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1. PISMO ZARZĄDU 
 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 
W 2020 roku Spółka rozpoczęła działalność w nowym obszarze biznesowym realizując 

przyjęte pod koniec 2019 roku nowe kierunki rozwoju. Obecnie naszym głównym przedmiotem 

działalności jest prowadzenie globalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej 

TopLevelTennis.com, na której zamieszczane są materiały z udziałem gwiazd tenisa.  
 
W portfolio platformy możemy znaleźć m.in. Borisa Beckera – wielokrotnego zwycięzcę 

turniejów wielkoszlemowych i byłego lidera rankingu ATP, Wolfganga Thiema – ojca, trenera 

i managera jednego z najlepszych tenisistów na świecie Dominica Thiema, Marco Panichiego 

– trenera przygotowania motorycznego Novaka Djokovica, Dominikę Cibulkovą – mistrzynię 

turnieju Masters WTA 2016 i finalistkę wielkoszlemowego Australian Open oraz Ulę 

Radwańską – zwyciężczynię juniorskiego Wimbledonu. Zróżnicowany profil gwiazd 

TopLevelTennis.com pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców związanych z tenisem. 

Pracujemy również nad pozyskaniem kolejnych gwiazd, które uzupełnią swoimi kursami naszą 

ofertę. 
 
W 2020 r. nasze działania były skoncentrowane na pozyskaniu pierwszych gwiazd do projektu, 

zrealizowaniu z nimi nagrań oraz na uruchomieniu platformy TopLevelTennis.com. Poza 

językiem angielskim, który od początku powstania koncepcji projektu był dla nas kluczowym, 

dodaliśmy również kolejne wersje językowe platformy - niemieckie i hiszpańskie. Nie 

wykluczamy też w najbliższym czasie rozszerzenia wersji językowych o kolejne, bowiem 

notujemy coraz większą liczbę użytkowników z krajów nieanglojęzycznych.  
 
W tym roku zaplanowaliśmy kilka podstawowych obszarów rozwoju Spółki i działalności 

platformy. Pierwszym z nich jest pozyskanie kolejnych gwiazd, z którymi zrealizujemy 

nagrania. Drugim obszarem jest wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności platformy                       

na globalnym rynku tenisowym. W tym celu chcemy zwiększyć budżet marketingowy, bowiem 

dotarcie do odbiorców i użytkowników z całego świata wymaga wyższych nakładów. 

Kolejnym naszym obszarem rozwoju będzie dodanie modułu do interakcji z użytkownikami, 

w którym będą oni mogli wysyłać nagrania ze swoimi uderzeniami, a nasi eksperci wskażą 

elementy do poprawy i przekażą swoje wskazówki. Liczymy, że moduł ten będzie cieszył się 

sporym zainteresowaniem, a liczba naszych zarejestrowanych użytkowników pozwoli                         

na osiągnięcie wysokiego strumienia przychodów z tej działalności. 
 
Jesteśmy partnerem amerykańskiej spółki The Tennis Channel, Inc., której udzieliliśmy licencji 

obejmującej ogólnoświatowe prawa do dystrybucji cyfrowej bądź strumieniowej 

wyprodukowanych przez nas materiałów instruktażowych wideo. Podmiot ten jest 

właścicielem Tennis Channel - jedynego całodobowego, multimedialnego kanału 

telewizyjnego poświęconego zarówno sportowi zawodowemu, jak i tenisowemu stylowi życia. 

Oczekujemy, że będziemy w stanie rozwijać i zacieśniać tą współpracę, bowiem Tennis 

Channel to znaczący podmiot w branży tenisowej, dzięki któremu możemy docierać                            

do szerokiego grona odbiorców i budować pozycję rynkową. 
 
Kolejnym kierunkiem rozwoju TopLevelTennis.com może być VR i w tym celu podpisaliśmy 

list intencyjny z austriacką spółką VR Motion Learning GmbH & Co KG. W ten sposób 
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rozpoczęliśmy negocjacje w zakresie możliwej współpracy przy budowie gry tenisowej                      

w technologii VR. Austriacki partner dostrzega możliwości wykorzystania naszych obecnych  

i przyszłych gwiazd do tworzenia z nimi klubów w grze, a także współpracę obu spółek przy 

działaniach marketingowych i promocyjnych. 
 
Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w 2020 r. nie są dla nas zadowalające, bowiem                 

nie zrealizowaliśmy założonych celów sprzedażowych. Z pewnością duży wpływ na to miała 

pandemia spowodowana wirusem Sars-Cov-2 powodującym chorobę Covid-19, która znacząco 

przesunęła w czasie realizację nagrań z gwiazdami, a tym samym zmieniła harmonogram 

uruchomienia platformy, na której znajdowałyby się wszystkie zaplanowane przez nas 

materiały. Pandemia wpływa także negatywnie na cały sektor sportu i rekreacji, bowiem 

uprawianie sportu w wielu krajach na świecie jest mocno ograniczone lub wręcz zakazane.  
 
Jesteśmy Start-up’em, który stawia sobie bardzo ambitne cele i ma zespół zmotywowany                  

do ich realizacji, dlatego wierzymy, że ten rok będzie dla nas znacznie lepszy. Liczymy też,              

że sytuacja pandemiczna ulegnie poprawie i sport wróci w końcu do normalności. 

Podejmujemy działania mające na celu w możliwym zakresie ograniczenie negatywnych 

skutków gospodarczych i finansowych tej pandemii na działalność Spółki. 
 
W lutym br. poinformowaliśmy o przystąpieniu do analizy możliwych kierunków związanych 

z rozwojem Spółki. Analiza będzie skupiała się na zweryfikowaniu opłacalności, kosztowności 

oraz popytu na nowe usługi i produkty, które mogłyby zostać wprowadzone do oferty w toku 

rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz w konsekwencji ustrukturyzowanie 

organizacyjne w oparciu o obszary prowadzonej działalności. Rozwój Spółki miałby skupiać 

się na następujących działaniach: 

− stworzenie struktury holdingowej, w ramach której powstanie Grupa Kapitałowa, gdzie 

Spółka będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania i kontrolowania działalności 

spółek zależnych, w ramach których prowadzona będzie działalność operacyjna w zakresie 

ściśle określonym dla tych spółek, 

− wydzielenie obecnej działalności związanej z tenisem, w której nadrzędnym narzędziem 

jest platforma szkoleniowa o charakterze sportowo-edukacyjnym pod nazwą 

"TopLevelTennis.com", na której zamieszczane są filmy szkoleniowe o tenisie, do spółki  

w 100% zależnej od Emitenta, 

− rozszerzenie przedmiotu działalności w drodze dołączenia do struktury Spółki podmiotów 

działających w branży sportowej/technologicznej (w pierwszej kolejności działalność 

miałaby zostać rozszerzona o kolejną dyscyplinę sportu tj. piłkę nożną). 
 
Jako Zarząd Spółki podjęliśmy decyzję o analizie możliwych kierunków rozwoju, bowiem 

chcemy wykorzystać posiadane doświadczenie i know-how do realizacji kolejnych projektów 

w innych dyscyplinach sportowych. 
 
Zapraszamy do lektury raportu i zachęcamy do odwiedzania platformy TopLevelTennis.com 
 
Z poważaniem 
 

Prezes Zarządu 

Tomasz Mrozowski 

Wiceprezes Zarządu 

Artur Górski 

Członek Zarządu 

January Ciszewski 

Członek Zarządu 

Łukasz Górski 
. 
Kraków, dnia 7 marca 2021 roku     
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Firma 
TOPLEVELTENNIS.COM S.A. (dawniej Thunderbolt S.A.) 

 - dalej „Emitent”, Spółka” 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba Kraków 

Adres ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków 

Tel./fax 12 654 05 19 

Internet www.topleveltennis.com 

E-mail a.gorski@topleveltennis.com 

KRS 0000185671 

REGON 002010497 

NIP 5260208786 

 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych polskich) 

podsumowujące sytuację finansową spółki TopLevelTennis.com S.A. (dalej „Spółka”). 

Zamieszczone w tabelach dane prezentują wyniki finansowe Spółki w 2020 r. tj. w okresie od 

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 

2019 roku. 

 

Dane finansowe prezentowane poniżej są zgodnie z Ustawą o rachunkowości pochodzą                       

ze zbadanego sprawozdania finansowego. Powyższe dane finansowe za rok zakończony dnia 

31 grudnia 2020 r. i rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. zostały przeliczone na EUR według 

następujących zasad: 

 Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku 

Polskiego na dzień bilansowy, tzn.:  

− na dzień 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,2585 zł 

− na dzień 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,6148 zł 

 Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych                   

i zmian w kapitale przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich 

kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:  

− w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,3018 zł 

− w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 zł 

http://www.topleveltennis.com/
mailto:a.gorski@topleveltennis.com
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Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre dane 

mogą być zaokrąglone. 

 

POZYCJA 

w tys. zł w tys. Euro 

      2020  2019            2020 2019 

Zysk ze sprzedaży  (1 283) (237) (287) (55) 

Zysk z działalności operacyjnej (1 297) (99) (290) (23) 

Zysk przed opodatkowaniem (1 346) (111) (301) (26) 

Zysk / strata netto z dział. kont. (1 346) (127) (301) (30) 

Zysk / strata netto (1 346) (127) (301) (30) 

Przepływy pieniężne netto  

z działalności operacyjnej 
(1 331) (689) (298) (160) 

Przepływy pieniężne netto  

z działalności inwestycyjnej 
(1 344) (118) (300) (27) 

Przepływy pieniężne netto  

z działalności finansowej 
2 630 865 588 201 

Zmiana stanu środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów 
(45) 58 (10) 14 

Zobowiązania długoterminowe - - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 631 398 137 94 

Kapitał własny ogółem 815 (219) 177 (51) 

Kapitał podstawowy 1 800 1 400 390 329 

Liczba akcji (w szt.) 18 000 000 14 000 000 18 000 000 14 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję 

zwykłą 
(0,0748) (0,0091) (0,0167) (0,002) 

Rozwodniony zysk (strata)  

na jedną akcję zwykłą 
(0,0748) (0,0091) (0,0167) (0,002) 
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4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020 

 

Sprawozdanie finansowe TopLevelTennis.com S.A. za rok obrotowy 2020 zbadane przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.  

 

 

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2020 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności TopLevelTennis.com S.A w okresie od 1 stycznia 2020 

roku do 31 grudnia 2020 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 

 

 

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE RZETELNOŚCI 

SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Kraków, dnia 7 marca 2021 roku 

 

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności  

sprawozdania finansowego za 2020 rok 

 

Działając jako Zarząd TopLevelTennis.com S.A. oświadczamy, że wedle naszej najlepszej 

wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i dane porównywalne, 

sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami 

uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto 

oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 zawiera prawdziwy 

obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Prezes Zarządu 

Tomasz Mrozowski 

Wiceprezes Zarządu 

Artur Górski 

Członek Zarządu 

January Ciszewski 

Członek Zarządu 

Łukasz Górski 

 

 

   

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU 

UPRAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 
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Kraków, dnia 7 marca 2021 roku 

 

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego  

do badania sprawozdań finansowych 

 

Działając jako Zarząd TopLeveTennis.com S.A. oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 został 

dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy 

audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 

spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 

rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

Prezes Zarządu 

Tomasz Mrozowski 

Wiceprezes Zarządu 

Artur Górski 

Członek Zarządu 

January Ciszewski 

Członek Zarządu 

Łukasz Górski 

 

 

 

 

  

8. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2020 

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 

stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 

 

 

9. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

 

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych                         

na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. 

 

 

Kraków, dnia 7 marca 2021 roku 

 

Prezes Zarządu 

Tomasz Mrozowski 

Wiceprezes Zarządu 

Artur Górski 

Członek Zarządu 

January Ciszewski 

Członek Zarządu 

Łukasz Górski 

    

 


