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• Избушене 52 разрадне и 8 истражних
бушотина у Србији

• Завршено бушење бушотине Тeremia
1000 и испитивање свих 8 интервала на 
блоку Ex-7, урађена конзервација 
бушотине

• На пољима Брамаљ и Мајдан-плитко 
примењене нове технологије разраде 
лежишта

• Завршена аквизиција сеизмичких 
података на истражним просторима 
Јужни Банат I, Турија III и Моровић, док је 
реализација пројекта Јужни Банат II у 
току
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НИС у 2017.
Истраживање и производња



• Отварање и старт градилишта постројења
за одложено коксовање у оквиру
пројекта „Дубока Прерада“, који
рафинерију уводи у нови круг развоја и 
даљу модернизацију рафинеријске
прераде

• У оквиру оптимизације корпе сировина 
повећана прерада нафте Kirkuk и 
укључена у прераду нова нафта Novy Port

• Добијена је IPPC дозвола о интегрисаном 
спречавању и контроли загађења 
животне средине 

• Реализација OMS акционог плана  уз 
примену Lean алата у  бизнис
процесима
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НИС у 2017.
Прерада



• Пуштено у рад 14 БС (11 реконструкција и 3 
иградње) од тога 2 у GAZPROM бренду

• Куповина БС Багрдан у Србији

• Развој логистике: 12 нових возних јединица

• Усаглашавање новог XS формата БС

• Развој програма лојалности „Са нама на путу“

• Развој продаје брендираних горива

• У Србији реализовано 108 маркетиншких 
акција, у БиХ – 35, у Бугарској -11 и у 
Румунији – 14

• 26 нових производа под сопственим брендом

• Увезена нафта типа Novy Port

• Почела производња битуменских трака

• Извоз авио-горива на околна тржишта 
(Румунија и БиХ).
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НИС у 2017.
Промет



• Потписан уговор о изградњи ТЕ-ТО 
Панчево

• Пуштено у комерцијални рад постројење
за производњу компримованог природног
гаса на пољу Острово

• Испоручена главна опрема за станице за 
снабдевање КПГ на БС Жарково 2 

• Одобрена је изградња постројења за 
компримовани природни гас на БС Блок 45 

• Уговорено снабдевање осам крајњих 
потрошача електричном енергијом

• Обим трговине електричном енергијом 2,4 
TWh

• Продужен статус повлашћеног 
произвођача електричне енергије за 
Ветропарк Пландиште
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НИС у 2017.
Енергетика



Курс USD/RSD -3% Цена нафте типа
Urals RCMB, $/bbl

+27%

Макроекономски показатељи
Јачи динар, раст цене нафте 
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HSE показатељи
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Повећање 
транспарентности

LTIF RAR

2016 2017

51.421 61.603

902 1.146

105 85

6 8Велики
догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

Потeнцијални
догађаји

1,63
1,30

1,59

2016 2017 План 
2017

2017

План 
2017

2016

0,32 0,30

0,20

2016 2017 План 
2017

2017

План 
2017

2016

38%
22% 33%

2%



Кључни показатељи
НИС Група
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Кључни показатељи Јединица мере 2017. 2016. ∆

Urals $/bbl 53,3 42,1 +27%

Приход од продаје млрд. РСД 234,7 192,1 +22%

EBITDA млрд. РСД 47,0 39,8 +18%

Нето добит млрд. РСД 27,0 15,0 +80%

OCF млрд. РСД 59,0 41,2 +43%

Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 171,0 163,3 +5%

Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона 1.385 1.463 -5%

Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 3.605 3.311 +9%

Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 3.507 3.340 +5%

CAPEX млрд. РСД 26,5 26,1 +2%

Укупна задуженост према банкама 
(укупан дуг према банкама + акредитиви)

млн. USD 661 666 -1%



Трендови тржишта моторних горива
2017/2016
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Потрошња моторних горива у региону је у 
порасту:
- позитивни макроекономски трендови
- раст потрошње горива у сегменту 

транспорта, прерађивачке индустрије и 
грађевине.

Србија

• Пад потрошње у односу на 2016.
• Пад потрошње ТНГ-а:

— Промена структуре возног парка
— Раст цена.

• Код дизела позитиван ефекат раста транспорта и 
инфраструктурних радова анулиран је лошом
пољопривредном сезоном

• Део потрошње дизел горива из сиве зоне враћа се у 
легалне токове

Словенија

2,8%

Хрватска

1,6%

Босна и 
Херцеговина

1,7%
Бугарска

2,5%

Румунија

1,8%

Мађарска

2,7%

Србија
-1,4%



Тржишни удео – Србија
Тржиште нафтних деривата

• Укупна потрошња нафтних деривата 
минимално је порасла:

‒ раст потрошње примарног бензина

‒ раст потрошње авио горива (растући тренд 
интерконтиненталних летова и повећањем
потрошње страних авио компанија)

‒ пад потрошње моторних горива и мазута.
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925
(26%)

937
(26%)

2.614
(74%)

2.631
(74%)

3.539 3.568

2016. 2017.

НИС

Остали

0,8%
Обим тржишта нафтних 
деривата, хиљ. тона

Тржишно учешће НИС-а је стабилно, минимално ниже 
за 0,2 процентна поена у односу на 2016. делом као
последица мањег учешћа у продаји моторних горива, 
али и раста учешћа у примарном бензину и мазуту. 



Тржишни удео – Србија
Малопродајно тржиште моторних горива

• Пад малопродајног тржишта за 0,6%

• Највећим делом услед пада потрошње
аутогаса због раста цена и промене 
структуре возног парка 

• Позитивне трендове раста у сегменту 
транспорта, инфраструктуре и индустрије
анулирали су негативни утицаји лоше
пољопривредне сезоне
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951
(57%)

938
(57%)

710
(43%)

712
(43%)

1.661 1.650

2016. 2017.

НИС

Остали

-0,6%
Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона

НИС је увећао своје тржишно учешће у 
малопродаји уз раст у продаји бензина и 
дизела, и пад у продаји ауто гаса.



Тржишни удео – регион
2017/2016
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Босна и Херцеговина

Број БС:       35*
% ук. тржиште:         13,9%
% малопр. трж.:       11,0%

Румунија

Број БС:       18
% ук. тржиште:           0,9%
% малопр. трж.:         1,2%

Бугарска

Број БС:       35
% ук. тржиште:           5,5%
% малопр. трж.:         4,3%

*и две бензинске станице у DODO режиму



• Остварен планирани обим производње
угљоводоника

• Спровођење геолошко-техничких мера

• Пуштање у рад 51 разрадне и 6 
истражних бушотина у Србији

Прираст резерви угљо-водоника
у 2017. је 

3,1%

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

967 928

444 417

52 40

1.463
1.385

2016. 2017.

Ангола

Домаћи 
гас

Домаћа 
нафта

-5%
Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона
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• Раст обима прераде 9%

• Обим прераде у складу са потребама 
тржишта и оптимизацијом прераде

• Побољшање производног асортимана

Оперативни показатељи
Прерада

925 879

2.180 2.460

207
2663.311

3.605

2016. 2017.

Полупроизводи

Увозна нафта

Домаћа нафта

+9%
Прерада нафте и 
полупроизвода, хиљ. тона
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• Малопродаја у Србији – раст 0,2%

• Велепродаја у Србији – раст 2%

• Извоз – раст 9%

• Иноактиве – раст 32%

Оперативни показатељи
Промет

713 714

256 338

1.901 1.943

471 511
3.340

3.507

2016. 2017.

Извоз

Велепродаја -
Србија

Иноактиве

Малопродаја -
Србија

+5%Обим промета*, хиљ. тона
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*Укључујући и интерни промет



Финансијски показатељи
Нето добит
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• Раст цене нафте и нафтних деривата

• Мере за повећање оперативне 
ефикасности и смањење трошкова

• Раст обима промета

• Позитивне курсне разлике

15,0

27,0

2016. 2017.

+80%
Нето добит, млрд. РСД



• Раст цене нафте и нафтних деривата

• Мере за повећање оперативне 
ефикасности и смањење трошкова

• Раст обима промета

Финансијски показатељи
EBITDA

+18%
EBITDA, млрд. РСД
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39,8
47,0

2016. 2017.



Финансијски показатељи
OCF
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• Већи приливи, као последица виших 
цена нафтних деривата,

• Раст EBITDA.

41,2

59,0

2016. 2017.

+43%
OCF, млрд. РСД



Финансијски показатељи
CAPEX
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26,1 26,5

2016. 2017.

+2%
CAPEX, млрд. РСД

65%

2%

21%

8%

2% 2% Истраживање и 
производња
Сервиси

Прерада

Промет

Енергетика

Корпоративни 
центар

CAPEX по сегментима



Мере за повећање оперативне ефикасности
Ефекат на EBITDA, млрд. РСД
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7,2

1,2

1,7

1,3

2,1
0,4

0,7

1,0 7,2

1,2 8,4

Блок 
„Истраживање
и производња”

Блок 
„Сервиси”

Блок 
„Прерада”

Блок 
„Промет”

Блок 
„Енергетика”

Корп. 
центар

НИС 
2017.

Спречена 
штета

Укупно 
НИС 
2017.

Мере Спречена штета



278

275

28

47

271

91

153

186

3

516

336

418

356

184

507

511

477

653

793

611

446

403

455

598

664

662

657

31.12.'09.

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

30.12.'17.

до 1 године

преко 1 године

Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља
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-1%

Дуг према банкама, млн. USD

233

33

13

14

34

28

12

3

4

793

611

446

403

455

598

664

662

657

1.026

644

458

418

489

626

675

666

661

31.12.'09.

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

Акредитиви

Дуг према 
банкама

-1%

Задуженост према банкама, млн. USD

Структура дуга:
USD 28%       EUR 72%         Остало  0,5%

ГПН Зајам -15%
256 млн. EUR 



Компаративна анализа
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EBITDA маржа (%) 3. EBITDA/FTE (хиљ. USD) 4. Дневни промет (t/дан) 5.&3.

Удео светлих производа(%) 4. OPEX ($/boe) 2.

36,2

24,1

20,0

17,3

17,2

23,0
198,4

90,9

64,4

53,9

31,8

87,9
11,9

9,6
7,5

6,7
6,1
6,1

8,0

86,8

84,9

78,1

75,5

75,2

80,1
10,4

8,8

6,5

6,8

Н/Д

1,2 7,7

8,4Подаци из извештаја за 9M 2017,  осим за НИС (12М 2017)
*Сви подаци за 9M 2017



Закључак
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Ограничене могућности дугорочног 
задуживања

Смањење потенцијала раста 
оперативне ефикасности

Негативан утицај лоше 
пољопривредне сезоне

Раст финансијских показатеља

Раст обима промета

Раст резерви

Започета активна фаза изградње 
постројења за одложено коксовање

Потписан уговор о изградњи ТЕ-ТО 
Панчево



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


Disclaimer

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са НИС Групом у циљу представљања инвеститорима. Ова презентација
не представља било какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину или упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити ова
презентација, ни било који њен део, као ни чињеница да је ова презентација учињена доступном или дистрибуирана, не могу представљати основ за било какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврху
се на њу није могуће ослонити.

Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основу
информација које су садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху на
информације које су наведене у овој презентацији, или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или исправност. Информације наведене у овој
презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији буду тачне, и да
изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од стране органа Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу,
потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора,
заступника, запослених или било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити било које друго лице не прихватају било какву одговорност за
било који губитак који може настати по основу или у вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом презентацијом.

Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерама
Друштва и НИС Групе, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, финансијским стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским
гранама у којима НИС Група послује. Из разлога што се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о неизвесним будућим догађајима по својој
природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не ограничавајући на ризике и неизвесности које су Друштво и НИС Група идентификовали у другим јавно доступним документима. Друштво
упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске
гране у којој Друштво и НИС Група послују могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој
презентацији. Додатно, и уколико резултати пословања НИС Групе, њено финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и НИС Група послују буду у складу са овде
садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији дате су на
датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве.

Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке.

Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.


