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Rozdział 5 

 

Czynniki ryzyka w zarządzaniu wartością 
klubów sportowych 

 

Igor Perechuda1 

 

 

Streszczenie: 

Praca podejmuje próbę identyfikacji i opisania ryzyk mających wpływ na zarządzanie 
wartością specyficznego przedsiębiorstwa, jakim jest klub sportowy. Źródłem rozważań jest 
odpowiednie zrozumienie pojęcia wartości w teoriach ekonomicznych. Następnie w nurcie 
teorii zarządzania wartością, przyjęte zostają odpowiednie założenia, co do źródeł kreowania 
tej wartości. Czynniki wartości są punktem wyjścia do poszukiwań czynników ryzyka skupiając 
się na ryzyku działalności gospodarczej – operacyjnej oraz na ryzyku finansowym. W pracy 
wykorzystano założenie, że klub sportowy jest podmiotem gospodarczym, w celu opisania 
charakterystycznych ryzyk w nim występujących. 

Słowa kluczowe: wartość, zarządzanie wartością, ryzyko gospodarcze, klub sportowy, 
zarządzanie sportem

 

Wstęp 

Obecnie kluby sportowe są przedsiębiorstwami działającymi na dynamicznie 

rozwijającym się oraz niejednorodnym rynku. Znaczenie sportu oraz klubów sportowych 

w gospodarce stale rośnie. Kluby sportowe łączą w sobie funkcje biznesowe i społeczne. 

Ten dualny charakter działalności wymaga nowoczesnych metod i narzędzi, takich 

jak odpowiednie strategie, efektywne zarządzanie wszystkimi elementami organizacji, a w tym 

zarządzanie finansami. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja ryzyk działalności 

gospodarczej w nurcie teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa w obszarze klubów 

                                                                 
1 Igor Perechuda – Uniwersytet Jagielloński 
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sportowych. Obszar badawczy skupia się przede wszystkim na polskich klubach piłkarskich 

uczestniczących w najwyższej klasie rozgrywek. Zidentyfikowanie tych czynników ryzyka 

będzie początkiem do uzupełnienia wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem gospodarczym 

i finansowym w przestrzeni sportowej. Praca ma charakter eksploracyjny. W procesie 

naukowym wykorzystano badania literatury, analizę studiów zdarzeń oraz analizę studiów 

przypadków opartą na analizie finansowej. Źródłem rozważań jest odpowiednie zrozumienie 

pojęcia wartości w teoriach ekonomicznych (część pierwsza opracowania). Następnie w nurcie 

teorii zarządzania wartością przyjęte zostają adekwatne założenia, co do źródeł kreowania tej 

wartości (część druga). Czynniki wartości są punktem wyjścia do poszukiwań czynników ryzyka 

skupiając się na ryzyku operacyjnym oraz finansowym działalności (część trzecia).  

Wartość 

U źródła zarządzania wartością przedsiębiorstwa pojawiają się filozoficzne rozważania 

nad wartością. Teorie ekonomiczne podejmują próby definiowania tego pojęcia. Badacze 

starają się odpowiadać na pytania, jak i dlaczego rzeczy mają taką, a nie inną 

wartość  i  to niezależnie od tego, czy jest to np. osoba, idea, przedmiot, starają się 

odpowiednio klasyfikować to pojęcie. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN podaje, 

że: „Wartość filozoficzna jest bazową kategorią aksjologii, oznaczającą wszystko to, co cenne 

i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich dążeń; wśród filozofów zwłaszcza etyków 

i estetyków, toczy się spór, czy wartość jest czymś, co przysługuje przedmiotom obiektywnie, 

czy subiektywnie; obiektywiści ujmują wartość jako cechę przysługującą przedmiotowi 

(zjawisku) niezależnie od jego subiektywnej oceny przez określony podmiot, z określonego 

punktu widzenia; subiektywiści ujmują wartość jako cechę zadawaną przedmiotowi przez 

podmiot, ujawniającą jedynie określone postawy emocjonalne i wolicjonalne wobec 

wartościowania” (PWN 1997). 

 Źródła rozważania nad wartością znajdujemy w starożytnych teoriach filozoficznych, 

a dokładnie w aksjologii (aksios = godny, cenny + logos = nauka, słowo), zwanej wówczas 

etyką. Aksjologia rozpatruje wartość w wąskim i szerokim zakresie. W wąskim znaczeniu 

zajmuje się szczegółowym rozpatrywaniem teorii wartości w różnych dyscyplinach naukowych 

i rodzajach wartości, jak np. w wartościach moralnych, religijnych, estetycznych, 

socjologicznych i ekonomicznych. W szerokim znaczeniu aksjologia bada istotę wartości, 
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tj. czym jest wartość, w jakim stopniu ma charakter obiektywny, subiektywny, w jaki sposób 

tworzy się wartość. Zajmuje się również klasyfikowaniem oraz budowaniem hierarchii 

wartości, ich relacjami z bytami, sposobami ich poznawania.  

Etyka twierdzi, że wartością jest dobro moralne. Cechą etyki, wyróżniającą ją na tle 

innych dyscyplin jest to, że nie tylko analizuje fakty, ale wkracza poza sferę tego, „co jest”, 

argumentując za tym, „co być powinno”. W takim układzie etyka jest teorią wartości 

w kontekście pojęcia dobra i zła, zajmuje się ustalaniem hierarchii wartości i możliwości 

ich osiągnięcia przez człowieka. 

Sokrates uznany za twórcę etyki za najważniejszą cnotę uważał wiedzę. „Prawdziwym 

dobrem jest cnota. Cnota jest jedna, bo każda cnota jest wiedzą. Zdobywając wiedzę, 

osiągamy dobro, a z nim pożytek i szczęście” (Tatarkiewicz 1997). Sokrates stworzył życiową 

wskazówkę: dążenie do zdobywania wiedzy i przekazywanie jej innym jest najwyższą 

wartością i najbardziej etycznym działaniem człowieka. Najważniejszym zadaniem człowieka 

jest zjednoczenie rozumu z cnotą i ze szczęściem.  

Uczeń Sokratesa Ksenofont wprowadził termin oikonomikos (oikos – dom, majątek, 

mienie, nomos – prawo, reguła, zwyczaj), czyli ekonomika (nauka o gospodarowaniu). 

W swoich dziełach rozważał kwestie zachowań gospodarczych człowieka. Zauważał znaczenie 

pracy na roli, kwestie gospodarowania niewolnikami, zajmował się pojęciem 

samowystarczalności kraju pod kątem żywności. U Ksenofonta pojawiło się rozróżnienie 

wartości dobra na wartość użytkową oraz wartość wymienną. Doprowadziło to do rozwinięcia 

funkcji pieniądza w gospodarce wymiennej jako źródła zamożności. 

Inny uczeń Sokratesa stał się autorem kompletnej i usystematyzowanej skali wartości. 

Platon zajmował się teorią cnót, mającą znaczenie dla życia społecznego. W teorii 

tej wyodrębnił trzy części duszy i każdej przypisał określony rodzaj cnoty: cnotą duszy 

rozumnej jest mądrość (roztropność) i jej osiąganie oraz podporządkowanie się 

niższych części rozumowi; duszy popędliwej – męstwo, a duszy pożądliwej – panowanie 

nad sobą, czyli wstrzemięźliwość (umiarkowanie). Te trzy cnoty podporządkowane były 

czwartej – sprawiedliwości, która pojawia się wtedy, gdy każda z części duszy we właściwy 

sposób kieruje się przynależną jej cnotą. Jest to teoria czterech cnót, zwanych niekiedy 

kardynalnymi. W swoich rozważaniach Platon wyżej cenił idee i dobra idealne niż dobra realne, 

które rozumiał jako środek do uzyskania dóbr idealnych i cnoty sprawiedliwości (Reale 2008). 
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Arystoteles w przeciwieństwie do Platona nie koncentrował się na idei dobra, a raczej 

na empirycznych czynach i zachowaniach człowieka oraz jego dążeniach do doskonałości. 

Zakładał, że cnoty należy poszukiwać w empirii. Rozbudowując naukę o gospodarowaniu, 

rozwinął znaczenie pieniądza, jednocześnie podkreślał znaczenie cnoty sprawiedliwości, która 

zawiera w sobie wszystkie pozostałe rodzaje cnót. Wprowadził podział sprawiedliwości 

na rozdzielczą oraz wyrównawczą. Ta pierwsza dotyczy dóbr i ich wymiarów 

według zasad proporcji geometrycznej i uwzględnia różnice między osobami. Druga jest 

wymienna – postępująca wedle zasad proporcji i bez uwzględnienia osób. Arystoteles 

wyróżniał trzy części składowe nauki o gospodarowaniu: oikonomikos jako nauka 

o gospodarowaniu, ale wzbogacona o zdolności zarobkowania z dodatkowych źródeł, czyli 

inaczej nauka o bogaceniu się, chrematystyka, czyli sztuka wymiany pieniądza i jego 

gromadzenia oraz nauka o pieniądzu. Porównywał za Ksenofontem wartość użytkową różnych 

dóbr za pomocą pieniądza. W rozważaniach o pieniądzu pokazywał, że jest on elementem 

umowy społecznej, będącej skutkiem wymiany towarowej. Wartość i cenę dóbr rozpatrywał 

przede wszystkim z punktu widzenia użyteczności. Poruszał również kwestię kosztów pracy. 

Według Arystotelesa transakcja handlowa opiera się na wymianie nadwyżek dóbr w takim 

wymiarze, aby kwestie użyteczności oraz kosztów pracy zostały wyrównane.  

Przy rozwoju teorii wartości należy wspomnieć o pojęciu racjonalności i jego 

interpretacji przez Maxa Webera. Rozróżnił on racjonalność wartości oraz racjonalność celu. 

Determinując cele robi się to z uwzględnieniem ich wartości. Na potrzeby ekonomii 

racjonalność przyjmuje się jako działania w kierunku osiągnięcia określonych celów. Idąc tym 

tokiem myślenia powstają pytania: jak rozpatrywać cele gospodarowania oraz jaką nadawać 

im wartość. Następnie, czy i jakimi metodami można oceniać efekty gospodarowania, czyli 

ich wartość (Dudycz 2005). 

Z powyższych rozważań nad wartością daje się zauważyć, że jednym z czynników 

ją tworzących w przypadku dóbr jest praca. W klasycznych teoriach ekonomicznych 

wymieniano trzy czynniki produkcji: praca, kapitał i ziemia. Jednak niektórzy ekonomiści, 

jak J. Locke, zwracali uwagę, że kapitał jest czynnikiem wtórnym wobec pracy i ziemi, 

bo musiał kiedyś powstać w wyniku ich wykorzystania. 

Wartość była przedmiotem rozważań filozofów oraz ekonomistów i to właśnie w duchu 

tej koncepcji zaczęto zastanawiać się nad efektywnością działań gospodarczych. Wartość była 
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na początku rozważań nad efektywnością w ujęciu historycznym, ale stała się i celem 

oraz jedną z metod zarządzania. Szukając powodów zaistnienia takiego procesu można wrócić 

do koncepcji racjonalności M. Webera mówiącej, że ustalamy cele działania, uwzględniając ich 

wartości. Z kolei wartość w rozumieniu prekursorów klasycznej ekonomii może być rozumiana 

jako zaspokajanie potrzeby danego podmiotu, a to jest już bliskie zarządzaniu wartością 

przedsiębiorstwa w celu zaspokajania potrzeb interesariuszy. 

W niniejszej pracy pojęcie wartości firmy jest analizowane przez pryzmat definicji 

przyjętej przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jako wartość 

wewnętrzna – „wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie cena przedmiotu 

wyceny, która nie jest oszacowana w związku z konkretną transakcją, nie bierze pod uwagę, 

kim jest zleceniodawca i odbiorca wyceny, a opiera się na wszystkich informacjach na temat 

przedmiotu wyceny oraz czynnikach zewnętrznych mających wpływ na jego obecną i przyszłą 

sytuację ekonomiczno-finansową” (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych 2014). Rozumienie wartości w przypadku klubów sportowych musi być 

odpowiednio dostosowane z uwagi na to, że wartość będzie się sprowadzała do wiązki 

korzyści, którą będą otrzymywać interesariusze, w tym właściciele. Same kluby mogą 

wykazywać wartość ujemną, ale korzyści otrzymywane przez interesariuszy tych jednostek 

wykraczają poza generowane wyniki finansowe przez klub. Interesariusze mogą zaspokajać 

swoje potrzeby hobbystyczne, mogą promować wizerunek swoich marek za pomocą 

klubu, realizować funkcje biznesu odpowiedzialnego społecznie (Perechuda 2012) poprzez 

klub oraz czerpać inne korzyści, które nie przekładają się bezpośrednio na efekty 

ekonomiczno-finansowe. 

Zarządzanie wartością 

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa lub zarządzanie przez wartość (z ang. value 

based management – VBM) jest uznawane za koncepcję dobrze oddającą potrzebę określenia 

celów działania przedsiębiorstw, a także sprzyjającą integracji celów menedżerów i właścicieli 

przedsiębiorstw. Wskazuje ona na potrzebę maksymalizowania wartości dla wszystkich grup 

interesariuszy (Rappaport 1998), przez co uznawana jest za uniwersalną. Podejście 

zarządzania przez wartość jest metodą zarządzania, w której ogólne cele spółki, cele 

operacyjne, procesy analityczne i procesy zarządzania kierowane są na maksymalizację 
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wartości spółki poprzez intensyfikację procesów decyzyjnych na głównych czynnikach 

kształtujących wartość. Koncepcja ta stała się punktem łączącym strategiczne zarządzanie 

z wynikami finansowymi firmy (Copeland, Koller, Murrin 1997). Zakłada ona podejmowanie 

takich decyzji strategicznych, operacyjnych, finansowych i inwestycyjnych firmy, które 

pomogą w osiągnięciu głównego celu, czyli kreowaniu i zwiększaniu jej wartości. Kształtowanie 

wartości jest jedną ze strategii prowadzenia przedsiębiorstw. W teorii tej jedną z głównych 

grup interesariuszy są właściciele, jednak aby zapewnić wzrost wartości firmy konieczne jest 

również zaspokojenie potrzeb innych grup interesu, co staje się niezwykle ważne szczególnie 

w tak specyficznym przypadku przedsiębiorstwa, jakim jest klub sportowy. 

Zarządzanie wartością, będąc jedną z form zarządzania strategicznego, składa się z kilku 

procesów zarządzania (Copeland, Koller, Murrin 1997): 

1. wypracowywanie strategii, 

2. wyznaczanie celów, 

3. ustalenie i przyjęcie planów działań oraz zapewnienie odpowiednich zasobów 

na ich realizację, 

4. przygotowanie systemów kontroli i wsparcia realizacji planów działań. 

W każdym z wymienionych procesów pojawiają się czynniki kreujące wartość firmy, 

a wraz z nimi pojawiają się zagrożenie i ryzyka, które mogą zakłócić budowanie wartości 

przedsiębiorstwa.  

W badaniach nad wartością firmy podkreśla się, że przedsiębiorstwo, 

aby funkcjonować, musi ciągle się rozwijać, czyli podejmować takie działania, żeby zapewnić 

przyrost tych zasobów, które zapewnią przyrost wartości. Rozwój przedsiębiorstwa 

w większości przypadków nie jest tożsamy z większym udziałem w rynku (przynajmniej nie 

w sposób bezpośredni). Wzrost ma charakter specyficzny, ponieważ zależy od historii 

działalności, obszaru działania, innowacji (Stachowicz 2004). Te zależności są również wspólne 

dla firm takich jak kluby sportowe. Co więcej właśnie na ich przykładzie bardzo dobrze widać 

jak specyficzny może być charakter działalności, który będzie określał kryteria rozwoju. Jeżeli 

utożsamimy rozwój ze wzrostem wartości, możemy dojść do wniosku, że rozwój powinien 

prowadzić do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. 

Kluby sportowe posiadają również szeroki zakres interesariuszy i podmiotów 

współzależnych. Wiele z tych podmiotów staje się czynnikami kreującymi wartość klubu, 
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ale jednocześnie jest beneficjentami wzrostu tej wartości. Zrozumienie charakteru 

składowych wartości klubów sportowych wymaga wyjścia od charakterystyki tych podmiotów 

gospodarczych. Jakie są różnice pomiędzy klubami a niesportowymi przedsiębiorstwami? 

Różnice te widać przede wszystkim w strukturze i cechach produktu sportowego 

oraz w zasobach, z jakich powstał. Suma cech produktu tworzy markę. Marka z kolei jest 

odbierana przez klientów. W tym momencie ponownie widać, że nie tylko produkt jest 

specyficzny i niejednorodny, ale również grupy klientów produktów sportowych 

są niejednorodne. W każdym etapie i elemencie wymienionych powyżej tworzona jest 

wartość. Niestety nie zawsze ta wartość może zostać w łatwy sposób przeliczona na ilość 

pieniądza. Dzieje się tak dlatego, że nie wszyscy odbiorcy produktu sportowego za niego płacą. 

Ponadto wraz z powstaniem atrakcyjnej marki sportowej wartość klubu staje się coraz bardziej 

oderwana od jego płatnych produktów (Perechuda 2012). Podsumowując, można wymienić 

kilka specyficznych cech biznesu sportowego: 

1. nieprzewidywalność wyników sportowych, 

2. cechy klienta indywidualnego (kibica), 

3. kondycja fizyczna zawodników, 

4. duży udział czynników niematerialnych w tworzeniu wartości klubu. 

Specyficzne cechy biznesu sportowego przekładają się bezpośrednio na czynniki 

kreujące jego wartość. Rozwój koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa w ciągu 

ostatnich dwudziestu lat spowodował wzrost znaczenia niematerialnych źródeł wartości, 

takich jak kapitał intelektualny wraz z próbami określania jego wpływu na wartość 

przedsiębiorstw. Ponadto uznano społeczne cele działalności przedsiębiorstwa na równi 

z ekonomicznymi oraz uznano postulaty o zrównoważonym rozwoju (Panfil, Szablewski 2011). 

Kierunek, w jakim poszły zmiany zarządzania wartością, pozwala na zastosowanie tej metody 

w kontekście klubów sportowych, gdzie działalność klubów realizuje cele społeczne 

oraz zaspokaja potrzeby takich interesariuszy, jak jednostki samorządu terytorialnego. 

Ponadto ich funkcjonowanie jest ściśle związane z przestrzenią czynników niematerialnych. 

Nie chodzi tutaj tylko o tworzenie wartości dla klientów indywidualnych oraz innych 

interesariuszy. Ale również o formy i źródła tej wartości tworzone przez klub, które można 

upatrywać zarówno w zasobach niematerialnych, jak i w przestrzeni zdarzeń gospodarczych 
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i społecznych wewnątrz tych podmiotów, jak i na zewnątrz. Wśród wymienianych czynników 

kreowania wartości w klubach sportowych wyróżniane są (Perechuda 2012): 

1. wyniki sportowe – determinują przychody klubu z tytułu zajęcia odpowiedniego 

miejsca w rozgrywkach, czego skutkiem pośrednim jest wzrost lub spadek 

zainteresowania sponsorów; 

2. transfery zawodników – czynnik szczególnie istotny w dyscyplinie, jaką jest piłka nożna. 

Bezpośrednio generuje poziom przychodów lub kosztów (w związku ze sprzedażą 

lub kupnem zawodnika) oraz jest znaczącą pozycją bilansową, wykazywaną 

w sprawozdaniu finansowym; 

3. struktura organizacyjna klubu sportowego – sposób zorganizowania działalności klubu 

może być pośrednim skutkiem struktury finansowania jego działalności, natomiast 

ostatecznie będzie mieć duży wpływ na zarządzanie tym podmiotem; 

4. aktywa trwałe, w tym karty zawodników, jako wartości niematerialne i prawne 

– (zgodnie z punktem drugim) są jednymi z kluczowych aktywów klubu; 

5. pensje zawodników – czynnik najbardziej kosztotwórczy w dyscyplinie piłka nożna. 

Złe zarządzanie kontraktami zawodników, w szczególności ich długością 

oraz wysokością, może powodować problemy z terminowym regulowaniem 

zobowiązań przez kluby. 

Zarządzając klubem, jesteśmy narażeni na szereg zdarzeń, które mogą zakłócić 

realizację celu naszej działalności. Te zdarzenia są zrealizowanym ryzykiem o wpływie 

negatywnym na naszą działalność. Definicja ryzyka (Knight 1921) mówi, iż ryzyko jest 

to mierzalna cześć niepewności. Inaczej ryzyko to możliwość nieosiągnięcia celu. W przypadku 

ryzyka in minus osiąga się mniej niż zostało przyjęte w założeniach. Odwrotnie jest 

w przypadku ryzyka in plus, gdzie osiąga się więcej niż było zakładane. Czynniki ryzyka 

rozpatrywane w niniejszej pracy dotyczą ryzyk, których zrealizowanie spowodowałoby 

nieosiągnięcie celów -in minus. W pracy zakres rozpatrywanych zjawisk jest również zawężony 

do analizy ryzyk dotyczących klubów sportowych na poziomie operacyjnym i finansowym. 

Ryzyko finansowe należy tutaj rozumieć w zakresie zarządzania finansowaniem działalności 

klubu, którego efektem mogą być decyzje kształtujące strukturę kapitałową firmy. Związane 

jest to z efektywnością zasilania kapitałami własnymi od właścicieli oraz efektywnością 

zarządzania zobowiązaniami. Brak zdolności regulowania zobowiązań może skutkować utratą 
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majątku, środków trwałych, a w końcu doprowadzić do upadłości klubu (ryzyko płynności). 

Z przykładami realizacji ryzyka utraty płynności w piłkarskich klubach mamy do czynienia 

w każdym sezonie, co pokazuje, że zarządzanie tym ryzykiem jest bardzo trudne w przypadku 

tych podmiotów. 

Czynniki ryzyka w klubach sportowych 

Jednym z kluczowych aktywów w piłkarskim klubie sportowym są zawodnicy. Piłkarze 

są istotni, ponieważ gdy klub nie ma nieruchomości o znacznej wartości, to właśnie sportowcy 

stanowią jego największą wartość. Przykładem może być udział wartości kart zawodników 

w ogólnej sumie bilansowej klubu Ruch Chorzów S.A., który jest notowany na giełdzie 

NewConnect. Udział ten w roku 2010 wynosił 15,16%, natomiast w roku 2009 - 37,85%. 

Zmiana udziału pomiędzy wymienionymi latami wynikała z tego, że klub dokonał sprzedaży 

pewnej części zawodników, co powiększyło jego przychody1. Niestety wydając ogromne kwoty 

na zawodnika, ponosimy znacznie większe ryzyko niż przedsiębiorstwo niesportowe kupujące 

aktywa trwałe. Ryzyko to związane jest ze zdrowiem i formą fizyczną zawodnika, której 

towarzyszy niepewność i nie da się jej wycenić z prawdopodobieństwem bliskim 1. Kupując 

jednak zawodnika, firma kupuje również jego wizerunek, którego wartość wydaje się być 

bardziej stabilna niż jego forma fizyczna. Doskonałym przykładem jest brazylijski piłkarz Kaka 

zakupiony przez Real Madryt. Przed zakupem szacowano, że niezależnie w jakiej będzie formie 

fizycznej, jego transfer się zwróci na bazie sprzedaży jego wizerunku. Podane przykłady 

pokazują, z jakimi sytuacjami i zdarzeniami biznesowymi spotykają się zarządzający klubami 

sportowymi. 

W branży sportowej szczególnie w najwyższych klasach rozgrywek mamy do czynienia 

z szeregiem specyficznych czynników ryzyka dotykających kluby sportowe. Poniżej 

przedstawiono i opisano ich rodzaje. 

1. Różnorodność dyscyplin sportowych. Każda dyscyplina będzie narażona na inne ryzyka 

związane z jej uprawianiem, z pozyskiwaniem finansowania, ze sprzedażą usług 

i produktów dla klientów indywidualnych. Powoduje to trudności w standaryzowaniu 

                                                                 
1 obliczenia własne na podstawie Ruch Chorzów SA (2011). 
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metod zarządzania ryzykiem, a co za tym idzie bezpośrednio, przekłada się 

na zarządzanie całym klubem sportowym. 

2. Sezonowość. Czynnik ten może być uzasadniany wieloma przykładami. Jednym z nich 

jest moda panująca na daną dyscyplinę sportową w danym czasie. Może ona wynikać 

z rozgrywanych w tym czasie turniejów mistrzowskich, osiągania dobrych wyników 

w rozgrywkach międzynarodowych przez reprezentacje narodowe. Wzrost 

popularności danej dyscypliny powoduje wzrost zainteresowania podmiotów 

skłonnych do finansowania klubów, zawodników, imprez sportowych. 

3. Osiąganie odpowiednich wyników sportowych. O ile w przedsiębiorstwach 

niesportowych można planować długoterminowe przychody z tytułu sprzedaży 

produktów i usług, a co za tym idzie planować strukturę majątkową firm, to kluby 

sportowe są w tym wypadku obarczone dodatkowym ryzykiem, jakim jest 

nieosiągnięcie zakładanych wyników sportowych. Zrealizowanie się tego ryzyka może 

skutkować poważnymi perturbacjami związanymi z funkcjonowaniem klubu, a nawet 

może postawić go w stan upadłości. Przykładem mogą posłużyć piłkarskie kluby 

sportowe w Polsce z najwyższej klasy rozgrywek. Zajęcie miejsca w górnej części tabeli 

pozwala na uczestniczenie w rozgrywkach europejskich. Skutkuje to znacznymi 

przychodami za sam udział w meczach eliminacyjnych, a co dopiero awans do fazy 

grupowej takich rozgrywek. Z drugiej strony klub trafiający do strefy spadkowej tabeli 

może spodziewać się odejścia nie tylko sponsorów, ale również najlepszych 

zawodników. 

4. Wycofanie się sponsorów. Sponsorzy chętnie pojawiają się, gdy klub osiąga dobre 

wyniki, często występuje w mediach. Jednak w momencie kłopotów mogą bardzo 

szybko wycofać się z finansowania jego działalności. Jeżeli umowy sponsorskie 

są zawierane z sezonu na sezon, trudno jest planować działania długoterminowe.  

5. Brak stabilności osiąganych przychodów. Przychody są uwarunkowane 

od popularności dyscypliny w danym czasie, poziomu rozgrywek, poziomu samej 

drużyny i osiąganych przez nią wyników. W związku z powyższymi czynnikami niełatwo 

jest budować długoterminowe plany finansowe firmy sportowej, jaką jest klub 

sportowy. 
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6. Nagła utrata wartości zawodnika. Działalność klubu obarczona jest ryzykiem 

związanym ze zmianą wartości zawodnika. Zawodnik jest majątkiem klubu. Zmiana 

jego wartości może spowodować znaczące zmiany w strukturze bilansowej firmy. 

W tabeli 5.1 przedstawiono udział wartości niematerialnych i prawnych w wybranych 

klubach piłkarskich. Karta zawodnika w ujęciu rachunkowym jest rozpatrywana jako 

wartość niematerialna i prawna, co powoduje, że ta pozycja w piłkarskich klubach 

sportowych jest znacząca (w wybranych przypadkach udział ten średnio wynosi 

ok. 26%). Na wartość zawodnika oddziałuje szereg czynników, takich jak na przykład 

wizerunek w mediach, umiejętności, doświadczenie, stan psychofizyczny. Czynniki 

te poza umiejętnościami i doświadczeniem mogą bardzo szybko ulegać zmianie, 

co z kolei oddziałuje na jego wartość, a to przekłada się bezpośrednio na wartość 

całego klubu. 

7. Odpowiedzialność za zachowania kibiców. Kluby ponoszą odpowiedzialność finansową 

za zachowania swoich fanów w trakcie imprez sportowych. Powoduje to, że często 

są obarczane karami finansowymi za chuligańskie zachowania, co przekłada się 

na wynik finansowy. 

8. Utrata wartości wizerunku klubu sportowego. Na wartość klubu sportowego 

oddziałuje szereg zdarzeń i czynników niematerialnych, które są trudno kontrolowalne, 

a klub ponosi efekty ich działania. Mogą to być zachowania kibiców, zachowania kadry 

trenerskiej i zawodników.  

9. Płynność finansowa. Utrata płynności wiąże się z brakiem terminowego regulowania 

zobowiązań. Kluby piłkarskie w Polsce zmagają się z tym problemem co sezon. W tabeli 

5.1 przedstawiono udział kapitałów własnych w sumie bilansowej wybranych klubów 

piłkarskich z roku 2010. W kilku wypadkach wskaźnik ten pokazuje wartości ujemne. 

Dzieje się tak, ponieważ kluby wykazują ujemne kapitały własne. Oznacza to, że mimo 

otrzymywania z roku na rok dodatkowego finansowania od właścicieli, straty 

finansowe generowane w przeszłości, ale i obecnie, są tak duże, że kluby muszą cały 

czas bronić się przed upadłością i poszukiwać dodatkowego finansowania. 

10. Polityka lokalna. Ryzyko to związane jest ze zmianami dotyczącymi polityki jednostek 

samorządu terytorialnego, którym zdarza się w przypadku polskich klubów piłkarskich 

występować w roli podmiotu finansującego, a przez to również w postaci właściciela 
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tychże podmiotów. Jednak gdyby doszło do zmiany polityki i jednostki samorządu 

terytorialnego zdecydowały się na przekierowanie swoich środków na inne cele, wiele 

klubów piłkarskich utraciłoby bieżące finansowanie, co doprowadziłoby do utraty 

płynności. 

Tabela 5.1. Analiza danych ze sprawozdań finansowych wybranych klubów piłkarskich 

w Polsce za rok 2010 

Klub piłkarski 
Udział wartości niematerialnych 
i prawnych w aktywach ogółem 

Udział kapitałów własnych 
w pasywach ogółem 

Ruch Chorzów 21,45% -63,59% 

Lech Poznań 32,34% 51,76% 

Legia Warszawa 14,10% -413,66% 

Śląsk Wrocław 37,97% 41,92% 

Wisła Kraków 24,29% -325,29% 

Średni udział 26,03% -141,77% 

Źródło: opracowanie własne na bazie sprawozdań finansowych: Lech Poznań S.A. (2011), Legia Warszawa S.A. 
(2011), Śląsk Wrocław S.A. (2011), Wisła Kraków S.A. (2011). 

 

Zakończenie 

Praca pozwoliła na identyfikację specyficznych czynników ryzyka działalności 

gospodarczej i ryzyka finansowego wpływających na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 

Identyfikacja wynikała z kluczowych czynników kreujących wartość klubów. Z kolei, aby móc 

mówić o zarządzaniu wartością, potrzebne było przyjęcie odpowiedniego jego rozumienia 

w nurcie teorii ekonomicznych. Z uwagi na objętość pracy badania w niej przedstawione mogą 

stanowić jedynie przyczynek do dalszych rozważań nad ryzykiem działalności klubów 

sportowych, a szczególnie nad tym, jak to ryzyko mierzyć oraz gdzie szukać metod, które 

pozwoliłyby na miarodajne nim zarządzanie. 
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Risk factors in value based management of a sports club 

The objective of this paper is to identify and describe the risk factors of a sports club value 
management. Good understanding of the concept of value according to the economic theories 
is essential for resolving the problem. Subsequently, according to the theory of value 
management assumptions concerning the sources of the value creation can be made. Value 
factors are essential for the exploration of risk factors, operational risk and financial risk 
in particular. The idea of a sports club as an economic entity is fundamental for this research. 

Keywords: value, value management, economic risk, sports club, sports management
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