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Курс USD/RSD +2% Цена нафте типа Brent , $/bbl -40%
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Утицај пандемије COVID-19
Макроекономски показатељи
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Пандемија COVID-19 – утицај и ограничења:

 Увођење ванредног стања на територији РС са циљем сузбијања ширења епидемије вируса Covid-19. Након доношења 
Одлуке о укидању ванредног стања у мају, током јуна долази до појачавања мера заштите.

 Пад потрошње моторних горива у Србији за око 10% у поређењу са првих 6М претходне године.

Просечан курс USD/RSD је скоро на истом нивоу  у поређењу са 
првих шест месеци прошле године, тј. бележи раст од 2%.

У поређењу са првиx шест месеци претходне године 
бележимо пад цене нафте типа Brent од 40% .



COVID-19: Предузете мере у НИС-у

3

Комуникација промена током 
ванредног стања

• Промена радног времена
• Промене понашања на радном

местуРад од куће

• Обезбеђен рад од куће за 3.000 запослених за
време ванредног стања

• Постепени повратак администрације на посао
након укидања ванредног стања – у фазама и не
у пуном капацитету

Информисање запослених

• Креирана нова секција у оквиру
интерног портала: „Коронавирус –
све информације на једном месту“

• Фокус на комуникацији путем 
мејла

• Фреквентније коришћење 
инфотабли и СМС-а

• Интегрисана кампања #NIStesami

Мере заштите

• Обезбеђене довољне количине
заштитних и дезинфекционих средстава

• Обавезно коришћење заштитне опреме
• Поштовање прописаних мера заштите у

току и након ванредног стања

Заштита здравља 
запослених

Здравље, безбедност и социјална сигурност запослених

Реорганизација канала комуникације и сређивање
база података, како би садржај био доступнији
запосленима на терену и лакше сегментиран
организационо и локацијски
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Избушено је

13 разрадних и 

2 истражне бушотине у 

Србији

Извршен редован годишњи
капитални ремонт у 
производном комплексу 
Погона за ПиТНиГ у Елемиру
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НИС у Q2 2020

Блок „Истраживање и производња”

Основни циљ у другом кварталу 2020. године у Блоку Истраживање и производња је био на испуњењу планиране
производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко истражних радова и повећању ефикасности геолошко-
техничких активности.

Q2 20201:

CAPEX2 : 4,5 млрд. РСД

EBITDA: 2,8 млрд РСД

1 Подаци за 6М 2020: CAPEX: 9,2 млрд. РСД; EBITDA 8,0 млрд. РСД

2 финансирање
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НИС у Q2 2020.

Дивизија Downstream - Прерада

Q2 20201:

CAPEX2: 1,8 млрд. РСД

Активности на постројењу DCU: pre 
commissioning Delayed Coker (С-5300),
commissioning стрипер киселе воде 
(С-5900) / регенерација амнина III (С-
5950) и достигнута механичка 
готовост постројења  DCU у јуну

Старт свих процесних
постројења након санације
пећи БА-44501
Ремонт постројења за 
производњу сумора – Clauss
(С-2450)

Други квартал 2020.год у Блока Прерада обележило је наставак пословања у изузетно нестабилном
окружењу, као последица драстичног пада цене нафте на светском тржишту и појаве корона вируса.

1 Подаци за 6М 2020: CAPEX: 4,4 млрд. РСД

2 финансирање
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НИС у Q2 2020.

Дивизија Downstream - Промет

Пуштање у рад нове
ЦНГ инсталације на ССГ 
Блок 45.

Након тоталне реконструкције

уведене су у експлоатацију 3 ССГ 
у Србији, у НИС бренду:
- ССГ Подунавци
- ССГ Лесковац 4
- ССГ Сента 1

У околностима ванредног стања, Департман за мазива је успешно развио формулацију и започео
производњу новог производа, дезинфекционог средства под називом NISOTEC Antisepsol, за потребе целе
Компаније.

Q2 20201:

CAPEX2: 0,4 млрд. РСД

EBITDA: 3,1 млрд РСД

1 Подаци за 6М 2020: CAPEX: 0,8 млрд. РСД; EBITDA 6,7 млрд. РСД

2 финансирање
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НИС у Q2 2020

Пројекат „Дубока прерада”

Завршен је детаљни пројекат и добијене су све 
дозволе.

Испоручено је 100% опреме и материјала

У току је извођење предстартних и стартних активности 
на комплексу.

Основни параметри пројекта

Планирани обим инвестиције, мил. ЕУР 300

Почетак производње 2020. година

Реализација пројекта „Дубока прерада” у Q2 2020:

Имајући у виду ограничења условљена појавом пандемије
COVID-19 (улазак страних стручњака у земљу –
представника испоручиоца опреме, власника лиценци,
испорука резервних материјала), примењују се активне
мере ради смањења кашњења у операцијама пред
пуштање и пуштање у рад пројекта „Дубока прерада“ на
минимум.

Коксна пећМостни кран
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НИС у Q2 2020

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

Остварење уговора са ЕРС извођачем на пројекту oкo 105
мил. EUR, односно 66% од укупног очекиваног износа

Завршени су радови инжењеринга и исходоване су 
грађевинске дозволе за све фазе изградње ТЕ-ТО Панчево

Завршено повезивање прикључног далековода. Испоручена је на 
складиште главна опрема за прикључно разводно постројење. Завршни
темељи за цевне мостове за интерконекцију и гасовод у Street 4. 

Основни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР до 180

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Укупан напредак пројекта (јун 2020.) је на нивоу
88.43%.

Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево у Q2 2020. године:

Ванредно стање због COVID 2019 значајно је утицало и још увек утиче на
динамику реализације Пројекта, због којег смо се суочили са следећим
проблемима:
• Мањак радне снаге на градилишту - за 175 радника мање
• Задржавање доласка чланова тима за радове пуштања постројења у рад
• Задржавање доласка представника компанија произвођача опреме из

Кине и Италије

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

Парно-турбинско постројење Гасно-турбинско постројење
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Повећање 
транспарентности

LTIF RAR

HSE показатељи

6М 2019. 6М 2020.

34.610 26.623

713 479

32 33

0 1

Велики
догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

Потeнцијални 

догађаји

0,21
(4 RAR)

0,18
(3 RAR)

6М 2019. 6М 2020.

6М 2019.

6М 2020.

14%

1,76
(17 LTI)

1,62
(15 LTI)

6М 2019. 6М 2020.

6М 2019.

6М 2020.

8%
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НИС Група
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Q2
2020.

Q2
2019.

∆ Кључни показатељи
Јединица 

мере
6M

2020.
6M

2019.
∆

29,2 68,8 -58% Brent Dtd $/bbl 39,7 66,0 -40%

33,4 63,9 -48% Приход од продаје млрд. РСД 85,9 117,4 -27%

-2,9 9,6 -130% EBITDA млрд. РСД 2,3 15,9 -85%

-9,2 3,1 -399% Нето добит млрд. РСД -10,2 3,2 -418%

7,8 4,7 +68% OCF млрд. РСД 6,3 16,0 -61%

44,1 39,8 +11% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 83,9 79,8 +5%

317 320 -0,9% Производња нафте и гаса
хиљ. 

усл. тона
636 641 -1%

770 604 +27% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 1.630 1.204 +35%

778 793 -2% Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 1.556 1.519 +2%

6,8 10,1 -33% CAPEX млрд. РСД 14,5 18,4 -21%

616 592 +4%
Укупна задуженост према банкама 
(укупан дуг према банкама + акредитиви)

млн. EUR 616 592 +4%
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Словенија

-8,5%

Хрватска

-10,0%

Босна и 
Херцеговина

-12,5%
Бугарска

-10,6%

Румунија

-10,2%

Мађарска

-7,0%

Србија
-9,7%

Трендови тржишта моторних горива
6М 2020/2019
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Србија

• Негативни ефекти пандемије допринели су значајном
паду потрошње моторних горива

• Стварање залиха током периода падајућих и ниских цена 
су делимично ублажили реалан пад потрошње који ће
бити видљив најесен.

Потрошња моторних горива у региону је у паду. 
- Високе стопе раста у почетку године ублажиле

су већи пад услед утицај пандемије на тренд 
потрошње који је резултирао негативним
ефекатом на  цело прво полугодиште

- Нестабилност цена на светском тржишту



Поверљиво/Confidential Тржишни удео – Србија
Тржиште моторних горива

• Последица пандемије је и пад моторних горива.
Након раста у прва два месеца уследио је оштар
пад у периоду од средине марта па до јуна.

12

-10%
Обим тржишта моторних 
горива, хиљ. тона1

Шпекулативне залихе које су одређени клијенти и
трејдери направили током периода падајућих и
ниских цена (доминантно мај) имају у структури
нешто веће учешће робе из увоза што је довело до
мањег снижења НИС-овог учешћа у тржишту
моторних горива у односу на првих 6 месеци
претходне године.

300
(26,1%)

279
(26,9%)

849
(73,9%)

759
(73,1%)

1.149
1.038

6M 2019. 6М 2020.

Остали НИС

1укључујући КПГ



Поверљиво/Confidential Тржишни удео – Србија
Малопродајно тржиште моторних горива

• Иста ситуације је присутна и у сегменту
малопродаје. Након раста у прва два месеца од
средине марта па до почетка јуна, услед
пандемије, малопродаја у првом полугодишту
бележи пад од 10% у односу на исти период
претходне године.
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-10%
Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона1

НИС-ово тржишно учешће бележи раст, томе
доприноси раст учешћа у сва три сегмента – дизел,
бензин и ТНГ.

473
(57%)

416
(55%)

361
(43%) 334

(45%)

834
750

6M 2019. 6М 2020.

Остали НИС

1укључујући КПГ



Поверљиво/Confidential Тржишни удео – регион
6М 2020/2019
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Босна и Херцеговина

Број БС:       37
% ук. тржиште:        21,7%
% малопр. трж.:        10,0%

Румунија

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

Бугарска

Број БС*:       34
% ук. тржиште:           4,7%
% малопр. трж.:         4,2%

*затворена је БС Калотина
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• Остварен планирани обим производње
угљоводоника (4% више у односу на план)

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

429 421

195 191

16 24

641 636

6M 2019. 6М 2020.

Домаћа нафта Домаћи гас

Инострани пројекти

-1%

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона

15
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• Повећање oбима прераде за 35%
као резултат капиталног ремонта
који је спроведен у првом
полугодишту 2019.

• Смањен обим прераде у првој
половини ове године односу на
исти период 2018. године је
условљен падом цене нафте и
нафтних деривата и ограничењима
насталим вирусом COVID-19

Оперативни показатељи
Прерада

432 342 420

1.113

767

1.073

151

94

136

1.696

1.204

1.630

6M 2018. 6M 2019. 6М 2020.

Домаћа нафта Увозна нафта Полупроизводи

Прерада нафте и полупроизвода,
хиљ. тона

16

+35%



Поверљиво/Confidential Оперативни показатељи
Промет

342 360 333

162 177 175

916 819 816

246 163 232

1.665
1.519 1.556

6M 2018. 6M 2019. 6М 2020.

Малопродаја - Србија Иноактиве

Велепродаја - Србија Извоз

Обим промета*, хиљ. тона

17 *Без интерног промета. Податак не укључује обим продаје КПГ-а трећим лицима Дирекције Енергетика и садржи обим продаје за сопствену потрошњу ауто цистерни Блока 
Промет.

+2%

− Малопродаја у Србији – пад од 8%

− Велепродаја у Србији – пад од 0,4%

− Извоз – раст 42%

− Иноактиве – пад од 1%

• У односу на првих шест месеци претходне године, 
бележимо раст од 2% у укупном обиму промета: 

• Смањен обим промета у првих 6М ове године у
односу на исти период 2018. године је условљен
ограничењима насталим вирусом COVID-19.
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• Смањење показатеља EBITDA је
условљено драстичним падом
цене нафте и нафтних деривата на
светском тржишту и утицајем
скупљих залиха на прераду

• Велики пад цене нафте је
делимично компензован
смањењем трошкова и повећањем
ефикасности продаје нафтних
деривата

Финансијски показатељи
EBITDA

18

15,9

2,3

-18,5

+4,9

EBITDA 6М 
2019

Остали

фактори

EBITDA 6М 
2020

Утицај цене
и курса*

-85%

*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха
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Нето добит (губитак)

19

• Смањење EBITDA 3,2

-10,2

6M 2019. 6М 2020.

Нето добит (губитак), 
млрд. РСД

-4x
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16,0

6,3

6М 2019. 6М 2020.

Финансијски показатељи
OCF

20

-61%

OCF, млрд. РСД

• Мањи приливи,

• Већа плаћања по основу обавеза 
према држави.



Финансијски показатељи
CAPEX

21

18,4

14,5

6M 2019. 6М 2020.

-21%CAPEX, млрд. РСД CAPEX по сегментима

64%

23%

8%
5%

0% 1% 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 за 6М 2020. на показатељ EBITDA износи 0,7 милијарди
динара.

0,7

0,7
0,3

0,2

0,03 0,12
0,1

0,5 0,5

„Истраживање
и производња”

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

НИС 6М 2020 Спречена 
штета

Укупно НИС 
6M 2020

Мере Спречена штета
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193
207

22
36

197
75
140
176

3
3

3
29
10

359
252

323
270

133
417

467
453

547
572
587
591
605

553
459

345
305
330

492
607
629

549
575
590
619
616

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.
31.12.'18.
31.12.'19.
31.03.'20.
30.06.'20.

до 1 године

преко 1 године

Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља
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Дуг према банкама, млн. EUR

162
25
10
11
25
23
11
3
3

2

0
0
0

552
459

345
306
330

492
607
628

549
575
590
619
616

714
484

355
316

355
515

617
631

552
577
590

619
616

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.
31.12.'18.
31.12.'19.
31.03.'20.
30.06.'20.

Акредитиви

Дуг по 
основу 
кредита

Задуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:
USD 0,3% EUR 98,4%         Осталo 1,4%
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Компаративна анализа
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EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (хиљ. USD)* Дневни промет (t/дан)

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

27,9

27,2

17,1

11,0

2,7

17,2
72,4

32,2

24,1

6,5

6,1

28,2
8,6

7,7

6,1

6,1

5,5

4,7

6,5

10,9

8,7

6,4

6,4

Н/Д

8,1

Подаци из извештаја за 3M 2020,  осим за НИС (6М 2020)
*Сви подаци за 3M 2020

81,2

78,7

78,2

77,3

73,5

77,8



Поверљиво/Confidential 

Одржана XII редовна седница Скупштине акционара

 Усвојена је Одлука о исплати дивиденде:

• Укупан износ који ће бити исплаћен на име дивиденде:

4.425.459.256 РСД, односно 27,14 РСД по акцији (бруто износ)

• Дан дивиденде: 20. јун 2020. године

• Осма година по реду у којој ће НИС на име дивиденде исплатити 25% прошлогодишње 
добити Друштва

 За чланове Одбора директора НИС-а именованo je 11 чланова, који су у истом саставу као на 
крају првог квартала 2020. године

 За ревизора финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину 
изабрано је друштво КПМГ д.о.о. Београд
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30. јуна 2020. године одржана је XII редовна седница Скупштине акционара. 



Допринос компаније и њених запослених у борби против ширења Covida 19
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Донације у производима

• 270 тона авио горива - НИС обезбедио националном авиопревознику Air Serbia гориво за потребе
допремања медицинске опреме и транспорта грађана РС из дијаспоре

• Матична компанија Гаспром њефт донирала преко НИС-а гориво за потребе јавних служби РС током
епидемије (возила Министарства одбране, полиције и медицинских служби, ватрогасци)

• Уступање путничког возила КЦ „Војводина“ Нови Сад

Донација у услугама

Припадници ватрогасне бригаде НИС из Кикинде прикључени у дезинфекцију јавних површина у овом
граду

Волонтирање запослених

• 52 волонтера НИС-а реализовало је преко 500 волонтерских сати кроз следеће активности:

• подршка најугроженијим категоријама становништва и медицинском особљу (израда визира, маски,
помоћ у набавци и допремању основних животних намирница и лекова старијима од 65 година)

• очување узајамне подршке и солидарности међу запосленима (размена знања, вештина, препорука и
савета, онлине школе глуме за децу запослених, онлине разговори са запосленима, саветовања и
размена искуства у циљу унапређења пословних вештина и психолошког раста у кризним ситуацијама,
саветовања….)



Мере и очекивања до краја 2020. године

• Пад цене нафте и  нафтних деривата
• Увођење ванредног стања у РС
• Пад потражње за дериватима
• Пад обима промета (велепродаје и малопродаје) 
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Околности настале пандемијом COVID-19
Главни циљеви до краја 2020. године:

• Повећање ликвидности
− Смањење CAPEX-a минимално за 30%
− Смањење ОPEX-a минимално за 10% 

Предузете мере

• Агилност
• Прилагођавање пословања у новонасталим условима

Припрема кризних сценарија, дугорочних и 
краткорочних планова

4. Очување здравља 
запослених 

1. Обезбеђивање позитивног 
новчаног тока

2.  Обезбедити стабилност на 
тржишту

3. Одржавање социјалне 
стабилности запослених 
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Пад цене нафте и нафтних 
деривата у односу на 6М 2019.

Светска пандемија Covid-19

Пад потражње за нафтним 
дериватима

Раст обима прераде

Раст обима промета

Смањење трошкова у новонасталим 
условима и одржавање социјалне 
стабилности запослених



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.eu
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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.


