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I Podstawowe informacje o emitencie

Nazwa Spółki MediSensonic

Siedziba Ul. Duńska 15, 54-427 Wrocław

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Państwo rejestracji Polska

Sąd rejonowy SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, 
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr Rejestru Przedsiębiorców 0000725542

Nr Identyfikacji Podatkowej 1251672921

REGON 36984413700000

Rodzaj podstawowej działalności wg PKD 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE 
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Waluta, w jakiej Spółka sporządza sprawozdanie Polski złoty (PLN)

Skład Zarządu

Na dzień 31 października 2022 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu w skład Zarządu 
wchodzi Pan Robert Gromada, który pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Skład Zgromadzenia Wspólników

Na dzień 31 października 2022 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu w skład 
Zgromadzenia Wspólników wchodzą:  

Pan Zenon Szczepaniak  27,78%

Pan Robert Gromada  24,88%

Pan Andrzej Trznadel   13,89%

Pozostali Udziałowcy   33,45% 

Biegły Rewident

Pani Sylwia Żochowska spełnia warunki Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące posiadania 
wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, która 
z ramienia Biura Finansowo-Księgowego Rewidenta Krystyna Borodziuk będzie przeprowadzała 
badanie ustawowego sprawozdań finansowych.

Zwięzły opis działalności spółki

MediSensonic jest firmą działającą w branży MedTech. Prowadzi własne projekty nad rozwojem 
technik mikrofalowych i foto-optycznych, które mają zastosowanie w technologii bezinwazyjnej 
niesensorycznej diagnostyki medycznej. Proces diagnostyczny polega na detekcji zmian choro-
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bowych za pomocą biosensorów mikrofalowych i radarowych, a następnie na interpretacji oraz 
obrazowaniu cyfrowym uzyskanych wyników. Wynikiem prac MediSensonic będzie wprowadzenie 
na rynek urządzeń do diagnostyki medycznej, które przyspieszą ciągłe obrazowanie wyników ba-
dań, a także ograniczą ryzyko pomyłki w interpretacji takich wyników.

RYSUNEK 1: Obszary diagnostyczne działalności spółki

           
Spółka MediSensonic działa w dwóch schematach:

Rozwoju i komercjalizacji projektów diagnostycznych przez licencjonowanie lub partnering 
z podmiotem branżowym o globalnym potencjale rynkowym.

Rysunek 2 Model komercjalizacji projektów
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II  INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY 
SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE 
O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 
RACHUNKOWOŚCI

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) [„Ustawa”]. Sprawozdanie finansowe zostało przy-
gotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która nie została zmodyfikowana w żadnym 
przypadku. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywa-
na jest zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat 
w układzie porównawczym.

Metoda prezentacji postępu prac przy projektach B+R

Informacje o pracach prowadzonych w ramach własnych projektów B+R Spółki podczas okresu 
sprawozdawczego prezentowane są dla każdego projektu oddzielnie i obejmują zwięzły opis pro-
jektu oraz głównych zdarzeń, działań i osiąganych celów związanych w tym czasie z projektami.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 
spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powią-
zane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według 
cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne 
są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i od-
pisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo 
w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3,5 tys. zł 
odnoszone są jednorazowo w koszty.

Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przeszacowanie ma 
miejsce na podstawie odrębnych przepisów. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, prze-
glądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w któ-
rym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodują zwiększenie oczeki-
wanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad 
korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka 
trwałego.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo analogicznie do amortyzacji podat-
kowej o ile odpowiada ona szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
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Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3,5 tys. zł odnoszone są jedno-
razowo w koszty.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośred-
nim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych 
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane 
są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu 
zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Zapasy

Zapasy towarów w detalu są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny zakupu i ceny 
sprzedaży netto.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez po-
datku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i tym podobne 
oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. 

Dla transakcji związanych z hurtową wysyłką towarów do odbiorców, spółka dokonuje bezpośred-
niej identyfikacji przychodów i kosztu własnego sprzedanych towarów poprzez odpowiedni opis 
na dokumentach sprzedaży i zakupu. 

Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty po-
przez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się od-
powiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od ro-
dzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktuali-
zujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Transakcje w walucie obcej

Transakcje handlowe wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie 
przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia 
transakcji, transakcje płatnicze według kursów skupu lub sprzedaży walut banku, w którym jed-
nostka posiada rachunek walutowy.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP na dzień bilansu. Powstałe z przeliczenia 
różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu za-
padalności wyceniane są według wartości nominalnej. 
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Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wyso-
kości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwycza-
jowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypeł-
nienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekono-
miczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Kredyty bankowe i pożyczki 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, sta-
nowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ 
pożyczki. Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk 
lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat 
bieżącego okresu.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowa-
nia, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały 
zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku 
zysków i strat.

Odroczony podatek dochodowy 

Jednostka nie podlega rygorom badania sprawozdania finansowego i korzysta z umocowania 
prawnego zwalniającego ją od tworzenia aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy.

Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy, Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 
utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala sza-
cowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego 
z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i war-
tością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat 
za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata po-
mniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków 
i strat bieżącego okresu. 

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzy-
ści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

Sprzedaż produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa wła-
sności produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty 
ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
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Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usłu-
gi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie 
ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są 
rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Planując strategiczny rozwój Spółki w kierunku realizacji własnych projektów badawczo rozwo-
jowych oraz mając na uwadze związany z tym znaczący własny wkład kapitałowy oraz otrzy-
mywane dotacje, Spółka zamierza stosować w prowadzonej rachunkowości zasadę rozdzielenia 
prezentacji na podstawowej działalności komercyjnej (badań kontraktowych). Przyjęcie takiego 
rozwiązania pozwala na oddzielenie nakładów finansowych przeznaczanych na projekty B+R od 
wyniku i efektywności rynkowego segmentu działalności gospodarczej Spółki oraz ich monitoro-
wanie. 

Rozdzielając prezentację zdarzeń księgowych powstających w dwóch podstawowych segmen-
tach działalności Spółki zachowano współmierność kosztów i przychodów w ramach tych seg-
mentów RZiS. 

Otrzymany obraz działalności komercyjnej Spółki opartej na badaniach kontraktowych w pozycji 
RZiS: „zysk (strata) ze sprzedaży” pozwala ocenić czy i na ile działalność komercyjna Spółki wspie-
ra lub obciąża finansowo jej segment badawczo rozwojowy.

Przyjęcie powyższej zasady i prezentacja zdarzeń księgowych związanych z realizacją projektów 
B+R wspieranych dotacjami w odrębnej części RZiS sprawia, że:

1. Analogicznie wartość dotacji udzielonej w tej fazie projektów do czasu ich okresowego roz-
liczenia zgodnie z Umową dotacyjną prezentowane są na bieżąco w pasywach bilansu 
w pozycji „inne rozliczenia międzyokresowe -krótkookresowe”. Okresem rozliczeniowym, 
zgodnie z umową dotacyjną, jest kwartał liczony od dnia zawarcia umowy.

2. Wartość kosztów dotowanych projektów ponoszonych w fazie badawczej od momentu ich 
zaistnienia do czasu i po ich okresowym rozliczeniu zgodnie z Umową dotacyjną ujmowa-
na na bieżąco i prezentowana w grupie pozostałych kosztów operacyjnych (pozycja „inne 
koszty operacyjne”), analogicznie do prezentacji kwoty dotacji udzielanych w tej fazie pro-
jektu wykazywanych w grupie pozostałych przychodów operacyjnych (pozycja „dotacje”). 
Do tej pozycji zaliczane są zarówno kwalifikowane jak i niekwalifikowane koszty poniesione 
przy realizacji prac w fazie badawczej które wystąpiły w projektach poza budżetem za-
twierdzonym w umowie dotacyjnej.

3. Wartość kosztów dotowanych projektów ponoszonych w fazie rozwojowej od momentu ich 
poniesienia do czasu, ujmowane są w aktywach bilansu w pozycji „krótkoterminowe rozli-
czenia międzyokresowe”. Analogicznie, wartość dotacji udzielanych w tej fazie projektu do 
czasu i po ich okresowym rozliczeniu zgodnie z Umową dotacyjną prezentowane są w pa-
sywach bilansu w pozycji: „inne rozliczenia międzyokresowe -krótkookresowe”.

4. Po zakończeniu projektu i rozliczeniu go w całości zgodnie z umową dotacyjną wartość 
kosztów dotowanego projektu poniesionych w realizacji jego fazy rozwojowej przenoszona 
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jest w aktywach bilansu z pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w akty-
wa trwałe do grupy wartości niematerialnych i prawnych w pozycję: „koszty zakończonych 
prac rozwojowych”.

5. W przypadku komercjalizacji projektu B+R objętego dotacją przychody pochodzące z tego 
źródła zaliczane będą w RZiS do: „przychodów netto ze sprzedaży produktów”, a koszty za-
kończonych prac rozwojowych ujęte w bilansie w wartościach niematerialnych podlegać 
będą 5 letniej amortyzacji. Będą one sukcesywnie pomniejszane o wartość, która księgo-
wana będzie na bieżąco i proporcjonalnie w okresach miesięcznych do RZiS. 

6. Równolegle, dotacje udzielone na realizacje części rozwojowej komercjalizowane-
go projektu, znajdujące się w pasywach bilansu w pozycji „inne rozliczenia mię-
dzyokresowe” podlegać będą 5-letniemu odpisowi. Pozycja ta będzie sukcesyw-
nie oraz proporcjonalnie pomniejszana o wartość, która księgowana będzie na 
bieżąco w okresach miesięcznych jako: „pozostałe przychody operacyjne” do RZiS. 
 
 
 

III DANE FINANSOWE

Rachunek wyników i bilans na dzień 31.10.2022 stanowią załącznik do raportu.

IV  CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB 
NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 
I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Celem projektów naukowo-technologicznych realizowanych przez Spółkę jest ciągły rozwój kom-
petencji w oparciu o autorskie rozwiązania i maksymalizacja obszarów wykorzystania IP i know-
-how. Realizacja tego celu obejmuje testowanie opracowanych przez Spółkę rozwiązań, ba-
danie możliwości ich komercyjnych zastosowań oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
uznanymi zagranicznymi jednostkami i zespołami naukowo–badawczymi w Europie i na świecie. 
Współpraca prowadzona przy realizacji projektów badawczych buduje krajowe i międzynarodo-
we relacje oraz stanowi referencje dla koncepcji badawczych, wiedzy merytorycznej naukowców 
MediSensonic. Po pierwszych komercjalizacjach głównych projektów Spółki, działania te stanowią 
podstawę do inicjowania i rozwoju w przyszłości kolejnych ultrainnowacyjnych programów. 
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Rysunek 3: Zaawansowanie prac technologicznych:Rysunek 3: Zaawansowanie prac technologicznych:

RYSUNEK 3: Zaawansowanie prac technologicznych

1.  Projekty własne B+R współfi nansowane z środków dotacyjnych

  MPVT (Microwave Pulp Vitality Tester)

Prace badawczo-rozwojowe nad nowym urządzaniem do diagnostyki stanu miazgi zęba 
oparte na technologii mikrofal.

Cel projektu

Rezultatem projektu będzie urządzenie do obrazowania przepływu krwi w naczyniach miazgi 
zębów (Microwave Pulp Vitality Tester). Będzie to nowy i innowacyjny produkt, po raz pierwszy 
wykorzystujący technologię  mikrofal do oceny stanu miazgi zęba. W efekcie przeprowadzonych 
badań  stworzone zostanie bezinwazyjne urządzenie diagnostyczne zrealizowane w postaci za-
projektowanego specjalnego układu sensora działającego w oparciu o efekt Dopplera ze zopty-
malizowanym układem nadawczo-odbiorczym i z głowicą  kontaktową . Wyniki badań  zostaną 
wdrożone do działalności fi rmy poprzez produkcję  i sprzedaż zaprojektowanych urządzeń. Doce-
lowymi odbiorcami będą gabinety stomatologiczne (zarówno państwowe, jak i prywatne), centra 
medyczne oraz kliniki uniwersyteckie.biorcami będą gabinety stomatologiczne (zarówno pań-
stwowe, jak i prywatne), centra medyczne oraz kliniki uniwersyteckie.ne oraz kliniki uniwersyteckie. 

Efektem realizacji prac będzie wykonanie prototypu urządzania do obrazowania przepływu krwi 
w miazdze zęba opartego o technologię  mikrofal, które stanowić będzie innowację  w skali świa-
towej.

Konstruowane urządzenie umożliwi obiektywną  i wiarygodna ocenę stanu miazgi zęba, w przeci-
wieństwie do powszechnie wykorzystywanych obecnie w praktyce klinicznej metod diagnostycz-
nych dzięki następującym funkcjonalnościom:

* wysoka czułość pomiaru
* możliwość zastosowania we wszystkich zabiegach, w których kluczowe jest zdiagnozo-

wanie żywotności miazgi zęba: endodoncja; implantologia; procedury protetyczne; ele-
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ment leczenia ortodontycznego; ocena stanu miazgi zębów u pacjentów onkologicznych, 
u których planowana jest radio- bądź chemioterapia

* powtarzalność wyników;
* bezinwazyjny pomiar
* szybkość obrazowania - dokonanie pomiaru bez dodatkowych przygotowań tj. robienia 

dodatkowych wycisków stomatologicznych do utrzymania sondy pomiarowej
* brak błędów pomiarowych wynikających z wrażliwości na artefakty związane z ruchami 

i drganiami mechanicznymi
* większa ergonomia wykonywania pomiarów, krostki czas trwania całej procedury. 

Okres realizacji 

Dofinansowany przez NCBR projekt obejmuje – okres od marca 2019 r., zaczynający się od opra-
cowania koncepcji wyrobu medycznego do badań klinicznych i prac przedwdrożeniowych włącz-
nie, które zakończą się w luty 2023 r. 

Finansowanie

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 840 642,65 
zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 5 369 390,89 zł. Wkład własny projektu Spółka 
pokrywa z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej sprzedaży udziałów.

Realizacja i wyniki projektu w okresie sprawozdawczym

W ramach projektu obecnie realizowany jest etap 3. 

Celem tego etapu jest stworzenie nowego produktu w postaci zintegrowanego urządzenia wraz 
z oprogramowaniem do sterowania urządzeniem oraz przetwarzania i wizualizacji danych goto-
wego do badań na ludziach w celu pomiaru przepływu krwi w miazdze zęba. 

W ramach etapu 3. występują 3 zadania badawcze:

1.   Integracja całego systemu zobrazowania przepływu krwi w miazdze zębów wraz z rewizją 
(kontrolą, weryfikacją) dokumentacji.

2.   Badanie przepływu krwi z użyciem urządzenia, laserowego przepływomierza Dopplera 
i EKG 

3.   Modyfikacja i poprawienie urządzenia oraz oprogramowania  
na podstawie uwag zgłoszonych podczas badania i analiza zebranych wyników. 

Stan aktualny w okresie sprawozdawczym:

ZADANIE 1:  Zrealizowane.

ZADANIE 2:  W trakcie realizacji. 

Zrealizowano przygotowanie dokumentacji do badania klinicznego na pacjentach wg 
nowych wymogów dyrektywy MDR i złożono dokumenty do Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oczekujemy na zgodę.

Zrealizowano przygotowanie kolejnego zestawu dokumentacji do badania klinicznego 
na pacjentach wg nowych wymogów dyrektywy MDR i złożono dokumenty do Komisji 
Bioetycznej przy Okręgowej Izbie lekarskiej. Oczekujemy na zgodę.

Wytworzono zestaw urządzeń MPVT na potrzeby badania klinicznego.
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Po każdej modyfikacji urządzenia przeprowadzono również testy niezawodności dla 
oprogramowania.

Zadanie 3: W trakcie realizacji.

Nastąpiły wielokrotne modyfikacje urządzenia w oparciu o wyniki testów i analiz. 

Ponadto powstała elektronika części bazowej, tj. wyświetlacz 7” z płytą sterującą 
a także płytka peryferii i zasilania, dobrany został pakiet akumulatorowy, złącza oraz 
została obudowa zaprojektowana I wydrukowana. Przygotowano również firmware do 
wyświetlacza I sterowania.                              

W okresie sprawozdawczym przygotowano nową sondę z elektroniką 
i komunikacją z bazą. 

W ramach okresu sprawozdawczego przeprowadzono częściową realizację 
zakresu prac przedwdrożeniowych z Etapu 5 w obszarze zad. 2. pt: 
„Opracowanie dokumentacji pod zgłoszenie patentowe wyrobu oraz wzoru 
przemysłowego”.

Ukończono zgłoszenie patentowe o tytule: „Układ do badania przepływu krwi 
w miazdze zęba”.

Glucowave

Opracowanie prototypu systemu do bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii 
u człowieka

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie prototypów oraz przeprowadzanie badań klinicznych inno-
wacyjnego urządzenia do monitorowania poziomu glikemii u człowieka w sposób bezinwazyj-
ny. Urządzenie o roboczej nazwie Glucowave opierać się będzie na mikrofalowych technikach 
pomiarowych. Planowany system Glucowave nie używa igieł ani innych tego typu kosztownych 
i wymiennych czujników inwazyjnych wkłuwanych pod skórę pacjenta. Element pomiarowy, zwa-
ny dalej sondą, dotyka do skóry pacjenta i dokonuje pomiaru parametrów tkanek podskórnych 
bez jakiegokolwiek naruszenia ciągłości powierzchni skóry.

Planowane są do opracowania i przebadania dwie wersje urządzenia. Pierwsza wersja, wyko-
rzystuje jako element pomiarowy sondę rezonansową wchodzącą w kontakt ze skórą pacjenta. 
Druga wykorzystywać będzie technikę mikrofalowego pomiaru radiometrycznego. W projekcie 
planowane są badania kliniczne na ochotnikach w celu weryfikacji przyjętej koncepcji pomiaro-
wej oraz oceny dokładności wyliczanych przez system wartości glikemii. Docelowo system Gluco-
wave jest dedykowany do wsparcia procesu diagnozy i leczenia cukrzycy typu 1 i 2 oraz cukrzycy 
ciążowej.

Okres realizacji 

Dofinansowany przez NCBR projekt obejmuje – okres od październik 2021 r., zaczynający się od 
opracowania koncepcji wyrobu medycznego do badań klinicznych i prac przedwdrożeniowych 
włącznie, które zakończą się w grudzień 2023 r. 
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Finansowanie

Zgodnie z treścią umowy o dofi nansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12 150 770,24 
zł, a przyznana wysokość dofi nansowania wynosi 9 033 760,89 zł. Wkład własny projektu Spółka 
pokrywa z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej sprzedaży udziałów.

Realizacja i wyniki projektu w okresie sprawozdawczym

Prace dotyczące analizy możliwości zastosowania AI do predykcji ciśnienia tylko na podstawie 
sygnału PPG.

Przygotowano system do badań klinicznych nr 1 w WIM. Aktualnie oczekujemy na zakończenie 
procesowania kwestii formalnych (URPL + Komisja Bioetyczna).

Rozpoczęto prace nad konstrukcją miniaturowej opaski jako wersji zbliżonej do produktu końco-
wego w wersji PPG.

Ponadto w projekcie powstały równolegle wszystkie komponenty do pierwszego (najszerszego) 
badania stacjonarnego, wg. poniższego schematu.

W trakcie okresu sprawozdawczego realizowane były zadania etapu nr 2 według poniższych za-
pisów:
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1.  Wytworzenie prototypów do badań

W ramach tego zadania opracowano obwody PCB dla układów sond mikrofalowych. Wykona-
no dwie wersje sondy: wąskopasmowa rezonansowa dla aktywnego układu pomiarowego oraz 
szerokopasmowa dla układu pomiaru radiometrycznego. Zidentyfikowano kwestie biokompa-
tybilności materiałów pokrycia sondy, które wchodzą bezpośrednio w kontakt ze skórą badanej 
osoby. W wyniku działań zaradczych opracowano wielowarstwowe pokrycie z metali szlachet-
nych wykorzystujące osadzane elektrochemicznie warstwy srebra i złota. Kolejną kwestią było 
opracowanie technologii zamykania otworów przelotek metalizowanych (via holes). Specjalizo-
wany i rozszerzony proces technologiczny wymagał specjalnego zamówienia usług galwanicz-
nych w różny ośrodkach krajowych i zagranicznych. Do wyżej wymienionych układów sond kon-
taktowych zaprojektowano specjalne układy pomiarowe i wykonano druk PCB. Zaprojektowano 
złożony prototypowy sytem pomiarowy, w którego skład wchodzi oprócz głowic pomiarowych 
również specjalizowana karta wielokanałowej akwizycji sygnałów oraz zasilacz DC z wewnętrzną 
podwójną ochroną elektryczną, spełniający wymogi normy PN-EN60601-1.

2.   Badania na zgodność z normami w celu przyszłej klasyfikacji wyrobu medycznego zgodnie 
z Regulacjami MDR 745 /2017 i na podstawie wymagań zasadniczych.

W ramach realizacji zadania zidentyfikowano normy zharmonizowane oraz zastosowano ich wy-
magania do projektu wyrobu medycznego. Układy i obwody elektroniczne zostały zoptymalizo-
wane zgodnie z wymogami normy PN-EN60601-1 oraz wymagań zasadniczych. Zaimplemento-
wano wymagania dotyczące zasilania elektrycznego, biokompatybilności oraz mocy sygnału 
pomiarowego. Gęstość mocy fali elektromagnetycznej aplikowanej w miejscu pomiaru na skórze 
pacjenta spełnia ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych w środowisku Dz.U. 2019 poz. 2448. Opracowany system pomiarowy nie stwarza zagrożeń 
dla osób biorących udział w przyszłym badaniu klinicznym. Wszystkie ryzyka zostały zminimalizo-
wane. Uwzględniono wymagania wynikające z następujących dokumentów normatywnych:

PN-EN 60601-1 2011  
„Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa 
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego”

PN-EN ISO 13485  
„Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania do celów przepisów prawnych”

PN-EN ISO 14971 2012  
„Wyroby medyczne. Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych”

PN-EN ISO 10993-1 2010 
 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych -  Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania 
ryzykiem”

PN-EN 1041+A1 2013  
„Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych”

PN-EN ISO 15223-1:2017-02,  
Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich 
oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne.

3.  Badanie kliniczne 1 (pilotowe)

W ramach przygotowań do badania klinicznego prowadzono prace nad dokumentacją określo-
ną wymogami prawnymi. Opracowano analizę ryzyka wyrobu medycznego (w tym identyfika-
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cję zagrożeń, ocenę ryzyka i działania zaradcze), instrukcję użytkownika, broszurę badacza oraz 
projekt protokołu badania. Przeprowadzono wieloaspektową analizę zagrożeń, wpływu prototypu 
systemu pomiarowego na osobę badaną zgodnie z listą kontrolną ogólnych wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i działania, zawierającą informacje dotyczące badanych wyrobów me-
dycznych zgodnie z sekcją 2.7 rozdziału II załącznika XV MDR.

Touchwave

Projekt opracowania nowej, bezinwazyjnej metody pomiaru ciśnienia krwi bez użycia mankietu 
PB00X (Cuffless)

Cel projektu

Cuffless jest projektem dotyczącym opracowania nowej metody pomiaru ciśnienia krwi, 
która będzie bezinwazyjna i wygodna w stosowaniu (nie będzie wymagała noszenia 
mankietu) a ponadto będzie umożliwiała pomiar ciągły (bez potrzeby stosowania kilku-
minutowych przerw). Zaproponowana metoda pomiaru wymaga zastosowania innowa-
cyjnych rozwiązań sprzętowych w obszarze pomiaru sygnałów oraz innowacyjnych algo-
rytmów przetwarzania danych. 

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie nowatorskich metod akwizycji sygna-
łów oraz sposobów przetwarzania danych, przeznaczonych do ciągłego, nieinwazyjnego 
ibez-mankietowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Metody te będą bazować na pomia-
rze i przetwarzaniu sygnału fotopletyzmograficznego oraz mikrofalowego.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie innowacyjne urządzenie umożliwiające pomiar 
zmian ciśnienia tętniczego krwi a po odpowiedniej kalibracji, również pomiar wartości 
bezwzględnej.

Okres realizacji

Dofinansowany przez NCBR projekt obejmuje – począwszy od lutego 2021 r. – badania przemy-
słowe dotyczące projektu i wytworzenia komponentów technologii, ich integracji i przygotowa-
nia do badań oraz przeprowadzenie badań klinicznych nr 1 (faza do 10.2022 r.), eksperymentalne 
prace rozwojowe dotyczące projektu i wytworzenia prototypów urządzenia oraz przeprowadzenie 
badań klinicznych nr 2 (faza do 06.2023 r.), aż do prac przedwdrożeniowych, planowanych do za-
kończenia we wrześniu 2023 r.

Finansowanie

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12,18 mln zł, 
a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 9,26 mln zł. Wkład własny projektu w wysokości 
2,92 mln zł Spółka pokrywa z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzanych emisji akcji.

Realizacja i wyniki projektu w okresie sprawozdawczym

Realizowany jest Etap 2. 

Wytworzenie prototypów do badań:

W ramach tego zadania opracowano obwody PCB dla układów sond mikrofalowych. Wykonano 
dwie wersje sondy: wąskopasmowa rezonansowa dla aktywnego układu pomiarowego oraz sze-
rokopasmowa dla układu pomiaru radiometrycznego. 
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Badania na zgodność z normami w celu przyszłej klasyfikacji wyrobu medycznego zgodnie z Re-
gulacjami MDR 745 /2017 i na podstawie wymagań zasadniczych:

W ramach realizacji zadania zidentyfikowano normy zharmonizowane oraz zastosowano ich wy-
magania do projektu wyrobu medycznego. Układy i obwody elektroniczne zostały zoptymalizo-
wane zgodnie z wymogami normy PN-EN60601-1 oraz wymagań zasadniczych.

Badanie kliniczne 1 (pilotowe):

W ramach przygotowań do badania klinicznego prowadzono prace nad dokumentacją określo-
ną wymogami prawnymi. Opracowano analizę ryzyka wyrobu medycznego (w tym identyfikację 
zagrożeń, ocenę ryzyka i działania zaradcze), instrukcję użytkownika, broszurę badacza oraz pro-
jekt protokołu badania.

Pozostałe zrealizowane zadania w okresie sprawozdawczym to m.in.:

Oprogramowanie potrzebnych funkcjonalności dla poszczególnych sensorów PPG (m in wielo-
kanałowy pomiar PPG, multispektralny pomiar PPG, pomiar EKG, obsługa akcelerometrów, po-
miar temperatury ciała) oraz ich komunikacji z PSH. Zrealizowano integrację sensora S 2 klipsu 
na palec z sensorem S 1, następnie w całość obudów, PCB, złączy. Dokonano ręcznego montażu 
poszczególnych PCB, zbudowano obudowy dla sensorów PPG oraz MWPPG, wykonano okablowa-
nie sensorów PPG systemu pomiarowego, testowano cały system pomiarowy aplikacji do pod-
glądu sygnałów i sterowania PSH. W oparciu o zestaw do badania klinicznego zostało zrobione 
kilkadziesiąt pomiarów. Uzyskane wyniki zostały zebrane poprawnie. Równolegle zespół projektuje 
wersję, która dąży do miniaturyzacji tj. używany jest docelowy moduł z procesorem i sensorami. 
Powstaje wersja 0.1. Moduł Bluetooth, który jest też procesorem aplikacyjnym.  

Materac Sorest

Materac z sensorami biomedycznymi

Cel Projektu

Niniejszy projekt ma na celu przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych, w wynik których opracowana zostanie innowacja produktowa – aktywny materac 
SOREST. Rozwiązanie to dostarczy takie funkcjonalności, jak dynamiczne ułożenie określonych par-
tii ciała, odpowiednie podtrzymanie pozycji ciała podczas snu, a także całodobowe monitorowa-
nie parametrów życiowych takich jak: temperatura ciała, częstotliwość tętna, ciśnienie tętnicze, 
parametry pulsoksymetrii etc. Materac będzie stanowić innowacyjne rozwiązanie technologicz-
ne, charakteryzujące się nowym podejściem do monitorowania snu osób chorych, upośledzo-
nych lub niedołężnych z wbudowanym mechanizmem masażu pneumatycznego oraz powłoką 
czujników realizujących funkcje bezdotykowego monitorowania wyżej wymienionych czynności 
życiowych. Warstwa pneumatyczna będzie umożliwiała prowadzenie masażu według wybrane-
go schematu działania lub ukształtowanie powierzchni materaca w celu dopasowania go do 
występującej w danej chwili konieczności. Monitorowanie funkcji życiowych możliwe będzie dzięki 
zamontowaniu wewnątrz materaca czujników, których budowa, sposób zasilania i łączności zo-
stanie opracowana zgodnie z najnowszymi technologiami IoT. Dzięki realizacji projektu opraco-
wana zostanie nowa metoda diagnozowania zaburzeń oddychania w trakcie snu w połączeniu 
z nową metodą zmieniającej pozycję chorego podczas snu w celu minimalizacji bezdechu.

Okres realizacji

Od września 2018 do czerwca 2023. W tym czasie prowadzone są prace projektowe, rozwojowe 
oraz przed wdrożeniowe. 
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Finansowanie 

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 908 518,68 
zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 4 538 924,56zł. Wkład własny projektu w wyso-
kości 369 594,12zł Spółka pokrywa z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzanych emisji 
akcji.

Realizacja i wyniki projektu w okresie sprawozdawczym

Przygotowane zostały 2 prototypy materaca na badanie kliniczne. W trakcie realizacji jest opro-
gramowanie do badania klinicznego.

Napisano algorytm wykrywania bezdechu na mikrokontrolerze zastosowanym w projekcie. Wdro-
żony został RTOS na zastosowanym mikrokontrolerze. 

Przygotowano dwie wiązki przewodowe pozwalające na podłączenie wszystkich czujników do mi-
krokontrolera. 

W opracowaniu kolejne algorytmy odpowiadające za detekcję objawów u pacjenta. Detekcja 
wykrywania bezdechu przez algorytm jest aktualnie w fazie testowej. 

Aktualnie realizowane są testy sprawdzające płytki przygotowane do badania pod względem 
błędów. 

Zrealizowano przygotowanie dokumentacji do badania klinicznego na pacjentach wg nowych 
wymogów dyrektywy MDR i złożono dokumenty do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oczekujemy na zgodę.

Zrealizowano przygotowanie kolejnego zestawu dokumentacji do badania klinicznego na pa-
cjentach wg nowych wymogów dyrektywy MDR i złożono dokumenty do Komisji Bioetycznej przy 
Okręgowej Izbie lekarskiej. Oczekujemy na zgodę.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

* algorytm wykrywania bezdechu na mikrokontrolerze zastosowanym w projekcie
* przeprojektowano no potrzeby badania klinicznego aplikację, pojawiają się powiado-

mienia na aplikacji, jeżeli z pacjentem coś się dzieje
* zaimplementowano wsparcie dla dwóch urządzeń radarowych na raz
* zdrożony został RTOS na zastosowanym mikrokontrolerze
* zakupiono kolejne materace testowe dla wersji biznesowej
* przygotowano algorytm implementowany na mikrokontrolerze do detekcji chrapania
* powstała aplikacja pozwalająca debugować urządzenie (pionowe kreski na wykresie 

oznaczają detekcję bezdechu) 

Skaner DAOS

Deventiv Automatic Oral Scanner (skaner wewnątrzustny)

Cel Projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie na rynek stomatologiczny nowego automatycznego 
skanera wewnątrzustnego (DAOS – Deventiv Automatic Oral Scanner). Urządzenie powstanie 
w wyniku prac B+R, których celem jest podniesienie poziomu gotowości techn. rozwiązania z TRL 
3 do TRL 9, a następnie wdrożenia produktu w spółce wnioskodawcy.



Raport okresowy MediSensonic sp. z o. o. na dzień 31.10.2022 r. 19

DAOS po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł 
z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora tj. bez aktywnej obsługi 
manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie 
standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowa-
nia leczenia stomatologicznego, a w tym m.in. leczenia protetycznego, implantologicznego i or-
todontycznego oraz projektowania geometrii protez, szablonów implantologicznych i aparatów 
ortodontycznych.

Skaner zastąpi powszechnie stosowane, niewygodne wyciski stomatologiczne, bazujące na ma-
sie alginatowej bądź silikonowej, a także manualne skanery stomatologiczne wymagające ak-
tywnego zaangażowania operatora w trakcie procesu skanowania i zapewniające mało powta-
rzalne wyniki.

Odbiorcami produktu będą stomatolodzy oraz pracownicy zakładów protetycznych, którzy są 
zaangażowani w pozyskiwanie wycisków jam ustnych pacjentów (cyfrowych lub analogowych) 
a także ich pacjenci, którzy otrzymają lepszą jakość obsługi w miejscu leczenia, tj. przychodni 
stomatologicznej, pracowni medycyny estetycznej czy szpitalu klinicznym.

Okres realizacji

Od sierpnia 2021 do sierpnia 2023. W tym czasie prowadzone są prace projektowe, rozwo-
jowe oraz przed wdrożeniowe. 

Finansowanie 

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 9 
977 881.61 zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 7 810 233.71 zł. Wkład własny 
projektu w wysokości 2 167 647,90 zł .

Realizacja i wyniki projektu w okresie sprawozdawczym

Nastąpiło pełne uruchomienie ramienia skanera, uruchomienie 3 z 4 kamer opartych 
o sensor IMX219, odczyt danych z kamer CAM0, CAM1, CAM2, testy komunikacji z urządze-
niem za pomocą protokołu Modbus TCP.

Zrealizowano pierwsze testy działania skanera oraz wprowadzono poprawki mocowania 
kamer.

W okresie sprawozdawczym poprawione zostało działanie mechanizmu sterującego ra-
mieniem.

Zaprojektowano oświetlacz na bazie 8 białych diod LED.

Przeprowadzono analizę dotyczącą możliwości zmian kamer/kamery w skanerze celem 
zdolności wykrywania stanów zapalnych oraz ewentualnych innych zmian w jamie ustnej 
za pomocą skanera

Zrealizowano zakup modelu szczęki wraz z artykulatorem na potrzeby dalszych testów 
skanera.

2.  Realizacja pilotażowych projektów własnych B+R (finansowanych przez Spółkę)

MALWA (Microwave Assessment of Lung Water content)

Planowany system posiada możliwość zastosowania w diagnostyce i monitorowaniu 
chorych z ryzykiem przewodnienia w obrębie klatki piersiowej (niewydolność serca, prze-
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wlekła choroba nerek, płyn w opłucnej) lub schorzeniami wymagającymi różnicowania 
ze stanami zastoju płucnego (astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
ostry zespół wieńcowy).

Cel projektu

Opracowanie systemu do nieinwazyjnego monitorowania stopnia uwodnienia klatki piersiowej.

Metoda pomiaru

Technologia pomiaru wywodzi się z technologii radarowej, która pozwala penetrować grunt 
w poszukiwaniu ukrytych obiektów. Firma MediSensonic dostosuje tę technologię do użytku me-
dycznego, tworząc system umożliwiający „widzenie” przez klatkę piersiową i ocenę wnętrza płuc 
pacjentów z niewydolnością serca.

Zastosowanie

* szpitale, placówki medyczne;
* domy opieki, domy seniora;
* użycie domowe

MARS Microwave Advanced Radiometer Scanner

Cel projektu

W ramach kolejnych prac badawczo-rozwojowych firma zamierza opracować radiometr mikro-
falowy do diagnozowania nowotworów. 

Metoda pomiaru

Bezinwazyjny pomiar wewnętrznego rozkładu temperatury tkanek organizmów żywych za pomo-
cą pomiaru elektromagnetycznego promieniowania szumowego w zakresie mikrofalowym. 

Zastosowanie

Urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwoli na diagnozowanie nowotworów w sposób szybki 
i bezinwazyjny. 

System MARS analizuje całe spektrum zakresu temperatury nowotworów. Dodatkowo zastoso-
wana technologia jest całkowicie pasywna, dzięki czemu całkowicie nieszkodliwa zarówno dla 
pacjentów, jak i lekarzy.

Radiometr

Zbudowane urządzenie składa się z części mikrofalowej i z regulatora temperatury. Do 
generatora szumów zamontowano sondę do kontroli temperatury.

RF Magic

Projekt RF magic to jest urządzenie umożliwiające inżynierom oraz hobbystom elektroniki 
i pokrewnych dziedzin zastosowanie naszego czujnika mikrofalowego w swoich pracach. 
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Nasze rozwiązanie powinno trafić do świadomości inżynierów oraz techników. Płytka 
działa analogicznie jak czujnik ruchu i można zastosować do dowolnego zestawu kom-
ponentów.

3. Badania kontraktowe

MEDISensonic na polskim rynku jest liderem technologii mikrofalowych w zastosowaniu medycz-
nym i jest także jednym z niewielu podmiotów komercyjnych zajmujących się tym zagadnieniem 
w Europie. Dzięki prowadzonym projektom badawczo-rozwojowym ma realną szansę na dalsze 
umacnianie swojej pozycji rynkowej. 

Drugim polem ekspertyzy zespołu MEDISensonic są badania związane z nowymi rozwiązania-
mi w zakresie wyrobów medycznych. MEDISEnsonic wyróżnia się szerokim spektrum oferowanych 
usług:

Obszerna ekspertyza i solidne podstawy naukowe oraz innowacyjność i unikalność oferowanych 
rozwiązań technologicznych sprawiają, że MEDISEnsonic jest w stanie realizować na zlecenie firm 
kompletne projekty rozwoju wyrobów medycznych od etapu ich odkrywania, aż do badań klinicz-
nych.

Projekty, które firma może ujawnić:

 1.  HealthPen SP.Z.O.O; ul. Władysława Trylińskiego 11/14, 10-683 Olsztyn.  
Usługa polegająca na przygotowaniu prototypu rozwiązania zbierającego wyniki z sy-
gnału mikrofalowego w obszarze rehabilitacji.

 2. Budowa komponentu dla miniradaru. Kontrakt dla instytucji publicznej.

 3.  W maju 2021 roku Spółka zawarła umowę DOB-SZAFIR/04/A/002/01/2021 jako sku-
tek zawarcia w lutym 2020 roku umowy z WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) na 
utworzenie konsorcjum w celu przygotowania i złożenia do NCBR wniosku o dofinan-
sowanie projektu pt.: „Mikrofalowy układ formowania wiązki antenowej syste-
mów detekcji i niszczenia BSL wykorzystujący technologię metamateriałową” 
w konkursie nr 1/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w za-
kresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, prze-
łomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pt.. 
SZAFIR”. 

4.  Projekty złożone i oczekujące na przyznanie dotacji 

Harvester. Innowacyjny system z obszaru „energy harvesting”

Cel Projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu z obszaru energy harvesting.

* Opracowanie prototypów harvesterów o maksymalnie zintegrowanej obudowie, wyko-
rzystujących kilka źródeł energii. Ogólne wyzwania technologiczne, podjęte w projekcie, 
to:

* dywersyfikacja źródeł energii zewnętrznej, zaprojektowanie kilku modułów konwersji 
energii otoczenia na energię elektryczną;

* integracja kilku metod pozyskiwania energii w systemie harvestera.
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* Bezpośrednim odbiorcą opracowanej w ramach projektu technologii są wytwórcy czuj-
ników dla IoT:

* przemysł: czujniki parametrów otoczenia lub procesów, czujniki obecności oraz kontroli 
dostępu.

* inteligentne ekosystemy czujników dla potrzeb Home Assisted Living lub inteligentnych 
budynków: czujniki temperatury, oświetlenia, obecności, systemy powiadamiania alar-
mowego / czujniki gestów.

* wyroby medyczne: zdalnie zasilanie/ładowanie mikroczujników parametrów życiowych, 
zintegrowanych z wyrobami medycznymi (brak konieczności podłączania zasilania lub 
wymiany baterii);

* zastosowania specjalne: segment ochrony i resortowy, czujniki obecności oraz kontroli 
dostępu, czujniki pojawienia się fal radiowych w strefach ochronnych, np. kancelariach 
niejawnych, itp.

Okres realizacji

Został złożony grant.

Finansowanie 

Całkowity planowany koszt realizacji projektu wynosi 7 958 052,08 zł, a zakładana wyso-
kość dofinansowania wyniesie 5 394 904,63 zł. Wkład własny projektu będzie w wysokości 
2 563 147,45 zł.

System informujący o napadach padaczkowych -Zestaw opasek zintegrowa-
nych z materacem dla chorych na padaczkę. 

Cel projektu:

Opracowanie innowacyjnego systemu informowania osób chorych na epilepsję o występujących 
napadach padaczkowych. System składa się z: dwóch opasek zakładanych na ręce chorego – 
wyposażonych w sensory odbierające parametry wskaźników życiowych oraz z materaca reje-
strującego dźwięk i monitorującego temperaturę ciała w podziale na sekcje: głowa, szyja, tułów, 
kończyny górne, miednica, kończyny dolne. Dzięki wykorzystaniu sieci neuronowej oraz złotego 
standardu system nauczy się rozpoznawać sygnały ruchowe świadczące o wystąpieniu napadu 
padaczkowego. W przypadku wykrycia zdarzenia aplikacja mobilna uruchomi alarm na urządze-
niu monitorującym oraz w telefonie osoby opiekującej się chorym. 

Urządzenie będzie miało zastosowanie:

* użycie domowe dla osób chorujących na padaczkę;
* punkty opieki zdrowotnej, szpitale;
* indywidualne praktyki lekarskie;
* centra monitoringu medycznego;
* kliniki zorientowane na leczenie epilepsji;

Okres realizacji

Został złożony grant.
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Finansowanie 

Całkowity planowany koszt realizacji projektu wynosi 13 330 938,68 zł, a zakładana wyso-
kość dofinansowania wyniesie 9 155 545,88 zł. Wkład własny projektu będzie w wysokości 
4 175 392,80 zł.

5.  Wydarzenia korporacyjne i organizacyjne związane z działalnością Spółki

Poniżej przedstawiamy harmonogram zdarzeń, które mają istotny wpływ na działanie spółki. 
W poniższym harmonogramie zostały wyłączone zdarzenia związane z operacyjną działalnością 
i realizacją projektów B+R (opisanych w rozdziale IV.) 

W raportowanym okresie nie wystąpiły żadne istotne odchylenia związane z rozliczaniem oraz 
współpracą z NCBiR. Relacje spółki z NCBiR nie uległy zmianie i są poprawne. Zaliczki są rozliczane 
zgodnie z planem wydatkowania. Projekty idą zgodnie z aktualnym harmonogramem.

Wydarzenia:

IV 2022  MediSensonic podpisuje umowę o współpracy z Wojskową Akademią 
Techniczną (WAT)

VI 2022  spółka MediSensonic po raz kolejny wystąpiła podczas konferencji GPW 
Innovation Day, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych

VIII 2022   Zgłoszenie patentowe wynalazku „Symulator ramienia ciśnieniomierzy oraz 
sposób symulacji ciśnienia” do Urzędu Patentowego w celu jego ochrony

IX 2022   MediSensonic otrzymał nominację do nagrody gospodarczej AMBASADOR 
INNOWACYJNOŚCI

IX 2022   Zgłoszenie znaku towarowego SOREST do Urzędu Patentowego w celu jego 
ochrony

X 2022  Udział Spółki w 3. Środkowoeuropejskim Forum Technologicznym CETEF22

X 2022   Spółka została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, 
przyznawanej przez Forum Inteligentnego Rozwoju

X 2022   MediSensonic dołączyło do grona spółek uczestniczących w dwunastej 
konferencji GPW Innovation Day

X 2022   MediSensonic zostaje członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

X 2022   Zgłoszenie patentowe wynalazku „Układ do pozyskiwania energii 
elektrycznej z fal elektromagnetycznych” do Urzędu Patentowego w celu 
jego ochrony

XI 2022   Aktywny udział Spółki w IX Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

XI 2022   MediSensonic otrzymuje Polską Nagrodę Innowacyjności, przyznawaną 
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości

XI 2022   Udział Spółki w Światowym Forum Medycyny na Targach MEDICA 
w Düsseldorfie 2022
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V   REALIZACJA NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA PROJEKTY I 
ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ

Nakłady fi nansowe poniesione na koszty bezpośrednie projektów w okresie do 31 października 
2022 roku wyniosły łącznie 12 mln zł, w tym wkład własny stanowi 2,7 mln zł.  Planowane wydatki 
na realizację projektów w okresie listopad-grudzień 2022 i w 2023 roku wynoszą 21,7 mln zł, w tym 
udział własny Spółki 5,5 mln zł. 

Zapotrzebowanie na kapitał obejmuje wartość wkładu własnego na realizację projektów oraz po-
krycie kosztów, które nie mogą zostać rozliczone w projektach – są to gównie koszty funkcjono-
wania Spółki takie jak koszty obsługi projektów, księgowo-płacowe, prawne, najmu i inne. Łączna 
wartość zapotrzebowania na kapitał, pozwalający na sprawne funkcjonowanie Spółki i pełną ob-
sługę projektów w najbliższym okresie wynosi 6,6 mln zł. 

Oprócz realizacji obecnych projektów, Spółka skupia się również na pozyskaniu nowych 
projektów. Aktualnie złożone są dwa wnioski dot. projektu Harvester oraz napady pa-
daczkowe. Wartość kosztów kwalifi kowanych w tych projektach wynosi 21 mln zł, a wkład 
własny szacowany jest na 6,7 mln zł.
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VI   INFORMACJA NA TEMAT INICJATYW PODEJMOWANYCH 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONYCH NA 
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Realizowane w Spółce innowacyjne projekty technologiczne pozwalają na prowadzenie unikal-
nych w skali kraju usług w zakresie wysoko zaawansowanych badań kontraktowych. Prace pro-
wadzone w zakresie innowacyjnych projektów B+R oraz rozwiązań technologicznych opisane zo-
stały w rozdziale IV raportu.

VII   ISTOTNE WYDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY W OKRESIE, 
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT

Podpisanie umowy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (WAT)

W dniu 7 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy MediSensonic a WAT. Strony zobowią-
zały się do realizacji wspólnych badań naukowych, głównie w zakresie bioinżynierii oraz bezpie-
czeństwa i obronności, oraz do prowadzenia wspólnej działalności dydaktycznej. Ponadto umowa 
przewiduje promowanie i komercjalizację wyników badań, prowadzenie wzajemnych konsultacji 
techniczno-technologicznych, współpracę w zakresie doradztwa naukowo-badawczego, kształ-
cenia studentów i doktorantów, organizowania szkoleń, kursów, konferencji naukowych, staży 
i praktyk oraz wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. 

Obecna współpraca pomiędzy WAT a spółką przebiega m.in. w obszarze techniki mikrofalowej, 
technik optycznych, przetwarzania sygnałów oraz informatyki technicznej.

Przejęcie 100% udziałów w spółce Deventiv

W dniu 5 września 2022 roku podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjęto 
uchwałę, w której postanowiono wyrazić zgodę na zakup udziałów stanowiących 100% kapita-
łu zakładowego spółki Deventiv z siedzibą w Katowicach. Spółka Deventiv została powołana do 
rozwoju automatycznego skanera do diagnozowania jamy ustnej. Tym samym portfolio spółki 
MediSensonic wzbogaciło się o innowacyjny produkt, objęty ochroną patentową na europejskim 
i międzynarodowym rynku m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Korei Południowej.



Raport okresowy MediSensonic sp. z o. o. na dzień 31.10.2022 r. 26

VIII   OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM 
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka tworzy grupę kapitałową wraz z spółką zależną w 100%- Deventiv sp. z o.o. Spółka posiada 
umowy zabezpieczające jej przejęcie 100% udziałów w Spółce Summit Technology Sp. z o.o. na-
leżących obecnie do Pana Roberta Gromady i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Spółka Summit 
Technology realizuje projekt pod nazwą „Materac Sorest” o wartości 4,91 mln PLN posiadającego 
dofinansowanie NCBR w kwocie 4,54 mln PLN.

IX   STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM 
UDZIAŁOWCÓW POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA 
RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU 
WSPÓLNIKÓW (ZW)

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struk-
tury kapitału zakładowego Spółki oraz struktury ogólnej liczbie głosów w ZW Spółki na dzień pu-
blikacji niniejszego raportu.

Tabela 1: Struktura udziałowców

Udziałowiec Liczba udziałów Liczba głosów 
na ZW

Udział 
w kapitale

Udział w głosach 
na WZ

Zenon Szczepaniak 960 960 27,78% 27,78%

Robert Gromada 860 860 24,88% 24,88%

Andrzej Trznadel 480 480 13,89% 13,89%

Pozostali Udziałowcy 1 156 1 156 33,45% 33,45%

SUMA 3 456 3 456 100,00% 100,00%

Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania raportu osoby zarządzające i nadzorujące po-
siadały bezpośrednio lub pośrednio udziały Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 2: Zestawienie stanu posiadania udziałów Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące

Udziałowiec Liczba udziałów Liczba głosów 
na ZW

Udział w kapitale Udział w głosach 
na WZ

Robert Gromada 860 860 24,88% 24,88%

SUMA 860 860 24,88% 24,88%



X   INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ 
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 października 2022 r. oraz na dzień sporządzenia raportu, liczba pracowników Spółki 
zatrudnionych na umowę o pracę wynosiła 25 osoby oraz 12 osób na umowę zlecenie.

XI  ZAŁOŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalno-
ści gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki na dzień zatwierdzenia ni-
niejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, 
które wskazywałyby na zagrożenie możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w dają-
cej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy po dniu 31 października 
2022 roku.

             

          

          Prezes Zarządu 

          Robert Gromada


