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O FIRMIE 

//  O nas 

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych detektorów  
podczerwieni. 

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, 

› 97 pracowników (profesor, 11 doktorów i >35 inżynierów), 

› 3000 m2 powierzchni produkcyjno-biurowej, 

› Laboratoria dopasowane do potrzeb elastycznej, zaawansowanej produkcji. 

 
 
 

Moduły  

detekcyjne Detektory 

Systemy  

optoelektroniczne 
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//  Przychody VIGO [mln zł] 
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//  Dotychczasowy rozwój 

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). 

 
 

//  Rynki geograficzne [2016 r., mln zł] 
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O FIRMIE 
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KLUCZOWE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

//  Kontynuacja aktywności 
     marketingowej 

Rynek amerykański: 

› IR Workshop, Phoenix, USA, 8-9.11.2017 

Rynek azjatycki: 

› China International Optoelectronics Exhibition, Shenzen,  
6-9.09.2017 

› ILOPE 2017, Pekin, 11-13.10.2017 

› Spotkania z producentami sensorów kolejowych  
i analizatorów gazów w Chinach (październik 2017 r.) 

› IR Fair 2017, Tokio, 14-16.11.2017 

› Spotkania z dystrybutorami i perspektywicznymi klientami  
w Japonii (listopad 2017 r.) 

Rynek europejski: 

› SPIE Security + Defence, Remote Sensing, Warszawa,  
11-14.09.2017 

› MSPO, (Kielce, 5-8.09.2017) 

› III Konferencja Optoelektroniczna, Jachranka, 8-9.11.2017 
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KLUCZOWE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

//  Nowe projekty B+R 

 
 

Projekt ACCORDS (Active Coherent Remote Dispersion Spectrometer) 

› Cel projektu: opracowanie ultra czułego i selektywnego sensora 
gazów opartego o spektrometrię laserową, 

› Konsorcjum VIGO, Alpes Laser (Szwajcaria) i MIRICO (UK), 

› Wartość projektu – 1,9 mln euro, w tym 0,4 mln euro VIGO 
(dofinansowane w 50% w ramach programu Eurostars). 

 

Projekt TRANSFER (Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego 
promieniowania podczerwonego) 

› Cel projektu: opracowanie supersieciowych detektorów dla 
długofalowego promieniowania podczerwonego, 

› Konsorcjum VIGO, WAT, ITE, Politechnika Rzeszowska, 

› Wartość projektu – 7,3 mln zł, w tym 0,87 mln zł dofinansowania dla 
VIGO (dofinansowane w 50% w ramach programu Techmatstrateg). 
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KLUCZOWE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

//  Nobel dla projektu LIGO 
 

› Nagroda Nobla z dziedziny fizyki została w 2017 r. przyznana 
naukowcom zaangażowanym w projekt LIGO (detektor fal 
grawitacyjnych), 

› LIGO oraz jego europejski odpowiednik – VIRGO wykorzystują 
detektory produkowane przez VIGO System S.A., 

› Detektory VIGO wykorzystane zostały w systemie kompensacji 
deformacji kształtu luster rozgrzewanych przez laser służący do 
pomiaru fal grawitacyjnych o gigantycznej mocy 1MW, 

› Wyeliminowano w ten sposób istotne zakłócenia detekcji fal 
grawitacyjnych, co warunkowało sukces projektów. 
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WYNIKI III KWARTAŁU 2017 

//  Przychody [mln zł] //  Czynniki mające wpływ na wyniki 

› Wzrost przychodów w III kwartale o 9% r/r (~ 0,55 mln zł) przy 
zachowaniu wysokiej rentowności netto (~39%), 

› Wzrost przychodów ze sprzedaży do zastosowań 
przemysłowych o 32% r/r. Spółka realizuje wcześniejsze 
zamówienie od kluczowych klientów  
i otrzymuje nowe, 

› W segmencie technik wojskowych realizacja zamówień dla 
PCO S.A., 

› Zwiększenie realizacji zamówień do zastosowań naukowych i 
medycznych, 

› Spowolnienie zamówień z segmentu kolejowego. 
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WYNIKI III KWARTAŁU 2017 

//  Czynniki mające wpływ na wyniki 

Udział w sprzedaży ogółem: 

› PRZEMYSŁ – największy udział dzięki stabilnej sprzedaży 
(analizatory gazów, detekcja metanu, monitoring emisji 
przemysłowych do powietrza), 

› ZASTOSOWANIA WOJSKOWE  – realizacja zamówienia ze 
strony Zodiac Aerospace o wartości 0,8 mln euro oraz PCO 
S.A. o wartości 1,2 mln zł, 

› KOLEJ – kluczowa realizacja kontraktu z grudnia 2016 r. dla 
spółki z grupy Caterpillar (zastosowania w bezpieczeństwie 
transportu kolejowego) – na poziomie 48% do końca września. 
Spowolnienie zamówień. 

 

 
 
 

//  Przychody wg aplikacji po III kwartale 2017 
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WYNIKI III KWARTAŁU 2017 

//  Czynniki mające wpływ na wyniki 

Obecna sprzedaż do segmentu przemysłowego 

› Spółka odnotowuje stały wzrost zamówień ze strony obecnych 
jak i nowych klientów, 

› Zamówienie przemysłowe stanowią ponad połowę portfela 
Spółki, 

› Przychody z segmentu zastosowań przemysłowych w III kw. 
wzrosły o 32% r/r (~ 1,1 mln zł), 

› Utrzymanie po III kw. 2017 r. tempa wzrostu na poziomie 
powyżej 20% r/r dla segmentów przemysłowych w USA  
i Europie. 

 

Perspektywy na 2018 r.  

› realizacja kontraktu z Emerson Electric, 

› rosnące zamówienia dla aplikacji związanej z kontrolą  
pracy laserów, 

› nowe zamówienie ze strony klientów w Azji (Japonia  
i Chiny). 

 

 

 

 

 
 
 

//  Przychody [mln PLN]  
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WYNIKI III KWARTAŁU 2017 

//  Czynniki mające wpływ na wyniki 

› Koszty działalności gospodarczej w III kw. 2017 r. wzrosły do 
poziomu 4,41 mln zł (+25% r/r) w wyniku zwiększenia 
produkcji, wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz zwiększonej 
amortyzacji, 

› Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 0,47 mln zł r/r z powodu 
zmiany prezentacji kosztów wsparcia (IT, szkolenia, logistyka). 
Spadek kosztów ogólnych w stosunku do poprzednich 
kwartałów z uwagi na brak zdarzeń jednorazowych z II 
kwartału (premie okolicznościowe z tytułu Jubileuszu, premie 
dla Zarządu), 

› Lekki spadek kosztów sprzedaży w porównaniu do poprzednich 
kwartałów ze względu na mniejszą liczbę wyjazdów w III 
kwartale oraz brak zdarzeń jednorazowych (Jubileusz 30-lecia 
Spółki). 

 

 
 
 

//  Koszty operacyjne w III kwartale  
2016 i 2017 r. [mln PLN] 
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WYNIKI INWESTYCYJNE W III KWARTALE 2017 R. 

//  Wyniki finansowe 

//  Marże 

//  Komentarze 

› Znaczący wzrost EBIT(+ 2,2 mln zł r/r, +31,3% r/r/) 
skutkiem wzrostu przychody ze sprzedaży o blisko 
3,7 mln zł, 

› Zysk netto po III kw. 2017 r. wyniósł  
ok. 9 mln zł (+2,2 mln zł r/r), 

› Spółka utrzymuje wysoką rentowność netto  
na poziomie 41,8% po III kw. 2017 r. 
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WYNIKI INWESTYCYJNE W III KWARTALE 2017 R. 

//  Komentarze 

› Nakłady inwestycyjne do końca III kwartału wyniosły 
blisko 6,8 mln zł (4,6 mln zł na badania  
i rozwój, 0,8 mln zł na prace związane z budową nowego 
zakładu), 

› Łączne nakłady inwestycyjne oraz na badania  
i rozwój w 2017 r. szacowane na ok. 24,1 mln zł, 

› Wzrost planowanych nakładów na badania i rozwój na 
2017 r. do ok. 6,3 mln zł (wzrost o 2,4 mln zł r/r; tj. 62%. 

 
 
 

//  Poniesione i planowane wydatki  
inwestycyjne po III kwartale 2017 r. [mln PLN] 
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CEL NA 2017 

//  Założenia 

Spółka oczekuje przesunięcia realizacji celu 40 mln zł przychodów na 2018 r.  

Techniki wojskowe: 

› Nowe, znaczące zamówienia ze strony Zodiac  
(częściowo w 2017 r.),  

› Wzrost zamówień ze strony PCO S.A. (nowe  
kontrakty na modernizację czołgów dla PGZ). 

Kolejnictwo: 

› Odbudowa dynamiki zamówień dla Caterpillar, 

› Prawdopodobne zamówienia ze strony  
chińskich producentów, 

› Potencjalny dodatkowy europejski klient. 

Przemysł: 

› Utrzymanie dynamiki wzrostu sprzedaży dla klientów 
z sektora przemysłowego do ok. 20% r/r (analiza gazów,  
przemysł półprzewodnikowy, kontrola pracy laserów), 

› Realizacja kontraktu dla Emerson Electric, 

› Nowe zamówienia z rynku chińskiego i japońskiego. 

Nauka, medycyna, ochrona środowiska: 

› Zamówienia z rynku chińskiego na detektory do monitoringu 
środowiska, 

› Wdrożenie na rynek detektorów MBE (InAs) – średniofalowych 
oraz w 2018 r. detektorów długofalowych (InAsSb). 
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CEL NA 2017 

//  Perspektywy na rynkach dalekowschodnich 

W 2017 r. sprzedaż na rynki dalekowschodnie z lekkim wzrostem w stosunku do 2016 r. 

Na 2018 r. Spółka oczekuje co najmniej podwojenia sprzedaży tegorocznej. 

Chiny  

› Zaawansowane rozmowy z czołowymi chińskimi firmami z branży 
kolejowej w zakresie  dostaw detektorów do systemów detekcji 
hot box wykorzystywanych przez koleje chińskie, 

› Systemy pomiarowe do monitoringu środowiska - systemy 
monitorowania jakości powietrza oraz systemów monitorowania 
skażenia środowiska. 

 

› Japonia 

› Prowadzony dialog techniczny z szeregiem producentów 
analizatorów gazów (pomiary emisji dla przemysłu 
motoryzacyjnego, przemysłowe analizatory gazów), 

› Rozmowy z firmą należąca do grupy kapitałowej jednego z 
największych japońskich koncernów motoryzacyjnych w zakresie 
dostawy detektorów do urządzeń monitorujących procesy 
produkcyjne, 

› Współpraca z lokalnym producentem laserów kaskadowych w 
zakresie wspólnej strategii działań promocyjnych produktów , 

› Nowe aplikacje (przemysł półprzewodnikowy, przemysłowe 
systemy przeciwpożarowe, monitorowanie procesów 
przemysłowych). 
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VIGO 2020 

//  Budowa nowego zakładu 

Uzyskane niezbędne decyzje administracyjne: 

› 25 kwietnia 2017 r. Spółka uzyskała pozwolenie  
na budowę nowego zakładu.  

Zakończone roboty przygotowawcze: 

› Roboty rozbiórkowe i usunięcie kolizji infrastrukturalnych, 

› Odwierty pod pompy ciepła w nowym budynku. 

Postępowania przetargowe w trakcie realizacji: 

› Generalnego Wykonawcy, 

› Systemu Zarządzania Produkcją (MES). 

 

2016  
› Analizy 

wykonalności 

› Pozyskanie 
finansowania 

› Prace rozbiórkowe 

2017 
› Decyzje 

administracyjne 

› Projektowanie 

› Prace przygotowawcze 
(usunięcie kolizji, 
pompy ciepła) 

2018 
› Budowa zakładu 

II poł. 2018 
› Otwarcie budynku 

2018-2020 
› Wyposażenie 

› Stopniowe 
zwiększanie skali 
produkcji 
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OŚWIADCZENIE 

Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez VIGO System S.A. („VIGO”) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie stanowi oferty 
nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym ani też 
rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych VIGO.  

Zarząd VIGO nie ponosi odpowiedzialności wynikającej w związku z ewentualnym udostępnieniem i wykorzystaniem Prezentacji przez podmioty inne niż 
uczestnicy spotkania i nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub koszty, jakie strona trzecia mogłaby ponieść  
w związku z udostępnieniem jej lub wykorzystaniem przez nią prezentacji. 

Wszelkie stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych nie stanowią gwarancji czy zapewnienia ich realizacji  
w przyszłości przez VIGO. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią oświadczenia VIGO, członków zarządu VIGO lub pracowników VIGO. 
Informacje nie stanowią podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od VIGO.  

VIGO nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji informacji zawartych  
w niniejszej Prezentacji. 
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ZAŁĄCZNIK – PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 

Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów (tys. zł) 
Za okres: 

01.01.2017 – 30.09.2017  01.01.2016 – 30.09.2016  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 595 17 894 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 203 7 978 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 392 9 916  

Koszty sprzedaży  1 275 1 243 

Koszty ogólnego zarządu 4 312 2 742 

Pozostałe przychody operacyjne 1 709 1 059 

Pozostałe koszty operacyjne 558 161 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  8 956 6 829 

Przychody finansowe 251 89 

Koszty finansowe 76 32 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej  9 131 6 886 

Podatek dochodowy 109 62 

Zysk (strata) netto 9 022 6 824 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł)  Stan na 30.09.2017 Stan na 30.06.2017 Stan na 30.09.2016 

AKTYWA 

Aktywa trwałe 29 742 32 843 28 389 

Rzeczowe aktywa trwałe 19 400 19 597 19 666 

Wartości niematerialne  7 275 6 720 5 614 

Nakłady na projekty rozwojowe 2 035 6 262 3 105 

Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych 762 264 4 

Aktywa obrotowe 25 740 20 032 16 490 

Zapasy 2 857 2 919 2 547 

Należności handlowe 3 122 6 047 2 878 

Nakłady na projekty rozwojowe 7 588 2 730 3 379 

Pozostałe należności  320 611 96 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 202 346 - 

Rozliczenia międzyokresowe 180 69 258 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 471 7 310 7 332 

AKTYWA  RAZEM 55 212 52 875 44 879 

ZAŁĄCZNIK – PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł)  Stan na 30.09.2017 Stan na 30.06.2017 Stan na 30.09.2017 

PASYWA 

Kapitał własny 40 672 37 870 34 504 

Kapitał zakładowy 729 729 729 

Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 8 865 8 865 8 865 

Kapitał z aktualizacji wyceny -29 -29 - 

Pozostałe kapitały 22 085 22 085 18 086 

Wynik finansowy bieżącego okresu 9 022 6 220 6 824 

Zobowiązania długoterminowe 6 876 9 782 5 217 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 6 771 9 677 5 155 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 105 105 62 

Pozostałe rezerwy - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 664 5 223 5 158 

Kredyty i pożyczki - 59 586 

Pozostałe zobowiązania finansowe - - - 

Zobowiązania handlowe i inne 484 669 292 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 8 3 

Pozostałe zobowiązania 458 661 500 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 793 2 792 3 225 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 486 485 265 

Pozostałe rezerwy 437 549 287 

PASYWA  RAZEM 55 212 52 875 44 879 

ZAŁĄCZNIK – PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. zł) 

Za okres 

01.01.2017 r. 01.01.2016 r. 

– 30.09.2017 r. – 30.09.2016 r. 

Zysk / Strata netto 9 022  6 824 

Korekty razem  1 081 -320 

Amortyzacja 2 030 1 619 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 62 -325 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 19 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4 85 

Zmiana stanu rezerw -231 255 

Zmiana stanu zapasów -62 -254 

Zmiana stanu należności 654 -701 

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -120 -150 

Zmiana stanu przedpłat 81 -96 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów -1 436 -834 

Podatek dochodowy 109 62 

Inne korekty -13 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 994 6 442 

Wpływy - 31 

Wydatki -6 777 -8 406 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 777 -8 375 

Wpływy 3 939 3 254 

Kredyty i pożyczki - 586 

Otrzymane dofinansowania 3 939 2 668 

Wydatki - 6 421 -5 944 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -6 007 -4 731 

Spłaty kredytów i pożyczek -410 -1 194 

Odsetki  -4 -19 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 482 -2 690 

Przepływy pieniężne netto razem 735 -4 623 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 673 -4 616 

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -62 7 

Środki pieniężne na początek okresu 10 709 11 961 

Środki pieniężne na koniec okresu 11 444 7 338 

ZAŁĄCZNIK – PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 
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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. 
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NAJWAŻNIEJSZE APLIKACJE DETEKTORÓW 

//  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 
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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. 

//  Bezpieczeństwo 

› 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. 
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