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Wstêp
W spo³eczeñstwie informacyjnym rzetelna, prawid³owa i u¿yteczna
informacja jest kluczem do sukcesu i rozwoju. O okreœlaniu nale¿ytej jakoœci i zakresu ujawnianych danych o przedsiêbiorstwach nie decyduje
tylko potrzeba poinformowania otoczenia o sytuacji i poczynaniach jednostki, ale tak¿e wywieranie odpowiedniego wra¿enia i budowania
odpowiedniego wizerunku przedsiêbiorstwa. Mimo ¿e ró¿ne strategie
marketingowe oraz dzia³ania z obszaru public relations s¹ oczywistym
elementem procesów zarz¹dzania organizacj¹ i budowania relacji z otoczeniem, jednak gdy wystêpuj¹ w obszarze sprawozdawczoœci finansowej budz¹ pewne w¹tpliwoœci.
Celem tego artyku³u jest przedstawienie zarz¹dzania wra¿eniem
(impression management) w ramach rachunkowoœci oraz ocena tego zjawiska z punktu widzenia rzetelnoœci raportowania informacji finansowych.
Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza pojêæ oraz metoda
analizy i konstrukcji logicznej.

1. Istota zarz¹dzania wra¿eniem
Wra¿enie to stan psychiczny, reakcja psychiczna wywo³ana jakimœ
bodŸcem. Zbiór wra¿eñ i przekonañ o danym obiekcie tworzy jego wizerunek [S³ownik jêzyka polskiego, 2015]. Wizerunek jest to zatem sposób,
w jaki jakaœ osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana, a tak¿e obraz, który rodzi siê w umyœle danej osoby czy grupy osób na podstawie
przyswajanych, przetwarzanych i zapamiêtywanych informacji.
Zarz¹dzanie wra¿eniem w literaturze psychologicznej i socjologicznej definiowane jest jako proces, w którym jednostki próbuj¹ kontrolowaæ
wra¿enie, jakie inni formu³uj¹ na ich temat. Poniewa¿ wra¿enia, jakie osoby wywieraj¹ na innych, skutkuj¹ tym, jak inni postrzegaj¹, oceniaj¹
i traktuj¹ te osoby, a tak¿e jak one same postrzegaj¹ siebie, ludzie zachowuj¹ siê czasem w sposób, który wykreowuje pewne wra¿enia w oczach
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innych [Leary, Kowalski, 1990, s. 34]. Zarz¹dzanie wra¿eniem skupia siê
zatem na zachowaniach, które mog¹ wykreowaæ i podtrzymaæ po¿¹dany
wizerunek w oczach innych [Schneider, 1981, s. 6].
Wiêkszoœæ autorów z dziedziny psychologii i socjologii uto¿samia
termin „zarz¹dzanie wra¿eniem” z terminem „autoprezentacja”, jednak
niektórzy próbuj¹ te dwa terminy oddzieliæ od siebie. Wskazuje siê przy
tym, ¿e termin „zarz¹dzanie wra¿eniem” jest szerszy ni¿ „autoprezentacja”, gdy¿ mo¿na zarz¹dzaæ nie tylko obrazem siebie, ale te¿ organizacji,
miast, innych ludzi, produktów, marek [Schlenker, 1980; Schneider, 1981].
Zarz¹dzanie wra¿eniem i budowanie wizerunku w przypadku organizacji nie opiera siê tylko na budowaniu wizualnego obrazu firmy (takiego jak logo, grafika, liternictwo, kolory), klimatu organizacyjnego i relacji z klientem, czy te¿ na produkowaniu odpowiedniej treœci i formy
informacji prasowych o jednostce. Dope³nieniem budowania spójnego
pozytywnego wra¿enia na temat organizacji jest równie¿ zakres i zawartoœæ raportów generowanych przez system rachunkowoœci, które bêd¹
stanowiæ finansow¹ wizytówkê organizacji oraz sposobu jej zarz¹dzania.
Skutkiem aktywnego budowania finansowego wizerunku przedsiêbiorstwa jest przede wszystkim dowartoœciowanie jednostki i jej kierownictwa przez inwestorów.
W zarz¹dzaniu wra¿eniem dotycz¹cym organizacji mened¿erowie
mog¹ próbowaæ regulowaæ i kontrolowaæ produkowane informacje czy to
dla pracowników, czy dla odbiorców zewnêtrznych, tak aby stworzyæ jak
najbardziej korzystny obraz przedsiêbiorstwa, jego dzia³añ i celów. Motywy zarz¹dzania obrazem przedsiêbiorstwa mog¹ byæ nastêpuj¹ce [Rahman, 2012, s. 2–4; Leary, Kowalski, 1990, s. 36–38]:
– maksymalizowanie przez mened¿erów spodziewanych zysków lub
minimalizowanie strat,
– próba dostosowania siê do obrazu, jakiego oczekuj¹ interesariusze
jednostki,
– naprawianie nadszarpniêtego wizerunku osobistego osoby zarz¹dzaj¹cej lub ca³ej organizacji.
W ramach zarz¹dzania wra¿eniem mened¿erowie mog¹ wykazywaæ
dwa rodzaje zachowañ, a mianowicie ukrywanie faktów lub przypisywanie sobie okreœlonych zas³ug. W pierwszym przypadku stosowane
jest zarówno zatajanie negatywnych informacji, jak i uwypuklanie pozytywnych. W drugim rodzaju zachowañ mened¿erowie przypisuj¹ sobie
wiêksz¹ ni¿ rzeczywista zas³ugê za sukcesy organizacji przy jednoczes-
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nym pomniejszaniu swojej odpowiedzialnoœci za jej pora¿ki [Merkl-Davies, Brennan, 2007].
Zarz¹dzanie wra¿eniem mo¿na zatem potraktowaæ jako jedn¹ z manifestacji problemu agencji. W klasycznym modelu teorii agencji relacje
miêdzy ró¿nymi stronami w organizacji s¹ pe³ne sprzecznych ze sob¹
interesów. Kierownictwo jednostki powinno opieraæ swoje decyzje na jak
najlepszym interesie w³aœcicieli kapita³u. Jednak mo¿e ono podejmowaæ
dzia³ania, tak aby zmaksymalizowaæ swoj¹ w³asn¹ u¿ytecznoœæ. Poniewa¿ agenci (kierownictwo) posiadaj¹ dostêp do szczegó³owych informacji na temat jednostki, s¹ lepiej poinformowani o prawdziwych wynikach
w stosunku do pryncypa³ów (w³aœcicieli). Ta asymetria w dostêpie do informacji skutkuje negatywn¹ selekcj¹ i ryzykiem nadu¿yæ [Osma, Guillamon-Saorin, 2009; Fama, Jensen, 1983].

2. Zarz¹dzanie wra¿eniem w rachunkowoœci
L. Michalczyk [2013, s. 94] definiuje zarz¹dzanie wra¿eniem w rachunkowoœci jako dzia³ania organizacji s³u¿¹ce wywo³aniu okreœlonych
wra¿eñ dotycz¹cych sprawozdania finansowego, podlegaj¹cego modyfikacjom zgodnie z koncepcj¹ tzw. in¿ynierii rachunkowoœci (daj¹cej mo¿liwoœæ wyboru w zakresie zastosowania ró¿nych wariantów rozliczeñ). Celem zarz¹dzania wizerunkiem jednostki w raportach i sprawozdaniach
finansowych, tak jak w przypadku zarz¹dzania wra¿eniem w ogóle, nie
jest obiektywna prezentacja informacji, lecz wp³yw na odbiorcê sprawozdañ. Zarz¹dzanie prezentacj¹ danych finansowych ma s³u¿yæ sk³onieniu
interesariuszy przedsiêbiorstwa do podjêcia przez nich korzystnych dla
tego¿ przedsiêbiorstwa dzia³añ lub zaniechania dzia³añ potencjalnie przynosz¹cych przedsiêbiorstwu szkodê. Podobn¹ definicjê podaje D. Neu
[1991, s. 296], który stwierdza, ¿e impression management to próby zarz¹dzania interpretacj¹ danych zawartych w raportach finansowych. Takie próby maj¹ miejsce wówczas, gdy zarz¹d selekcjonuje informacje,
które chce ujawniæ, i prezentuje je w sposób, który zaburza percepcje czytelników sprawozdañ, poprzez prezentowanie wiêkszych osi¹gniêæ organizacji ni¿ rzeczywiste.
Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e zarz¹dzanie wizerunkiem dotyczy koñcowego etapu przetwarzania danych w systemie rachunkowoœci. Nie ma
ono wiêc wp³ywu ani na sposób zaprojektowania systemu rachunkowoœci w jednostce, ani na przyjête i stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz kalkulowania wyniku finansowego. Odnosi siê ono jedynie
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do manipulowania prezentowanymi przez zarz¹d informacjami. Zarz¹dzanie wizerunkiem nastêpuje zatem na etapie przechodzenia od danych
wynikaj¹cych z zestawienia obrotów i sald oraz „surowego” sprawozdania finansowego do pe³nego i upiêkszonego raportu rocznego.
Najbardziej popularne metody wykorzystywane w zarz¹dzaniu
wra¿eniem w rachunkowoœci to [Jones, 2011, s. 97–111]:
– odpowiednia konstrukcja wykresów,
– narracje,
– fotografie.
Przy zarz¹dzaniu wra¿eniem wykresy u¿ywane s¹ tylko do zaprezentowania wybranych korzystnych dla jednostki informacji, a pomijane
tam, gdzie zaprezentowane trendy œwiadczy³yby o pogorszeniu sytuacji
przedsiêbiorstwa. Stosowane jest te¿ celowe wyolbrzymianie trendów na
wykresach, które prowadzi do wra¿enia, ¿e przedsiêbiorstwo osi¹gnê³o
wy¿sze wyniki [Steinbart, 1989; Beattie, Jones, 1992; Godfrey i inni, 2003].
W czêœciach opisowych w raportach rocznych zarz¹dzanie wra¿eniem
polega na prezentowaniu wybiórczych, korzystnych dla jednostki informacji, „krêcenie siê w kó³ko” jakiegoœ tematu i stronnicze przedstawianie faktów, a tak¿e podkreœlanie korzystnych dla jednostki wielkoœci
i wydarzeñ. Stosowanie tego typu zabiegów jest o tyle proste, ¿e czêœæ opisowa sprawozdania finansowego zazwyczaj nie podlega badaniu przez
bieg³ego rewidenta. Fotografie pomagaj¹ umieœciæ informacje o dobrych
wynikach jednostki w konkretnym kontekœcie wizualnym i w ten sposób
wzmocniæ po¿¹dane wra¿enia.

3. Kreatywnoœæ w prezentowaniu informacji a rzetelnoœæ
wizerunku
Wymóg rzetelnoœci finansowego wizerunku przedsiêbiorstwa jest
jedn¹ z najstarszych koncepcji wspó³czesnej rachunkowoœci, zawart¹
w sformu³owaniu true and fair view (TFV), któr¹ wyra¿a art. 4 polskiej
ustawy o rachunkowoœci. Koncepcjê tê traktuje siê jako cel rachunkowoœci
finansowej, który rozluŸnia tradycyjn¹ sztywnoœæ regulacji, podporz¹dkowuje sobie ca³¹ strukturê i sposób prezentacji danych i ma zastosowanie na ka¿dym etapie gromadzenia i przetwarzania informacji ksiêgowych [Sikorska, 2005, s. 63]. Zgodnie z duchem TFV w rachunkowoœci
konieczny jest pewien stopieñ dowolnoœci i kreatywnoœci, by mo¿liwe
by³o przedstawienie prawdziwego wizerunku przedsiêbiorstwa.
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Zarz¹dzanie wizerunkiem i wra¿eniem w rachunkowoœci równie¿
nieod³¹cznie kojarzy siê z kreowaniem i kreatywnoœci¹. W literaturze
angloamerykañskiej wszelkie formy „zarz¹dzania” w ramach rachunkowoœci finansowej i kreatywnoœci traktowane s¹ jako zjawiska negatywne
[Griffits, 1986; Jones, 2011]. Mowa tu o takich pojêciach, jak „zarz¹dzanie
zyskiem” (earnings management), „zarz¹dzanie wra¿eniem” czy „rachunkowoœæ kreatywna”. Podkreœla siê, ¿e selektywne prezentowanie informacji prowadzi do zafa³szowanego obrazu w sprawozdaniach finansowych oraz do b³êdnej interpretacji rzeczywistoœci ekonomicznej [Revsine,
1991].
Polscy autorzy podkreœlaj¹ natomiast, ¿e kreatywnoœæ w rachunkowoœci jest zjawiskiem po¿¹danym i w sposób wyraŸny oddzielaj¹ kreatywnoœæ rozumian¹ w sposób pozytywny, od kreatywnoœci wyra¿onej
terminem „rachunkowoœæ agresywna”, która jest to¿sama z oszustwami.
W³aœciwie pojmowana rachunkowoœæ kreatywna nie ma ¿adnych cech
wspólnych z oszustwem ksiêgowym [Moczyd³owska, 2003; Maœlankowski, 2005; Surdykowska, 2005]. Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e niektóre z dzia³añ w ramach zarz¹dzania wra¿eniem mo¿na by równie¿ potraktowaæ
jako czêœæ dozwolonej w rachunkowoœci kreatywnoœci, która jest zgodna
z duchem prawa. Zale¿noœci miêdzy elastycznoœci¹ regulacji a prezentowaniem obrazu jednostki i zarz¹dzaniem wra¿eniem przedstawiono na
rysunku 1.
Jak widaæ na zaprezentowanym rysunku, istnieje wiele mo¿liwoœci
w zakresie sposobu prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych. Na tej podstawie nie mo¿na jednoznacznie powiedzieæ, ¿e zarz¹dzanie wra¿eniem w ka¿dym przypadku jest zjawiskiem negatywnym.
Od celowego zniekszta³cania informacji nale¿y odró¿niæ podkreœlanie
atutów, co jest zjawiskiem powszechnym w ka¿dej dziedzinie ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Ju¿ sama konstrukcja bilansu czy rachunku zysków i strat, z mo¿liwoœci¹ uszczegó³owienia pewnych danych lub
pominiêcia niektórych niewystêpuj¹cych w jednostce pozycji, œwiadczy
o tym, ¿e kierownictwo jednostki ma wybór zagwarantowany prawem,
w odniesieniu do tego, jakie wra¿enie wywrze na u¿ytkownikach informacji sprawozdawczej.
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Rysunek 1. Elastycznoœæ w rachunkowoœci a zarz¹dzanie wizerunkiem
i wra¿eniem

Brak elastycznoœci

Elastycznoœæ
prowadz¹ca do
uzyskania jasnego
i rzetelnego obrazu

Elastycznoœæ
prowadz¹ca do
uzyskania
kreatywnego obrazu

Elastycznoœæ
prowadz¹ca do
uzyskania
fa³szywego obrazu

Przepisy eliminuj¹ce
jakikolwiek wybór
w rachunkowoœci

Poruszanie siê
w ramach regulacji,
by spe³niaæ potrzeby
u¿ytkowników

Poruszanie siê
w ramach regulacji,
by s³u¿yæ interesom
przygotowuj¹cych
sprawozdania

Poruszanie siê poza
regulacjami

Obszar regulacji
Brak mo¿liwoœci
zarz¹dzania
wizerunkiem
i wra¿eniem

Zarz¹dzanie wizerunkiem i wra¿eniem

Obszar poza
regulacjami
Zafa³szowywanie
wizerunku,
wprowadzanie w b³¹d

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [Jones, 2011, s. 7].

Zakoñczenie
Zarz¹dzanie wra¿eniem jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci przedsiêbiorstw. Stosowanie tego zarz¹dzania równie¿ w aspekcie sprawozdawczoœci finansowej mo¿e pomóc w zrozumieniu danych prezentowanych w sprawozdaniach oraz podkreœlaæ korzystne aspekty obrazu
jednostki. Sprawozdawczoœæ finansowa, jako koñcowy produkt procesu
przetwarzania danych w systemie rachunkowoœci, jest najbardziej syntetycznym Ÿród³em informacji finansowych o jednostce. Zarz¹dzanie wra¿eniem, które polega na wprowadzaniu kosmetycznych zmian w wizerunku przedsiêbiorstwa ujêtym w sprawozdaniu, nale¿y potraktowaæ
jako zjawisko po¿¹dane, w szczególnoœci w stosunku do odbiorców sprawozdañ, którzy posiadaj¹ wystarczaj¹c¹ wiedzê finansow¹, by prawid³owo interpretowaæ ukazane w raportach informacje. Jednak poprzez nadmierne u¿ywanie narzêdzi rachunkowoœci kreatywnej i zarz¹dzania
wizerunkiem sprawozdanie finansowe staje siê wadliwym produktem
systemu rachunkowoœci, który pog³êbia asymetriê informacyjn¹ i mo¿e
wp³ywaæ na efektywnoœæ rynków finansowych.
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Streszczenie
Zarz¹dzanie wra¿eniem jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci przedsiêbiorstw. W ramach rachunkowoœci zarz¹dzanie wra¿eniem budzi jednak du¿e
kontrowersje i uto¿samiane bywa z negatywnie rozumian¹ kreatywnoœci¹. Celem tego artyku³u jest przedstawienie zarz¹dzania wra¿eniem w ramach rachunkowoœci oraz ocena tego zjawiska z punktu widzenia rzetelnoœci raportowania
informacji finansowych. Na pocz¹tku wyjaœniono istotê zarz¹dzania wra¿eniem,
nastêpnie zaprezentowano sposoby jego wykorzystania w rachunkowoœci. Artyku³ stwierdza, ¿e niewielka doza zarz¹dzania wra¿eniem jest zjawiskiem po¿¹danym w rachunkowoœci.

S³owa kluczowe
zarz¹dzanie wizerunkiem, jasny i rzetelny obraz, rachunkowoœæ kreatywna,
sprawozdawczoœæ finansowa

Impression management in accounting and the fairness of reported
information (Summary)
Impression management is an inherent part of business activity. Within accounting, impression management is controversial and is associated with negatively perceived creativity. The aim of this paper is to present impression mana-
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gement in accounting and to asses it in terms of fairness of reporting financial
information. At first, the essence of impression management was explained, then
the ways of its application in accounting were presented. The paper concludes
that a small dose of impression management is a desirable phenomenon in accounting.

Keywords
impresssion management, true and fair view, creative accounting, financial reporting

