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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, 

› 92 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 

//  Wprowadzenie na rynek  
nowych detektorów 

Fotowoltaiczny detektor podczerwieni na bazie arsenku indu (InAs), 
wykonany w technologii BSI (backside illumination).  

Dzięki zastosowaniu optycznej immersji, osiąga parametry dziesięciokrotnie 
lepsze niż podobne sensory aktualnie dostępne na rynku.  

Aplikacje - wykrywanie gazów: 

› Siarkowodrów (H2S),, 

› Dwutlenek siarki (SO2),  

› Metan (CH4),  

› Acetylen (C2H2),  

› Tlenki siarki (NOx),  

› Amoniak. 

Zalety: 

› Bardzo wysoka wykrywalność w zakresie 1.5 - 3.8 µm, 

› Krótki czas odpowiedzi – pasmo powyżej 0.5 GHz, 

› Niezawodność działania (odporność na starzenie oraz wysokie 
temperatury). 
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KLUCZOWE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

//  Realizacja projektów B+R 

W I połowie 2017 r. Spółka zakończyła I etap  
wdrożenia technologii MBE: 

› Opracowano w pełni funkcjonalne detektory oparte  
o InAs o parametrach lepszych od konkurencji, 

› Detektory InAs wprowadzone do sprzedaży  
w III kwartale 2017 r. 

Dalszy rozwój detektorów MBE w ramach  
projektu INDI5 (InAsSb): 

› Cel projektu: Detektory oparte o InAsSb (materiał stabilny 
technologicznie i środowiskowo, odporny na narażenia  
i zapewniający wysoką jednorodność), 

› Konsorcjum VIGO i WAT, 

› Wartość projektu – 2,1 mln zł, w tym 0,9 mln zł 
dofinansowania dla VIGO z PO Inteligentny Rozwój. 

 
Nowy 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). 
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KLUCZOWE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

//  Aktywność marketingowa  
w II kwartale 2017 

Rynek amerykański: 

› CLEO, San Jose (06.2017), 

› Wizyty u obecnych i potencjalnych klientów  
przemysłowych i medycznych w USA. 

Rynek europejski: 

› Hannover Messe, (24-28.04.2017), 

› Mirsens 4, Wrocław (05.2017), 

› Impact, Kraków (06.2017), 

› Laser World of Photonics Munchen, Monachium (06.2017). 

Warsztaty dla dystrybutorów: 

W czerwcu 2017 r. odbyły się II doroczne warsztaty dla dystrybutorów VIGO.  

Celem warsztatów było: 

› Przekazanie informacji o nowych produktach  
i technologiach VIGO, 

› Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z różnych rynków. 
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KLUCZOWE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

//  Jubileusz 30-lecia działalności Spółki 

Spółka została założona w 1987 roku przez profesora Józefa 
Piotrowskiego  oraz grono jego doktorantów z Wojskowej Akademii 
Technicznej. W czerwcu 2017 r. odbył się uroczysty jubileusz  
30-lecia działalności Spółki. 

W uroczystej gali uczestniczyli obecni i byli pracownicy technologicznej 
firmy, z założycielami VIGO System na czele, jak również naukowi  
i biznesowi partnerze, przyjaciele i ambasadorzy VIGO System. 

Podczas uroczystości uhonorowano założycieli Spółki: 

› profesora Józefa Piotrowskiego, 

› dr Mirosława Grudnia, 

› dr Wiesława Galusa, 

a także liczne grono wieloletnich pracowników i współpracowników Spółki. 
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KLUCZOWE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

// Powołanie Związku Pracodawców 
„Polska Platforma Technologiczna Fotoniki” 

Przekształcenie konsorcjum 23 polskich firm z branży fotonicznej w Związek 
Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotonika”. Nowa formuła 
prawna umożliwia branży skuteczniejszą koordynację prac 
badawczo-rozwojowych i popularyzację technologii w Polsce.  

Kluczowe obszary działań: 

› zwiększanie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego,  

› aktywny udział w koordynacji i opracowaniu nowych 
technologii i wyrobów optoelektronicznych,  

› rozwój kadr, 

› szersze wykorzystania technologii fotonicznych w Polsce. 

Prezes Związku: 

› Prezes Związku - Adam Piotrowski (prezes VIGO System S.A.). 

Członkowie Zarządu:  

› Ryszard Kardasz (prezes PCO S.A.), 

› Krzysztof Węgrzyn (prezes TopGaN Sp. z o.o.), 

› Tomasz Nasiłowski (prezes InPhoTech Sp. z o.o.), 

› Tomasz Woliński (prezes Polskiego  
Stowarzyszenia Fotonicznego). 
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KLUCZOWE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA 

//  Inwestycja - FLUENCE Sp. z o.o. 

VIGO WE Innovation (Inkubator technologii, założony przez  
VIGO System i Warsaw Equity Group) inwestuje w spółkę Fluence. 

Obszar działalności – Produkcja ultraszybkich laserów 
femtosekundowych bazujących na technologii światłowodowej. 
Rozwiązania Fluence oferują większą stabilność od dotychczasowych 
rozwiązań na rynku. 

Aplikacje: 

› Medycyna – laserowe operacje zaćmy bez użycia skalpela, 
badanie dna oka, 

› Przemysł - cięcie kamieni szlachetnych, chemiczne 
utwardzanie szkła, mikoroobróbka laserowa różnych 
materiałów (ceramiki, polimerów, metrologia, 

› Telekomunikacja – komunikacja optyczna  
w otwartej przestrzeni, 

› Nauka – obrazowanie struktur biologicznych. 

Wielkość inwestycji – 1 mln zł (docelowo do 1,6 mln zł) – 
mniejszościowy udział w spółce. 
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WYNIKI I PÓŁROCZA 2017 

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

› Wzrost przychodów w I półroczu o 27% r/r przy 
zachowaniu wysokiej rentowności sprzedaży, 

› Realizacja zamówienia od Zodiac Aerospace  
(techniki wojskowe), 

› Niewielkie przyspieszenie realizacji zamówień 
kolejowych, 

› Wzrost przychodów ze sprzedaży do zastosowań 
przemysłowych o 16% r/r. Spółka realizuje wcześniejsze 
zamówienie od kluczowych klientów  
i otrzymuje nowe, 

› Kumulacja zamówień w czerwcu 2017 r. oraz 
wyczerpanie mocy produkcyjnych w tym okresie. 
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WYNIKI I PÓŁROCZA 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, mniejsze zamówienia ze strony PCO S.A., 

› KOLEJ – kluczowa realizacja kontraktu dla spółki  
z grupy Caterpillar w ramach kontraktu z grudnia 2016 r. 

 

 
 
 

//  Przychody wg aplikacji 
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WYNIKI PO I PÓŁROCZU 2017 

//  Czynniki mające wpływ na wyniki 

› Koszty działalności operacyjnej wzrosły do poziomu 
9,36 mln zł (+10,9% r/r) w wyniku wzrostu kosztów 
materiałów produkcyjnych, wynagrodzeń oraz 
zwiększonej amortyzacji, 

› Zmiana prezentacji części kosztów wsparcia  
(IT, szkolenia, logistyka) – co spowodowało spadek 
kosztów wytworzenia produktów i wzrost kosztów 
ogólnego zarządu (ok. 0,6 mln zł), 

› Wzrost kosztów sprzedaży ze względu na zwiększenie 
zespołu sprzedażowego oraz większą aktywność na 
targach i konferencjach branżowych. 

 
 
 

//  Koszty operacyjne w I półroczu  
2016 r. i 2017 r. [mln PLN] 
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WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU 2017 R. 

//  Wyniki finansowe 

//  Marże 

//  Komentarze 

› Znaczący wzrost EBIT (+ 2,41 mln zł r/r,  
+9,3% r/r/) skutkiem wzrostu przychodów  
ze sprzedaży o blisko 2 mln zł, 

› Zysk netto w I półroczu 2017 r. wyniósł  
ponad 6,2 mln zł (+2,3 mln zł r/r), 

› Spółka utrzymuje wysoką rentowność netto  
na poziomie 41,9% za I półrocze 2017 r. 
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WYNIKI INWESTYCYJNE W I POŁOWIE 2017 R. 

//  Komentarze 

› Nakłady inwestycyjne do końca I połowy wyniosły około 
4,6 mln zł (3,3 mln zł na badania i rozwój, 0,7 mln zł  
na prace związane z budową nowego zakładu), 

› Wydatki inwestycyjne w 2017 r. będą niższe od 
planowanych ze względu na niewielkie opóźnienie  
w procesie projektowania i wyboru Generalnego 
Wykonawcy. Rozpoczęcie robót konstrukcyjnych 
planowane w listopadzie br. 

› Większość wydatków związanych z budową  
i wyposażeniem nowego budynku będzie poniesiona  
w 2018 r. 
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PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY 

//  Założenia 

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

Kluczowe założenia 

Techniki wojskowe: 

› Nowe, znaczące zamówienia ze strony Zodiac, 

› 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). 

Medycyna i ochrona środowiska: 

› Wdrożenie na rynek detektorów MBE (InAs). 
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VIGO 2020 

//  Budowa nowego zakładu 

Uzyskane niezbędne decyzje administracyjne: 

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

Rozpoczęte roboty budowlane: 

› Roboty rozbiórkowe i usunięcie kolizji, 

› Odwierty pod pompy ciepła w nowym budynku. 

Rozpoczęte postępowania przetargowe dotyczące: 

› Generalnego Wykonawcy, 

› Systemu Zarządzania Produkcją (MES). 
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rozbiórkowe 
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› Budowa zakładu 

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

01.01.2017 – 30.06.2017  01.01.2016 – 30.06.2016  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 860 11 712 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 373 5 700 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 488 6 012 

Koszty sprzedaży  963 816 

Koszty ogólnego zarządu 3 025 1 926 

Pozostałe przychody operacyjne 1 415 662 

Pozostałe koszty operacyjne 661 96 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  6 254 3 836 

Przychody finansowe 395 204 

Koszty finansowe 334 28 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej  6 315 4 012 

Podatek dochodowy 95 50 

Zysk (strata) netto 6 220 3 962 

ZAŁĄCZNIK – PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł)  Stan na 30.06.2017 Stan na 31.03.2017 Stan na 31.21.2016 

AKTYWA 

Aktywa trwałe 32 843  31 253 28 948 

Rzeczowe aktywa trwałe 19 597 19 204 19 309 

Wartości niematerialne  6 720 6 878 6 200 

Nakłady na projekty rozwojowe 6 262 4 907 3 436    

Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych 264 264 4 

Aktywa obrotowe 20 032 22 899 21 415 

Zapasy 2 920 2 067 2 795 

Należności handlowe 6 172 3 705 3 829 

Nakłady na projekty rozwojowe 2 730 2 777 3 262 

Pozostałe należności  485 598 468 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 346 512 - 

Rozliczenia międzyokresowe 69 157 262 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 310 12 084 10 799 

AKTYWA  RAZEM 52 875 54 152  50 363 

ZAŁĄCZNIK – PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł)  Stan na 30.06.2017 Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016 

PASYWA 

Kapitał własny 37 870 40 115 37 670 

Kapitał zakładowy 729 729 729 

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

Kapitał z aktualizacji wyceny -29  -16 -16 

Pozostałe kapitały 22 085 28 092 18 086 

Wynik finansowy bieżącego okresu 6 220 2 445 10 006 

Zobowiązania długoterminowe 9 782 9 354 7 797 

Kredyty i pożyczki - - - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 9 677 9 269 7 526 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 105 85 85 

Pozostałe rezerwy - - 186 

Zobowiązania krótkoterminowe 5 223 4 683 4 896 

Kredyty i pożyczki 59 234 410 

Pozostałe zobowiązania finansowe - - 50 

Zobowiązania handlowe i inne 669 561 554 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 8 11 5 

Pozostałe zobowiązania 661 502 459 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 792 2 337 2 429 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 485 310 310 

Pozostałe rezerwy 549 728 679 

PASYWA  RAZEM 52 875 54 152 50 363 

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. 

– 30.06.2017 r. – 30.06.2016 r. 

Zysk / Strata netto 6 220 3 962 

Korekty razem  -1 787 -1 437 

Amortyzacja 1 332 1 031 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 205 -203 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 14 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4 165 

Zmiana stanu rezerw -120 244 

Zmiana stanu zapasów -124 -93 

Zmiana stanu należności -2 706 -1 758 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 270 -296 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 270 -296 

Inne korekty -14 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 338 2 475 

Wpływy - - 

Wydatki -4 603 -6 788 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 603 -6 788 

Wpływy 3 343 832 

Otrzymane dofinansowania 3 343 832 

Wydatki -6 362 -5 167 

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

Spłaty kredytów i pożyczek -352 -422 

Odsetki  -3 -14 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 018 -4 335 

Przepływy pieniężne netto razem -3 283 -8 648 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -3 488 -8 650 

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -205 -2 

Środki pieniężne na początek okresu 10 710 11 961 

Środki pieniężne na koniec okresu 7 427 3 313 

ZAŁĄCZNIK – PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 
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//  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. 

NAJWAŻNIEJSZE APLIKACJE DETEKTORÓW 
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//  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. 

NAJWAŻNIEJSZE APLIKACJE DETEKTORÓW 
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//  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. 

NAJWAŻNIEJSZE APLIKACJE DETEKTORÓW 



VIGO System S.A. 
ul. Poznańska 129/133 

05-850 Ożarów Mazowiecki 
POLSKA 

tel.: +48 22 733 54 10 
faks: +48 22 665 21 55 

e-mail: info@vigo.com.pl 

Dziękujemy za uwagę 

mailt:info@vigo.com.pl

