
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Raport inicjujący 

VIGO System 
 Strategia spółki zakłada podwojenie przychodów do 2017p 

 Prognozowany wzrost zysku netto w 2015p o 38% r/r do PLN 11.3m 

 Wycena 2015 P/E 13.9x przy EV/EBITDA 11.1x z dwucyfrowym dyskontem 

do grupy porównawczej 

Nowe technologie 

Cena docelowa: PLN 288 

 

 

Podstawowe informacje   

Cena docelowa (PLN) 288 
Potencjał wzrostu (%) 34 
Cena bieżąca (PLN) 215 
Min (52T) 177 
Max (52T) 215 

Liczba akcji (mln) 0.73 

Kapitalizacja (PLN m) 157 

Dług netto (PLN m) -9.8 

EV (PLN m) 147.2 

Śr. dzienny obrót (3M, PLN m) 0.329 

  Akcjonariat % 

S FIZ Aktywów Niepublicznych 14.3 
Józef Piotrowski 11.9  
Janusz Kubrak 6.6  
Mirosław Grudzień 5.8  
Jadwiga Nowak 5.8  
TFI Pioneer Pekao IM 5.1  
Pozostali 50.5 
  
Opis spółki   

VIGO jest jedną z najbardziej innowacyjnych 
polskich spółek technologicznych specjalizującą 
się w produkcji niechłodzonych fotonowych 
detektorów podczerwieni oraz pomiarowych  
i obserwacyjnych kamer termowizyjnych. 
Korzenie firmy sięgają 1987 roku i wywodzą się 
ze środowiska naukowego Wojskowej Akademii 
Technicznej. Dzięki prowadzonym pracom 
badawczo-rozwojowym i współpracy  
z ośrodkami badawczymi spółka nieustannie 
utrzymuje się w gronie światowych liderów 
technologicznych w dziedzinie fotoniki. 
Produkty spółki znajdują coraz szersze 
zastosowania w takich dziedzinach przemysłu 
jak techniki wojskowe, kolejnictwo, energetyka 
czy medycyna. 
 
Vigo: relatywny kurs akcji vs. WIG 

 
Źródło: Bloomberg, analizy DI Investors 
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Wszystkie ceny aktualizowane są na koniec poprzedniej sesji giełdowej chyba, że jest to inaczej określone. Ceny pochodzą z lokalnych giełd za pośrednictwem serwisów Reutera, Bloomberga 
oraz innych dostawców. Źródłem danych jest Dom Inwestycyjny Investors oraz opisywane firmy. DI Investors współpracuje oraz stara się prowadzić swoją działalność ze spółkami 
uwzględnionymi w jego raportach z badań. Dlatego też inwestorzy powinni mieć świadomość, że w firmie może zachodzić konflikt interesów, co mogłyby wpłynąć na obiektywność 
niniejszego raportu. Inwestorzy powinni brać ten raport pod uwagę jedynie jako jeden z czynników przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. 

Technologiczny wzrost wsparty dywidendą  
VIGO System jest innowacyjną spółką technologiczną specjalizującą się w produkcji 

niechłodzonych fotonowych detektorów podczerwieni, które znajdują zastosowanie 

w technikach wojskowych, kolejnictwie, analizie gazów czy w medycynie. Strategia spółki 

zakłada podwojenie skali działalności w latach 2015-2017p dzięki współpracy z 

międzynarodowymi koncernami przemysłowymi oraz spółkami przemysłu zbrojeniowego. 

Dzięki wzrostowi skali działalności w 2015p i 2016p prognozujemy wzrost EBITDA do 

PLN 13.2m i PLN 14.9m (+35%r/r, +13%r/r) oraz zysku netto do odpowiednio PLN 11.3m i 

PLN 12.6m (+38%r/r,+11%r/r). Na naszych prognozach VIGO wyceniane jest obecnie na 

mnożniku P/E 13.9x na 2015p i 12.4x na 2016p oraz EV/EBITDA 11.1x i 9.6x, z 

dwucyfrowem dyskontem do grupy porównawczej. W 2015p oczekujemy PLN 5.6 

dywidendy na akcję, która w 2016r. powinna jednak wzrosnąć do PLN 13.2 (stopa 

dywidendy 6.1%). 

Strategia „VIGO 2017”. Zgodnie z opublikowaną w marcu strategią VIGO planuje 
rozszerzenie swojej oferty o produkty oparte o technologię MBE i chłodzone kamery 
termowizyjne już od 2016r. Dzięki zwiększonym dostawom do odbiorców przemysłowych i 
krajowego oraz zagranicznego przemysłu zbrojeniowego Zarząd oczekuje podwojenia 
przychodów do 2017p co implikowałoby sprzedaż na poziomie PLN 41m.   

Wzrost zysku netto do PLN 11.3m w 2015p.  W 2015p oczekujemy 39% wzrostu r/r 
przychodów głównie ze względu na segment technik wojskowych i wart PLN 5.2m kontrakt z 
zagraniczną firmą zbrojeniową.  W związku z powyższym oczekujemy 35% r/r wzrostu 
znormalizowanej  EBITDA do PLN 13.2m w 2015p oraz 38% r/r wzrostu zysku netto do 
PLN 11.3m. Pomimo wzrostu przychodów nie oczekujemy poprawy poziomu marż EBITDA i 
netto w latach 2015-2017p ze względu na niższą cenę jednostkową detektorów oraz 
ponoszone koszty rozwoju skali działalności. 

Potencjał dywidendowy. Po kulminacji wydatków inwestycyjnych w 2015p i zakończeniu 
kluczowych inwestycji zakładamy, że dodatnia pozycja gotówkowa pozwoli spółce wypłacać 
wysokie dywidendy w kolejnych latach. Oczekujemy wzrostu DPS z PLN 5.6 (DY 2.6%)  
w 2015p do PLN 13.2 (DY 6.1%)  w 2016p i PLN 14.7 (DY 6.8%) w 2017p. 

Wycena. Na naszych prognozach akcje VIGO są obecnie wyceniane na mnożnikach P/E 13.9x 
w 2015p i 12.4x na 2016p  oraz EV/EBITDA odpowiednio na poziomie 11.1x i 9.6x, co 
implikuje dwucyfrowe dyskonta do spółek porównywalnych pomimo, iż spółka 
charakteryzuje się wyższą oczekiwaną dynamiką wzrostu zysków, zdecydowanie wyższą 
stopą zwrotu z kapitałów własnych (ROE 35%),  jak i zdecydowanie wyższą stopą dywidendy. 

Ryzyka. Za główne czynniki ryzyka dla naszych prognoz uważamy brak długoterminowego 
portfela zamówień, ryzyko opóźnień zamówień z krajowego przemysłu zbrojeniowego oraz 
ryzyko walutowe związane z realizowaniem ok. 80% przychodów w EUR. 

VIGO System: Prognozy i wskaźniki 
  2013 2014 2015p 2016p 2017p 

Przychody 20.6 20.5 28.4 32.8 38.4 
znorm. EBITDA 8.8 9.8 13.2 14.9 17.8 
znorm. zysk netto 7.4 8.2 11.3 12.6 14.6 
P/E 21.3 19.1 13.9 12.4 10.7 
EV/EBITDA 17.0 15.0 11.1 9.6 7.8 
DPS* 5.3 10.0 5.6 13.2 14.7 

Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors, *dywidenda wypłacana w danym roku finansowym
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VIGO System 
Dane w PLNm o ile nie podano inaczej 

Wskażniki wyceny 2013 2014 2015p 2016p 2017p   Podstawowe dane       

P/E 21.3 19.1 13.9 12.4 10.7   Cena akcji (PLN) 

  
215 

EV/EBITDA 17.0 15.0 11.1 9.6 7.8   Min (52W, PLN) 

  
177 

P/BV 8.0 6.3 4.9 4.5 4.0   Max (52W, PLN) 

  
215 

Dywidenda na akcję* 5.3 10.0 5.6 13.2 14.7   Kapitalizacja (PLN m) 

  
157 

Stopa dywidendy n.a. n.a. 2.6% 6.1% 6.8%   Dług netto 

  
-9.8 

Rachunek zysków i strat (PLNm) 2013 2014 2015p 2016p 2017p   EV (PLN m) 

  
146.8 

Przychody ze sprzedaży 20.6 20.5 28.4 32.8 38.4   Analiza scenariuszowa Optymistyczny Bazowy Konserwatywny 

Koszty sprzedaży -10.5 -9.7 -13.7 -16.5 -19.1   Przychody 2015 31.9 28.4 26.2 
Zysk brutto ze sprzedaży 10.2 10.8 14.7 16.3 19.3   Przychody 2016 39.2 32.8 26.8 
Koszty sprzedaży i zarządu -3.6 -3.4 -3.9 -4.4 -4.7   Zysk netto 2015 13.8 11.3 9.6 
Zysk ze sprzedaży 6.6 7.4 10.8 11.9 14.6   Zysk netto 2016 16.5 12.6 9.8 

Pozostałe przychody operacyjne 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4   P/E 2015 (x) 11.4 13.9 16.3 

Pozostałe koszty operacyjne -1.2 -1.3 -0.7 -0.7 -0.7  P/E 2016 (x) 9.5 12.4 16.0 

EBIT 7.1 7.4 11.5 12.6 15.3   EV/EBITDA 2015 (x) 9.2 11.1 12.8 
znorm. EBIT 7.5 8.3 11.5 12.6 15.3   EV/EBITDA 2016 (x) 7.4 9.6 12.1 

Amortyzacja 1.3 1.5 1.7 2.3 2.5   DCF (PLN/akcja) 303 241 170 
EBITDA 8.4 8.9 13.2 14.9 17.8   12m cena docelowa (PLN) 360 288 208 
znorm.EBITDA 8.8 9.8 13.2 14.9 17.8   

    Koszty finansowe netto 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.2   VIGO System: Analiza scenariuszy     

Zysk przed opodatkowaniem 7.1 7.3 11.4 12.7 15.5   
 

   Podatek dochodowy -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.8   

    Zysk netto 6.9 7.3 11.3 12.6 14.6   

    znorm. Zysk netto 7.4 8.2 11.3 12.6 14.6   

    Dynamiki wzrostu 2013 2014 2015p 2016p 2017p   

    Wzrost przychodów (%) 8% -1% 39% 15% 17%   

    Wzrost znorm.EBITDA (%) 6% 11% 35% 13% 19%   

    Wzrost znorm. zysku netto -1% 11% 38% 11% 16%   

    Marże 2013 2014 2015p 2016p 2017p   

 
      

Marża na sprzedaży (%) 32% 36% 38% 36% 38%   

    Marża EBITDA (%) 43% 48% 46% 46% 46%   

    Marża EBIT (%) 36% 40% 40% 39% 40%   

    Efektywna stopa podatkowa 2% 1% 1% 1% 5%   

    Marża zysku netto (%) 36% 40% 40% 38% 38%   

    Bilans (PLNm) 2013 2014 2015p 2016p 2017p   

    Rzeczowe aktywa trwałe 11.0 12.7 16.6 16.5 16.1   

    WNiP 0.5 1.0 2.3 2.3 1.9   Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors   
Rozliczenia międzyokresowe 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7           
Środki pieniężne 10.9 12.4 13.3 14.9 17.8   

    Należności handlowe 1.8 2.4 3.0 3.4 4.0   VIGO Systems: Przychody ze sprzedaży według segmentów 

Zapasy 1.9 1.9 2.7 3.1 3.6   
 

   
Aktywa razem 28.8 33.2 40.6 42.9 46.2   

    Dług  3.8 2.6 2.6 1.8 1.0   

    Zobowiązania handlowe 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0   

    Rozliczenia międzyokresowe 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9   

    Inne zobowiązania 0.5 0.5 0.9 1.1 1.2   

    Kapitały własne 19.6 25.0 32.2 35.1 39.1   

    Pasywa 28.8 33.2 40.6 42.9 46.2   

 
  

  Kapitał obrotowy 3.0 3.8 4.9 5.6 6.6   

    Dług netto -7.0 -9.8 -10.6 -13.1 -16.8   

    Przepływy pieniężne (PLNm) 2013 2014 2015p 2016p 2017p   

    Zysk netto 6.9 7.3 11.3 12.6 14.6   

    Amortyzacja 1.3 1.5 1.7 2.3 2.5   

    Zmiany w kapite obrotowym -0.8 -3.0 -1.1 -0.7 -1.0           
Inne zmiany -0.4 -0.9 0.1 0.0 -0.2   

    Przepływy z dział. operacyjnej 7.1 4.9 11.9 14.1 16.0   Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors     
Nakłady na śr. trwałe i inne aktywa -1.7 -2.1 -7.0 -2.1 -1.8           

Inne przepływy inwestycyjne 0.2 -0.8 0.3 0.3 0.3   Model DuPonta 2014 2015p 2016p 

Przepływy z dział. inwestycyjnej -1.5 -2.9 -6.7 -1.8 -1.5 

 
Marża netto 40% 40% 38% 

Zmiany netto zadłużenia -1.5 -0.8 0.0 -0.8 -0.8   Obrotowość aktywów 0.6 0.7 0.8 
Odsetki zapłacone -0.2 -0.1 -0.4 -0.3 -0.1   Dźwignia finansowa 1.3 1.3 1.2 
Dywidendy -3.7 -6.9 -4.1 -9.6 -10.7   ROE 33% 35% 36% 

Przepływy z dział. finansowej -4.6 -0.5 -4.5 -10.7 -11.6           
Zmiana gotówki 0.9 1.5 0.8 1.7 2.9 

     Dźwignia i stopy zwrotu 2013 2014 2015p 2016p 2017p   Kluczowe daty 

Dług netto/EBITDA (x) -0.8 -1.1 -0.8 -0.9 -0.9   15 maja 2015r. publikacja wyników za I kwartał 2015 
Dług netto/kapitały własne (x) -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.4   do 10 lipca 2015 publikacja przychodów w II kwartale 
Wskaźnik pokrycia odsetek (x) 44.4 89.2 30.3 49.2 106.6   31 sierpnia 2015r. publikacja wyników za 1H2015 
ROE (%) 38% 33% 35% 36% 37%   

 
   

ROA (%) 24% 22% 28% 29% 32%           

Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors, *Dywidenda wypłacana w danym roku finansowym       
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Podsumowanie inwestycyjne 

Lider technologiczny w dziedzinie produkcji detektorów podczerwieni. VIGO jest jedną z najbardziej 

innowacyjnych polskich spółek technologicznych, co zostało potwierdzone licznymi nagrodami 

krajowymi i zagranicznymi. Spółka specjalizuje się w produkcji niechłodzonych fotonowych 

detektorów podczerwieni w oparciu o autorską technologię MOCVD bazującą na epitaksji z fazy 

gazowej (VPE), z wykorzystaniem tellurku kadmowo-rtęciowego (MCT). Technologie fotonowych 

detektorów opracowane przez VIGO znajdują zastosowanie w wysoce specjalistycznym sprzęcie w 

technologiach wojskowych (11% przychodów w 2014r.), w kolejach wysokich prędkości (28%), 

diagnostyce przemysłowej (analiza gazów, bezpieczeństwo, 29%) czy w branży medycznej. Ponad 

80% sprzedaży VIGO trafia na rynki zagraniczne, głownie do krajów Europy Zachodniej oraz USA, a 

sprzedaż krajowa ograniczona jest praktycznie do dostawców uzbrojenia. 

Rozwój oparty na wiedzy, inwestycjach i unikalnym systemie współpracy ze środowiskiem 

akademickim. Założyciele VIGO wywodzą się ze środowiska akademickiego Wojskowej Akademii 

Technicznej, a nieustanne prace badawczo-rozwojowe są kluczowe dla utrzymania przewagi 

konkurencyjnej spółki. VIGO wykształciło unikalny model współpracy z ośrodkami akademickimi 

dzięki któremu wybudowano nowoczesne laboratorium MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor 

Deposition), a w 2014-2015r. zostanie utworzone laboratorium do technologii supersieci MBE 

(Molecular Beam Epitaxy). Większość prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w VIGO z uwagi na 

swój innowacyjny charakter jest dofinansowane w 75% lub 100% przez instytucje unijne lub krajowe. 

Dzięki wybudowanemu w latach 2012-2013 laboratorium, VIGO jest przygotowane na wzmożony 

popyt na produkty spółki po 2014r., wdrożenie nowej generacji produktów w technologii MBE czy 

termowizyjnych chłodzonych kamer obserwacyjnych.  

Strategia „VIGO 2017”.  W marcu 2015r. nowy prezes przedstawił strategię na najbliższe 3 lata 

„VIGO 2017”. Zgodnie z nową strategią VIGO będzie dążyło do zwiększenia seryjności swojej 

produkcji, co ma zaowocować kilkakrotnym zwiększeniem wolumenów sprzedanych detektorów i 

podwojeniem przychodów do 2017p.  Prezes Piotrowski planuje także bardziej aktywne podejście do 

marketingu produktowego i sprzedaży poprzez zacieśnienie współpracy  zarówno z dotychczasowymi 

jak i potencjalnymi odbiorcami.  Motorem wzrostu przychodów do 2017p VIGO mają być przede 

wszystkim segment technik wojskowych, gdzie VIGO widzi siebie jako dostawcę najwyższej jakości 

produktów zarówno dla zagranicznej jak i dla krajowej branży zbrojeniowej, oraz segment przemysłu  

gdzie VIGO dzięki współpracy z międzynarodowymi koncernami przemysłowi liczy na większą 

komercjalizację fotonowych detektorów podczerwieni. 

Oczekujemy wzrostu przychodów w 2015p o 39% r/r do PLN 28.4m.  Oczekujemy, że najbliższe 3 

lata okażą się przełomowe w skali działalności VIGO.  Szacujemy, że dzięki zamówieniom z 

zagranicznych firm w segmencie technik wojskowych, a także nowemu modelowi głowicy do 

zastosowań kolejowych oraz zwiększonym zamówieniom w segmencie przemysłowym przychody 

VIGO ulegną zwiększeniu o 39%r/r do PLN 28.4m.  W następnych dwóch latach po wprowadzeniu do 

oferty m.in. nowych produktów w technologii MBE czy kamer chłodzonych oczekujemy wzrostu 

przychodów w wyniku zwiększonych zamówień z krajowego przemysłu zbrojeniowego, od klientów 

w segmencie przemysłowym, jak i w wyniku zwiększonych nakładów na badania naukowe 

finansowane z nowej perspektywy unijnej „Horizon 2020”.  Oczekujemy, iż w 2017p VIGO osiągnie 

sprzedaż na poziomie PLN 38.4m, a więc o 87% wyższym niż w 2014r. Nasza prognoza plasuje się 

nieznacznie poniżej oczekiwań Zarządu, który w ramach strategii założył podwojenie sprzedaży, co 

implikowałoby przychody na poziomie PLN 41m. 
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Prognozujemy wzrost zysku netto do PLN 11.3m w 2015p. Dzięki skokowemu wzrostowi sprzedaży i 

działaniu dźwigni operacyjnej w 2015r. oczekujemy 35% r/r wzrostu znormalizowanej EBITDA do PLN 

13.2m.  Pomimo istotnego udziału kosztów stałych (ok. 50% wszystkich kosztów) i oczekiwanego 

skokowego wzrostu sprzedaży, który historycznie skutkował podobnym skokiem marż zakładamy 

nieznaczne pogorszenia marży EBITDA do 46% w latach 2015-2017p wobec 48% w 2014r., co wynikać 

będzie z niższej ceny jednostkowej detektorów i ponoszonych kosztów wzrostu skali działalności 

firmy (wynagrodzenia).  Podobnie na poziomie zysku netto oczekujemy obniżenia marży netto do 

38% w latach 2016-2017 vs 40% w latach 2014-2015 gdzie dodatkowo negatywnie na zysk netto 

będzie oddziaływała rosnąca amortyzacja związana z zakończeniem inwestycji w technologię MBE i 

kamery chłodzone.  Stąd w  2015r. oczekujemy 38% r/r wzrostu zysku netto do PLN 11.3m oraz 

dalszego wzrostu do PLN 12.6m w 2016p i PLN 14.6m w 2017r.  Dzięki działalności w specjalnej 

strefie ekonomicznej szacujemy, że do 2017p VIGO będzie korzystało z niskiej efektywnej stopy 

podatkowej.   

Po 2015p ograniczony capex i wzrost dywidendy. Zgodnie ze strategią spółki Zarząd będzie 

rekomendował w okresie prognozy wypłatę nie mniej niż 50% zysku netto w formie dywidendy. W 

2015p oczekujemy wypłaty 50% znormalizowanego zysku netto, co implikuje DPS PLN 5.6 i stopę 

dywidendy na poziomie 2.6%. Jednakże po 2015p, w którym nastąpi kulminacja nakładów 

inwestycyjnych w kwocie PLN 7m i zakończenie głównych inwestycji (MBE, kamery chłodzone) 

oczekujemy wzrostu stopy wypłaty dywidendy do 85%, co na naszych prognozach implikowałoby 

stopę dywidendy na poziomie  6.1% w 2016r. (6.3% po uwzględnieniu dywidendy w 2015r.) oraz 

6.8% w 2017r. (7.5%) 

Obecna wycena rynkowa. Na naszych prognozach akcje VIGO są obecnie wyceniane 

na mnożnikach P/E 13.9x w 2015r. i 12.4x na 2016r. przy mnożnikach EV/EBITDA odpowiednio na 

poziomie 11.1x i 9.6x.  Obecna wycena implikuje 37% i 34% dyskonto do spółek porównywalnych w 

przypadku mnożników P/E na lata 2015-2016p oraz 13% i 14% dyskonto w przypadku mnożników 

EV/EBITDA. Zauważamy, że VIGO wycenianie jest z dwucyfrowym dyskontem do spółek 

porównywalnych, pomimo iż charakteryzuje się wyższą od grupy porównawczej oczekiwaną 

dynamiką wzrostu zysków w najbliższych dwóch latach, zdecydowanie wyższą stopą zwrotu z 

kapitałów własnych (ROE 35%),  jak i zdecydowanie wyższą stopą dywidendy.  Zwracamy ponadto 

uwagę na rozbieżność pomiędzy dyskontem w oparciu o mnożniki P/E i EV/EBITDA, które naszym 

zdaniem wynika z 1) wyższego poziomu konwersji EBITDA na zysk netto w VIGO z uwagi na 

zwolnienia podatkowe (którego istnienia po 2017p nie możemy wykluczyć po ostatnich 

propozycjach legislacyjnych prezydenta) 2) istotnie wyższy poziom stopy dywidendy w VIGO vs. 

spółki porównywalne.  

Wycena. Wyceniamy VIGO  przy użyciu dwóch metod: DCF oraz metody porównawczej. Na 

podstawie metody DCF wyceniamy VIGO na PLN 241 na akcję, a wyceny porównawczej na 

poziomie PLN 290 na akcję. Przypisując obydwu wycenom 50% wagę wyceniamy akcje spółki na 

poziomie PLN 265 na akcję, co implikuje 12m cenę docelową na poziomie PLN 288 na akcję, 34% 

powyżej aktualnej ceny rynkowej. 

Tabela 1.VIGO: Podsumowanie wyceny 

Metoda Wyceny Metodologia PLN m Na akcję Waga Komentarz 

Wycena DCF Zdysk. przepływy gotówkowe za 2014-2018 176 241 50% WACC 8.2%, stopa wzrostu g= 2% 

Wycena porównawcza Mnożniki 2015-2016 P/E i EV/EBITDA 211 290 50% równe 25% wagi dla 4 mnożników 

Implikowana wycena Średnia ważona 194 266 
  

12m cena docelowa   210 288   koszt kapitału własnego=8.4% 

Źródło: Szacunki DI Investors 

  



 
 
 

 

VIGO System, Kwiecień 2015 

Strona | 6 
 

Ryzyka 

Ryzyko niskiej dynamiki przychodów w związku z brakiem długoterminowego portfela zamówień. 

Głównym ryzykiem dla naszych prognoz jest brak długoterminowego portfela zamówień i wiążąca się 

z tym niepewność dotycząca przychodów spółki w latach prognozy. Z uwagi na brak 

długoterminowych umów klienci spółki np. w obliczu spowolnienia gospodarczego mogą nie 

wywiązywać się ze składanych wcześniej deklaracji dotyczących planowanego popytu na produkty 

VIGO. Przy dużej niszowości zastosowania detektorów VIGO zarząd może mieć problemy z szybką 

reakcją na wycofanie się z zamówienia planowanego kontrahenta. 

Ryzyko walutowe. W 2014r. VIGO zrealizowało 84% swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych, 

głównie w EUR. W związku z faktem, iż większość kosztów spółki jest denominowana w PLN, VIGO 

posiada otwartą ekspozycję walutową. Umocnienie polskiej waluty względem EUR może powodować 

zatem spadek rentowności spółki. Z drugiej strony zauważamy, iż zaobserwowane w 2015r. istotne 

umocnienie USD powinno wesprzeć plany ekspansji spółki na rynki amerykańskie i azjatyckie. 

Ryzyko opóźnień/niepowodzeń prac nad technologią MBE . Główną inwestycją prowadzoną przez 

VIGO w latach 2014-2015 jest zakup aparatury i rozbudowa laboratorium pod kątem nowej 

technologii – MBE. Spółka planuje rozpoczęcie produkcji detektorów podczerwieni w oparciu o 

technologię MBE od 2016r. Istnieje ryzyko opóźnień wynikających z nieudanych prac nad tą 

technologią, co oddaliłoby w czasie możliwość generowania przychodów z produktów MBE i 

pomniejszyłoby oczekiwaną stopę zwrotu z tej inwestycji. Ryzyko niepowodzenia  jest jednak 

ograniczone ze względu na fakt, iż spółka prowadzi prace nad tą technologią już od paru lat.  

Ryzyko niepowodzeń lub opóźnień w pracach nad chłodzoną kamerą termowizyjną.  VIGO pracuje 

obecnie nad technologią wytwarzania chłodzonych kamer termowizyjnych, które będą miały przede 

wszystkim zastosowanie w głowicach optoelektronicznych w konstrukcjach wojskowych takich jak, 

drony czy wojskowe pojazdy specjalne (np. Rosomaki). Spółka planuje przedstawić prototyp kamery 

w 2 połowie 2015r. i wdrożyć do seryjnej produkcji w 2016r. Istnieje ryzyko, iż prace nad kamerą nie 

zostaną ukończone na czas, bądź kamera nie będzie spełniała wymogów firm z branży zbrojeniowej, 

co spowoduje, iż spółka nie będzie mogła uczestniczyć w szeregu projektów związanych z 

modernizacją polskiej armii.  

Ryzyko związane z brakiem zamówień z polskiego sektora zbrojeniowego. Prognozowany przez nas 

wzrost przychodów i wyników VIGO, zwłaszcza po 2015 roku, jest zdeterminowany w dużej mierze 

przez oczekiwane zamówienia związane z programem modernizacji polskich sił zbrojnych. Pomimo 

zapowiadanej polonizacji zamówień widzimy ryzyka, iż polska armia pod presją czasu może być 

bardziej skłonna do zakupu gotowych zagranicznych rozwiązań technologicznych niż czekać na 

opracowanie produktów przez polski przemysł obronny.   

Ryzyko utraty kluczowych pracowników. Kapitał ludzki stanowi jedną z kluczowych wartości spółki 

technologicznej takiej jak VIGO. Z tego względu odejście któregoś z kluczowych pracowników 

związanych  może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółki i obniżyć wartość spółki dla 

akcjonariuszy. Spółka, w celu minimalizacji powyższego ryzyka, stosuje atrakcyjny system premiowy 

dla pracowników oraz zapewnia możliwość dalszego rozwoju i pracy przy unikalnych zagadnieniach 

technicznych. Spółka od kilku lat przygotowuje się na zmianę generacyjną w firmie. Starsi pracownicy 

stopniowo są zastępowani przez młodszych pracowników. Ich szkolenie prowadzone jest wspólnie 

z uczelniami technicznymi na świecie. Proces zmiany pokoleniowej odbywa się na bieżąco bez 

zaburzeń w ciągłości funkcjonowania firmy. 
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Ryzyko utraty kluczowych klientów. W 2014r. dwóch kluczowych klientów stanowiło 35% całości 

sprzedaży VIGO. W związku z powyższym istnieje istotne ryzyko, iż w razie wycofania się jednego z 

tych klientów miałaby ona problem z zapełnieniem luki w sprzedaży, co przy wysokim udziale 

kosztów stałych mogłoby prowadzić do spadku zysków spółki.  
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Wycena 

Wyceniamy VIGO przy użyciu dwóch metod wyceny: zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

(DCF) oraz metodą porównawczą. Wycenę porównawczą oparliśmy o grupę spółek technologicznych 

działających w zbliżonych do VIGO segmentach rynku. Średnia z dwóch metod wyceny implikuje 

wartość godziwą akcji VIGO System na poziomie PLN 266 na akcję. W oparciu o wartość godziwą 

ustalamy 12-miesięczną cenę docelową dla akcji VIGO na poziomie PLN 288, 34% powyżej obecnej 

ceny rynkowej.  Nasza cena docelowa  implikuje mnożniki P/E na poziomie 18.6x na 2015r. i 16.7x na 

2016r przy mnożnikach EV/EBITDA na poziomie odpowiednio 15.1x i 13.2x. 

Tabela 2.VIGO: Podsumowanie wyceny 

Metoda Wyceny Metodologia PLN m Na akcję Waga Komentarz 

Wycena DCF Zdysk. przepływy gotówkowe za 2015-2019 176 241 50% WACC 8.2%, stopa wzrostu g= 2% 

Wycena porównawcza Mnożniki 2015-2016 P/E i EV/EBITDA 211 290 50% równe 25% wagi dla 4 mnożników 

Implikowana wycena Średnia ważona 194 266 
  

12m cena docelowa   210 288   koszt kapitału własnego=8.4% 

Źródło: Szacunki DI Investors 

 

Wycena DCF 

Wycena VIGO metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF zwraca wartość PLN 194m lub 

PLN 266 na akcję, co implikuje mnożniki P/E 15.6x i 14.0x na lata 2015-2016 oraz mnożniki 

EV/EBITDA odpowiednio 12.5x i 10.9x.  

Nasz model wyceny został zbudowany w oparciu o następujące główne założenia: 

 5 letnią szczegółową prognozę finansową na lata 2015-2019 (szczegółowy opis prognoz 

finansowych w rozdziale „Prognozy finansowe”). 

 Kalkulację wartości rezydualnej opieramy o znormalizowane przepływy pieniężne na bazie 

prognozy przepływu rezydualnego po roku 2019. 

 Do kalkulacji wartości rezydualnej używamy stopy wzrostu równej 2%, 

 Czynnik dyskontowy został zbudowany w oparciu o średnioważony koszt kapitału (WACC) 

wynoszący 8.0%-8.2% na lata 2015-2019p w zależności od struktury kapitału prognozowanej 

na kolejne lata. 

 Używamy stopę wolną od ryzyka na poziomie 2.6% (prognozowana wg agencji Bloomberg 

rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa w 2015r.) na okres 2015-2019p oraz 4.5% 

do kalkulacji wartości rezydualnej  

 Używamy zalewarowanej bety na poziomie 1.10-1.17x w oparciu o niezalewarowaną betę 

dla spółek technologicznych (półprzewodniki – ang. semiconductors) Aswatha Damodarana 

w wysokości 1.08x. 

 W celu wyznaczenia wartości kapitałów własnych używamy wartość długu netto na dzień 

31.12.2014r.  
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Tabela 3. VIGO: Wyliczenia średnioważonego kosztu kapitału (WACC) 

WACC obliczenia(%) 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p TV 

Stopa wolna od ryzyka (%) 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 4.5% 

Beta  1.17x 1.16x 1.13x 1.10x 1.10x 1.10x 

Premia za ryzyko rynkowe (%) 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Koszt kapitału własnego 8.4% 8.4% 8.2% 8.1% 8.1% 10.0% 

Stopa wolna od ryzyka (%) 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 4.5% 

Premia za ryzyko kredytowe (%) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Stopa podatkowa 0.9% 0.8% 5.4% 19.0% 19.0% 19.0% 

Kosztu kapitału obcego 5.5% 5.5% 5.3% 4.5% 4.5% 6.1% 

% D 7.5% 4.9% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 

% E 92.5% 95.1% 97.5% 97.5% 97.6% 97.6% 

WACC 8.2% 8.2% 8.2% 8.0% 8.0% 9.9% 

Źródło: Szacunki DI Investors 

 

Tabela 4. VIGO: Wycena DCF  
PLN m o ile nie podano inaczej 

  Jednostka 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p TV 

Przychody PLN m 28.4 32.8 38.4 39.1 41.1 

 EBITDA PLN m 13.2 14.9 17.8 17.9 18.9 

 EBIT PLN m 11.5 12.6 15.3 15.5 16.5 

 Podatek od EBIT PLN m -0.1 -0.1 -0.8 -2.9 -3.1 

 NOPAT PLN m 11.4 12.5 14.5 12.5 13.3 13.6 

Amortyzacja PLN m 1.7 2.3 2.5 2.4 2.5 1.7 

Zmiany w kapitale obrotowym WC PLN m -1.1 -0.7 -1.0 -0.1 -0.4 0.0 

Wydatki inwestycyjne PLN m -7.0 -2.1 -1.8 -1.7 -1.7 -1.7 

Wolne przepływy finansowe PLN m 5.0 12.0 14.2 13.2 13.8 13.6 

ROIC (%) % 41% 36% 39% 31% 33%   

Czynnik dyskontowy % 92% 85% 79% 73% 68% 

 Wartość bieżąca FCF PLN m 4.6 10.3 11.2 9.6 9.3 

 Wartość bieżąca FCF 2014-2018 PLN m 45           

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) % 2.0%           

Zdyskontowana wartość rezydualna PLN m 116           

Wartość przedsiębiorstwa PLN m 161           

Dług netto na dzień 31.12.2014r. PLN m -9.8           

Wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2014 PLN m 171           

Miesiąc x 4 

     Wycena na dzień 31.03.2015 PLN m 176           

Wartość na akcję PLN/akcję 241           

Źródło: Szacunki DI Investors 

 

Analiza wrażliwości wyceny DCF 

Tabela 5. VIGO: Wrażliwość modelu DCF 
 (WYCENA w PLN m) 

 
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 

St
o

p
a 

w
o

ln
a 

o
d

 r
yz

yk
a 

 w
 

TV
(%

) 

 0.0% 1% 2% 3% 4% 
3.5% 220 239 265 298 346 
4.0% 212 230 252 281 321 
4.5% 206 222 241 267 301 
5.0% 200 214 232 255 284 
5.5% 194 207 223 244 270 

Źródło: Szacunki DI Investors 

 
Niezlewarowana Beta (x) 

P
re

m
ia

 z
a 

ry
zy

ko
 

ry
n

ko
w

e
 (

%
)  0.8 1.0 1.1 1.5 2 

4.0% 331 291 278 225 184 
4.5% 310 271 258 208 169 
5.0% 291 254 241 193 156 
5.5% 275 239 227 180 145 
6.0% 261 225 214 169 136 

Źródło: Szacunki DI Investors 
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Analiza scenariuszowa 

Poza scenariuszem bazowym, którego szczegółowe założenia zostały przedstawione w rozdziale 

Prognozy finansowe celem poglądowym stworzyliśmy dwa alternatywne scenariusze: pozytywny 

i konserwatywny.  

Tabela 6. VIGO: Scenariusz bazowy  
PLN m 

 
Jedn. 2014 2015P 2016P 2017p 

Przychody PLN m 20.5 28.4 32.8 38.4 

EBITDA PLN m 9.8 13.2 14.9 17.8 

Zysk netto PLN m 8.2 11.3 12.6 14.6 

Capex PLN m -2.9 -7.0 -2.1 -1.8 

Dywidenda na akcję PLN/akcja 10.0 5.6 13.2 14.7 

Stopa dywidendy % n.a. 2.6% 6.1% 6.8% 

P/E x 19.1 13.9 12.4 10.7 

EV/EBITDA x 15.0 11.1 9.6 7.8 

DCF PLN/akcja 241 

Źródło: Szacunki DI Investors 

Scenariusz optymistyczny 

W scenariuszu optymistycznym zakładamy ponowienie zamówienia od francuskiego kontrahenta już 

w 2 połowie 2015r. Dodatkowo zakładamy pozytywny finał negocjacji odnośnie dostaw detektorów 

VIGO na rynek chiński. Nowy kontrakt przełożyłby się na ok. PLN 2-4m dodatkowych przychodów 

rocznie.  Dodatkowo w zakresie segmentu technik wojskowych zakładamy wzrost przychodów już w 

2016p w związku z szybkim wprowadzeniem do sprzedaży chłodzonych kamer termowizyjnych.  Z 

drugiej strony szybszy rozwój sprzedaży przełożyłby się także na istotne zwiększenie kosztów pracy. 

W scenariuszu optymistycznym zakładalibyśmy wzrost zatrudnienia nowych osób do 80 etatów w 

2016p (vs 75 osób w scenariuszu bazowym) i 85 etatów w 2017p (vs 80 etatów w scenariuszu 

bazowym) przy jednoczesnym tempie wzrostu skali wynagrodzeń o 7% (vs 3-5% w scenariuszu 

bazowym). Szybsza sprzedaż determinowałaby także według nas dodatkowe nakłady inwestycyjne w 

nowe technologie i nowe rozwiązania.  

Tabela 7. VIGO: Scenariusz optymistyczny  
PLN m 

 
Jedn. 2014 2015P 2016P 2017p 

Przychody PLN m 20.5 31.9 39.2 47.2 

EBITDA PLN m 9.8 15.7 19.0 23.4 

Zysk netto PLN m 8.2 13.8 16.5 18.0 

Capex PLN m -2.9 -7.0 -3.5 -3.0 

Dywidenda na akcję PLN/akcja 10.0 5.6 14.2 19.2 

Stopa dywidendy % n.a. 2.6% 6.6% 9.0% 

P/E x 19.1 11.4 9.5 8.7 

EV/EBITDA x 15.0 9.2 7.4 5.9 

DCF PLN/akcja 303 

Źródło: Szacunki DI Investors 

Scenariusz konserwatywny 

W scenariuszu konserwatywnym zakładamy stagnację przychodów spółki po 2015p, poprzez fiasko 

prac nad dostawami do polskiego sektora zbrojeniowego m.in. poprzez opóźnienia w opracowaniu 

technologii nowych kamer termowizyjnych. W konserwatywnym scenariuszu zakładamy dalsze 

umocnienie PLN wobec EUR do poziomu 3.9 w 2015p i spadek do 3.7 w 2016p. W scenariuszu 
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konserwatywnym zakładamy, iż z  uwagi na brak zwiększonej sprzedaży spółka nie tylko 

ograniczyłaby przyjęcia nowych osób po 2015p, ale nawet ograniczyła zatrudnienie w  2016p do 65 

osób, a więc poziomu z 2014p. Ponadto w przypadku niepowodzenia planów rozwojowych 

zakładamy ograniczenie wydatków inwestycyjnych po 2015p. do połowy wartości amortyzacji. W 

efekcie braku potrzeby nowych inwestycji w scenariuszu konserwatywnym założyliśmy 100% 

wskaźnik wypłaty dywidendy. 

Tabela 8. VIGO: Scenariusz konserwatywny 
PLN m 

 
Jedn. 2014 2015P 2016P 2017p 

Przychody PLN m 20.5 26.2 26.8 27.1 

EBITDA PLN m 9.8 11.4 12.0 11.9 

Zysk netto PLN m 8.2 9.6 9.8 9.9 

Capex PLN m -2.9 -6.0 -0.7 -0.8 

Dywidenda na akcję PLN/akcja 10.0 5.6 13.2 13.4 

Stopa dywidendy % n.a. 2.6% 6.1% 6.3% 

P/E x 19.1 16.3 16.0 15.9 

EV/EBITDA x 15.0 12.8 12.1 12.1 

DCF PLN/akcja 171 

Źródło: Szacunki DI Investors 
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Wycena porównawcza 

Wycenę metoda porównawczą oparliśmy o mnożniki P/E i EV/EBITDA na lata 2014-2016p. 

Mnożnikom na lata 2015 i 2016 przypisaliśmy wagę po 50%. Wycena i mnożniki na rok 2014 mają 

charakter prezentacyjny z wagą 0%. Wycena porównawcza  implikuje wartość godziwą akcji VIGO na 

poziomie PLN 211m lub PLN 290 na akcję.   

Tabela 9. VIGO: Podsumowanie wyceny porównawczej 
PLN m o ile nie podano inaczej 

  
P/E EV/EBITDA 

  
2014 2015P 2016P 2014 2015P 2016P 

Spółki porównywalne x 25.0 22.0 18.8 14.4 12.7 11.2 

Wyniki VIGO PLN m 8.2 11.3 12.6 9.8 13.2 14.9 

Wycena VIGO PLN m 204 249 237 151 178 181 

Wycena VIGO PLN/akcja 280 342 325 207 244 248 

Waga % 0% 25% 25% 0% 25% 25% 

Średnia ważona PLN/akcja 290 

Źródło: Szacunki DI Investors 

 

Grupa spółek porównywalnych. Grupę spółek porównywalnych zbudowaliśmy w oparciu o globalne 

spółki działające w dziedzinie fotoniki i optoelektroniki, w tym o bezpośrednich konkurentów VIGO 

w zakresie produkcji detektorów jak Hamamatsu i Teledyne Technologies czy światowego lidera 

w dziedzinie systemów termowizyjnych Flir Systems. Analiza grupy porównawczej pokazuje wspólne 

cechy, którymi charakteryzują się spółki technologiczne: 

 Stabilna generacja przepływów pieniężnych i dodatnia pozycja gotówkowa 

 Regularne wypłaty dywidendy 

 Ponadprzeciętne dla szerokich indeksów rentowność i stopy zwrotu na kapitale własnym 

Nasza analiza dodatkowo pokazuje, iż VIGO idealnie wpisuje się w wyżej wymienione kryteria spółki 

technologicznej. 

 

Tabela 10. VIGO: Analiza grupy spółek porównywalnych  

Spółka 
  Kapitalizacja Dług 

netto/ 
EBITDA 

2014-2016p CAGR ROE (%) Stopa dywidendy (%) Stopa FCF (%) 

Kraj EURm EBITDA Zysk netto 2014 2015p 2016p 2015p 2016p 2017p 2014 2015p 2016p 

Hamamatsu Photonics Japonia 4 591 -2.4 14% 15% 9% 10% 11% 0.9% 1.0% 1.1% 1.4% 2.5% 2.8% 
Teledyne Technologies  USA 3 502 1.4 6% 3% 14% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.5% 5.6% 6.1% 
Flir Systems USA 4 067 -0.5 15% 15% 13% 14% 14% 1.4% 1.6% 1.8% 3.8% 6.3% 6.4% 
Zhejiang Dali Technology  Chiny 997 n.a. n.a. 25% n.a. 7% n.a. 0.7% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Nippon Ceramic Japonia 333 -8.0 16% 10% 4% 4% 4% 2.4% 2.3% 2.6% -0.2% 5.9% 5.9% 
II-VI  USA 1 047 0.6 19% 29% 7% 8% 9% n.a. n.a. n.a. 5.9% 4.4% 6.7% 
Optex Co Ltd Japonia 328 -3.0 n.a. 22% 9% 9% n.a. 1.5% 1.7% 1.6% 3.6% 1.9% 3.6% 
Focused Photonics Hangzhou Chiny 2 018 n.a. n.a. n.a. n.a. 12% 13% 0.5% 0.7% n.a. n.a. n.a. n.a. 
Visual Photonics Epitaxy Tajwan 279 -1.8 15% 16% 13% 13% 12% 5.2% 4.9% n.a. 5.4% 7.3% 7.2% 
Amphenol Corp. USA 16 993 1.1 8% 10% 25% 24% 23% 0.8% 1.0% 1.1% 3.7% 3.9% 4.2% 
Mediana 

  
-1.1 15% 15% 11% 10% 12% 1.1% 1.6% 1.6% 3.7% 5.0% 6.0% 

VIGO   38 -1.0 23% 24% 33% 35% 36% 2.6% 6.1% 6.8% 2.8% 3.2% 7.7% 

Źródło: Bloomberg, Szacunki DI Investors  
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Z uwagi na płacone dywidendy, silną pozycję bilansową spółki technologiczne z wybranej przez nas 

grupy porównawczej wyceniane są z premią do szerokich indeksów jak np. SP500 czy Nikkei, co 

najlepiej widać po medianie mnożnika P/E na najbliższe 2 lata w wysokości 22x na 2015r. i 18.8x na 

2016r. przy mnożnikach EV/EBITDA na poziomach odpowiednio 12.7x i 11.2x. Na naszych prognozach 

VIGO wyceniane jest obecnie z dwucyfrowym dyskontem do spółek porównywalnych pomimo, iż 

charakteryzuje się wyższą od grupy porównawczej oczekiwaną dynamiką wzrostu zysków w 

najbliższych dwóch latach, zdecydowanie wyższą stopą zwrotu z kapitałów własnych jak i 

zdecydowanie wyższą stopą dywidendy.  Zwracamy ponadto uwagę na rozbieżność pomiędzy 

wyceną VIGO w oparciu o mnożniki P/E i EV/EBITDA. Naszym zdaniem VIGO zasługuje na premię 

wobec spółek porównawczych na mnożniku EV/EBITDA ze względu na 1) wyższy poziom konwersji 

EBITDA na zysk netto w VIGO z uwagi na zwolnienia podatkowe (którego istnienia po 2017p nie 

możemy wykluczyć po ostatnich propozycjach legislacyjnych prezydenta) 2) istotnie wyższy poziom 

stopy dywidendy (mnożniki EV/EBITDA są oparte o prognozowaną wartość długu netto).  

Tabela 11. VIGO: Wycena porównawcza  

Nazwa P/E EV/EBITDA 

  2014P 2015P 2016P 2014P 2015P 2016P 

Hamamatsu Photonics 36.6 31.5 28.2 17.1 14.7 13.0 

Teledyne Technologies  19.4 18.6 17.1 n.a. n.a. n.a. 

Flir Systems 21.4 19.0 16.5 12.2 10.7 9.5 

Zhejiang Dali Technology  103.5 56.8 40.7 n.a. n.a. n.a. 

Nippon Ceramic 23.3 23.1 19.8 6.8 5.8 4.7 

II-VI  26.6 21.0 17.8 n.a. n.a. n.a. 

Optex Co Ltd 21.3 17.4 14.6 n.a. n.a. n.a. 

Focused Photonics Hangzhou 66.3 50.7 39.3 61.0 41.8 29.1 

Visual Photonics Epitaxy 20.5 16.7 15.0 10.3 8.0 6.8 

Amphenol Corp. 26.7 23.8 21.5 16.6 14.9 13.7 

Mediana 25.0 22.0 18.8 14.4 12.7 11.2 

VIGO 19.1 13.9 12.4 15.0 11.1 9.6 

 vs spółki porównywalne -23% -37% -34% 4% -13% -14% 

Źródło: Bloomberg, Szacunki DI Investors 

 

 



 
 
 

 Strona | 14 
 

VIGO System, Kwiecień 2015 

Opis spółki 

VIGO System S.A. jest jedną z najbardziej innowacyjnych polskich spółek technologicznych 

specjalizującą się w produkcji niechłodzonych fotonowych detektorów podczerwieni oraz 

pomiarowych i obserwacyjnych kamer termowizyjnych. Korzenie firmy sięgają 1987 roku i wywodzą się 

ze środowiska naukowego Wojskowej Akademii Technicznej. Dzięki prowadzonym pracom badawczo-

rozwojowym i współpracy z ośrodkami badawczymi spółka nieustannie utrzymuje się w gronie 

światowych liderów technologicznych w dziedzinie fotoniki. Produkty spółki znajdują coraz szersze 

zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu takich jak techniki wojskowe, kolejnictwo, energetyka 

czy medycyna. Ponad 80% sprzedaży VIGO realizowane jest do klientów zagranicznych.  Skokowy 

wzrost sprzedaży w 2011 r. był efektem nawiązania w tym roku współpracy z międzynarodowym 

dostawcą systemów bezpieczeństwa do szybkich kolei.  

 

Wykres 1. VIGO: Przychody w latach 2007-2013  
PLN m 

Wykres 2. VIGO: Struktura przychodów w roku 2013 
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors 

 

Historia rozwoju – kluczowe daty 

1976 – opracowanie przez prof. Piotrowskiego koncepcji niechłodzonych detektorów podczerwieni 

1987 – założenie przez zespół twórców technologii własnej firmy produkcyjnej 

1993 – przekształcenie firmy produkcyjnej w VIGO System Sp. z o.o. 

1996 – spółka otrzymuje amerykańską nagrodę "The Photonics Spectra Excellence Award” pokonując 

takie firmy jak IBM, Alcatel czy Philips 

1999 – uzyskanie certyfikatu systemu jakości PN-EN ISO-IEC 9001:1996  

2002 – przekształcenie w spółkę akcyjną VIGO System S.A. 

2002 – utworzenie w porozumieniu z Wojskową Akademią Techniczną wspólnego laboratorium 

naukowo-produkcyjnego 

2004 – rozpoczęcie produkcji w oparciu o technologię MOCVD (na tellurku rtęciowo-kadmowym)  

2007 – przeniesienie działalności na teren strefy ekonomicznej 

Kolejnictwo 
27% 

Techniki 
wojskowe 

14% Pozostałe 
15% 

Przemysł/ 
Analiza 
gazów 
41% 
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2010 – objęcie akcji przez Warsaw Equity Investments celem sfinansowania budowy budynku 

mieszczącego nowe laboratorium badawcze, przystosowanego do rozbudowy mocy produkcyjnych 

w latach następnych 

2012-2013 – wybudowanie nowego budynku laboratoryjno-produkcyjnego  

2013 – podpisanie umowy z WAT w sprawie doposażenia wspólnego laboratorium 

w najnowocześniejszą aparaturę badawczą i technologiczną do opracowania i wytwarzania 

półprzewodnikowych supersieci metodą MBE (epitaksja z wiązki molekularnej). 

2014 – debiut spółki na GPW  

Produkty 

Flagowym produktem VIGO są niechłodzone, fotonowe detektory podczerwieni, z których sprzedaży 

spółka uzyskuje ok. 70% swoich przychodów. Uzupełnienie oferty spółki stanowią wszelkie elementy 

elektroniki, w której zastosowanie znajdują detektory produkowane przez VIGO, w tym moduły 

detekcyjne, wzmacniacze, sterowniki chłodziarek termoelektrycznych, moduły elektroniczne.  

W ramach tego segmentu VIGO oferuje także kamery i moduły termowizyjne własnej konstrukcji 

produkowane w oparciu o nabywane macierze mikrobolometryczne (dwuwymiarowe zespoły 

mikrobolometrycznych detektorów podczerwieni) integrowane z układem elektronicznym 

opracowanym wewnątrz i wyposażonym w zaawansowane oprogramowanie opracowane przez 

spółkę.  

Wysoki stopień zaawansowania technologicznego i innowacyjność VIGO została potwierdzona licznymi 

nagrodami i wyróżnieniami, których firma doczekała się w toku swego istnienia, takich jak The 

Photonics Circle Of Excellence Award dla Detektorów Fotowoltaicznych za najbardziej innowacyjny 

produkt wprowadzony na rynek światowy. Warto nadmienić, iż fotodetektory podczerwieni VIGO 

zostały uznane za jeden z trzech polskich produktów w obszarze fotoniki, które osiągnęły poziom 

światowy i sukces komercyjny na rynku globalnym. Jednoznaczną rekomendacją dla jakości produktów 

VIGO jest także fakt wykorzystania detektorów spółki przez NASA na pokładzie łazika Couriosity  

w ramach misji Mars Science Laboratory oraz przyznanie VIGO statusu oficjalnego dostawcy 

podzespołów dla NASA. 

Wykres 3. VIGO: Struktura przychodów  
PLN m 

Wykres 4. VIGO: Struktura przychodów 
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors  
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Detektory podczerwieni  

Głównym źródłem przychodów spółki są detektory podczerwieni. Założyciele VIGO opracowali 

nowatorską technologię produkcji fotonowych detektorów podczerwieni opartą o technologię 

epitaksji z fazy gazowej (VPE), z wykorzystaniem tellurku kadmowo-rtęciowego (MCT), które mogą 

pracować w temperaturze otoczenia, w odróżnieniu od produkowanych wcześniej na świecie 

detektorów wymagających chłodzenia ciekłym azotem. W roku 2002 zespół badawczy opracował  

i wdrożył kolejny, doskonalszy rodzaj technologii produkcji detektorów oparty o metodę MOCVD. 

Technologia ta do dzisiaj stanowi podstawę procesu produkcyjnego detektorów. 

Unikatowość detektorów produkowanych przez VIGO odznacza się: 

 Znacząco mniejszymi rozmiarami od detektorów chłodzonych ciekłym azotem, 

 Bezobsługową pracą, 

 Wygodą użytkowania, 

 Bardzo krótką stała czasową, co pozwala rejestrować impulsy o bardzo krótkim czasie 

narastania (krótki czas reakcji na sygnał), 

 Podobną do detektorów chłodzonych wykrywalnością. 

 

Rysunek 1. Detektory podczerwieni produkcji VIGO  

   

Źródło: Spółka 
 

Detektory podczerwieni produkcji VIGO mogą pracować zarówno w temperaturze otoczenia, jak 

i z zastosowaniem chłodzenia termoelektrycznego przy użyciu miniaturowych chłodziarek 

półprzewodnikowych (nie wymagają użycia ciekłego azotu). Pracują w szerokim zakresie widmowym 

promieniowania podczerwieni (2-16 mikrometrów) i posiadają bardzo wysoką wykrywalność, jeszcze 

niedawno osiąganą wyłącznie przy pomocy chłodzenia kriogenicznego. Obecnie spółka prowadzi 

badania nad produkcją detektorów w oparciu o supersieci wytwarzane metodą MBE (Molecular Beam 

Epitaxy). Cena pojedynczego detektora w zależności od zastosowania i wielkości serii może się wahać 

od kilkuset złotych nawet do kilkunastu tysięcy złotych. 

Elektronika 

Poza zaawansowanymi technologicznie detektorami VIGO oferuje także urządzenia elektroniczne 

służące do obsługi własnych produktów, a także kamery termowizyjne. Do urządzeń oferowanych 

w ramach elektroniki należą między innymi: 

 Przedwzmacniacze do detektorów 

 Kontrolery chłodziarek termoelektrycznych 

 Przyrządy i systemy pomiarowe 

 Przenośne pomiarowe kamery termowizyjne 
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 Modułowe, mikrobolometryczne kamery pomiarowe i obserwacyjne 

 Moduły pomiarowe dla kolejnictwa 

Rysunek 2. Kamery termowizyjne produkcji VIGO 

 
  

Źródło: Spółka 
 

VIGO jest jedynym w kraju producentem pomiarowych kamer termowizyjnych. Kamery termowizyjne 

produkowane przez spółkę cechują się parametrami porównywalnymi z produktami producentów 

zagranicznych, jednak wyposażone są w bardzo zaawansowane oprogramowanie, służące do obróbki, 

analizy i gromadzenia danych, które na życzenie klienta może być elastycznie dostosowane do 

indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Zastosowanie produktów 

Detektory podczerwieni mają niemalże nieograniczone spektrum zastosowań. Detektory produkowane 

przez VIGO charakteryzują się najwyższą jakością i znajdują zastosowanie przede wszystkim  

w specjalistycznym sprzęcie wymagającym ogromnej dokładności, której nie mogą zapewnić produkty 

wytwarzane na masową skalę. Stąd produkty VIGO znajdują zastosowanie w takich dziedzinach jak: 

 Kolejnictwo (kolej wysokich prędkości) 

 Techniki wojskowe 

 Analiza gazów (ochrona środowiska i zwalczanie terroryzmu) 

 Medycyna 

 Spektroskopia, badanie techniki laserowej i kontrolowanej syntezy termojądrowej  

 

1. Kolejnictwo 

Produkty spółki znajdują zastosowanie przede wszystkim w kolejach wysokich prędkości. Eksploatacja 

taboru kolejowego wiąże się z występowaniem różnego rodzaju niesprawności, które negatywnie 

oddziałują zarówno na tabor, jak i na infrastrukturę kolejową. Wczesne wykrycie niesprawności 

pozwala na bezpieczną realizację usług przewozowych, a więc zmniejszenie zagrożeń związanych  

z wypadkami. Detektory podczerwieni montowane są w systemach wykrywania stanów awaryjnych 

taboru kolejowego podczas jazdy. Pozwala to na wykrycie oraz wymianę uszkodzonych (lub bliskich 

zużycia) elementów przed wystąpieniem awarii. Detektory służą również do budowy systemów 

nadzorujących zagrożenie pożarem składów pociągów przed wjazdem do tuneli. 
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Rysunek 3. Zastosowanie detektorów podczerwieni przy 
badaniu stanu kół kolejowych 

Rysunek 4. Zastosowanie detektorów podczerwieni przy 
badaniu stanu kół kolejowych 

 

 

Źródło: www.mermecgroup.com Źródło: www.mermecgroup.com 
 

Do klientów VIGO w zakresie rozwiązań dla kolejnictwa zaliczają się głównie dwie międzynarodowe 

grupy przemysłowe.  

2. Techniki wojskowe 

Detektory podczerwieni znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle obronnym w systemach 

celowniczo-obserwacyjnych, inteligentnej amunicji, łączności czy systemach samoobrony wozów 

bojowych. W szczególności produkty VIGO stosowane są w: 

 samolotach bezzałogowych (drony) – (kamera termowizyjna w głowicy obserwacyjnej) 

 inteligentnej amunicji – (detektory w systemie lokalizowania celu) 

 systemach celowniczych dla dział artyleryjskich  

 systemach samoosłony do pojazdów bojowych   

 minach przeciwczołgowych i morskich (jako element systemu detekcyjnego) 

 w systemach wykrywania materiałów wybuchowych i gazów bojowych 

W zakresie technik wojskowych VIGO współpracuje z krajowymi producentami uzbrojenia takimi jak 

Przemysłowe Centrum Optyki SA, Prexer, Belma czy WB Electronics (w tym Flytronic), ponadto 

dostarcza swoje wyroby także klientom zagranicznym. 

Rysunek 5. Inteligentny pocisk przeciwpancerny 
wykorzystujący technologię podczerwieni 

Rysunek 6. System ostrzegawczy przed 
napromieniowaniem „OBRA” 

 
 

Źródło: survincity.com Źródło: VIGO  
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3. Analiza gazów/Przemysł 

Analizatory gazów umożliwiają monitoring emisji gazów, kontrolę procesu technologicznego, 

stanowiska pracy, nadzwyczajne zagrożenia środowiska (awarie instalacji, pożary, etc.). Służą do 

ciągłego pomiaru wielu związków chemicznych, takich jak tlenki i dwutlenki węgla, azotu, siarki (NOx, 

SOx, CO, CO2), chlorowodór (HCl), amoniak (NH3). Analizatory oferowane są w wersji stacjonarnej 

oraz przenośnej. Urządzenia służące do badania składu gazu mają zastosowanie w niemal wszystkich 

gałęziach przemysłu, w tym np. w:  

 ochronie środowiska (pomiary stanu atmosfery, pomiary parametrów dymów kominowych) 

 w fabrykach silników (pomiary testowe spalin) 

 w produktach antyterrorystycznych – przy produkcji wszelkich detektorów materiałów 

wybuchowych czy tzw. bramek bezpieczeństwa. 

Do stałych odbiorców zaliczają się producenci analizatorów spalin na kominach, analizatorów gazów 

czy producenci wykrywaczy nieszczelności w sieciach gazowniczych. Z wieloma innymi firmami VIGO 

jest w początkowym stadium współpracy. 

Dodatkowo kamery termowizyjne są wykorzystywane podczas monitoringu stanu technicznego 

infrastruktury przesyłowej. Pozwalają wykryć awarie przed ich wystąpieniem m.in. w liniach wysokiego 

napięcia, transformatorach oraz rurach przesyłowych energetyki cieplnej lub przeprowadzić sprawne 

działania naprawcze zaraz po ich wystąpieniu. 

Rysunek 7. Przenośny analizator gazu  Rysunek 8. Stacja transformatorowa w podczerwieni  

 
 

Źródło: equipcoservices.com Źródło: DI Investors  

 

4. Medycyna 

Obecnie detektory podczerwieni wykorzystywane są w medycynie przede wszystkim do precyzyjnego 

zobrazowania rozkładu temperatury na powierzchni ciała pacjenta (bądź zwierzęcia). Fizjologiczne 

cechy organizmu człowieka związane ze stałocieplnością oraz emisyjność tkanek w zakresie średniej i 

dalekiej podczerwieni czyni organizm ludzki znakomitym obiektem w badaniach termowizyjnych. 

Wizualizacja rozkładu temperatury na powierzchni ciała ludzkiego stanowi cenną informację 

diagnostyczną. Podwyższona temperatura świadczy o rozwoju w danym miejscu stanów zapalnych – 

które są charakterystyczne dla wielu chorób np. nowotworów, zatorów w powierzchniowych 

naczyniach krwionośnych. Produkty firmy znajdują również zastosowanie w diagnozowaniu chorób 

skóry oraz w dermatologii estetycznej. Ponadto, detektory podczerwieni znalazły zastosowanie w 
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stomatologii, w urządzeniach zdolnych wykryć ogniska próchnicy na bardzo wczesnym etapie rozwoju, 

pozwalającym na leczenie bezinwazyjne jedynie przy pomocy środków farmakologicznych. 

Rysunek 9. Urządzenie z detektorem VIGO „The Canary 
system” 

Rysunek 10. Widoczne podwyższenie temperatury 
spowodowane zapaleniem nerwu 

  

Źródło: Canary System Źródło: fizyka.net.pl 
 

5. Pozostałe zastosowania 

Poza wymienionymi powyżej dziedzinami katalog zastosowań detektorów podczerwieni pozostaje 

otwarty. Detektory VIGO są wykorzystywane np. w: 

 sektorze badawczym (systemy sterowania wiązką lasera, spektrometry do pomiaru skrajnie 

niskich stężeń substancji, urządzenia do zastosowań kosmicznych), 

 w nowoczesnych obrabiarkach laserowych, 

 w przemyśle do automatyzacji i kontroli procesów technologicznych, 

 budownictwie (audyty energetyczne budynków), 

 ratownictwie górniczym, wodnym i pożarnictwie, 

 ocenie stanu zasiewów i zalesień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody  

VIGO rozwija sprzedaż w oparciu o dwa kanały dystrybucyjne: 
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Przychody  

VIGO rozwija sprzedaż w oparciu o dwa kanały dystrybucyjne: 

 sprzedaż bezpośrednią do stałej bazy klientów  i poszukiwanie nowych zastosowań 

 sprzedaż przez dystrybutorów takich jak Boston Electronics Corporation (USA), Dorotek 

(Niemcy) 

Z uwagi na wysoce indywidualne podejście do każdego klienta produkty spółki charakteryzują się 

ograniczoną powtarzalnością serii. Dodatkowo VIGO aktywnie działa w zakresie kreacji nowego popytu 

poprzez prace badawczo-rozwojowe w konsorcjach mające na celu wykreowanie nowych zastosowań 

produktów spółki. Jednakże z uwagi na fakt, iż detektory spółki znajdują zastosowanie w produktach o 

najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego o wysokiej wartości jednostkowej, często od 

momentu nawiązania wstępnej współpracy do finalnego zamówienia seryjnego może mijać nawet dwa 

lata kiedy trwa faza testów i dostosowań produktu do potrzeb klienta. 

W latach 2007-2014 VIGO udało się niemalże potroić wartość realizowanych przychodów z PLN 7.2m  

w 2007r. do PLN 20.5m w 2014r., chociaż największy wzrost spółka odnotowała do roku 2011. Wzrost 

sprzedaży był możliwy dzięki nieustannej pracy nad nowymi produktami, dzięki którym spółka 

nawiązała relacje z nowymi klientami. Największy udział w sprzedaży VIGO ma segment 

przemysłu/analizy gazów (głównie na rynki USA i Niemiec), który według zmienionej metodologii 

segmentacji sprzedaży (VIGO zaprzestało raportowania segmentu dystrybucji) stanowił 41% ogółu 

sprzedaży w 2014r. Segment kolejnictwa odnotował 4% spadek przychodów w 2014r. i stanowił 27% 

przychodów. Właśnie pojawienie się klienta z sektora kolejowego w 2011r. spowodowało skokowy 

wzrost przychodów VIGO w 2011r. Warto nadmienić, że rozmowy z tym klientem były prowadzone od 

2006r.  

Wykres 5. VIGO: Przychody wg segmentów działalności 
 
PLN m 

Wykres 6. VIGO: Struktura sprzedaży wg segmentów - 
nowa struktura 
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors,*wg nowej segmentacji sprzedaży Źródło: Dane spółki, DI Investors ,*wg nowej segmentacji sprzedaży 
 

Dominująca cześć sprzedaży VIGO jest realizowana na rynkach eksportowych. W 2014r. klienci 

zagraniczni stanowili 84% przychodów spółki. Jednocześnie 70% sprzedaży na rynku krajowym 

stanowił segment technik wojskowych.  
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Wykres 7. VIGO: Przychody w latach 2011-2014 
 
PLN m 

Wykres 8. VIGO: Geograficzna struktura sprzedaży  
w 2014r. 
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors  
 

W większości przypadków VIGO z głównymi klientami wiążą wieloletnie relacje biznesowe, jednakże 

spółka nie posiada kontraktów długoterminowych. Od momentu określenia zapotrzebowania do 

momentu produkcji i dostawy detektorów mija ok. 3-4 miesiące w przypadku nowego produktu lub 1-

2 miesiące w przypadku zamówienia na powtarzaną serię.  

Struktura kosztów 

Zdecydowaną większość kosztów spółki stanowią koszty o charakterze stałym, co decyduje o wysokim 

stopniu dźwigni operacyjnej w VIGO. Główną pozycję kosztów w VIGO stanowią wynagrodzenia, które 

w 2014 roku sięgnęły PLN 6.0m, co przy 65 osobach zatrudnionych implikowało średnie 

wynagrodzenie na poziomie PLN 7.7k/miesiąc. Koszty wynagrodzeń stanowiły 42% ogółu kosztów  

w 2014r., a jeśli uwzględnić koszty ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników to koszty 

pracy przekroczyły 50% wszystkich kosztów spółki. Poza kosztami pracy drugą najważniejszą kategorię 

kosztów stanowiło zużycie materiałów i energii (25% ogółu kosztów). W 2014r. koszty usług obcych 

zmniejszyły się o PLN 300k co wiązało się z remontem budynku laboratorium w 2013r. 

Wykres 9. VIGO: Struktura kosztów wg rodzaju 2011-2014 
 
PLN m 

Wykres 10. VIGO: Struktura kosztów rodzajowych  
w 2014 r. 
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors  
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Wysoka rentowność i stopy zwrotu 

Dzięki unikatowości swojej oferty i ograniczonej konkurencji, zwłaszcza w segmencie detektorów, 

VIGO charakteryzuję się zdecydowanie ponadprzeciętnym poziomem rentowności. Zastosowanie w 

urządzeniach o dużej wartości jednostkowej, a jednocześnie niszowość produktu i indywidualne 

podejście do klienta, który wymaga bardzo sprecyzowanego rozwiązania technicznego przy 

ograniczonej wielkości zamówienia sprawia, że w latach 2012-2013 marża EBITDA VIGO wynosiła 43%, 

a w 2014r. ze względu na większy udział detektorów w sprzedaży wzrosła nawet do 48%. Godny 

zauważenia jest wzrost marży EBITDA w 2011r. wynikający ze skokowego wzrostu skali działalności, co 

potwierdza istniejącą w spółce dźwignię operacyjną wynikającą z wysokiego udziału kosztów stałych. 

Dodatkowo na poziom marży netto pozytywnie wpływa działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, 

dzięki której efektywna stopa podatkowa w VIGO wynosiła w ostatnich trzech latach ok. 2%. Przy 

takim poziomie rentowności netto stopa zwrotu na kapitale własnym (ROE) wyniosła w 2014r. 41% 

(zmodyfikowana o wartość emisji akcji, która zwiększyła kapitały własne w 4Q14, ale nie miała 

przełożenia na wynik).  

Wykres 11. VIGO: Przychody, EBITDA i zysk netto w latach 
2010-2014 
PLN m 

Wykres 12. VIGO: Rentowność w latach 2010-2014 
 
 % 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors  

Dodatnia pozycja gotówkowa i dywidendy 

Działalność VIGO charakteryzuje się silnie dodatnimi operacyjnymi przepływami pieniężnymi, które 

przy niskim poziomie kapitałochłonności biznesu pozwalają na regularne wypłaty dywidend. Z uwagi 

na prowadzoną w latach 2012-2013 inwestycję w nowy budynek laboratorium w wysokości PLN 5.6m 

a także wykup mniejszościowego akcjonariusza amerykańskiego w 2012r. PLN 3.2m spółka wypłacała 

w latach 2011-2013 ok. 50% zysku w formie dywidendy. W 2014r. spółka wypłaciła 100% dywidendy  

w wysokości PLN 6.9m.  
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Wykres 13. VIGO: Pozycja gotówkowa i przepływy pieniężne 
w latach 2010-2014 
PLN m 

Wykres 14. VIGO: Dywidenda i stopa wypłaty dywidendy 
w latach 2010-2014 
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors, *operacyjne przepływy pieniężne 
zmodyfikowane o rozliczenia międzyokresowe (dotacje, zaliczki) wykazywane 
przez spółkę w działalności finansowej 

Źródło: Dane spółki, DI Investors  

Inwestycje i prace badawczo rozwojowe 

Inwestycje  

VIGO w porozumieniu z Wojskową Akademią Techniczną wykształciło unikalny w skali krajowej model 

współpracy biznesu z ośrodkiem akademickim. Efektem tej współpracy było podpisanie w 2002r. 

umowy na mocy której powstało laboratorium MOCVD, którego koszt pokryły obie strony w równych 

częściach. Kontynuacją tej współpracy będzie budowa w latach 2014-2015 laboratorium do technologii 

supersieci MBE, którego koszt w wysokości PLN 9m (łącznie z pracami B+R ok. PLN 11m) zostanie także 

równo podzielony pomiędzy VIGO i WAT.  

Ponadto antycypując zwiększony popyt na swoje produkty w najbliższych latach VIGO przeprowadziło 

w latach 2012-2013 inwestycję w nowy budynek produkcyjny, w którym znajdzie się także miejsce na 

laboratorium MBE. Dzięki wartej PLN 5.3m inwestycji spółka zwiększyła swoje moce produkcyjne do 

20k detektorów wobec rocznej produkcji na poziomie 4,400 detektorów w 2014r. 

Prace badawczo-rozwojowe 

Nieustanne prace badawczo-rozwojowe stanowią kwintesencję sukcesu VIGO. Przy średnim czasie 

życia produktu wynoszącym 2-3 lata prowadzenie ciągłych prac badawczych jest warunkiem 

koniecznym do utrzymania przez spółkę przewagi technologicznej nad konkurencją i sprostaniu 

potrzebom rynkowym. VIGO posiada własne laboratorium badawczo-produkcyjne, w którym prowadzi 

badania naukowe nad udoskonalaniem detektorów podczerwieni, projektuje i wytwarza detektory w 

oparciu o technologię MOCVD. W wielu przypadkach realizacja zamówienia musi być poprzedzona 

badaniami nad opracowaniem nowego produktu. Z tego względu prace badawczo-rozwoje są 

kluczową częścią działalności VIGO. spółka prowadzi projekty badawcze zarówno we własnym zakresie 

jak i w konsorcjach akademicko-komercyjnych. Zwłaszcza prace prowadzone w konsorcjach są 

najczęściej elementem programów badawczych współfinansowanych przez Unię Europejską oraz 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2014r. VIGO prowadziło 7 projektów badawczych 

współfinansowanych przez instytucje zewnętrzne. Prowadzone prace dotyczą następujących zakresów: 

 projekt Emphasis: „Explosive Material Production, Hidden Agile Search”  

 projekt Hyperion „Hyperspectral Imaging IED and Explosives Reconnaissance System” 

 projekt „Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej” 
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 projekt „Optoelektroniczny system sensorów markerów nowotworowych” 

 projekt „Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do detekcji śladowych ilości 

zanieczyszczeń gazowych” 

 projekt „Integracja detektorów podczerwieni chłodzonych termoelektrycznie lub pracujących 

w temperaturze otoczenia z szerokopasmowym układem odbiorczym” 

 projekt „Ultraszybkie fotodetektory grafenowe” 

Dodatkowo od 2015 roku VIGO  uczestniczy w dwóch projektach badawczych finansowanych w 100% 

przez UE w ramach inicjatywy ICT-26. Celem projektów badawczych jest stworzenie nowej klasy 

sensorów zintegrowanych z układami analogowymi i cyfrowymi. Wartość tych dwóch projektów dla 

VIGO wynosi PLN 3.7m na okres 2015-2017r.  

Poza powyżej wymienionymi projektami VIGO przeznacza rocznie ok. PLN 500k na kontynuację badań 

mających na celu zwiększenie powtarzalności procesów MOCVD, udoskonalenie metod montażu 

struktur detekcyjnych, poprawę parametrów detektorów, opracowanie linijek detektorów nowego 

typu do zastosowań w kolejnictwie. Dodatkowo w latach 2014-2015 prace rozwojowe wewnętrzne w 

VIGO będą się skupiały wokół dwóch głównych zagadnień: 

 produkcji detektorów w oparciu o technologię supersieci – MBE 

 opracowaniu technologii wytwarzania kamer termowizyjnych chłodzonych 

 

Wykres 15. Wydatki na prowadzone badania 
PLN m 

Wykres 16. VIGO: Wydatki na R&D jako % EBITDA  
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors  
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Analiza SWOT 

Tabela 12. VIGO: Analiza SWOT 

Silne Strony Słabe Strony 

 Unikalna, sprawdzona technologia 

 Wieloletnie relacje z kluczowymi klientami 

 Silny dział badań i rozwoju 

 Doświadczona w branży kadra menedżerska 

 Współpraca z wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju i za 
granicą 

 Dofinansowania do prowadzonych badań przez instytucje 
zewnętrzne 

 Historia generowanych dodatnich wyników finansowych 

 Wysoki stopień konwersji wyniku EBITDA na operacyjne przepływy 
pieniężne 

 Dodatnia pozycja gotówkowa 

 Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej 

 Nowoczesne zaplecze produkcyjne i badawcze 
 

 Relatywnie niewielka skala działalności 

 Umiarkowana powtarzalność serii 

 Wysoki stopień koncentracji klientów 

 Brak długoterminowych kontraktów 
 
 

Szanse Zagrożenia 

 Rozszerzenie spektrum zastosowań detektorów fotonowych  
i komercjalizacja technologii  

 Zamówienia ze strony polskiego przemysłu zbrojeniowego 

 „Polonizacja” zagranicznych technologii wojskowych  

 Opracowanie nowych zastosowań detektorów dzięki prowadzonym 
pracom badawczo-rozwojowych 

 Zastosowanie systemów termowizyjnych w energetyce 
 Wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów w oparciu o 

technologię MBE 

 Opóźnienia zamówień z polskiego sektora zbrojeniowego 

 Spadek marż 

 Opóźnienia we wprowadzeniu produktów w oparciu o MBE  
i produkcji dalekosiężnych kamer chłodzonych 

 Pojawienie się nowej konkurencji 
 

Źródło: Dane spółki, DI Investors 
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Rynek i pespektywy rynkowe  

Podział rynku detektorów 

Światowy rynek cywilnych zastosowań detektorów podczerwieni w 2013r. został oszacowany na USD 

321m. Ze względu na poufność danych nie ma szacunków dotyczących wartości rynku zastosowań 

militarnych. Głównym kryterium podziału rynku detektorów podczerwieni jest technologia 

wytwarzania, która determinuje w dużym zakresie spektrum zastosowania tychże produktów: 

Detektory termiczne (termopary, termistory, bolometry, detektory piroelektryczne, komórki 

pneumatyczne) z uwagi na prostą konstrukcję, niezbyt wysoką wykrywalność i relatywnie długą stałą 

czasową znajdują zastosowanie w produkcji nieskomplikowanych, tanich urządzeń powszechnego 

użytku (pirometry, czujki ruchu, czujki przeciwpożarowe). Produkcja detektorów termicznych opiera 

się o tanie, znane i dobrze opanowane technologie. Jedynym wyjątkiem są tutaj wieloelementowe 

macierze mikrobolometryczne służące do produkcji zaawansowanych kamer termowizyjnych, których 

cena sięga kilkunastu tysięcy złotych. 

Detektory fotonowe produkowane są w oparciu o złożone materiały półprzewodnikowe i cechują się 

ekstremalnie wysokimi parametrami. Ich wykrywalność jest wielokrotnie wyższa od wykrywalności 

detektorów termicznych a stałe czasowe osiągają wartości poniżej 1 nanosekundy. Ich produkcja 

wymaga bardzo złożonych technologii i urządzeń. Technologie wytwarzania detektorów fotonowych są 

wciąż intensywnie rozwijane i w miarę ich rozwoju pojawiają się nowe, ciekawe aplikacje. Produkcję 

detektorów fotonowych można podzielić na te produkowane w oparciu o tellurek kadmowo-rtęciowy 

(MCT) lub o arsenek galu (InGaAs), najczęściej w technologii supersieci MBE. Ze względu na wysoki 

stopień zaawansowania technologicznego detektory fotonowe znajdują szerokie zastosowanie  

w technologiach wojskowych i należy przypuszczać, że rynek detektorów do zastosowań militarnych 

jest zdecydowanie większy od zastosowań cywilnych.  

VIGO specjalizuje się w produkcji detektorów fotonowych z tellurku kadmowo-rtęciowego, jednak 

w perspektywie 2015r. planuje rozpocząć produkcję detektorów w oparciu o technologię MBE. 

 

 
 

Wykres 17. Cywilny rynek detektorów podczerwieni  
w 2013r. 
USD m 

Wykres 18. Struktura cywilnego rynku detektorów 
podczerwieni według technologii w 2013r. 
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors  
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Konkurencja  

Oferta VIGO jest oparta o półprzewodnikowe fotonowe detektory podczerwieni produkowane metodą 

MOCVD (oraz w niedalekiej przyszłości MBE) i skierowana jest do odbiorców funkcjonujących na 

rynkach profesjonalnych urządzeń i systemów pomiarowych, w których zastosowanie mają detektory 

o najwyższych parametrach. Wysokie bariery technologiczne oraz duża kapitałochłonność 

wykorzystywanych technologii sprawiają, że rynek detektorów podczerwieni w technologii MCT oraz 

MBE jest rynkiem elitarnym i silnie skoncentrowanym. Z tego względu, na światowym rynku można 

wyróżnić jedynie trzy podmioty stanowiące bezpośrednią konkurencję dla VIGO w zakresie 

produkowanych detektorów: 

1. Hamamatsu Photonics (Japonia) – powstała w 1953r. spółka notowana na giełdzie w Tokio. 

Firma prowadzi działalność na całym świecie, a jej roczne przychody w 2013r. sięgnęły 

USD 1.1mld. Segment produkcji podzespołów optoelektronicznych oraz przyrządów 

pomiarowych, w tym w oparciu o detektory podczerwieni produkowane w technologii LPE 

(Liquid Phase Epitaxy) i MBE stanowił w 2013r. 13% sprzedaży spółki. Przewagą Hamamatsu 

nad VIGO jest ogromna skala działalności i co za tym idzie rozbudowana sieć sprzedaży. 

Niemniej jednak detektory VIGO charakteryzują się wyższymi parametrami. Dzięki 

elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, VIGO zyskuje przewagę zwłaszcza wśród wysoce 

wyspecjalizowanych niszowych klientów. 

2. Teledyne Judson Technologies (do 2008 r. Judson Technologies, USA) – Od 2008r. spółka jest 

częścią konglomeratu technologicznego Teledyne Technologies Inc., który w 2013r. 

zrealizował przychody na poziomie USD 2.2mld. Teledyne Judson w ramach holdingu jest 

jedną z 5 spółek zaliczanych do segmentu obrazowania cyfrowego, który stanowił w 2013r. 

18% przychodów Grupy. Teledyne Judson uważa siebie za światowego lidera rynku 

detektorów podczerwieni wysokiej jakości oferując detektory zarówno chłodzone jak 

i niechłodzone produkowane we wszystkich kluczowych technologiach w tym MBE i LPE 

(ostatnie publiczne dane Judson świadczą o USD 13.6m wartości sprzedaży zrealizowanej 

w 2006r.). Głównym rynkiem sprzedaży pozostają USA, gdzie produkty spółki znajdują 

zastosowanie w sektorze zbrojeniowym, bezpieczeństwa, spektrometrii, ochronny 

środowiska.  

3. Infrared Associates (USA) – prywatna spółka amerykańska założona w 1976r. Firma 

specjalizuje się w produkcji detektorów chłodzonych głównie w technologii LPE. Ponadto 

Wykres 19. Cywilny rynek detektorów wg technologii MCT 
% 

Wykres 20. Cywilny rynek detektorów wg technologii MBE 
% 

  

Źródło: Dane spółki, DI Investors Źródło: Dane spółki, DI Investors  
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w ostatnim dziesięcioleciu spółka wprowadziła do sprzedaży detektory niechłodzone zdolne 

do działania w temperaturze otoczenia. Infrared Associates sprzedaje swoje detektory do 

działalności badawczej, medycznej, przemysłowej i do ochrony środowiska. Spółka prowadzi 

działalność głównie w USA i Kanadzie. Zgodnie z wiedzą zarządu VIGO, spółka Infrared 

charakteryzuje się istotnie mniejszymi zdolnościami produkcyjnymi niż polski producent. 

Dodatkowo w zakresie produkcji wysoce wyspecjalizowanych kamer termowizyjnych do konkurencji 

VIGO można zakwalifikować światowego producenta sprzętu pomiarowego Flir Systems.  

4. Flir Systems to założona w 1978r. amerykańska spółka notowana na giełdzie Nasdaq 

w Nowym Jorku. Flir jest światowym liderem rynku systemów termowizyjnych. W 2013r. 

wartość sprzedaży sięgnęła USD 1.5mld, z czego połowa została zrealizowana w USA a 25% w 

Europie. Poza rozwiązaniami cywilnymi spółka specjalizuje się w dostawach rozwiązań 

termowizyjnych dla administracji rządowych, w tym wojska. W 2013 roku 40% sprzedaży 

zostało zrealizowanych do odbiorców rządowych.  

Perspektywy rynku cywilnego  

Fotonika jako technologia przyszłości 

W 2010 roku Komisja Europejska zaliczyła fotonikę jako jedną z pięciu kluczowych technologii, których 

rozwój będzie decydował o przyszłości europejskiego przemysłu na rynku globalnym. Podobnie według 

autorów zleconego przez Ministerstwo Gospodarki raportu „Foresight technologiczny przemysłu 2020” 

fotonika znalazła się wśród 10 kluczowych dziedzin dla przyszłości technologii przemysłowych. Takie 

uznanie dla obszaru technologicznego w którym porusza się VIGO skutkuje licznymi grantami i 

dotacjami dla prac badawczo-rozwojowych zarówno z instytucji unijnych, jak i krajowych. 

Według autorów opracowania „Global IR detector market in 2013-2020” detektory produkowane 

w oparciu o wysoce specjalistyczną technologię MOCVD i MBE dopiero wchodzą w okres 

dynamicznego rozwoju w związku z nowo znajdowanymi zastosowaniami. Wedle wspomnianego 

raportu cywilny rynek detektorów produkowanych w tychże technologiach mają ulec podwojeniu 

w perspektywie 2020r. 

 

 

 

Wykres 21. Prognoza wartości cywilnego rynku detektorów 
podczerwieni z zastosowaniem MCT 
USD m 

Wykres 22. Prognoza wartości rynku detektorów 
podczerwieni wg technologii MBE 
USD m 

  

Źródło: MarketsandMarkets, pt. “GLOBAL IR DETECTOR MARKET (2013-
2020)”, 2014 

Źródło: MarketsandMarkets, pt. “GLOBAL IR DETECTOR MARKET (2013-
2020)”, 2014 
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Kolejnictwo 

Według firmy konsultingowej SCI Verkehr wartość światowego rynku kolejnictwa wyniosła w 2013 

roku EUR 162mld, z czego wartość światowego rynku szybkich kolei jest szacowana na ok. EUR 20mld. 

SCI Verkehr prognozuje, iż rynek systemów technologicznych wsparcia dla kolei, do którego zaliczane 

są systemy bezpieczeństwa dla kolei wysokich prędkości, wzrośnie do EUR 21mld w 2018r. z  EUR 

18mld w 2013r. 

Rozwój kolei wysokich prędkości w najbliższych latach będzie napędzany przede wszystkim przez rynek 

chiński oraz amerykański. Zgodnie z deklaracją amerykańskiego rządu do 2035r. administracja chce 

objąć 80% społeczności USA siecią kolei wysokich prędkości. W 2012r. Amtrak (krajowy przewoźnik 

kolejowy) zaprezentował plany budowy pierwszego połączenia kolejowymi zadedykowanego tylko dla 

HSR pomiędzy Nowym Yorkiem a Waszyngtonem. Projekt w planach kosztuje USD 151mld a jego 

ukończenie jest planowane na 2040r. (średnioroczne wydatki USD 5.5mld). 

Wykres 23. Globalny rynek systemów technologicznych w 

kolejnictwie 
EUR mld 

Wykres 24. Globalny rynek kolei wysokich prędkości 

 
EUR mld 

  

Źródło: sci verkehr, the worldwide market for railway industries 2014 

Zastosowania przemysłowe- analiza gazów/ochrona środowiska/energetyka 

Według autorów raportu „Światowy rynek detektorów podczerwieni 2013-2020” wartość światowego 

rynku detektorów podczerwieni do analizy gazów i pożarów a także pomiarów temperatury przy 

wykorzystaniu technologii MCT i supersieci (MBE) ulegnie niemalże podwojeniu w perspektywie 2020r. 

do USD 79m. Do zwiększenia skali zastosowań technologii fotonicznych z zastosowaniem detektorów 

VIGO powinna przyczynić się dalsza komercjalizacja tej technologii. Zarząd VIGO w prezentacji 

wynikowej za 2014r. wskazał, iż zauważył trend w którym jego dotychczasowi klienci są przejmowani i 

stają się częściami międzynarodowych grup przemysłowych, które po zakupie tej technologii powinny 

przyczyniać się do jej upowszechnienia chociażby dzięki swojej rozległej siatce sprzedaży. Zwracamy 

także uwagę na kwestię przydatności detektorów podczerwieni w zakresie ochrony środowiska, czy to 

poprzez badanie składu cieków wodnych czy przede wszystkim analizę gazów. Urządzenia oparte o 

detektory fotonowe są już wykorzystywane m.in. w monitoringu stanu atmosfery czy monitoringu 

emisji z kominów. Zważywszy na coraz większą świadomość polityki klimatycznej i kwestii wpływu 

jakości powietrza na stan zdrowia obywateli rządy wielu krajów takich jak Szwajcaria, Niemcy czy USA 

wprowadzają programy dedykowane poprawie jakości powietrza. Także Polska, która w marcu 2015r. 

ogłosiła Krajowy Program Ochrony Powietrza (Polska). Rozwój tego typu programów będzie przede 

wszystkim wymagał w pierwszej kolejności stworzenia komplementarnego sytemu monitoringu stanu 

atmosfery, co powinno z kolei przełożyć się na popyt na aparaturę z wykorzystaniem detektorów 

podczerwieni.  W zakresie kamer termowizyjnych na krajowym rynku widzimy potencjalny popyt ze 
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strony sektora elektroenergetycznego, który dotychczas bazował na obchodach pieszych linii 

energetycznych i oblotach helikopterami w celu sprawdzania fizycznego stanu sieci 

elektroenergetycznej. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) znacznie 

obniżyłoby koszty audytów sieci i przyczyniło do poprawy jakości polskiej infrastruktury przesyłowej. 

Zastosowanie medyczne 

Obszar zastosowań detektorów podczerwieni w medycynie jest jednym z najbardziej 

perspektywicznych i w wielu przypadkach jest on dopiero w fazie prac badawczo-rozwojowych. 

Fizjologiczne cechy organizmu człowieka związane ze stałocieplnością oraz emisyjność tkanek 

w zakresie średniej podczerwieni czyni organizm ludzki znakomitym obiektem w badaniach 

termowizyjnych. Wizualizacja rozkładu temperatury na powierzchni ciała ludzkiego stanowi cenną 

informację diagnostyczną. 

VIGO, oprócz produkcji kamer termowizyjnych dostarczyło również detektor podczerwieni do 

technologii „The Canary System” – która umożliwia wykrywanie próchnicy na bardzo wczesnym etapie. 

Oprócz tego VIGO współpracuje przy krajowym programie badawczym urządzeń do wykrywania 

markerów chorób nowotworowych oraz dostarcza detektory dla wielu instytucji zajmujących tym się 

na świecie (m.in. w Niemczech, Japonii i USA). 

Według autorów raportu „Światowy rynek detektorów podczerwieni 2013-2020” wartość światowego 

rynku detektorów podczerwieni do obrazowania biomedycznego przy wykorzystaniu technologii MCT i 

supersieci (MBE) wzrośnie do USD 7.8m w 2020r. co implikuje średnioroczną stopę wzrostu w latach 

2014-2020 na poziomie 8.9%.  

 

 

 

 

 

 

Wykres 25. Prognoza wartości rynku detektorów 
podczerwieni do analizy gazów i pomiaru temperatury wg 
technologii MCT i MBE 
USD mln 

Wykres 26. Historyczne i planowane inwestycje w 
infrastrukturę elektroenergetyczną operatorów OSD i PSE 
 
PLN mld 

  

Źródło: MarketsandMarkets, pt. “GLOBAL IR DETECTOR MARKET (2013-
2020)”, 2014 

Źródło: URE  
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Potencjał rynku technik wojskowych 

Zastosowania 

Zastosowania systemów detektorów podczerwieni w rozwiązaniach militarnych zaczęły się rozwijać od 

początku XXI w. Z uwagi na poufność informacji nie ma dostępnych danych dotyczących wartości rynku 

detektorów podczerwieni zastosowanych w sprzęcie wojskowym. Niemniej jednak nie ulega 

wątpliwości, iż w ramach wysoko specjalistycznych technologii MCT i MBE, wartość rynku zastosowań 

militarnych przewyższa wartość rynku zastosowań cywilnych. Światowy rynek uzbrojenia w 2013r. 

osiągnął wartość USD 1,747mld (1,404mld wyłączając Rosję, Chiny i Arabię Saudyjską). Systemy z 

zastosowaniem detektorów podczerwieni znajdują coraz szersze zastosowanie w armii, w takich 

obszarach jak: 

 samoloty bezzałogowe (drony) – w głowicy obserwacyjnej, 

 inteligentna amunicja, 

 systemy celownicze dla dział artyleryjskich, 

 systemy obserwacyjno-celownicze w wozach bojowych, 

 systemy samoosłony do pojazdów bojowych, 

 miny przeciwczołgowe i morskie, 

 systemy wykrywania materiałów wybuchowych i gazów bojowych. 

Oczekiwany wzrost wydatków na zbrojenia  

Konflikt na Ukrainie przyspieszy inwestycje zbrojeniowe, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej  

W latach 2004-2012, z wyjątkiem USA, kraje NATO, w tym Polska nie spełniały wytycznej sojuszu 

dotyczącej rocznych wydatków na obronność. Aktualna średnia wydatków dla krajów NATO wynosi 

1.5% PKB wobec rekomendacji na poziomie 2%. W wyniku konfliktu ukraińskiego, ale także 

narastających napięć geopolitycznych w innych rejonach świata (Syria, Irak) należy spodziewać się 

zmian polityki krajów europejskich w zakresie zbrojeń. Na szczycie NATO, który odbył się 5. września 

2014, kraje które wydają mniej niż 2% PKB na obronność, zgodziły się osiągnąć ten poziom w ciągu 10 

lat. Kryzys ukraiński i wznowienie imperialnej polityki przez rząd rosyjski powinny przełożyć się na 

zwiększone wydatki zbrojeniowe zwłaszcza w byłych państwach Układu Warszawskiego, które dzisiaj 

są członkiem NATO i/lub UE. Budżet wydatków na obronność jest regulowany ustawowo i 

dotychczasowo był określony na poziomie 1.95% PKB. W czerwcu 2014 roku, Prezydent Bronisław 

Komorowski zadeklarował jednak podniesienie poziomu wydatków do 2.0% PKB. Podwyższenie progu 

budżetowego implikuje według naszych wyliczeń wzrost wydatków na obronność o około 2.5% r/r 

(około PLN 800m) z samego faktu zwiększenia ustawowego limitu, co w połączeniu z oczekiwanym 

wzrostem PKB na poziomie 3% daje wzrost wydatków na obronności o ponad 5.5% czyli około PLN 

1.8mld od 2016 roku. Historycznie MON przeznaczał około 25% budżetu na wydatki majątkowe jednak 

w związku z wartym PLN 131mld programem modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych w latach 

2014-2022 należy się spodziewać większego udziału wydatków majątkowych w budżecie MON 
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Wykres 27. Wydatki na obronność krajów NATO  
 

% PKB* 

Wykres 28. Wydatki na obnronność krajów Europy Środkowo 

Wschodniej w 2013r. 
USD mld, % PKB 

  
Źródło: sipri.org *średnia arytmetyczna wydatków na obronność w stosunku 

do PKB krajów NATO 

Źródło: spiri.org 

Program modernizacji polskich sił zbrojnych 

W grudniu 2012r. rząd określił listę 14 priorytetowych programów w ramach Planu Modernizacji 

Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2022. Do 2022r. państwo polskie planuje wydać na 

modernizację sił zbrojnych ponad PLN 131mld. Implikuje to średnioroczne wydatki na poziomie prawie 

PLN 15mld, wobec średniej ok. PLN 6mld w latach 2011-2013. Jednakże z uwagi na trwający proces 

negocjacji technologicznych i skomplikowane procedury wyboru dostawców większość wydatków 

będzie realizowana po 2016r. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Obrony Narodowej Polska będzie 

przywiązywała ogromną wagę do tzw. polonizacji zakupionych technologii wojskowych w czym należy 

upatrywać szans dla polskich spółek technologicznych. Oznacza to, iż zagraniczni producenci 

uzbrojenia będą zmuszeni do szukania polskich poddostawców celem zwiększenia swoich szans w 

przetargach. 

Lista priorytetów w zakresie modernizacji sił zbrojnych składa się z 14 programów: 

Tabela 13. Planowane maksymalne wydatki na poszczególne programy operacyjne 
 PLN m 

Lp. Nazwa programu operacyjnego 2014 2015 2016 2017–22 
Razem 

2014–22 

1 System Obrony Powietrznej 200 600 1 300 25 189 26 470 

2 Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP 80 1 100 1 700 8 877 11 834 

3 Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki – C4ISR 450 900 1 000 3 696 5 189 

4 Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych 750 500 500 8 648 9 632 

5 Zwalczanie zagrożeń na morzu 980 1 600 1 200 10 827 13 280 

6 Rozpoznanie obrazowe i satelitarne – Program samolotów BSP  60 600 600 1 793 2 429 

7 Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – TYTAN 90 80 80 3 037 3 140 

8 Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii 350 350 750 5 892 6 967 

9 Symulatory i trenażery 170 500 400 351 1 142 

10 Samolot szkolno-treningowy AJT 250 310 500 515 1 436 

11 Samoloty transportowe 392       392 

12 Kołowe transportery opancerzone ROSOMAK 630 900 1 600 5 091 7 605 

13 Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE 20 0 150 200 469 

14 Rozpoznanie patrolowe 0 25 40 1 447 1 515 

 
Razem, nie więcej niż: 3 484 5 452 7 002 75 563 91 500 

Źródło: UCHWAŁA NR 123 RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2014r. 
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Wykres 29. Prognoza wydatków majątkowych wojska polskiego w latach 2014-2022 
PLN mld 

 

Źródło: mon.gov, Plan modernizacji polskich sił zbrojnych, DII Investors 

 

Poniżej przedstawiamy opis trzech przykładowych programów, w który zakładamy potencjalną 

partycypację VIGO.  Niemniej zwracamy uwagę, iż detektory VIGO mogą znaleźć zastosowanie w 

szeregu innych programów.  

Program bezzałogowych samolotów rozpoznawczych (BSP) i rozpoznawczo-uderzeniowych (punkt 6) 

W ramach Programu, polska armia chce pozyskać ok. 100 zestawów (każdy zestaw to 3-4 maszyny) 

bezzałogowych statków latających różnych klas w tym (za www.polska-zbrojna.pl): 

 4 zestawy klasy operacyjnej MALE, 

 27 zestawów krótkiego i średniego zasięgu, 

 51 zestawów klasy mini, 

 15 zestawów bezzałogowców klasy mikro. 

 

Wartość całego programu szacowana jest na PLN 2.5mld. Obecnie polska armia dysponuje 

12 zestawami bezzałogowców klasy mini o nazwie FlyEye produkcji polskiej firmy Flytronic (Grupa WB 

Electronics). Dostawcą kamer termowizyjnych do systemu obserwacyjnego FlyEye jest VIGO. Firma WB 

Electronics stoi także na czele powołanego w sierpniu 2013r. konsorcjum o nazwie BS 9, któremu 

powierzono prace nad Narodowym Programem Bezzałogowców.  Poza będącym już w produkcji BSL 

mini – FlyEye w ramach konsorcjum opracowano już bezzałogowce typu mikro – Virtus. Ponadto 

podczas tegorocznych targów MSPO w Kielcach WB przedstawiło już prototyp BSL średniego zasięgu – 

Rysunek 11. FlyEye – BSP klasa mini Rysunek 12. Manta – BSP klasa średnia taktyczna 

 
 

Źródło: wbelectronics.com Źródło: dziennikzbrojny.pl  
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Manta. Manta to zwiadowczy samolot wyposażony w kamerę dzienna i termowizyjną, radar SAR, 

dalmierz laserowy, który poza startem z klasycznych lądowisk będzie mógł startować pionowo. W 

styczniu 2015r. Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął przetarg na dostawę 15 zestawów klasy 

mini(odpowiednik FlyeEye) i 12 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy taktycznej 

krótkiego zasięgu (odpowiednik Manta). Chęć udziału w postępowaniu złożyło 5 

podmiotów/konsorcjów: 

 WB Electronics S.A. 

 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), PIT RADWAR, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w 

Bydgoszczy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 

 Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu 

 EADS PZL „Warszawa-Okęcie” 

 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 

Inspektora Uzbrojenia przewiduje zakończenie procedury przetargowej dopiero w 1 kwartale 2016r. 

Dostawy bezzałogowców klasy mini mają zostać zrealizowane do 2017r. podczas, gdy dostawy BSP 

klasy taktycznej krótkiego zasięgu mają być realizowane do 2022r. (z opcją do 2026r.)  

KTO Rosomak (punkt 12) 

Zgodnie z programem modernizacji w latach 2014-2019 polska armia ma zakupić 307 wozów bojowych 

Rosomak produkowanych w zakładach Siemianowicach Śląskich. Obecnie prowadzone są prace nad 

bezzałogową wieżą dla tego pojazdu prowadzone przez konsorcjum pod przewodnictwem Huty 

Stalowa Wola i WB Electronics. Częścią tej wieży będzie głowica obserwacyjno-celownicza z kamerą 

termowizyjną. Ponadto wozy typu Rosomak mogą być wyposażane w system OBRA, służący do obrony 

przed namierzeniem przez siły przeciwnika. Na program KTO Rosomak planuje się przeznaczyć prawie 

PLN 8mld. Warto zauważyć, iż nowe systemy obserwacyjno-celownicze będą w przyszłości mogły być 

wykorzystane do modernizacji ok. 600 Rosomaków już służących w armii. Wartość jednostkowa 

rozwiązania termowizyjnego (chłodzonej kamery termowizyjnej) dostarczanego do pojedynczego wozu 

może sięgnąć nawet PLN 700k. Na obecną chwilę jednak produkowane w Polsce Rosomaki 

wyposażone są w wieżę Hitfist 30P produkcji włoskiej firmy Oto Melara. Zastąpienie ich polską wieżą 

bezzałogową ZSSW 30  jest zależne od spełnienia wymagań wojska i daty rozpoczęcia seryjnej 

produkcji przez polskie konsorcjum pod wodzą Huty Stalowa Wola i WB Electronics.  

Rozpoznanie patrolowe – LOTR (punkt 14) 

Lekkie Opancerzone Transportery Rozpoznawcze – Program ten znajduje się jeszcze we wstępnej fazie 

realizacji, a zgodnie z planami wydatków zawartymi w ustawie o programach wieloletnich, jego istotne 

finansowanie rozpocznie się dopiero po 2016r. W dniu 12 grudnia 2013 roku NCBiR w ramach 

konkursu 4/2013, zatwierdziło do realizacji wniosek przygotowany przez firmę AMZ-KUTNO Sp. z o.o. 

na opracowanie nowego LOTR. W 2014r. AMZ Kutno zaprezentowało prototyp LOTR Bóbr, który ma 

być następcą przestarzałych wozów rozpoznawczych BRDM-2. LOTR ma być wyposażony w głowicę 

optoelektroniczną, taktyczny radar pola walki, i ma przesyłać uzyskane informacje w czasie 

rzeczywistym do współpracujących systemów dowodzenia.  

 

 

 

http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,5659,aktualnosci-z-polski,poznalismy-programy-badawcze-rekomendowane-do-finansowania-przez-ncbir
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Rysunek 13. Lekki opancerzony transporter rozpoznawczy 
LOTR 

Rysunek 14. Kołowy Transporter Opancerzony „Rosomak” 

 
 

Źródło: defence24.pl Źródło: wikipedia.pl  
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Strategia  

Na przełomie 2014/2015 roku doszło w VIGO do zmiany Zarządu spółki, gdzie na stanowisku prezesa 

Pana dr Mirosława Grudnia zastąpił dotychczasowy członek Zarządu, kierownik działu Detektorów, Pan 

dr Adam Piotrowski.  Zmianę tą odczytujemy jako element postępującej zmiany pokoleniowej w VIGO 

zważywszy, iż nowy prezes jest synem założyciela i głównego autora technologii niechłodzonych 

detektorów podczerwieni, prof. dr hab. Józefa Piotrowskiego. Nowy prezes w marcu 2015r. 

przedstawił zaktualizowaną strategię rozwoju „VIGO 2017r.”, w które wskazał fundamentalne czynniki 

rozwoju spółki. 

Technologia. 1) Poza stosowaną dotychczas i cały czas usprawnianą technologią MOCVD, VIGO w 

porozumieniu z Wojskową Akademią Techniczną prowadzi w 2015r. inwestycję mającą na celu 

opanowanie technologii produkcji detektorów podczerwieni z wykorzystaniem supersieci tj. MBE 

(Molecular Beam Epitaxy). Dzięki inwestycji VIGO będzie dysponowało dwiema najbardziej 

zaawansowanymi technologiami wytwarzania detektorów, o najlepszych perspektywach rozwoju. 2) 

W 2015r. VIGO prowadzi także pracę nad technologią wytwarzania termowizyjnych kamer 

chłodzonych dalekiego zasięgu, gdzie prezentacja prototypu takiego produktu jest planowana na II 

połowę 2015r. 

Produkcja. 1) Głównym celem na najbliższe lata dla nowego prezesa jest stopniowe odchodzenie od 

niszowej produkcji o ograniczonej powtarzalności serii i parokrotne zwiększenie skali produkcji 

detektorów przy jednoczesnym  obniżeniu kosztu jednostkowego detektora. 2) Poza przejściem na 

wieloseryjną produkcję VIGO w najbliższych latach będzie także kładło duży nacisk na najwyższej 

jakości produkty do zastosowań militarnych. Poza produkowanymi już w poprzednich latach 

detektorami do systemów samoosłony pojazdów wojskowych oraz niechłodzonymi kamerami 

termowizyjnymi (zastosowanie m.in. w dronach)  od 2015r. spółka wprowadziła do produkcji 

detektory do inteligentnej amunicji a od 2016r. planuje wprowadzić do swojej oferty chłodzone 

kamery termowizyjne dalekiego zasięgu do zastosowania w dronach i innych pojazdach wojskowych 

Sprzedaż i marketing. 1) Idea zwiększenia skali produkcji przy obniżeniu kosztu jednostkowego 

idealnie wpasowuje się w strategię sprzedażową VIGO, która z kolei jest odpowiedzią na oczekiwaną 

przez zarząd komercjalizację technologii fotonicznych. W wyniku przejęć produkty wykorzystujące 

detektory VIGO znalazły się w portfolio międzynarodowych grup przemysłowych jak Caterpillar,  ABB, 

Thorlabs czy Emerson Process Managements. W 2017r. VIGO planuje być strategicznym dostawcą 

detektorów do tychże grup przemysłowych. Dalsza komercjalizacja i upowszechnienie produktów 

wykorzystujących detektory VIGO będzie jednak możliwe tylko przy obniżeniu ceny tych produktów. 2) 

Poza dostawami do większych podmiotów nowy zarząd w ramach aktualizacji strategii planuje 

położenie mocnego nacisku na aktywny marketing i jeszcze bliższą współpracę z docelowymi klientami. 

3) W zakresie technik wojskowych VIGO chce być stabilnym dostawcą dla międzynarodowych firm 

przemysłu zbrojeniowego. W ciągu najbliższych lat spółka chce aktywnie uczestniczyć w procesie 

modernizacji polskich sił zbrojnych poprzez współpracę przede wszystkim z krajowymi producentami 

dronów oraz pojazdów specjalnych.  

Cele finansowe.  W ramach nowej strategii Zarząd VIGO postawił sobie za cel podwojenie przychodów 

spółki do 2017r. przy zachowaniu poziomu marży netto ok. 35%. Postawione cele w kontekście 

wyników 2014r. implikowałyby  sprzedaż w 2017r. na poziomie PLN 41m i PLN 14.3m zysku netto. 
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Prognozy finansowe 

Przychody 

W 2015r.  oczekujemy skokowego 39%  wzrostu przychodów do PLN 28.4m, który będzie efektem prac 

badawczo-rozwojowych i negocjacji kontraktowych prowadzonych w latach 2011-2014. Głównym 

motorem wzrostu przychodów w 2015p będzie segment technik wojskowych poprzez wart PLN 5.2m 

kontrakt na dostawę detektorów do francuskiej firmy zbrojeniowej. Dodatkowo oczekujemy na 

spełnienie się jednego z 2 zapowiadanych kontraktów dla dostawców zagranicznych w zakresie 

systemów samoosłony. Po spadku przychodów o 3.5% w 2014r. w segmencie kolejnictwa oczekujemy 

wzrostu o 15% r/r w 2015r. w wyniku przesunięcia części zamówień z 4Q14 oraz wprowadzenia do 

sprzedaży nowego modułu dedykowanego dla głównego klienta, firmy PRIIS. Ponadto spodziewamy 

się 18% r/r wzrostu sprzedaży w segmencie przemysłowym w zakresie urządzeń do analizy gazów. 

W latach 2016-2017p oczekujemy dalszego wzrostu przychodów VIGO odpowiednio o 15% i 17% do 

PLN 32.8m i PLN 38.4m. Głównymi motorami wzrostu przychodów VIGO w tym okresie według 

naszych założeń będą: 

 Segment technik wojskowych: W segmencie technik wojskowych po 2015p spodziewamy się 

przede wszystkim wzrostu zamówień z krajowego przemysłu zbrojeniowego. W 2016p 

powinien już być realizowany program zamówień bezzałogowych statków powietrznych klasy 

mini, którego liczymy, że jednym z beneficjentów będzie VIGO ze skalą przychodów ok. PLN 

0.7-1m rocznie. Ponadto upatrujemy szansy VIGO w dostawach detektorów do systemów 

samoosłony które poza pojazdami opancerzonymi takimi jak Rosomak czy BWP Bóbr mogą 

znaleźć zastosowanie w czołgach czy helikopterach. Zakładamy także, iż w 2017r. VIGO 

zacznie pierwsze dostawy kamer chłodzonych do wojskowych pojazdów specjalnych. 

Podsumowując w okresie 2014-2017r. oczekujemy wzrostu przychodów segmentu technik 

wojskowych o 320% do PLN 12.3m w 2017r. 

 Segment przemysłowy, na który największy nacisk kładzie nowy prezes VIGO, gdzie 

spodziewamy się znacznego zwiększenia skali wolumenowej zamówień, która będzie w części 

niwelowana przez niższą ceną detektorów, która umożliwi poszerzenie spektrum zastosowań 

tych produktów. W tym zakresie zakładamy przede wszystkim rozwój współpracy z firmami, 

które zajmują się produkcją urządzeń do monitorowania emisji spalin w silnikach 

samochodowych, monitorowania emisji spalin z kominów przemysłowych oraz do pomiarów 

stanu powietrza. Podsumowując oczekujemy, że w okresie prognozy segment przemysłowy 

zwiększy skale sprzedaży o 63% do PLN 13.6m w 2017r. 

 W segmencie pozostałe wzrost przychodów będzie pochodził z popytu generowanego przez 

projekty badawcze, które wraz z nową perspektywą unijną Horizon 2020 powinny zgłaszać 

dodatkowy popyt na detektory VIGO.  

 W segmencie kolejnictwa oczekujemy stabilnego 5% wzrostu przychodów w 2016r. i w 2017r. 

i osiągnięcie PLN 7.1m sprzedaży w 2017r. 
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Wykres 30. VIGO: Przychody w latach 2014-2017p,  
PLN m 

Wykres 31. Struktura przychodów, 2014-2017p 
PLN m 

  
Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors 

Ogromny potencjał na przyszłość 

W najbliższych latach VIGO posiada ogromny potencjał na zwielokrotnienie wielkości przychodów, 

który nie został przez nas uwzględniony w bazowym scenariuszu prognoz finansowych. Liczba 

projektów nad którymi spółka pracuje powinna zaowocować istotnymi zamówieniami, które skokowo 

będą zwiększać skalę działalności spółki. W związku z faktem, iż armia polska jest obecnie w trakcie 

definiowania rozwiązań technologicznych i prowadzone są dopiero prace nad prototypami rozwiązań 

szczyt wydatków powinien przypaść po roku 2017. W segmencie technik wojskowych nie 

uwzględniliśmy dodatkowych zamówień od francuskiej firmy zbrojeniowej który mogą się pojawić 

nawet już w II połowie 2015r. Ponadto w naszych prognozach konserwatywnie podeszliśmy do kwestii 

zamówień na opracowywane obecnie przez VIGO dalekosiężne kamery chłodzone, które według spółki 

mogą wejść do produkcji już w 2016r.  Dodatkowo zwracamy uwagę, iż na przełomie lat 2015/2016 

oferta VIGO zostanie powiększona o produkty w oparciu o technologię supersieci – MBE, które będą 

odpowiedzią spółki na zapotrzebowanie zgłaszane przez krajowych i zagranicznych klientów spółki.  

Ponadto w segmencie kolejowym spółka prowadzi rozmowy w sprawie dostaw detektorów do kolei 

szybkich prędkości w USA i Chinach.  

Koszty 

W 2014r. główną pozycją kosztową w VIGO stanowiły koszty pracy (wynagrodzenia i inne świadczenia 

na rzecz pracowników) które stanowiły połowę wszystkich kosztów operacyjnych.   

 Wynagrodzenia i koszty pozostałych świadczeń pracowniczych. W związku z kluczową rolą 

pracowników dla wyników spółki wraz z rozwojem firmy i pracami nad nowymi 

technologiami: MBE i kamer chłodzonych oczekujemy przyrostu zatrudnienia z 65 etatów w 

2014r. do 72 etatów w 2015r., 76 w 2016r. i 80 w 2017r. W 2015r. dodatkowo zakładamy 

wzrost średniej pensji o 5%, co wraz ze wzrostem etatów przełoży się na wzrost kosztów 

wynagrodzeń o PLN 1m  

 Koszty materiałów i energii. W zakresie kosztów materiałów i energii oczekujemy, że koszty 

powiązane z produkcją (ok. 75% w 2014r.) będą rosnąć w latach 2015-2017 w szybszym 

tempie od przychodów, co będzie spowodowane przede wszystkim zwiększaniem wolumenu 

sprzedaży detektorów, jednakże po niższej cenie. Dla pozostałej części kosztów (woda, 

energia elektryczna, paliwo samochodowe) zakładamy tempo wzrostu proporcjonalne do 

wzrostu przychodów. 
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 Amortyzacja. Wzrost wartości amortyzacji będzie wynikał z przyjęcia na aktywa trwałe 

aparatury MBE  a także kosztów prac badawczo-rozwojowych związanych z technologią 

kamer chłodzonych czy prowadzonych projektów badawczych, które zostaną aktywowane w 

WNIP i będą amortyzowane 33% stawką.  
 

Tabela 14. VIGO: koszty rodzajowe w latach 2014-2017p  
PLN m 

Wykres 32. Struktura kosztów rodzajowych 
% 

Koszty 2014 2015p 2016p 2017p 

Amortyzacja 1.5 1.7 2.3 2.5 

Materiały i energia 3.6 5.7 7.5 8.9 

Usługi obce 0.9 1.0 1.0 1.3 

Podatki i opłaty 0.1 0.1 0.1 0.1 

Wynagrodzenia 6.0 7.0 7.6 8.4 

Inne świadczenia 1.1 1.2 1.3 1.5 

Pozostałe koszty 0.3 0.5 0.6 0.7 

Towary i materiały 0.6 0.6 0.6 0.6 

Razem 14.2 17.9 21.1 24.0 
 

 

Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors 

 

Wykres 33. Zatrudnienie w VIGO w latach 2014-2017P 
Liczba etatów, PLN tys 

Wykres 34. VIGO: Koszty ogólne w latach 2014-2017P 
PLN m 

  

Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors 

Rentowność  

W 2015p oczekujemy wzrost znormalizowanej wartości EBTIDA o 35% do PLN 13.2m, po czym w 

kolejnych latach oczekujemy wzrostu EBITDA o 13% do PLN 14.9m w 2016p i o kolejne 19% r/r do 

PLN 17.8m w 2017p Z wracamy uwagę, iż pomimo oczekiwanego znaczącego przyrostu przychodów 

nie spodziewamy się poprawy marż w VIGO, co będzie efektem obniżek cen jednostkowych 

detektorów.   

W 2014r. na zyski VIGO wpływ miał jednorazowy koszt w postaci odpisu przeterminowanych zapasów 

PLN 721k oraz ok. PLN 125k kosztów związanych z IPO. 

Z uwagi na rozliczenia prac badawczo rozwojowych, w okresie prognozy zakładamy dodatni wynik na 

pozostałej działalności operacyjnej w wysokości PLN 0.7m. W pozostałych przychodach operacyjnych 

spółka rozpoznaje proporcjonalnie do stopnia dofinansowania wartość rocznej amortyzacji aktywa 

będącego przedmiotem dofinansowanych praca badawczo-rozwojowych oraz dofinansowaną część 

kosztów pośrednich projektów, które zostały rozpoznane w kosztach operacyjnych. 
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Wykres 35. VIGO: Zysk EBIT i EBITDA w latach 2014-2017P 
PLN m 

Wykres 36. VIGO: Marżowość działalności w latach 2014-17P 
% 

  
Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors, 

 

VIGO korzysta z ulgi podatkowej z tytułu działalności w tarnobrzeskiej strefie ekonomicznej. Dzięki 

temu efektywna stopa podatkowa spółki w latach 2010-2014 wahała się miedzy 1% a 3.3%. Na koniec 

2014r. spółka posiadała ciągle PLN 1.8m kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych, które będzie 

mogła rozliczyć obniżając zobowiązania podatkowe. Jednak w związku z nabyciem aparatury 

i oprzyrządowania do laboratorium MBE za PLN 4.5m, spółka będzie mogła rozliczyć tą kwotę 

w podatku dochodowym. W związku z powyższym na podstawie naszych wyliczeń VIGO będzie 

korzystało z obniżonej efektywnej stopy podatkowej do roku 2017p, kiedy stopa ta wzrośnie do 6%. Od 

2018p, kiedy wygasa termin zwolnień podatkowych z tytułu działalności w strefie ekonomicznej spółka 

będzie płaciła ustawową stawkę 19% podatku CIT. Z drugiej strony spodziewamy się wniosku spółki o 

wydłużenie terminu działalności w strefie ekonomicznej. Dodatkowo zwracamy uwagę na projekt 

ustawy złożony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który zakłada wspieranie 

innowacyjnych firm poprzez ulgi podatkowe zakładające: 

 Możliwość odliczenia od podatku 125% nakładów na badania i rozwój (obecnie VIGO 65%) 

 Możliwość uznania za nakład inwestycyjny prac badawczo rozwojowych wykonanych 

wewnątrz przedsiębiorstwa a nie tylko zakupionych aktywów i licencji z zewnątrz 

 

Wykres 37. VIGO: Zysk netto i marża netto w latach 2014-16P 
PLN m 

Wykres 38. VIGO: Podatek i efektywna stopa podatkowa 
PLN m 

  

Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors 
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Operacyjne przepływy pieniężne i inwestycje 

Poza wysokim progiem wejścia związanym z posiadaną technologią działalność VIGO charakteryzuje 

niska kapitałochłonność w zakresie kapitału obrotowego. Kapitał obrotowy netto wyniósł na koniec 

2014r. PLN 1.6m co odpowiada 8% przychodów zrealizowanych w tym roku. W  latach 2015-2017p 

spodziewamy się utrzymania 90% konwersji EBITDA na przepływy operacyjne (w naszych wyliczeniach 

korygujemy operacyjne przepływy pieniężne o zaliczki i dotacje, które spółka rozpoznaje w 

przepływach z działalności finansowej).   

W 2015p zgodnie ze strategią VIGO oczekujemy skumulowania wydatków inwestycyjnych spółki, które 

według naszych szacunków wyniosą PLN 7.0m wobec PLN 2.9m w 2014r. Główne obszary inwestycyjne 

w 2015r. będą obejmowały:  

 Technologię MBE – PLN 3.8m (PLN 3m na środki trwałe i PLN 0.8m na badania i rozwój) 

 Technologię kamer chłodzonych – PLN 1.4m, wydatki głównie na prace badawcze 

 Nową aparuturę wspierająca przygotowania do przejścia na większe serie produkcyjne – PLN 

1.5m  

Realizowane w 2015r. przez VIGO inwestycję mają na celu przygotowanie spółki do skali działalności 

przekraczającej PLN 41m przychodów założonych jako cel strategiczny na 2017r. W następnych latach 

prognozy spodziewamy się spadku wydatków inwestycyjnych do PLN 2.1m w 2016p. i PLN 1.8m w 

2017p.  

Pomimo kumulacji wydatków inwestycyjnych w 2015p. według naszych prognoz VIGO wypracuje 

dodatnie wolne przepływy gotówkowe w wysokości PLN 5m.  

Wykres 39. VIGO: Operacyjne przepływy pieniężne w latach 

2013-2017p 
PLN m 

Wykres 40. VIGO: Wolne przepływy gotówkowe (FCF) w latach 

2013-2017p 
PLN m 

  
Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors, 

Dywidenda i pozycja gotówkowa netto 

Zgodnie z polityką dywidendową VIGO planuje przeznaczać nie mniej niż 50% zysku spółki na 

dywidendę dla akcjonariuszy. W 2015p ze względu na kumulację wydatków inwestycyjnych (po części 

finansowanych z emisji akcji PLN 5m) spodziewamy się wypłaty 50% skorygowanego zysku netto, co 

implikuję dywidendę na akcję w wysokości PLN 5.6 i stopę dywidendy 2.6%. Zważywszy jednak, iż: 

 VIGO jest spółką stabilnie generującą dodatnie wolne przepływy gotówkowe 

 Na koniec 2014r. poziom gotówki netto wynosił PLN 9.8m 
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 W 2015r. spółki zakończy najważniejsze inwestycje i capex w kolejnych latach będzie niższy od 

wartości amortyzacji 

 W ramach zmiany pokoleniowej większość założycieli nie będzie czerpać korzyści z 

zatrudnienia w firmie tylko będzie uczestniczyła w wyniku firmy tylko do wysokości 

wypłaconej dywidendy 

 Spółka w bardzo ograniczonym zakresie korzysta z finansowania dłużnego 

spodziewamy się zwiększenia stopy wypłaty dywidendy do 85% już od 2016 roku, zauważając, iż nie 

jest to limit możliwości spółki do wypłaty dywidendy.  

Wykres 41. VIGO: Gotówka netto w latach 2014-2017p 
PLN m 

Wykres 42. VIGO: Dywidena i stopa wypłaty dywidendy w 

latach 2015-2018p 
PLN m 

 
 

Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors, *stopa dywidendy korygowana o DPS 

wypłacony w latach poprzedzających 
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Załącznik 1. Rozliczanie prac badawczo-  

rozwojowych 

Poniżej przedstawiamy wpływ poszczególnych zdarzeń finansowych związanych z rozliczaniem prac 

badawczo rozwojowych na pozycje księgowe w sprawozdaniach finansowych VIGO. 

Etap I – prowadzenie prac rozwojowych 

Zaliczka – przy finansowaniu prac badawczo-rozwojowych przez instytucje zewnętrzne obowiązuje 

system zaliczkowania. Zaliczki są rozpoznawane po stronie pasywów w rozliczeniach 

międzyokresowych biernych. 

Koszty pośrednie – koszty pośrednie prac badawczych są rozpoznawane jako koszty operacyjne okresu 

i w ten sposób negatywnie wpływają na zysk ze sprzedaży, niemniej jednak część kosztów pośrednich 

dofinansowana przez instytucję zewnętrzne jest następnie rozpoznawana jako pozostałe przychody 

operacyjne. 

Koszty bezpośrednie – bezpośrednie koszty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych są w trakcie 

trwania projektu akumulowane w aktywach w pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych. 

Etap II – po zakończeniu projektu 

W  przypadku zakończenia projektu sukcesem nakłady bezpośrednie, które zostały zakumulowane 

w rozliczeniach międzyokresowych czynnych przeksięgowuje się do pozycji „Wartości niematerialne 

i prawne - Koszty zakończonych prac rozwojowych”.  Aktywo jest amortyzowane wg stawki 33%, 

a roczna wartość amortyzacji jest rozpoznawana w kosztach operacyjnych. Podobnie jak w przypadku 

kosztów pośrednich, równowartość amortyzacji odpowiadająca proporcjonalnie finansowaniu 

zewnętrznemu dla danego projektu jest rozpoznawana w pozycji pozostałe przychody operacyjne. 

W przypadku niepowodzenia projektu zakumulowana wartość kosztów bezpośrednich jest odpisywana 

poprzez pozostałe koszty operacyjne, przy czym wartość odpowiadająca dofinansowaniu 

zewnętrznemu jest rozpoznawana jako pozostałe przychody operacyjne. 

Przykładowe scenariusz księgowania prac badawczo-rozwojowych. 

Podstawowe założenia projektu: 

Wartość  projektu:    PLN 1.5m 

Narzut kosztów pośrednich:  33% - PLN 0.5m 

Całkowita wartość projektu:  PLN 2.0m 

Dofinansowanie:     75% (1.5m) 

Zaliczka:     Pojedyncza na początku projektu (PLN 1.5m) 

Czas trwania:    2 lata (każdy rok po PLN 1m) 

Efekt:     Sukces 

Amortyzacja:     3 lata 

Opis księgowania: 

1) Zaliczka PLN 1.5m – przez przepływy pieniężne z działalności finansowej wzrost środków 

pieniężnych po stronie aktywów, po stronie pasywów jako rozliczenie międzyokresowe 

bierne. 

2) W ciągu pierwszego roku VIGO ponosi PLN 1m nakładów inwestycyjnych z czego: 
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- PLN 0.75m kosztów bezpośrednich, które na koniec roku są aktywowane 

w rozliczeniach międzyokresowych czynnych, 

- PLN 0.25m kosztów pośrednich – rozpoznanych w RZiS jako koszty operacyjne, 

część dofinansowana 75%x 0.25m = 0.188m rozpoznane jako pozostałe przychody 

operacyjne, 

- PLN 0.188m – o tyle zmniejszeniu ulegają rozliczenia międzyokresowe bierne 

(w pasywach). 

3) Powtórzenie procedury z punktu 2 w drugim roku prac. 

4) W związku z sukcesem projektu w bilansie otwarcia 3. roku następuje przekwalifikowanie 

zakumulowanej wartości kosztów bezpośrednich z 2 lat - PLN 1.5m na wartości niematerialne 

i prawne i aktywo zaczyna być amortyzowane. 

5) Przy stawce 33% amortyzacja roczna wynosi PLN 0.5m i jest rozpoznawana przez 3 lata 

w kosztach operacyjnych, z czego część dofinansowana kosztów bezpośrednich 

75% x 0.5m = 0.375m zostaje rozpoznana jako pozostałe przychody operacyjne. 

Tabela 15. Bilans hipotetycznego projektu badawczo-rozwojowego 

 
 BO 1r. BZ 2r BZ 3r BO 3r. 4r. 5r. 

Aktywa 2.0 1.8 1.5 1.5 1.0 0.5 0.0 

  WNIP 
  

0.0 1.5 1.0 0.5 0.0 

  Środki pieniężne 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Rozliczenia międzyokresowe 
 

0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 BO 1r. BZ 2r BZ 3r BO 3r. 4r. 5r. 

Pasywa 2.0 1.8 1.5 1.5 1.0 0.5 0.0 

Rozliczenia międzyokresowe 1.5 1.3 1.1 1.1 0.8 0.4 0.0 

Kapitał własny 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 

Źródło: Dane spółki, DI Investors, *BO-bilans otwarcia, BZ- bilans zamknięcia 

Tabela 16. Rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych hipotetycznego projektu 
Rachunek zysków i strat 1r 2r 3r 4r 5r Razem 

Koszty operacyjne: -0.25 -0.25 -0.50 -0.50 -0.50 -2.00 

   w tym amortyzacja 
  

-0.50 -0.50 -0.50 -1.50 

Pozostałe przychody operacyjne 0.19 0.19 0.38 0.38 0.38 1.50 

Pozostałe koszty operacyjne 
      

Wynik na projekcie -0.06 -0.06 -0.13 -0.13 -0.13 -0.50 

       Rachunek przepływów pieniężnych 1r 2r 3r 4r 5r Razem 

 Wynik w RZIS  -0.06 -0.06 -0.13 -0.13 -0.13 -0.50 

 Amortyzacja 
  

0.50 0.50 0.50 1.50 

 Zmiana rozliczeń międzyokresowych -0.94 -0.94 1.13 -0.38 -0.38 -1.50 

Przepływy pieniężne operacyjne -1.00 -1.00 1.50 0.00 0.00 -0.50 

Przepływy inwestycyjne (capex) 
  

-1.50 
  

-1.50 

Przepływy finansowe (zaliczka) 1.50 
    

1.50 

Suma 0.50 -1.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 

Źródło: Dane spółki, DI Investors 
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Załącznik. 2. Słowniczek pojęć 

Fotonika – to dziedzina nauki i techniki, łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki w celu 

opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne do 

przenoszenia i przetwarzania informacji. Fotonika jest rozwinięciem elektroniki z zastosowaniem 

fotonów zamiast elektronów, jest ona w dużym stopniu tożsama z optoelektroniką, aczkolwiek 

fotonika nie ogranicza się tylko do styku elektroniki z optyką, lecz zajmuje się wszystkim co ma związek 

z fotonami i przetwarzaniem informacji. 

Detektor podczerwieni – inaczej wykrywacz promieniowania podczerwonego. Najważniejsze 

znaczenie mają detektory podczerwieni: cieplny (termiczny), którego działanie oparte jest na 

wykorzystaniu zmian rezystancji lub napięcia w wyniku cieplnego działania promieniowania, oraz 

fotoelektryczny (fotonowy), działający w wyniku zamiany energii promienistej na energię cieplną. 

Detektor fotonowy – W detektorach fotonowych padające promieniowanie jest absorbowane na 

skutek oddziaływania fotonów z elektronami. Sygnał detektora jest wywołany zmianą rozkładu energii 

nośników. Detektory fotonowe wykazują selektywną zależność czułości od długości fali padającego 

promieniowania i w porównaniu z detektorami termicznymi charakteryzują się wyższą wykrywalnością 

i większą szybkością odpowiedzi. 

Detektor termiczny – Detektory te opierają się na zjawiskach termicznych, czyli takich, w których 

następuje zmiana pewnych własności materiału spowodowana zmianą jego temperatury pod 

wpływem padającego promieniowania. Efekty te nie zależą od fotonowej natury padającego 

promieniowania. Ponieważ ogrzewanie czy oziębiania próbki makroskopowej jest względnie 

powolnym procesem, to detektory termiczne są wolniejsze niż detektory fotonowe. Zwykle czas 

odpowiedzi dla tych detektorów jest rzędu mili s, podczas gdy dla detektorów fotonowych – rzędu 

mikro sekund. Do podstawowych typów detektorów termicznych zaliczamy: 

 Termopary (zasada działania termopary opiera się na zjawisku powstania siły 

termoelektrycznej na dwóch stykach, np. dwóch różnych metali na skutek istnienia różnicy 

temperatur między nimi), 

 Bolometry (zasada działania oparta o zmiany oporu elektrycznego wraz z wzrostem 

temperatury). 

MOCVD – (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) jest to technika osadzania warstw na 

powierzchni materiałów poprzez stosowanie związków metaloorganicznych (związki chemiczne, 

zawierające przynajmniej jedno wiązanie pomiędzy atomem metalu i atomem węgla) w formie 

gazowej. Jest to jedna z form epitaksjalnych (alternatywna nazwa do MOCVD to MOVPE – Metal 

Organic Vapor Phase Epitaxy). 

Technika polega na umieszczeniu odpowiednio przygotowanych materiałów (np. wypolerowanych 

płytek krzemowych) w specjalnym reaktorze umożliwiającym dokładną kontrolę temperatury i 

ciśnienia.  

Do reaktora wprowadza się opary związku metaloorganicznego i inne gazy, które mogą z nim 

reagować. Proces osadzania jest efektem zarówno reakcji między gazowymi substraktami jak i 

procesów fizycznych (takich jak piroliza - procesie rozkładu termicznego substancji poprzez poddanie 

działaniu wysokiej temperatury). W rezultacie otrzymuje się regularne warstwy o właściwościach 

półprzewodnikowych. Za półprzewodniki przyjęło się uważać materiały, których rezystywności w 

temperaturze pokojowej zawarte są w obszarze pośrednim między metalami i izolatorami. 

MBE – (Molecular Beam Epitaxy) czyli epitaksja z wiązki molekularnej. Jest to technika pozwalająca na 

otrzymanie uporządkowanych (czyli epitaksjalnych) warstw monoatomowych o grubości rzędu 0,3 nm. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_organiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_kowalencyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metale
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_(pierwiastek)


 
 
 

 Strona | 47 
 

VIGO System, Kwiecień 2015 

Urządzenie stosowane do MBE to reaktor z wbudowanymi urządzeniami do kontroli narastających 

warstw. Reaktor zawiera próżniową komorę, w której otrzymywana jest bardzo wysoka próżnia (w 

języku angielskim ultra high vacuum - UHV). Jest to technika alternatywna do MOCVD. Detektory 

tworzone przy pomocy techniki MBE są z innych materiałów, mają wyższą odporność na temperaturę 

zewnętrzną, są bardziej jednorodne oraz cechują się większą powtarzalnością w procesie produkcji. 

MCT – (Mercury Cadmium Telluride, HgCdTe) czyli tellurek kadmowo rtęciowy. Dzięki swoim 

unikalnym właściwościom, materiał ten jest używany do konstrukcji detektorów podczerwieni. 

Termowizja – polega na rejestrowaniu przez specjalną kamerę podczerwonej części widma, 

emitowanego przez ciało, które następnie jest przetwarzane na kolorową mapę temperatur.  

Promieniowanie podczerwone – promieniowanie elektromagnetyczne, które obejmuje fale o długości 

od 0,75 do 150 µm (pasmo podczerwieni). Jest ono często dzielone na cztery mniejsze pasma, których 

granice również są określone umownie. Są to: bliska podczerwień (0,75–3 µm), średnia podczerwień 

(3–6 µm), daleka podczerwień (6–15 µm) i bardzo daleka podczerwień (15–150 µm). W 

zastosowaniach technicznych najczęściej wykorzystywany jest zakres od 2 do 13 µm. 
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ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. (“DI Investors”), z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277384, NIP 1080003081, REGON 140943747, kapitał w wysokości 1.811.570 PLN, w 
całości wpłacony, podmiot podlegający przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 – j.t. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 – j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.).  

DI Investors podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a niniejszy dokument został sporządzony w ramach zakresu działalności wykonywanej przez DI Investors. 

DI Investors jest częścią Investors Holding S.A. Więcej informacji o DI Investors i jego podmiotach powiązanych można uzyskać pod następującym adresem internetowym: http://di.investors.pl/o-nas/grupa-
investors. 

NINIEJSZY RAPORT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ DI INVESTORS NA ZLECENIE EMITENTA NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI EQUITY RESEARCH PARTNER. DI INVESTORS ZA 
PRZYGOTOWANIE NINIEJSZEGO RAPORTU OTRZYMAŁ WYNAGRODZENIE OD EMITENTA ORAZ BĘDZIE OTRZYMYWAŁ WYNAGRODZENIE W PRZYSZŁOŚCI.   

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE W ZAKRESIE FAKTÓW STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ OPISOWĄ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZOSTAŁY PRZEZ SPÓŁKĘ AUTORYZOWANE PRZED PUBLIKACJĄ. W 
POZOSTAŁYM ZAKRESIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE STANOWIĄ OPINIE DI INVESTORS, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE PREZENTOWANYCH WYCEN I PROGNOZ DANYCH 
FINANSOWYCH SPÓŁKI.  

Niniejszy raport został sporządzony i udostępniony do dystrybucji przez DI Investors z przeznaczeniem dla klientów profesjonalnych i instytucjonalnych, zgodnie z definicjami zawartymi w wyżej wymienionych 
regulacjach, jak również innych kwalifikowanych klientów DI Investors upoważnionych do otrzymywania rekomendacji w oparciu o zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich. Odbiorcy, którzy nie są 
klientami profesjonalnymi lub inwestorami kwalifikowanymi w powyższym rozumieniu, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszego raportu powinni zasięgnąć opinii 
niezależnego doradcy finansowego w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień dotyczących jego treści.    

DI Investors nie jest obowiązany do zapewnienia, czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Sam fakt otrzymania niniejszego raportu nie 
oznacza, że jego odbiorcy będą traktowani jako klienci DI Investors. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w 
razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym. 

Odbiorcy niniejszego raportu muszą dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejszy raport się odnosi jest dla nich odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim 
zawarte biorąc pod uwagę ich własną strategię oraz sytuację prawną i finansową. 

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszym raporcie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub 
odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez DI Investors w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże DI Investors oraz podmioty z nim powiązane nie 
ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Każda osoba otrzymująca niniejszy raport będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie na własną rękę badań oraz analiz informacji w nim 
zawartych i będzie odpowiedzialna za ocenę korzyści oraz ryzyk związanych z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem niniejszego dokumentu.  

Niniejszy raport zawierać będzie odesłania do stron internetowych lub adresy takich stron. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy raport odsyła do strony internetowej DI Investors, DI Investors oświadcza, że nie 
weryfikował tych stron internetowych i nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość. Tego rodzaju adresy internetowe i odesłania (włączając w to adresy i odesłania do strony internetowej DI Investors) 
zostały udostępnione jedynie dla wygody odbiorców raportu, w związku, z czym ich zawartość nie stanowi części tego dokumentu.  

Niniejszy dokument ma jedynie informacyjny charakter i (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, 
(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.  

Niniejszy raport może zawierać rekomendacje, informacje i opinie, które nie są kierowane, ani przeznaczone do rozpowszechniania, publikowania, udostępniania lub wykorzystywania przez osoby lub podmioty, 
które są obywatelami, rezydentami lub znajdują się w jakiejkolwiek lokalizacji, miejscowości, stanie, państwie, lub jurysdykcji, gdzie takie ich rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie lub 
wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub odpowiednimi regulacjami, lub które wymagałyby dla DI Investors i jego podmiotów powiązanych jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania zezwolenia w takiej 
jurysdykcji, w szczególności w jurysdykcjach, w których DI Investors i jego podmioty powiązane nie są już zarejestrowane lub nie uzyskały jeszcze zezwolenia na obrót instrumentami finansowymi.  

Niniejszy materiał może dotyczyć inwestycji lub instrumentów finansowych podmiotu spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie są regulowane przez KNF, ani inny właściwy organ. Dalsze informacje 
odnośnie tego, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce, dostępne są na życzenie. 

NINIEJSZY DOKUMENT, BĄDŹ JEGO KOPIA NIE POWINIEN BYĆ ROZPOWSZECHNIANY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII, JAPONII, ANI 
UDOSTĘPNIANY OBYWATELOM LUB REZYDENTOM TYCH PAŃSTW, GDZIE ROZPOWSZECHNIANIE TEGO DOKUMENTU MOŻE BYĆ OGRANICZONE PRZEZ PRAWO. W TAKICH PRZYPADKACH OSOBY 
ROZPOWSZECHNIAJĄCE NINIEJSZY DOKUMENT POWINNY ZAPOZNAĆ SIĘ I DOSTOSOWAĆ DO WSZELKICH TEGO TYPU OGRANICZEŃ.  

DI INVESTORS INFORMUJE, ŻE INWESTOWANIE ŚRODKÓW W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. 

DI INVESTORS ZWRACA UWAGĘ, ŻE NA CENĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MA WPŁYW WIELE RÓŻNYCH CZYNNIKÓW, KTÓRE SĄ LUB MOGĄ BYĆ NIEZALEŻNE OD EMITENTA I WYNIKÓW JEGO 
DZIAŁALNOŚCI. MOŻNA DO NICH ZALICZYĆ M.IN. ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI EKONOMICZNE, PRAWNE LUB POLITYCZNE. 

DECYZJA O ZAKUPIE JAKICHKOLWIEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH POWINNA BYĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU, OFERTY LUB INNYCH POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW I 
MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA. 

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. DI Investors niniejszym nie składa żadnego dorozumianego lub wyrażonego bezpośrednio 
oświadczenia lub gwarancji przyszłych wyników. Cena, wartość lub dochód z instrumentów finansowych, o których mowa w niniejszym raporcie może spaść, jak i wzrosnąć. Wartość instrumentów finansowych 
podlega wahaniom kursowym, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na kurs lub dochód z takich instrumentów finansowych. 

Niektóre inwestycje omówione w niniejszym raporcie mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Przy inwestycjach o wysokiej zmienności mogą wystąpić nagłe i duże spadki ich wartości, co powoduje straty 
w momencie realizacji inwestycji. Straty te mogą być równe początkowej inwestycji. W rzeczywistości, w przypadku niektórych inwestycji potencjalne straty mogą przekroczyć kwoty inwestycji początkowej. W 
takich okolicznościach, inwestor może być zobowiązany do zapłaty większej kwoty, aby wyrównać straty. Niektóre takie inwestycje mogą napotykać trudności w ich sprzedaży  i realizacji, podobnie inwestorzy 
mogą napotkać trudności z uzyskaniem wiarygodnych informacji na temat wartości, lub zagrożeń, na które takie inwestycje są narażone. 

NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ LUB WE WSPÓŁPRACY Z EMITENTEM W ZAKRESIE, JAKI ZOSTAŁ WSKAZANY POWYŻEJ.  

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYCEN/PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO AUTORYZOWANYCH LUB ZATWIERDZONYCH PRZEZ 
EMITENTA/EMITENTÓW. OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNIE OPINIAMI DI INVESTORS.  

W okresie ostatnich 12 miesięcy DI Investors świadczył na rzecz Emitenta usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej, w tym brał udział w procesie przygotowania oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego celem 
dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta serii A, C, D do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz pełnił rolę oferującego w ofercie publicznej tych akcji (IPO).   

W ciągu ostatnich 12 miesięcy DI Investors był głównym oferującym w konsorcjum oferującym instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta/Emitentów. 

DI Investors nie nabywał i nie zbywał instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta/Emitentów na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe. 

DI Investors nie pełni roli animatora rynku na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszego raportu. 

DI Investors nie pełni roli animatora emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszego raportu. 

DI Investors nie posiada akcji Emitenta tj. instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszej rekomendacji, w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. 

DI Investors nie wyklucza możliwości nabycia przez któryś z podmiotów z nim powiązanych, w okresie sporządzania niniejszej rekomendacji, akcji Emitenta instrumentów finansowych, powodującego 
osiągnięcie łącznej liczby stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. 

DI Investors nie posiada tak bezpośrednio jak i pośrednio instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta, lub których wartość zależna jest w istotny sposób od wartości instrumentów finansowych 
emitowanych przez Emitenta. Nie jest jednak wykluczone, że w okresie następnych dwunastu miesięcy, włącznie z okresem obowiązywania niniejszej rekomendacji, DI Investors składać będzie ofertę 
świadczenia usług na rzecz Emitenta, jak również będzie nabywać lub zbywać instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitenta, lub których wartość zależna jest od wartości instrumentów finansowych 
wyemitowanych przez Emitenta. 

DI Investors otrzymywał w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymywać wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług na rzecz Emitenta m.in. z tytułu pełnienia funkcji oferującego przy sprzedaży akcji serii A i C 
oraz oferującego akcje serii D oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym oraz z tytułu świadczenia usługi Equity Research Partner.  

WYNAGRODZENIE OTRZYMYWANE PRZEZ OSOBY SPORZĄDZAJĄCE NINIEJSZY DOKUMENT MOŻE BYĆ W SPOSÓB POŚREDNI ZALEŻNE OD WYNIKÓW FINANSOWYCH UZYSKIWANYCH W RAMACH TRANSAKCJI Z 
ZAKRESU BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ, DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA/EMITENTÓW, DOKONYWANYCH PRZEZ DI INVESTORS LUB PODMIOTY Z NIM 
POWIĄZANE WE WSKAZANYM POWYŻEJ ZAKRESIE. 

Podmioty powiązane z DI Investors lub DI Investors mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na rzecz, 
pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta/Emitentów, mieć możliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta/Emitentów („instrumenty finansowe”).  

DI Investors może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim, oraz innym mającym zastosowanie prawem lub regulacjami, świadczyć usługi bankowości inwestycyjnej oraz zarządzania portfelem 
instrumentów finansowych lub zachęcać do korzystania z takich usług spółki/spółek, do których odnosi się niniejszy raport.   

Członkowie organów oraz pracownicy DI Investors mogą, w zakresie nieujawnionym powyżej i dopuszczalnym przez prawo, zająć długie lub krótkie pozycje lub posiadać zaangażowanie w inwestycje (włączając 
instrumenty pochodne), do których niniejszy raport nawiązuje.  
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Analitycy DI Investors działali z należytą starannością sporządzając niniejszy raport. Analiza spółek i instrumentów finansowych zawarta w niniejszym raporcie jest oparta o osobiste opinie analityków.  

DI Investors, członkowie jego organów ani pracownicy nie przyjmują jakikolwiek odpowiedzialności (wynikającej z zaniedbania lub na innej zasadzie) za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania 
niniejszego dokumentu lub jego treści.  

DI Investors nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione 
przez rynek zgodnie z tą wyceną. 

DI Investors zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów wyrażonych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tych informacji lub 
zaprzestania jej całkowicie bez uprzedzenia.  

Z wyjątkiem zastrzeżeń wyrażonych powyżej niniejszy raport pozostaje w mocy przez okres 12 miesięcy, lecz nie dłużej niż do dnia wydania następnego raportu. 

DI Investors podkreśla, że dokument ten ma być aktualizowany co najmniej raz w roku. 

Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy nie licząc rekomendacji zawartej w niniejszym raporcie DI Investors wydał: 8 rekomendacji kupuj, 3 rekomendacje Akumuluj, 11 rekomendacji Neutralnie, 2 rekomendacje 
Redukuj oraz 0 rekomendacji Sprzedaj. Oprócz powyższego DI Investors wydał 9 rekomendacji, które nie wskazywały ceny docelowej ani kierunku inwestycyjnego, na podstawie zawartych umów o świadczenie 
usługi Equity Research Partner. Proporcja liczby emitentów instrumentów finansowych odpowiadających każdemu z wymienionych kierunków rekomendacji, dla których to DI Investors, w okresie ostatnich 12 
miesięcy, świadczył usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej wynosi 70 % (włączając raporty wydane w ramach usług Equity Research Partner). 

Na potrzeby przeprowadzenia procesu IPO Emitenta, DI Investors sporządził raport analityczny (raport IPO). DI Investors nie wyklucza, że informacje zawarte w raporcie IPO zostały wykorzystane podczas 
przygotowywania niniejszego dokumentu.  

Data na pierwszej stronie niniejszego raportu jest datą sporządzenia i opublikowania raportu. 

W przypadku, gdy rekomendacja dotyczy kilku spółek, pojęcie „Emitenta” będzie odnosić się do wszystkich z nich.  

NINIEJSZY DOKUMENT JEST SKIEROWANY DO UPOWAŻNIONYCH ODBIORCÓW I NIE POWINIEN BYĆ KOPIOWANY LUB PRZEKAZYWANY INNYM PODMIOTOM.  

Dodatkowe informacje dostępne są na życzenie.  

Jeśli niniejszy raport jest rozpowszechniany przez inną instytucję finansową niż DI Investors, lub jego podmioty powiązane, instytucja ta jest wyłącznie odpowiedzialna za dystrybucję niniejszego raportu. Klienci 
tej instytucji powinny skontaktować się z tą instytucją w celu przeprowadzenia transakcji w papierach wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie lub w celu uzyskania dodatkowych informacji. Niniejszy 
raport nie stanowi porady inwestycyjnej kierowanej przez DI Investors do klientów instytucji finansowej dystrybuującej niniejszy raport i DI Investors, ani jego podmioty powiązane, członkowie organów i 
pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z ich wykorzystania raportu lub jego treść. 

Wszystkie znaki towarowe, oznaczenia i loga użyte w niniejszym raporcie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi, oznaczeniami lub logami DI Investors lub jego podmiotów 
powiązanych.  

DI Investors jest autorem tego dokumentu. 

Wszystkie materiały prezentowane w niniejszym raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, są objęte prawami autorskimi DI Investors. Żaden z materiałów, ani jej treści, ani jego kopia nie mogą być w żaden sposób 
zmieniane, przekazywane, kopiowane lub przekazywane osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody DI Investors. 

Copyright © 2015 DI Investors S.A. i / lub jej podmioty powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Informacja, o podstawach na których oparta została wycena: 

Kupuj/Akumuluj/Neutralnie/Redukuj/Sprzedaj – oznacza, iż w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs spółki w ciągu miesiąca może zachować się istotnie lepiej/lepiej/neutralnie/gorzej/istotnie gorzej niż 
aktualna cena danego instrumentu finansowego. 

System rekomendacyjny DI Investors opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu 
odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny.  

Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu DI Investors korzystał co najmniej z dwóch z następujących metod wyceny: 

1) zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), 

2) porównawczej, 

3) mnożnik docelowy 

4) analiza scenariuszowa  

5) zdyskontowanych dywidend (DDM) 

6) Wartość aktywów netto 

7) Suma części 

8) zdyskontowanych zysków rezydualnych 

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Do jej mocnych stron zaliczyć można uwzględnienie wszystkich 
strumieni gotówki, jakie wpływają do spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń, które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów. 

Metoda porównawcza opiera się na ekonomicznym prawie „jednej ceny”. Mocnymi stronami metody porównawczej są: mała ilość parametrów, jakie analityk musi oszacować, oparcie wyceny na aktualnych 
warunkach rynkowych, stosunkowo duża dostępność wskaźników dla porównywanych spółek oraz szeroka znajomość metody porównawczej wśród inwestorów. Do wad wyceny metodą porównawczą zaliczyć 
można znaczną wrażliwość wyników wyceny na wybór spółek do grupy porównawczej, uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia pewnych istotnych czynników (np.: dynamika wzrostu, aktywa 
pozaoperacyjne, ład korporacyjny, powtarzalność wyników, różnice w stosowanych standardach rachunkowości) oraz niepewność efektywności rynkowej wyceny porównywanych spółek. 

Wycena na podstawie mnożnika docelowego oparta jest na założeniu, iż wartość spółki będzie równa określonej wartości wybranych mnożników cenowych. Do zalet tej metody można zaliczyć możliwość 
zastosowania jej do każdej spółki. Z drugiej jednak strony metoda ta jest bardzo subiektywna.  

Analiza scenariuszowa oparta jest na ważonej prawdopodobieństwem wycenie opartej na trzech scenariuszach: scenariusz negatywny (20% prawdopodobieństwa), scenariusz bazowy (60% 
prawdopodobieństwa), scenariusz pozytywny (20% prawdopodobieństwa). Scenariusz bazowy oparty jest na założeniach oraz szacunkach uwzględnionych w prognozach finansowych oraz wycenie DCF. W 
przypadku scenariuszy pozytywnych i negatywnych analizujemy wrażliwość wyceny zmieniając założeniach znajdujące się w naszych modelach (stopa wzrostu, nakłady inwestycyjne, rentowność). Zaletą tej 
metody jest możliwość prezentacji różnych możliwych scenariuszy. Z drugiej strony dobrane miary prawdopodobieństwa są wysoce subiektywne, a analiza wysoce wrażliwa na użyte dane.   

Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych dywidendach wypłaconych przez spółkę. Do jej mocnych stron można zaliczyć uwzględnienie realnych 
przepływów pieniężnych do właścicieli kapitału akcyjnego oraz fakt, że metoda ta jest być wykorzystywana w przypadku spółek z długą historią wypłacania dywidendy. Główną wadą metody zdyskontowanych 
dywidend jest oszacowywanie wielkości wypłacanej dywidendy na podstawie dużej ilości parametrów i założeń, w tym stopy wypłaty dywidendy. 

Metoda wartości aktywów netto bierze pod uwagę wycenę wszystkich aktywów spółki skorygowaną o wartość jej zobowiązań. Do zalet tej metody zaliczyć należy jej użyteczność do spółek holdingowych 
posiadających relatywnie duże ilości rzeczowych aktywów trwałych oraz fakt, iż dokonywana tą metodą wycena jest relatywnie łatwa do uzyskania. Z drugiej jednak strony podejście to nie bierze pod uwagę 
wzrostu przychodów, bądź zysków netto oraz może niedoszacować wartości niematerialnych i prawnych.  

Metoda sumy części wycenia wartość spółki poprzez wycenę poszczególnych linii biznesowych spółki. Zaletą tej metody jest możliwość zastosowania równych metod wyceny do różnych linii biznesowych. Z 
drugiej strony za wadę tej metody uznać można niewielką liczbę spółek porównywalnych dla poszczególnych linii biznesowych.  

Metoda zdyskontowanych zysków rezydualnych bazuje na kapitałach własnych na koniec danego roku obrotowego, do których dodawana jest suma zdyskontowanych nadwyżek zwrotu kapitału ponad koszt 
kapitału oraz zdyskontowana wartość rezydualna. Do jej mocnych stron zaliczyć można oparcie wyceny na nadwyżce zysku ponad uwzględniający ryzyko koszt utraconych korzyści przez właścicieli kapitału. 
Wadami wyceny metodą zdyskontowanych zysków rezydualnych są: duża ilość parametrów i założeń, które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów. 

Wyjaśnienia terminologii fachowej użytej w rekomendacji: 

P/E - wskaźnik ceny do zysku na akcję 

PEG - wskaźnik P/E do wzrostu zysków 

EPS - zysk na akcję 

P/BV – cena/wartość księgowa  

BV – wartość księgowa 

EV - kapitalizacja spółki powiększona o dług netto 

EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 

EV/EBITDA – kapitalizacja spółki powiększona o dług netto/ zysk operacyjny + amortyzacja 
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EBIT - zysk operacyjny 

NOPAT - teoretyczny zysk operacyjny po opodatkowaniu 

FCF - wolne przepływy pieniężne 

ROE – zwrot na kapitale własnym 

WACC - średni ważony koszt kapitału 

CAGR - średnioroczny wzrost 

CPI - wskaźnik cen i usług towarów konsumpcyjnych 

COE – koszt kapitału własnego 

L-F-L – wzrost na wartościach porównywalnych 

 

Definicje rekomendacji: 

Kupuj – rekomendacja implikuje stopę zwrotu przekraczającą 1,5-krotność kosztu kapitału własnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  

Akumuluj - rekomendacja implikuje stopę zwrotu przekraczającą kosztu kapitału własnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Neutralnie – rekomendacja implikuje stopę zwrotu w zakresie 0% w stosunku do kosztu kapitału własnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Redukuj – rekomendacja implikuje stopę zwrotu w zakresie od minus kosztu kapitału własnego do 0% w odniesieniu do kosztu kapitału własnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Sprzedaj – rekomendacja implikuje stopę zwrotu poniżej minus kosztu kapitału własnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

 

KAŻDY, KTO KORZYSTA Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU ZGADZA SIĘ NINIEJSZYM NA POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

 

 

 


