę rozprawy oceniam pozytywnie. Zachowana została logiczna kolejność
prowadzonych rozważań. Treść pracy została podzielona na cztery rozdziały, z których dwa
pierwsze stanowią teoretyczne rozważania, natomiast trzeci odnosi się do przeprowadzonych
przez Doktorantkę badań empirycznych, ostatni zaś stanowi rekomendacje Autorki w zakresie
wykorzystania rezerw bilansowych jako narzędzia zapewnienia kontynuacji działalności
przedsiębiorstwa.
Rozdział pierwszy pt. „Zarządzanie ryzykiem utraty zdolności do kontynuacji
działalności – koncepcje i wzorcowe rozwiązania” (48 stron) zawiera rozważania
przeprowadzone na podstawie licznych pozycji literaturowych oraz regulacji prawnych i
dotyczące: założenia kontynuacji działalności; istoty i rodzajów ryzyka oraz miejsca rezerw
bilansowych we wzorcowych metodach postępowania wobec ryzyka.
W pierwszej kolejności rozważania poświęcono kontynuacji działalności. Doktorantka
dokonuje analizy regulacji prawnych zarówno krajowych (Ustawa o rachunkowości, Kodeks
spółek handlowych, Krajowy Standard Rewizji Finansowej), jak i zagranicznych (Kodeks
spółek handlowych w Niemczech, US GAAP) oraz międzynarodowych (MSSF, MSB).
Jednak zasadniczym problemem badawczym tego rozdziału jest ryzyko oraz proces
zarządzania

ryzykiem.

W

szczególności

rozważania

Autorki

dotyczą

problemów

definicyjnych terminu „ryzyko”. Doktorantka stwierdza, że „zauważalny jest problem z
jednoznacznym zdefiniowaniem ryzyka” (s.25), i przyjmuje na potrzeby recenzowanej pracy
definicję ryzyka jako „prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń w prowadzonej
działalności” (s. 25). Ponadto dokonuje systematyzacji ryzyka według podstawowych
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atrybutów ryzyka tj. źródło, parametry oraz skutki realizacji. Wysoko oceniam tę część pracy,
bowiem stanowi ona solidne podłoże teoretyczne do dalszych rozważań. Jedyna uwaga
dotyczy treści umiejscowionej na s. 29 dotyczącej przyczyn braku możliwości kontynuacji
działalności przez przedsiębiorstwa (wyniki badań przeprowadzonych przez B. Micherdę i A.
Hołdę). W mojej opinii treść ta burzy logikę wywodu i nie powinna znaleźć się w tym
miejscu.
Na szczególną uwagę zasługują rozważania końcowe odnoszące się do działań
przedsiębiorstwa w przypadku ryzyka specyficznego i systematycznego w kontekście utraty
zdolności do kontynuowania działalności. Dodatkowo treść została zilustrowana rysunkami,
które w sposób przystępny wyjaśniają trudne zagadnienia.
Ostatni

podrozdział

zatytułowany „Miejsce

rezerw

bilansowych

we

wzorcowych

rozwiązaniach zarządzania ryzykiem utraty zdolności do kontynuowania działalności”
porusza głównie kwestie zarządzania ryzykiem i został poświęcony omówieniu etapów
procesu zarządzania ryzykiem. W mojej ocenie treść tego podrozdziału nie do końca jest
zgodna z tytułem, ponieważ:
1) w podrozdziale liczącym 24 strony, na temat rezerw jest krótka wzmianka przy
omawianiu piątego etapu procesu zarządzania ryzykiem tj. postępowanie wobec
ryzyka,
2) wyjaśnienie istoty rezerw następuje dopiero w rozdziale 2.
Zatem tytuł podrozdziału 1.3. powinien dotyczyć tylko i wyłącznie zarządzania ryzykiem.
Ponadto, na s. 37 Autorka wyjaśnia istotę ryzyka nieodłącznego i rezydualnego, a temu
zagadnieniu, tj. istocie i klasyfikacji rezerw został poświęcony wcześniejszy podrozdział.
Wysunięte przeze mnie uwagi nie umniejszają jednak wartości poznawczej rozdziału,
bowiem rozważania w nim zawarte uważam za ważne i stanowiące podstawę do dalszych
badań. Doktorantka umiejętnie przedstawia zagadnienia, trafnie przywołując bogatą literaturę
przedmiotu oraz odpowiednie regulacje prawne.
Rozdział drugi pt. Rezerwy w świetle polskiego, niemieckiego, amerykańskiego i
międzynarodowego prawa bilansowego” (33 strony) w całości został poświęcony
przedmiotowi pracy jakim są rezerwy bilansowe. Autorka w pierwszej kolejności wyjaśnia
istotę rezerw bilansowych oraz dokonuje ich klasyfikacji. Bardzo wysoko oceniam
zaprezentowane w tabeli 2.1. rodzaje rezerw sklasyfikowane według różnych (13) kryteriów.
Zabrakło mi jednak wyraźnego wskazania definicji rezerw jakie Autorka przyjęła na potrzeby
niniejszej pracy bądź propozycji Autorskiej. Zatem poproszę Aby Doktorantka wyjaśniła co
rozumie pod pojęciem „rezerwy”, „rezerwy finansowe” oraz „rezerwy bilansowe”. Ponadto w
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związku ze stwierdzeniem na s. 60 „Przedstawiona na rysunku 2.1 tak obszerna klasyfikacja
nie uwzględnia jednak ogółu tytułów, kwalifikowanych jako rezerwy. Nie ujmuje bowiem
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów”, proszę o przedstawienie swojego
stanowiska dotyczącego traktowania (lub nie) biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
jako rezerwy.
Bardzo pozytywnie oceniam rozważania odnoszące się do zasad ujmowania i wyceny
rezerw, które Doktorantka przeprowadziła na podstawie regulacji polskiego prawa
bilansowego, niemieckiego kodeksu handlowego, rozwiązań przyjętych w MSSF oraz US
GAAP. Treść zawarta w tej części pracy stanowiła podstawę do dalszych rozważań na temat
możliwości wykorzystania informacji o rezerwach do oceny ryzyka oraz sytuacji majątkowej
i finansowej przedsiębiorstwa. W mojej opinii istotne rozważania odnoszą się do zasad
ujmowania i wyceny rezerw, gdzie Doktorantka dokonała charakterystyki tych zasad według
polskiego prawa bilansowego na tle unormowań MSSF, US GAAP oraz Niemieckiego
Kodeksu Handlowego. W tym miejscu nasuwa się pytanie dotyczące podobieństwa i różnic w
wycenie rezerw zgodnie z zasadami przyjętymi w polskim prawie bilansowym oraz
rozwiązaniami MSSF i US GAAP.
Jako szczególne osiągnięcie uznaję wskazanie możliwości zastosowania rezerw jako
kategorii prawa bilansowego w zapewnianiu kontynuacji działalności, co zostało
zaprezentowano w sposób syntetyczny w tabeli 2.7. Autorka całość rozważań opatrzyła
właściwym komentarzem i trafnym wnioskiem. Na s. 90 pojawia się jednak stwierdzenie, że
„Ujmowane w księgach rachunkowych rezerwy bilansowe są nie tylko źródłem informacji o
ryzyku, podjętych zobowiązaniach i poziomie stabilności, ale umożliwiają także fizyczną
kumulację środków pieniężnych. Dzięki temu jednostki mają możliwość zabezpieczyć
swoją przyszłą sytuację finansową i wspierać dalszy rozwój działalności”. Proszę o
wyjaśnienie, biorąc pod uwagę stosowaną w rachunkowości zasadę memoriałową, co
Doktorantka rozumie pod pojęciem „fizycznej kumulacji środków pieniężnych” w kontekście
ujmowania rezerw w księgach rachunkowych podmiotów gospodarczych.
Podsumowując część teoretyczną pracy pragnę stwierdzić, że jest ona prawidłowo
osadzona w literaturze przedmiotu oraz właściwie zaprezentowana merytorycznie. Treść
recenzowanych

rozdziałów

świadczy

o

rozległej

wiedzy

Doktorantki

na

temat

prezentowanych zagadnień. Autorka nie ogranicza się tylko do publikacji polskich autorów i
polskich regulacji prawnych, ale również przywołuje poglądy autorów zagranicznych i
prezentuje rozwiązania prawne przyjęte w Niemczech oraz w regulacjach międzynarodowych
(MSSF).
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Rozdział trzeci pt. „Struktura rezerw w bilansie przedsiębiorstwa i jej wpływ na zdolność
podejmowania ryzyka na przykładzie badanych spółek” (41 stron) stanowi udaną próbę oceny
możliwości wykorzystania rezerw bilansowych jako elementu strategii finansowej, służącej
zapewnieniu kontynuacji działalności. Autorka w sposób bardzo czytelny zaprezentowała
dobór próby badawczej (380 spółek), zakres czasowy badania (okres 2007 – 2014) a także
omówiła cele, etapy oraz metody badania.
Wnioski z badania empirycznego stanowią niewątpliwie istotny wkład Doktorantki w
badania naukowe z zakresu rezerw bilansowych, ich struktury w bilansie i jej wpływu na
zdolność podejmowania ryzyka. Badania dotyczyły rentowności kapitału własnego oraz
wartości rynkowej badanych spółek w powiązaniu z udziałem rezerw bilansowych w sumie
pasywów. Przeprowadzone badania i prezentację wyników oceniam bardzo wysoko.
Dowodzą one samodzielności naukowej i są przykładem dobrego warsztatu badawczego
Doktorantki. W szczególności na podkreślenie zasługuje fakt opracowania charakterystyk
reprezentantów grup spółek wyodrębnionych ze względu na:
 zmianę rentowności kapitału własnego,
 zmianę wartości rynkowej,
 strukturę kapitału własnego i rezerw bilansowych.
Przeprowadzone przez Doktorantkę badania dowiodły zasadności traktowania rezerw jako
elementu strategii finansowej, służącej zapewnieniu kontynuacji działania przedsiębiorstw
poprzez podejmowanie ryzyka.
Ostatni, czwarty rozdział pt. Rekomendacje w zakresie wykorzystania rezerw
bilansowych jako narzędzia zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa” (28
stron) zawiera – jak sam tytuł wskazuje – rekomendacje Autorki w zakresie wykorzystania
rezerw bilansowych jako narzędzia zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. W
pierwszej kolejności doktorantka omówiła korzyści jakie odnosi podmiot gospodarczy w
zapewnianiu zdolności do kontynuacji działalności ujmując rezerwy bilansowe. W tym
miejscu nasuwa się pytanie: czy Doktorantka – obok niewątpliwych korzyści - dostrzega
mankamenty wynikające z obowiązku tworzenia rezerw bilansowych ?
Autorka podsumowując przeprowadzone studia literaturowe oraz badania empiryczne
zauważa „możliwość szerszego wykorzystania rezerw w zapewnianiu kontynuacji
działalności przedsiębiorstwa”.
Wysoko oceniam zaproponowaną przez Doktorantkę ideę integracji prawa bilansowego,
systemu zarządzania ryzykiem oraz strategii finansowej w zakresie wykorzystania rezerw
bilansowych jako narzędzia zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa.
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Połączenie wskazanych obszarów pozwoli przedsiębiorstwu na osiągnięcie „efektu synergii”
(s. 160) oraz przyczyni się do „wzrostu znaczenia rezerw bilansowych” (s.160).
Zaprezentowane kierunki wykorzystania rezerw bilansowych dla zapewnienia kontynuacji
działalności przedsiębiorstwa to niewątpliwie wkład Autorki w rozwój nauk ekonomicznych.
Podsumowując pragnę stwierdzić, że struktura pracy jest prawidłowa a kolejność
prowadzonych rozważań logiczna. Zarówno prowadzony logiczny wywód, jak i zastosowane
metody badawcze pozwoliły na realizację określonego we wstępie celu głównego i celów
cząstkowych.
Podsumowania całości prowadzonych rozważań zawarto w Zakończeniu, w którym
dokonano – w sposób syntetyczny – przeglądu otrzymanych wyników. Autorka wskazała, iż
zrealizowała cel główny oraz cele pomocnicze a także zostały potwierdzone sformułowane
we wstępie teza główna i tezy pomocnicze rozprawy.

5. Rezultaty badawcze
Do najważniejszych osiągnięć Autorki zaliczam:


prezentację wyników dotychczasowych badań oraz dorobku naukowego w zakresie
ryzyka, procesu zarządzania ryzykiem oraz rezerw bilansowych ,



przeprowadzenie

analizy

regulacji

prawnych

(polskich

i

międzynarodowych)

odnoszących się do ujawniania i wyceny rezerw bilansowych,


przeprowadzenie badań empirycznych dotyczących struktury rezerw w bilansie
przedsiębiorstwa i jej wpływu na zdolność podejmowania ryzyka,



opracowanie autorskiej idei integracji prawa bilansowego, systemu zarządzania ryzykiem
oraz strategii finansowej służącej ograniczeniu ryzyka utraty zdolności do kontynuowania
działalności przez podmiot gospodarczy.

6. Strona formalna pracy
Recenzowana rozprawa liczy 201 stron. Zasadniczą cześć pracy stanowią cztery
rozdziały, które zostały poprzedzone wstępem i podsumowane w zakończeniu. Dopełnieniem
całości jest bibliografia [obejmująca krajowe i zagraniczne pozycje literaturowe, akty prawne
– łącznie 217 pozycji (w tym 68 pozycji anglojęzycznych i 3 niemieckojęzyczne) oraz źródła
internetowe – 20 pozycji], spis zamieszczonych w pracy tabel (33) oraz rysunków (29)
stanowiących w większości autorskie opracowanie Doktorantki, przygotowanymi na
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podstawie studiów literaturowych a także prezentujące wyniki przeprowadzonych badań
empirycznych. Praca zawiera także 2 załączniki.
Liczebność oraz dobór i wykorzystanie źródeł oceniam pozytywnie.
Praca została przygotowana starannie pod względem edytorskim. Zarówno stronę
językową, szatę graficzną, jak i redakcję oceniam jako prawidłowe.
Jedyna uwaga o charakterze redakcyjnym dotyczy przypisów, w których Autorka obok
nazwiska autora podaje także inicjał imienia. Natomiast w treści przywołując autora podaje
nazwisko i inicjał imienia (w języku polskim w pierwszej kolejności powinien być inicjał
imienia a następnie nazwisko).
7. Końcowa ocena rozprawy
Podsumowując stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Moniki Mazurowskiej pt.
„Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa”
stanowi oryginalne rozwiązanie ważnego i aktualnego problemu naukowego. Recenzowana
praca świadczy o:
1. dużym zasobie wiedzy Autorki na temat rezerw bilansowych i ich wykorzystaniu w
procesie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa,
2. umiejętnościach Doktorantki do prowadzenia badań naukowych.
W związku z powyższym stwierdzam, że przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska
mgr Moniki Mazurowskiej pt. „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji
działalności przedsiębiorstwa” spełnia wymogi ustawowe i rekomenduję ją Radzie Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o dopuszczenie jej do publicznej obrony w dziedzinie
nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse.
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