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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.
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Курс USD/RSD -9% Цена нафте типа Brent , $/bbl +21%

Макроекономски показатељи
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Пандемија COVID-19 – утицај и ограничења током 2021. године:

 У првом кварталу 2021. године, због повећаног броја оболелих од вируса COVID-19, мере за спречавање ширења вируса 
су биле појачане, што се одразило и на негативан тренд потрошње током прва два месеца. Током марта потрошња 
бележи раст, па је посматрано на кварталном нивоу потрошња у благом порасту.

 У првом кварталу 2021. године бележимо раст потрошње моторних горива у Србији за око 2% у поређењу са истим 
периодом 2020. године. 

Просечан курс USD/RSD бележи пад од 9% у поређењу са истим 
периодом претходне године.

У поређењу са истим кварталом претходне године бележимо 
раст цене нафте типа Brent од 21% .
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Избушено је
12 разрадних бушотина у 
Србији

Производња нафте и 
гаса за Q1 2021. 

године износи 292 
хиљада условних тона
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НИС у Q1 2021.

Блок Истраживање и производња

Основни циљ у првом кварталу 2021. године у Блоку Истраживање и производња је био на
испуњењу планиране производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко истражних
радова и повећању ефикасности геолошко-техничких активности.

Q1 2021:

CAPEX1: 2,6 млрд. РСД

EBITDA: 6,0 млрд. РСД

1 финансирање

Број бушотина: Обим производње: Финансијски показатељи:
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НИС у Q1 2021.

Дивизија Downstream - Прерада

Спроведен планирани 
ремонтни застој 
постројења, реализација 12 
пројеката инвестицоног
одржавања током планског 
застоја.

CAPEX2: 1,0 млрд. РСД
EBITDA: 3,5 млрд. РСД

Обезбеђен континуитет у 
коришћењу „CE“ знака за 
полимер модификовани 
битумен, чиме је омогућен 
наставак пласмана овог 
производа на тржиште 
Европске уније.

Потписан је уговор са 
реномираном компанијом 
„Amec Foster Wheeler Italiana
Srl“ (Wood Group) о изради 
FEED1 документације за 
потребе пројекта 
реконструкције FCC и 
изградње новог постројења 
ETBE.

Током Q1 2021. године обезбеђена је прерада нафте и производња нафтних деривата у
складу са плановима и захтевима тржишта, као и спровођење планског ремонтног застоја
током марта. Приоритет током јануара и фебруара био је на повећаном обиму производње
и обезбеђивању неопходних залиха, у циљу несметане отпреме и уредног снабдевања
тржишта свим врстама деривата током обуставе рада постројења у марту ове године.

2финансирање

1Front End Engineering Design
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НИС у Q1 2021.

Дивизија Downstream - Промет

Почетак радова на 

изградњи нове аутопутске
ССГ Соколићи 1 (Газпром 
бренд), првој на 
новоотвореном делу 
Коридора 11. 
Почетак радова на тоталној

реконструкцији ССГ 
Мионица (НИС бренд).

Током првог квартала 2021. године настављена ја модернизација малопродајне мреже.

CAPEX1: 

0,4 млрд. РСД

EBITDA

3,5 млрд РСД

1 финансирање

Обим малопродаје:
Обим малопродаје за 
Q1 2021. године 

износи 239 хиљ. тона

Удео НИС на тржишту 
малопродаје Србије:
Удео НИС за Q1 2021. 
године износи 45%

Обим велепродаје:
Обим велелепродаје
за Q1 2021. године 

износи 330 хиљ. тона

У оквиру развоја

пројекта велепродаје
у Босни продато је 58 
хиљ. тона



Мапа пројеката нових изградњи и реконструкције у Србији у 2021. години

7
- пројекти нове изградње у току

- пројекти реконструкције у НИС Петрол бренд у току

„А“ формат

ССГ Мионица

Q1 2021: Пројекти у току

Нова изградња Формат Реконструкција Формат

ССГ Соколићи 1 „М“ ССГ Мионица „А“

План је да се током 2021. године изграде 4 нове 
ССГ, и да се реконструише 6 ССГ.
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Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево у Q1 2021. години:

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

Остварење уговора са ЕРС извођачем на пројекту oкo 130
мил. EUR (80% од укупног очекиваног износа)

 Степен реализације грађевинских радова је око 97%
 Степен реализације радова израде пројектне документације је

94%
 Степен реализације набавке и транспорта опреме је 99%
 Степен реализације радова пуштања постројења у рад је 82%
 Укупан напредак пројекта (март 2021.) је на нивоу 97%.

Парно-турбинско постројење Гасно-турбинско постројење

Основни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР око 180

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Ситуација изазвана вирусом COVID-19 значајно је утицала и још увек утиче
на динамику реализације пројекта. 

Последице негативног утицаја пандемије:
1) Процес примопредаје објекта ГМС (гасно-мерне станице) између Shanghai

Electric Group Co. Ltd. и Србијагаса је у завршној фази. До краја месеца
планирано је комплетирање и достављање документације надлежним
органима ради добијања употребне дозволе. Паралелно се припрема
Записник о примопредаји објекта.

2) Кашњења у припреми и достављању пројеката за изградњу и атестно-
техничке документације од стране Shanghai Electric Group Co. Ltd.

Спроведена је анализа и утврђено да због набројаних фактора се 
очекује продужавање рока завршетка Пројекта.

COVID-19: утицај и ограничења
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Број догађаја 
у НИС-у

LTIF RAR

HSE показатељи

Q1 2020. Q1 2021.

243 203

20 12

0 0Велики
догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји 0,12

(1 RAR)

0,23
(2 RAR)

Q1 2020. Q1 2021.

Q1 2020.

Q1 2021.1,68
(8 LTI) 1,25

(6 LTI)

Q1 2020. Q1 2021.

Q1 2020.

Q1 2021.

26%

RAR (Road Accident Rate) - Показатељ броја саобраћајних незгода
LTIF (Lost Time Injury Frequency) – индикатор повреда са изгубљеним данима.  



Поверљиво/Confidential Кључни показатељи
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Кључни показатељи Јединица мере Q1 2021. Q1 2020. ∆ (%) 

Brent Dtd $/bbl 60,9 50,3 +21%

Приход од продаје млрд. РСД 48,2 52,6 -8%

EBITDA млрд. РСД 9,4 5,2 +81%

Нето добит (губитак) млрд. РСД 1,5 -1,1 +244%

OCF млрд. РСД -0,5 -1,6 +71%

Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 44,6 39,9 +12%

Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона 292 319 -8%

Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 752 860 -13%

Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 781,8 779,1 +0,3%

CAPEX млрд. РСД 4,1 7,7 -47%

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

млн. EUR 641 619 +4%
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Q1 2021/Q1 2020
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Потрошња моторних горива има различите трендове у
земљама у региону – главни узрок су различите мере које су
земље уводиле у првом кварталу 2021. године.

- Ригорозније и дуготрајније мере у Бугарској и Румунији
негативно су утицале на потрошњу, док је у осталим
земљама потрошња у благом опоравку, првенствено због
веома ниске потрошње у последње две недеље марта 2020.
(почетак пандемије)

Србија
Србија бележи благи раст у потрошњи моторних горива.
Након пада у прва два месеца потрошња бележи раст у марту
па је, посматрано на кварталном нивоу потрошња у благом
порасту. Позитиван ефекат је имала блага зима које је
омогућила континуитет радова у грађевинској индустрији и
убрзала почетак пољопривредних активности.

Словенија

2,0%

Хрватска

1,5%

Босна и 
Херцеговина

3,7%
Бугарска

-10,2%

Румунија

-4,3%

Мађарска

2,1%

Србија
1,8%
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Тржиште моторних горива
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146
(28%)

160
(30%)

380
(72%)

376
(70%)

527 536

Q1 2020. Q1 2021.

Остали НИС

Обим тржишта 
моторних горива, 
хиљ. тона1

1укључујући КПГ. Подаци за 2021. годину дати су на основу процене. 

Промена тренда потрошње у другој половини марта прошле
године имала је негативни ефекат на цео први квартал 2020.
године тако да умерени раст у првом кварталу 2021. говори да је
потрошња моторних горива у благом опоравку.
Пољопривредни радови кренули су нешто раније, а значајан
извоз житарица прошлогодишњег рода и рад грађевинске
индустрије без прекида због благе зиме додатно су допринели
вишој потрошњи.

• Присутан је благи опоравак тржишта моторних горива –
највећи утицај на овај тренд има грађевинска индустрија и
пољопривреда.+1,8%
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Малопродајно тржиште моторних горива
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+0,7%

Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона1

НИС-ово тржишно учешће је остало на нивоу првог
квартала прошле године.
Томе је допринела сезоналност тражње, модернизација
мреже, иновативна маркетиншка решења и побољшан
асортиман.

207
(55%)

210
(55%)

172
(45%)

171
(45%)

379 381

Q1 2020. Q1 2021.

Остали НИС

1Промет НИС-а и осталих конкурената укључује моторна горива (гас, кпг-моторно гориво, моторни бензини, дизели). ТНГ боце нису укључене. Подаци за 2021. годину дати су на основу процене. 
Малопродаја осталих учесника на тржишту снабдева се од велепродаје НИС-а и других учесника на велепродајном тржишту Србије.

• Исти тренд је видљив и у малопродаји – благи опоравак у
поређењу са истим периодом прошле године.

Укупан број бензинских станица у Србији на дан 
31.03.2021.

3252

2315 јавних бензинских станица+10 интерних бензинских станица
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Тржишни удео – регион
Q1 2021/Q1 2020
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Босна и Херцеговина

Број БС**:       42
% ук. тржиште:        31,6%
% малопр. трж.:         9,3%

Румунија

Број БС:       19
% ук. тржиште:           1,4%
% малопр. трж.:         1,6%

Бугарска

Број БС*:       34
% ук. тржиште:           4,8%
% малопр. трж.:         4,5%

*затворена БС Калотина у Бугарској
**узето у закуп 5 БС у БиХ: Прњавор, Груде, Вељаци, Габела, Дољани
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• Остварен планирани обим производње
угљоводоника (+0,3% више у односу на план)

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

210 198

96 85

12
8

319 292

Q1 2020. Q1 2021.

Домаћа нафта Домаћи гас

Инострани пројекти

-8%

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона

15



Оперативни показатељи
Downstream Прерада

216 175

563
512

81
65

860
752

Q1 2020 Q1 2021

Домаћа нафта Увозна нафта Полупроизводи

16

-13%

• Смањење oбима прераде за 13% у односу
на исти период 2020. године као резултат
планског застоја у марту ове године

• Током четвртог квартала претходне године и
у првом кварталу ове године обезбеђена је
потребна количина нафтних деривата ради
снабдевања тржишта.

Прерада нафте и полупроизвода, 
хиљ. тона



Поверљиво/Confidential 

Промет расте за 0,3% у односу на остварени
обим у првом кварталу претходне године:

• Пад малопродаје за 1% услед негативног
утицаја пандемије највећим делом у
иноактивама.

• Повећање промета велепродаје и увођење
продаје новог производа „нафтни кокс“
надокнадили су смањење промета авио
горива (последица пандемије COVID-19) и
извоза (због оптимизације производње и
ремонта Рафинерије Панчево).

Оперативни показатељи
Downstream Промет

+0,3%

Обим промета, хиљ. тона

17 *укљ. КПГ продају Блока Енергетика и продају погона за производњу Мазива Даунстрим
**БЈ обухватају продају канала битумен, бункер и авиогорива

257 239

306 330

216 213

779 782

Q1 2020. Q1 2021.

.

Малопродаја - Србија и иноактиве

Велепородаја - Србија и иноактиве

Извоз, транзит и БЈ
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• Утицај јефтинијих залиха
претходних периода у преради, као
и позитиван ефекат раста цена
нафте у односу на први квартал
претходне године

• Оптимизација трошкова и мере
менаџмента.

Финансијски показатељи
EBITDA

18

+81%

*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха.  Мере оптимизације трошкова су имале позитиван ефекат, али због негативног утицаја пада обима производње и прераде, укупан 
износ осталих фактора је негативан и износи -0,6 млрд. РСД

5,2

9,4

+4,8

-0,6

EBITDA Q1 2020 Остали

фактори

EBITDA Q1 2021Утицај цене
и курса*

EBITDA, млрд. РСД
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Нето добит (губитак)

19

• Раст EBITDA

-1,1

1,5

Q1 2020. Q1 2021.

+244%

Нето добит (губитак), 
млрд. РСД
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-1,6

-0,5

Q1 2020. Q1 2021.

Финансијски показатељи
OCF

20

OCF, млрд. РСД

• мањи оперативни трошкови (нафта,
OPEX, царине), али и мањи приливи од
купаца због динамике плаћања.

+71%
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Реализација CF-а за Q1 2021, у млрд. РСД

21

-0,5

-5,0

-0,5

-4,5 4,5

OCF Free Cash Flow Нето позајмицеИнвестиције Нето CF



Финансијски показатељи
CAPEX

22

7,7

4,1

Q1 2020. Q1 2021.

-47%CAPEX, млрд. РСД CAPEX по сегментима

63%

17%

8%

9%

1% 2% Блок "Истраживање и 
производња"

Пројекат "Дубока 
прерада"

DWS Прерада

DWS Промет

Остатак дивизије 
Downstream

Корпоративни центар
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Мере за повећање оперативне ефикасности
Ефекат на EBITDA, млрд. РСД

• Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности у првом кварталу 2021. на 
показатељ EBITDA износи 0,2 милијарде динара.

0,2

0,2

0,1

0,1

0,02 0,1 0,002 0,2

0,1

0,3

„Истраживање
и производња”

„Прерада” „Промет” "Остали DWS" "Корпоративни 
центар"

НИС 3М 2021 Спречена штета Једнократне 
мере

Укупно НИС 
3M 2021

Мере Спречена штета и једнократне мере
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207

22

36

197

75

140

176

3
3

3
53

42

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

599

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

590

641

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

31.12.'20.

31.03.'21.

до 1 године

преко 1 године

Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

24

Дуг према банкама, млн. EUR

25
10
11
25
23
11
3
3

2

0
0
0

459
345

306
330

492
607
628

549
575
590
590
641

484
355

316
355

515
618
631

552
577
590
590

641

31.12.'10.
31.12.'11.
31.12.'12.
31.12.'13.
31.12.'14.
31.12.'15.
31.12.'16.
31.12.'17.
31.12.'18.
31.12.'19.
31.12.'20.
31.03.'21.

Акредитиви

Дуг по основу 
кредита

Задуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:
USD 0,2% EUR 99,6%         Осталo 0,2%
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EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (хиљ. USD)* Дневни промет (t/дан)

Удео светлих производа(%) UPS OPEX ($/boe)

185,1

112,7

75,4

15,7

13,4

80,5
9,1

7,7
6,4
6,2

5,7
5,1

10,9

9,5

6,6

5,8

Н/Д

8,2

Подаци из извештаја за 12M 2020,  осим за НИС (3М 2021)
*Сви подаци за 12M 2020

83,9

80,8

78,2

77,3

73,5

78,7

6,7

26,1

24,8

19,5

14,4

6,7

18,3

Компаративна анализа
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ПРОЈЕКТИ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ РЕАЛИЗУЈУ СЕ У ЦЕЛОМ ЛАНЦУ ВРЕДНОСТИ

ТРАЖЕЊЕ УВ БУШЕЊЕ
ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ПРОИЗВОДЊА
ЕНЕРГЕТИКА ПРЕРАДА ЛОГИСТИКА

КАНАЛИ 
ПРОМЕТА

• Интеграција геолошких 
података на платформи ГИР

• Имплементација алата Big Data
и Data Science за истраживање 
лежишта нафте и гаса, 
оптимизација актуелних 
налазишта

• Дронови за спровођење 
надзора над сеизмичким 
радовима

• Центар управљања производњом на 
бази јединственог дигиталног 
окружења, прикупљање и анализа 
података у реалном времену, примена 
напредне аналитике

• Имплементација мобилних уређаја и
IoT на објектима за производњу и 
припрему нафте и гаса 

• Дигитална платформа за управљање 
фондом са песковитим слојевима

UPSTREAM DOWNSTREAM

• Дигитална платформа 
трговине електричном 
енергијом

• AR за одржавање и 
ремонт

• Дигитална платформа 
за управљање 
енергетском 
ефикасношћу

• Предиктивна аналитика 
отказа и поправки опреме

• Систем интегрисаног 
планирања и управљања 
технолошким процесом 
рафинерије у реалном 
времену

• Дигитални симулатори и VR
за обуку техничког особља

• Дигитална платформа за 
управљање логистиком

• Дигиталне платформе B2B и 
B2C 

• Увођење нових пословних 
модела базираних на 
дигиталним решењима

• Data Science алати за 
анализу клијентских 
преференција

Интегрисани систем управљања финансијким и материјалним токовима

Управљање средствима (CMMS)

Управљање запосленима (SAP Success Factors)

SAP ERP
Mass Balance

MAXIMO
SAP SF

ЕЛЕМЕНТИ ПРОДРШКЕ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ НИС-а

ОФИС CDO И ДИТ 
ДИГИТАЛНЕ 
ИНОВАЦИЈЕ

ПАРТНЕРСТВА И 
САРАДЊА

ИТ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Управљање документацијомE-document
Платформа управљања подацима и аналитикомData Platform

Пројеката и 
иницијатива у 
портфолио ДТ 

(2020 г.)

118

1,1

буџет за 
дигиталне

иницијативе
до 2023 г.

млрд 
РСД



27

ПРИМЕРИ ДИГИТАЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У НИС-У

DRIVE.GO

Мобилна апликација за плаћање горива
на точионим местима на ССГ NIS Petrol и 
Gazprom (бесконтактно плаћање, као
алтернатива куповине производа и 
услуга на ССГ)

 Апликација ради на 170 ССГ

 Апликација преузета више од 55.000 
пута

 10.000 л. износи просечна дневна
продаја горива преко апликације

ECONS

Систем управљања кључним 
показатељима ефикасности
рафинеријских постројења

 2 континента (Европа и Африка)

 5 земаља (Србија, Румунија, Мађарска, 
БиХ, Ангола)

 30.000 бушотина и 11.000 км2 3D 
сеизмике

 до 15% смањење времена реализације 
пројеката ГИРИ

С
ТР
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Ж
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И
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Д
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Р
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А
Д

А
П

Р
О

М
ЕТ

ПЛАТФОРМА ГИР

Јединствени регионални
геоинформациони систем за рад са 
геолошко-геофизичким подацима, 
укључујући аналитичке и предиктивне 
моделе

 Интерактивни панели (Dashboards) за 

18 технолошких постројења

 Мониторинг кључних 230 KPI 
(технолошка и енергетска
ефикасност)

 Остварен економски ефекат у износу 

800 kEUR/год
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Светска пандемија Covid-19

Пад потрошње у прва два месеца 
ове године

Раст цене нафте и нафтних деривата у односу 
на први квартал претходне године

Раст показатеља EBITDA,Нето добит, OCF у 
поређењу са првим кварталом прошле 
године

Благи раст обима промета у првом кварталу 
ове године у односу на исти период 
претходне

Раст потрошње током марта ове године
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu

