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O nas

O Firmie

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji

niechłodzonych detektorów podczerwieni oraz kamer

termowizyjnych.

Dzięki opracowaniu unikalnych na skalę światową technologii

VIGO oferuje produkty o najwyższych parametrach.

Naszą przewagą konkurencyjną na światowych rynkach są:

▪ Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji detektorów

▪ Oferowanie najlepszych urządzeń w przystępnej cenie

▪ Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb 

klienta

► ponad 80 pracowników (profesor, 

7 doktorów i >30 inżynierów)

► 3000 m2 powierzchni produkcyjno-

biurowej

► Laboratoria dopasowane do potrzeb 

elastycznej, zaawansowanej 

produkcji

Produkty VIGO

Moduły detekcyjne
Systemy 

optoelektroniczne
Detektory
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Przychody VIGO [mln zł]

► Blisko 30 lat ciągłego rozwoju 

technologicznego i ekspansji 

rynkowej

► Dostawca najbardziej 

zaawansowanych technologicznie 

komponentów dla najbardziej 

wymagających klientów (NASA, 

ESA)

► Jakość, technologia oraz 

wiarygodność pozwoliły na zdobycie 

klientów wśród globalnych 

korporacji – m.in. producentów:

 przemysłowych analizatorów 

gazów (Emerson)

 inteligentnej amunicji (Zodiac)

 detektorów zanieczyszczeń 

i wycieków gazów (Gasmet)

 automatyki kolejowej 

(Caterpillar)

Dotychczasowy rozwój

O Firmie
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Budowa nowego zakładu

► Przyjęcie Strategii VIGO 2020 w marcu 2016 r.:

 nowe, ambitne cele finansowe,

 program inwestycyjny obejmujący budowę nowego

zakładu,

 nowa wizja organizacji.

► Realizacja programu inwestycyjnego zgodna z planem:

 zakup gruntu – styczeń 2016

 zamknięcie finansowe inwestycji – lipiec – sierpień

2016

 proces projektowania w toku

 rozpoczęcie robót budowlanych – połowa 2017 r.

► Planowane zakończenie - połowa 2018 r.

Realizacja Strategii VIGO 2020

2016 

• Analizy 
wykonalności

• Pozyskanie 
finansowania

2016

• Zakup gruntu

• Prace 
rozbiórkowe

2017-2018

• Projektowanie

• Decyzje 
administracyjne

• Budowa 
zakładu

II poł. 2018

• Otwarcie 
budynku

2018-2020

• Wyposażenie

• Stopniowe 
zwiększanie 
skali produkcji



► Nowa wizja organizacji – duże wyzwanie

► Rozpoczęty proces transformacji:

 zmiany organizacyjne w Spółce, z nowym, bardziej czytelnym podziałem zadań i uprawnień,

 nowe podejście do organizacji produkcji i działań badawczo-rozwojowych,

 projektowanie procedur i wymagań dla nowego zakładu.

Transformacja w zakład przemysłowy

Realizacja Strategii VIGO 2020

Automatyzacja

System zarządzania 

produkcją

Komunikacja 

z klientem



► Pozyskanie nowych (Chiny, Meksyk, Korea) oraz 

aktywizacja dotychczasowych dystrybutorów:

 Przegląd dystrybutorów oraz optymalizacja sieci

sprzedażowej w Chinach i Japonii

 Pierwsze w historii warsztaty dla regionalnych

dystrybutorów VIGO (18-19.09.2016)

► Koncentracja działalności sprzedażowej na wybranych,

perspektywicznych rynkach:

 kolejowym

 wojskowym

 sensorów gazów

 rynku japońskim i chińskim

► Szersza współpraca polskiej branży fotonicznej (wspólne

stanowisko na targach Photonics West 2016 i 2017)

Kontynuacja aktywności sprzedażowej

Działania sprzedażowe w 2016 r.



Rezultaty

Działania sprzedażowe w 2016 r.

► Rozbudowa pipeline’u nowych projektów:

 Przemysłowe analizatory gazów

 Detektory kolejowe

 Kontrola procesów przemysłowych

 Detektory do zastosowań wojskowych

► Nowe, perspektywiczne aplikacje

 Pomiary szczelności pojemników LPG

 Kontrola pracy laserów do produkcji półprzewodników

► Uwiarygodnienie się wobec dużych potencjalnych klientów, 

zwłaszcza z branży wojskowej i przemysłowej



► Spółka uzyskała dofinansowanie dla trzech nowych

projektów badawczo-rozwojowych w ramach Horyzontu

2020 oraz POIR 2014-2020.

▪ WaterSpy - przenośne urządzenie do monitoringu 

jakości wody w ważnych punktach sieci dystrybucji 

wody.

▪ AQUARIUS – detekcja zanieczyszczeń w wodzie

▪ INDI5 - nowe detektory MBE (InAsSb)

► VIGO System znajduje się w czołówce polskich

przedsiębiorstw pod względem zdobytych projektów

w ramach Horyzontu 2020:

▪ III miejsce w rankingu zdobytych projektów

(5 projektów)

▪ II miejsce w rankingu zdobytego dofinansowania

(2,3 mln euro)

Realizacja nowych projektów B+R

Badania i rozwój

Źródło: KPK, październik 2016

Liczba projektów w Horizon 2020

Dotacje w Horizon 2020 [mln EUR]

7

6

5 5 5

4

KAPE ITTI VIGO System
S.A.

IZNAB MOSTOSTAL
WARSZAWA

BERGAMO
TECNOLOGIE

3,69

2,23

1,97
1,85

1,52 1,50

SYNTETIK VIGO System
S.A.

ITTI Metrosoft
Polska

Airoptic IZNAB



Nowe typu detektorów

● MBE (InAs, InAsSb)

● Detektory wieloelementowe

Miniaturyzacja i standaryzacja obudów

● TO66

● TO5

Detektory zintegrowane

● Z optyką

● Ze wzmacniaczami

● Moduły Internet-of-Things (IoT)

Sterowniki laserów

● Standardowe zasilacze

● Zintegrowane źródła

Nowe produkty i technologie

Badania i rozwój



Precyzyjne, szybkie i zautomatyzowane,

skalibrowane pomiary:

● Czułości

● Szumów

● Czasu odpowiedzi

● Jakości montażu

● Pomiar widma

Obróbka kryształów, tworzenie chipów

● Jednorodność trawienia

● Precyzyjne odwzorowanie kształtów

● Tanie soczewki zintegrowane

● Nowa fotolitografia dwustronna

Przyspieszony, powtarzalny montaż

● Montaż zintegrowany

● 3 dni od chipa do modułu

detekcyjnego

● Eliminacja czynności manualnych

● Przyspieszone operacje transportu

● Zwiększona kontrola jakości

● Organizacja montażu

Tańsza i szybsza produkcja

Rozwój technologii wytwarzania



VIGO WE Innovation

Inkubator

Wojciech Smoliński 

Prezes Zarządu

VIGO System
Partner 

finansowy
Komitet Inwestycyjny

Przemysław Danowski

Adam Piotrowski

Łukasz Piekarski

Komitet Ekspercki

50% 50%

► Strategia Funduszu zakłada wsparcie projektów posiadających co najmniej prototyp,

w tym:

 projektów B+R w fazie preseed;

 projektów o charakterze technologicznym oraz life science na rynku inwestycji

kapitałowych early stage;

 dokapitalizowanie spółek spin-off celem realizacji projektów B+R w fazie PoC

► Cel: stworzenie ośrodka wspierania (ekosystemu) prac i komercjalizacji projektów

B+R

► Profil inwestycyjny: projekty z branż nowych technologii: fotoniki, optyki, automatyki

itd.

► Kryteria inwestycyjne: horyzont inwestycyjny to 5 lat z dofinansowaniem 0,5-5 mln zł



Wyniki finansowe w 2015 r. i w 2016 r.

Przychody w 2015 i 2016 r. [mln zł] Czynniki mające wpływ na wyniki

► Wojsko - brak w 2016 r.

zamówień z Zodiac Aerospace,

wzrost zamówień PCO S.A.

► Koleje - spowolnienie na rynku

infrastruktury kolejowej

w Europie

► Przemysł - wzrost o ponad 45%:

 nowy 3-letni kontrakt

z Emerson Electric,

 znaczące wzrosty zamówień

na detektory do wykrywania

wycieków gazów (USA)

 wzrost zamówień na

detektory do kontroli pracy

laserów

► Nauka, medycyna i inne -

stabilny poziom
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Wyniki finansowe w 2015 r. i w 2016 r.

Koszty operacyjne w 2015 i 2016 r.

► Wzrost kosztów sprzedaży

w związku z powiększeniem

zespołu i większą aktywnością

sprzedażową

► Stabilny poziom kosztów

ogólnego zarządu

► Niższe koszty produkcji:

 niższy koszt materiałów

(zmiana struktury produkcji,

więcej tańszych detektorów)

 dofinansowanie do prac

R&D

Czynniki mające wpływ na wyniki
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Wyniki finansowe w 2015 r. i w 2016 r.

Wyniki finansowe 

Rentowność i marże w 2015 r. i w 2016 r. 

► Wzrost rentowności na

wszystkich poziomach -

Rentowność netto na poziomie

39% w 2016 r.

w porównaniu do 37% w 2015 r.

► Wzrost zysku netto o 6%, przy

niezmienionych przychodach

oraz pomimo stopniowego

wycofywania się z niektórych

rodzajów działalności
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Poniesione i planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r. [mln PLN]

Wyniki finansowe w 2015 r. i w 2016 r.

► Budowa nowego zakładu:

 kupiony i przygotowany

do budowy grunt;

 wydatki związane z nadzorem

i projektowaniem od 2017 r.

► Automatyzacja produkcji:

 zakupiony cały przewidziany

sprzęt,

► Inkubator:

 brak wydatków w 2016 r.

4,6

3,6

3,0

2,4

3,0

0,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Wydatki planowane Wydatki poniesione

Inkubator

Przygotowywanie budowy nowego zakładu

Automatyzacja produkcji



Cel na 2017

Założenia

Spółka dąży do realizacji ambitnego celu na 2017 r.

40 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Warunki konieczne:

► Techniki wojskowe:

▪ kontynuacja zamówień z Zodiac

▪ utrzymanie zamówień z PCO S.A.

► Kolejnictwo:

▪ nowy kontrakt ze spółką Grupy Caterpillar,

► Przemysł:

▪ utrzymanie dynamiki wzrostu sprzedaży 

dla klientów z sektora przemysłowego (ok. 

30% r/r),

► Medycyna i ochrona środowiska:

▪ rozpoczęcie sprzedaży nowych detektorów 

MBE.



Planowane nakłady inwestycyjne [mln PLN]

► Budowa nowego zakładu:

 ok. 13,8 mln zł w 2017 r. (3,5 

mln zł wkładu Spółki, 6,0 mln zł 

kredytu technologicznego (PLN), 

4,3 mln zł kredytu 

inwestycyjnego (EUR))

 ok. 16,8 mln zł w 2018 r. (4,2

mln środki Spółki, 12,6 mln zł

kredytu inwestycyjnego (EUR))

► Inkubator VIGO WE Innovation -

ok. 3 mln zł (całkowity budżet –

6 mln zł)

► Pozostałe wydatki - ok 1 mln zł

rocznie.

Plany na 2017 r.
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Planowane nakłady na badania i rozwój [mln PLN]

► Wzrost nakładów na badania

i rozwój:

 ok. 6,3 mln zł w 2017 r. 

 wzrost o 2,4 mln zł (62% r/r)

w porównaniu do 2016 r. i o 4,8

mln zł (76% r/r) w stosunku do

2015 r.

► Wartość głównych projektów

w ramach prac rozwojowych

w 2017 r.:

 Narażenia: ok. 2,56 mln zł

 PETRA: ok. 0,77 mln zł

 MIRPHAB: ok. 0,72 mln zł

Plany na 2017 r.
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Kontynuacja transformacji

Plany na 2017 r.

► Sprzedaż:

 Wdrożenie CRM

 Kontynuacja aktywności na wybranych rynkach

► Produkcja:

 Wdrożenie systemu zarządzania produkcją klasy MES

 Wydzielenie zespołu R&D z Działu Produkcji z jasnymi 

celami i terminami realizacji prac badawczo-

rozwojowych

► Zakupy i logistyka:

 Integracja procesów zakupowych i logistycznych 

w jednym zespole

 Cel: obniżenie jednostkowych kosztów materiałów

► Kapitał ludzki

 Identyfikacja i rozwój talentów

 Zmiana systemu premiowego w celu lepszego 

powiązania premii z rzeczywistymi wynikami pracy

 Presja na wzrost płac



Oświadczenie



Załącznik 1 - Wybrane dane finansowe



Załącznik 2 - Najważniejsze aplikacje 

detektorów

Bezpieczeństwo transportu kolejowego

► Bezpieczeństwo – czujniki zainstalowane w międzytorzu

pozwalają na monitoring temperatury zarówno zewnętrznych

jak i wewnętrznych łożysk kół oraz hamulców. System

dostarcza informacje o wartościach temperatur bezwzględnych,

względnych i różnicowych elementów zawieszenia w czasie

rzeczywistym.

► Wykrywanie pożaru pociągu – systemy zainstalowane na

bramkach nad trakcją kolejową umożliwiają wykrycie pożaru

wagonów.

Środowisko

► Monitoring emisji – monitoring poziomu i składu gazów

przemysłowych, elektrowni, spalarni, oczyszczalni ścieków,

jednostek pływających i samochodów.

► Monitoring jakości powietrza – detekcja substancji

szkodliwych o śladowym stężeniu.



Przemysł

► Detekcja metanu w złożach łupkowych

► Wykrywanie nieszczelności gazociągów

► Optymalizacja składu mieszanki paliwa w silnikach

► Wykrywanie wycieków aerozolu

► Kontrola grubości warstwy lakieru

► Kontrola procesów przemysłowych ( np. obróbka metali)

Nauka i Medycyna

► Stomatologia – bezdotykowa detekcja próchnicy

w bardzo wczesnym stadium.

► Analiza oddechu - wykrywanie markerów chorobowych

w wydychanym powietrzu

► Wsparcie chirurgii laserowej – sterowanie laserami

chirurgicznymi

Załącznik 2 - Najważniejsze aplikacje 

detektorów



Przemysł zbrojeniowy

► Inteligentna amunicja – głęboko penetrująca amunicja

zaprojektowana do niszczenia pojazdów uzbrojonych. Każda

głowica zawiera detektor podczerwieni zdolny do wykrywania

czołgów lub innych pojazdów wojskowych, znacząco

poprawiający skuteczność rażenia.

► System ostrzegania przed namierzaniem laserowym –

dopracowany do wykrywania promieniowania

z celowników lub oświetlenia laserowego do zabezpieczenia

załóg pojazdów wojskowych.

► Materiały wybuchowe i wykrywanie przemytu – detektory

podczerwienie w połączeniu z dedykowanymi laserami i

optyką mogą być używane do wykrywania materiałów

wybuchowych, narkotyków lub innego przemytu (np.

papierosów).

► Kryminalistyka – wykrywanie improwizowanych ładunków

wybuchowych, zapewniają szybką i precyzyjną informację o

rodzaju użytych materiałów.

Bezpieczeństwo

Załącznik 2 - Najważniejsze aplikacje 

detektorów


