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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 Друштвом 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.
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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, веровања или
тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања Друштва, финансијским стањем и
ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима Друштво 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 је Друштво идентификовало 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 послује 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 Друштва, његово финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво
послује 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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Мисија, визија и вредности НИС-а

ВРЕДНОСТИ НИС-а:

МИСИЈА

Одговорно користећи 
природне ресурсе и 

савремене 
технологије, пружамо 
људима балканског 
региона енергију за 

покрет ка бољем 

ВИЗИЈА

НИС ће бити признати лидер 
међу енергетским 

компанијама балканског 
региона, показујући висок 

ниво друштвене и еколошке 
одговорности и пружајући 

савремене услуге клијентима 

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

стицање савременог
знања у циљу сталног

унапређења стручности, 
и способност да се она 
примени у конкретном 

процесу рада.

ПОЗИТИВНОСТ И 
САРАДЊА

Спремност да се учествује у 
мултифункционалним
групама и пројектима, 

предусретљивост према
захтевима колега из других 

делова компаније, спремност
да се размене информације, 

способност за рад у тиму.

ИНИЦИЈАТИВА И 
ОДГОВОРНОСТ

проналажење и 
предлагање нових

решења, како у домену 
радних обавеза, тако и 
шире, у сфери интереса 

компаније

ЗАЈЕДНИЧКИ 
РЕЗУЛТАТ

Заједнички подухват у 
циљу остваривања

видљивог и упечатљивог
резултата, тежња ка 
постизању успеха уз 
неизоставну помоћ

једних другима
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У 2013. НИС је наставио са активном 
имплементацијом нових технологија
Посебна пажња посвећена је пројектима са еколошким ефектом

Промет
Прерада• Примена иновативних решења при изградњи БС: систем за 

поврат горивних пара (Vapour Recovery Systems); пумпни
апарати са пиштољима који спречавају капљање горива
((Drip-stop for Diesel nozzles); потапајуће пумпе у 
резервоарима, пластични цевоводи;

• Увођење програма енергетске ефикасности – енергетски
ефикасна градња; коришћење LED расвете

• Мултимедијални пумпни апарати на БС (БС Сибиу)
• Увођење електронских товарних листова у примарном 

транспорту (при транспорту нафтних деривата железницом)

• Реконструкција реактора DC 2301;
• Набавка опреме за мобилно постројење за прераду нафтног

муља, нафтног талога и зауљане земљишта
• Реконструкција и модернизација Реконструкција

Автопунилишта/ Пристаништа РН Панчево на Дунаву
• Имплементација софтверских апликација AspenTech ORION XT
• Припрема водомазутне емулзије (ВМЕ)
• Повећање конверзије на MHC у односу на план
• Смањење минималног капацитета FCC

Енергетика
• Увођење система управљања енергијом и 

мера за уштеду енергије
• Когенерација на нафтно-гасним пољима

(коришћење резерви гаса недовољног 
квалитета за испоруку у гасовод)

• Почетак изградње ветропарка
• Коришћење геотермалне енергије
• Изградња гасне електране са

комбинованим циклусом (CCGT)

Сервиси
• Пуштање у рад Flock unit за бушаћа

постројења за одвајање тврдих
честица исплаке и повратка течне
фазе у систем.

• Примена технолошких цеви за 
текући и капитални ремонт 
бушотина.

• Набавка Top drive за 4 бушаћа
постројења.

• Израда новог типа сувих локација
без шланграбе.

• Завршена уградња GPS уређаја на 
сва транспортна средства и даљи
мониторинг кретања возила.

• Увођење идентификационих
картица возача за паљење мотора

Истраживање и 
производња

• Бушење бушотина малог пречника
(slim hole)

• Интелигентно крацовање
• Спровођење фрактурирања са

применом пенастог фрактурирања и
фрактурирања великог обима

• Формирање система за одржавање
лежишног притиска утискивањем СО2

• Системи когенерације
• Дубоко бушење у условима високе

температуре и притиска
• Почетак радова са тешко придобивим

резервама и високо вискозним
нафтама
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Истраживање и производња и Промет у 2013. 
години

Србија

Мађарска

БиХ

Румунија

• Избушена бушотина
Кутволђи-1, започета
процедура испитивања.

• Избушена је бушотина Кiha-
1, у току је разрада плана
даљег рада

Румунија

• Избушена је бушотина
Ђимболија-100, у току су 
испитни радови. 

• Започета је 2Д и 3Д 
сејзмичка истраживања
на блоку EX-2

• Активно 14 бензинских 
станица у бренду
GAZPROMБоснa и Xерцеговина

• Завршена су 2D и 3D истраживања у
кључним регијама Семберија, Посавина
и Прежидол, комплетиран план бушења
за 2014

• Завршено бушење бушотине Ob-2, у
току је обрада резултата;

• Започето је бушење бушотине Semb-А-1

• Активно 36 бензинских станца:
• 8 у бренду НИС Петрол
• 28 у GAZPROM бренду

Мађарска

Бугарска

Бугарска

• Активно 30 бензинских 
станица 

• 18 у бренду
GAZPROM

• 12 „бели“ бренд

• Складиште Костин брод 
у функцији од априла 
2013. године
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Прерада, Сервиси и Енергетика у 2013. години

Прерада
• Оптимизација рада постројења МХЦ/ДХТ у Рафинерији Панчево

• Почетак производње бензина БМБ98 и намешавање биодизела

• Смањење технолошких губитака у процесима прераде

• Повећање обима прерађене нафте

• Раст удела „белих“ деривата у корпи производа

Сервиси
• Повећан је обим пружених услуга, захваљујући порасту броја операција на 

бушотинама.
• У оквиру плана модернизације купљена су бушаће постројење К1, 5 постројења за 

ремонт бушотина, 4 модула Dewatering system, 4 Top drive модула, опрема за 3Д 
сејзмичка истраживања.

Енергетика
• Почела изградња првог ветропарка у Србији
• Започета реализација програма ефикаснијег коришћења гасних ресурса израдом 

малих когенерација - 4 у 2013. години
• Смањење зависности од Србијагаса кроз смањене испоруке природног гаса
• Гаспром енергохолдинг и НИС потписали Меморандум о изградњи парно-гасне ТЕ у 

Панчеву
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2013: HSE показатељи
Већина показатеља има позитиван тренд

36,8
24,48

2012 2013

Улагања у еколошке пројекте, у млн. USD Повећање индекса транспарентности

2012 2013

6.146 6.155

323 823

141 166

1 7
велики догађаји

средњи догађаји

мали догађаји

потенцијални
догађаји

Коефицијент перфорације цевовода*

RAR Истражени догађајиLTIF

*Коефицијент перфорације је однос броја перфорација, помножено са 100 према укупној дужини нафтовода у km 
LTIF - Коефицијент повреда (однос броја повређених у несрећним случајевима на раду према укупним радним сатима, помножено са 100 хиљада
RAR - однос броја саобраћајних незгода према пређеним km пута, помножено са 1 милион

-33%

0,017
0,027

X

2012 2013

72%

0,52
0,4

2012 2013

-23%

1,97

1,66

2012 2013

-16%

67%
86%

2012 2013

За 19%
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X – недовољна транспарентност извештавања у 2012.



Макроекономски показатељи

Национална економија и даље показује  негативне тенденције
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Обим јавног дуга РС, у млрд. ЕУР БДП, у млрд. РСД Незапосленост, у %

Извор: Министарство финансија РС Извор: ММФ, БДП 2012 прерачунато у ценама 2013 Извор: Асоцијација незапослених Србије, ПКС

Цена нафте типа Urals, у $/bbl Цена гаса, у $/m3 Курс динара

17,7

20,1

2012 2013

+ 13,5%

28,0

29,5

2012 2013

+ 1,5%

110,6

108,3

2012 2013

-2%

439
298

2012 2013

-32%

113 113
88 85

2012 2013

EUR/RSD USD/RSD

3.673

3.747

2012 2013

2%



2013: Кључни показатељи
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НИС Група

Q4 2013. Q4 2012.
퐐ퟒ	ퟐퟎퟏퟑ.
퐐ퟒ	ퟐퟎퟏퟐ.

(%)1
Кључни показатељи Јединица 

мере 2013. 2012.
ퟐퟎퟏퟑ.
	ퟐퟎퟏퟐ.
(%)1

109,0 109,3 0% Urals $/bbl 108,3 110,6 -2%
16,6 14,8 12% Нето добит млрд. РСД 48,3 45,5 6%
21,2 18,3 16% EBITDA2 млрд. РСД 68,8 65,6 5%
74,5 64,4 16% Приходи од реализације (без акцизе) млрд. РСД 259,4 226,6 14%
25,7 9,5 171% OCF млрд. РСД 75,3 37,3 102%

31,8 29,1 9% Обрачунате обавезе по основу пореза и других 
јавних прихода (Србија)3 млрд. РСД 121,9 92,4 32%

415 416 0% Производња домаће нафте и гаса4 хиљ. усл. 
тона 1.642 1.605 2%

303 300 1% Производња домаће нафте5 хиљ. тона 1.200 1.158 4%
862 736 17% Обим прераде нафте и полупроизвода хиљ. тона 3.066 2.254 36%
896 688 30% Укупан промет нафтних деривата хиљ.тона 3.079 2.395 29%

36 2 1.700% Промет - ино активе хиљ. тона 84 4 2.000%
716 601 19% Промет нафтних деривата на домаћем тржишту хиљ. тона 2.497 2.122 18%
190 174 9% Малопродаја хиљ.тона 674 597 13%
597 455 31% Продаја светлих  деривата хиљ. тона 2.154 1.662 30%
0,0 17,8 -100% CAPEX из ГПН зајма6 мил. EUR 0,0 127,5 -100%

17,8 18,1 -2% CAPEX из НИС-ових средстава млрд. РСД 55,6 36,4 53%

489 418 17% Укупна задуженост према банкама
(total indebtedness)7 мил. USD 489 418 17%

[1] Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
[2] EBITDA =Приходи од продаје(без акцизе) – трошкови залиха (нафте, нафтних деривата и осталих производа) – оперативни трошкови пословања (OPEX) – остали трошкови на које менаџмент

може да утиче
[3] Порези, таксе, накнаде и остали јавни приходи обрачунати за посматрани период. Преглед укључује НИС а.д. Нови сад и зависна друштва: НТЦ НИС – Нафтагас д.о.о. , Нафтагас – Транспорт

д.о.о., Нафтагас – Технички сервиси д.о.о. и Нафтагас - нафтни сервиси д.о.о., а не укључује О Зоне а.д., НИС-Светлост д.о.о. и Јубос д.о.о.
[4] Услед измењене методологије у производњу домаће нафте укључен је и газолин и лаки кондензат , а у производњи гаса узета је робна производња гаса
[5] Са газолином и лаким кондензатом
[6] У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад (тачка 8.1.2) Гаспром њефт ОАД (ГПН) има обавезу да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за 

посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. Целокупна обавеза Гаспром њефта из купорподајног уговора у потпуности је
испуњена у априлу 2012. године и НИС је започео са отплатом зајма. Износи за CAPEX из ГПН зајма и CAPEX из OCF су износи без ПДВ-а.

[7] Укупна задуженост према банкама (total indebtedness) = укупан дуг према банкама + акредитиви. На 31.12.2013. то износи  455 милиона УСД укупног дуга + 34 милиона УСД акредитива



Трендови тржишта моторних горива
Тржиште моторних горива у 2013. години је било у опадању у 
целом региону, уз ретке изузетке

Румунија

Бугарска

Србија*

Хрватска

Босна и 
Херцеговина

-0,1%

-3,3%

+1,6%

-7,2% -5,8%

н/а

-10,1%

Словенија

Мађарска
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Извори информација на основу којих су креиране пројекције: 
- Eustat
- Подаци за Србију: Дирекција за маркетинг Блок Промет
- Подаци ѕа БиХ: Wood Mackenzie

+0,8%

Кључни 
разлози 
опадања 
потрошње –
наставак кризе, 
смањење 
куповне моћи 
становништва. 

У Србији на 
стање на 
тржишту 
утицали су 
повећање ПДВ и 
повећање  
обима исплата у 
буџет од стране 
нафтних 
компанија



2.158
(68%)

2.526
(78%)

998
(32%)

722
(22%)

3.156 3.248

2012. 2013.

Тржиште Републике Србије
Основни разлог за раст потрошње на укупном тржишту нафтних деривата у 
РС од 2,9% је пораст потрошње примарног бензина.*

Обим тржишта нафтних деривата Републике Србије
у хиљадама тона

3%

• У 2013. години у земљи је регистрован недовољно брз
опоравак привредних активности, прилив страних
директних инвестиција тек је нешто већи од 500 милиона
евра и касни се са реализацијом великих инвестиционих
пројеката. Расту БДП-а од 2% највише је допринео развој
малог броја великих извозно орјентисаних компанија док
највећи део фирми осећа велику кризу. Основни разлог
за пораст потрошње налази се у порасту потрошње
примарног бензина док истовремено региструјемо пад у
потрошњи моторних горива, мазута, битумена и кокса.

• Разлози за значајно повећање тржишног учешћа налазе
се у супституцији већег дела увозног лож уља, примарног
бензина и евродизела домаћим производом рафинерије у
Панчеву, активнијој продаји, ефикаснијој ценовној
политици, понуди деривата кроз мрежу складишта, итд.

• Малопродајно тржиште Републике Србије забележило је
благи раст због измештања дела волумена из канала
велепродаје у канал малопродаје у сегменту
корпоративних клијената, али и због прошлогодишње
мање базне потрошње физичких лица која је већ била на
ниском нивоу.

• Разлози за пораст тржишног учешћа налазе се у
континуираном процесу модернизације бензинских
станица, побољшаној услузи, активнијој продаји и
позитивним ефектима ребрендинга и маркетиншких
акција (програм лојалности ‘Супер картица’).

591
(37%)

671
(42%)

994
(63%)

928
(58%)

1.585 1.599

2012. 2013.

1%

Малопродајно тржиште* Републике Србије
у хиљадама тона

14 * Промет НИС-а укључује моторна горива, лож уље ЕЛ, а код осталих: моторна горива, лож уље ЕЛ и евро ЕЛ.

ОсталиНИС

Остали*НИС*
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Финансијски показатељи

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања

Пораст EBITDA од 5% у 2013. у односу
на 2012:

EBITDA

Нето добит
12%

18,3
11,8

16,3 19,6 21,2

Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

45,5 48,3

2012 2013

14,8

7,3
10,5

14,0 16,6

Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

6%

65,6 68,8

2012 2013

5%16%
• Пуштање у рад MHC/DHT

• Раст обима прераде и продаје

• Повећање ефикасности пословања

• Пуштање у рад MHC/DHT

• Раст обима прераде и продаје

• Повећање ефикасности пословања

Пораст нето добити у 2013. у односу
на 2012. износио је 6%:



9,5 10,2 11,8

27,5 25,7

Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

37,3

75,3

2012 2013

14%

102%
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Финансијски показатељи

Повећање OCF:

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*EBITDA = Приходи од продаје (без акцизе) – трошкови залиха (нафте, нафтних деривата и осталих производа) – оперативни трошкови пословања (OPEX) – остали трошкови на 
које менаџмент може да утиче

Повећање прихода од продаје:

• Раст малопродајних цена нафтних
деривата у 2013. за око 0,5% у односу на
2012. годину

• Пад просечне цене нафте Ural RCMB у
2013. (у $/ббл), у поређењу са 2012.
износи око 2%.

Приходи од продаје

OCF

16%

171%

• Повећан прилив од купаца и поред 
проблема са наплатом од државног 
сектора

64
50

64 72 75

Q4 '12 Q1 '13 Q3 '13 Q2 '13 Q4 '13

227
259

2012 2013

Промене малопродајних цена 2013/2012
БМБ 95 +0,24%
Европремијум БМБ 95 -2,50%
Д2 +4,33%
Евро дизел +0,16%



1.158

1.200

2012 2013

4%
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Укупна производња нафте и гаса у  
2013. години износи 1.642 хиљаде
условних тона, што је за 2% више у 
односу на 2012. годину:

• Пораст производње домаће нафте
због примене додатних геолошко -
техничких активности.

• Производња гаса је мања за 1% у 
односу на 2012. годину због
трајања ремонта компресорских
станица, као и због повишеног
притиска у магистралном гасоводу.

Истраживање и производња

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
Услед измењене методологије у производњу домаће нафте укључен је и газолин и лаки кондензат , а у производњи гаса узета
је робна производња гаса

0%

1%

416
411

407 409
415

Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

1.605

1.642

2012 2013

300 300 293 303 303

Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

Производња домаће нафте и гаса у хиљадама условних тона* 

Производња домаће нафте у хиљадама тона 

2%

Ресурсна база, % раста

2012 2013

10,5%



4%

96% 100% 100% 100% 100%

Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

336 287 393 429 458

346
235

344 305 296
54

68

75 67 108736
591

812 801 862

Q4' 12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

18 Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања

У 2013. години дошло је до пораста
обима прераде нафте и дораде
полупроизвода за +36%  у односу на 
претходну годину, односно у 2013. 
години прерада и дорада нафте и 
полупроизвода износи 3.066 
хиљаде тона, док је у  2012. години
прерада и дорада била 2.254 
хиљаде тона:

• Повећање обима прераде сирове
нафте.

• У 2013. години није било
капиталних ремонта, већ само
комерцијалних застоја или застоја
због инвестиционих пројеката.

• Прерада нафте и дорада
полупроизвода била је у складу са
оперативним плановима, који су
формирани према захтевима
тржишта.

• Рад постројења MHC/DHТ у 2013.
години довео је до позитивне
промене не само у обиму прераде
и дораде, већ и у структури
деривата.

17%
Обим прераде нафте и полупроизвода у хиљадама тона

Структура прераде нафте по рафинеријама

1.029
1.568

1.114
1.180111

319
2.254

3.066

2012 2013

14%

86% 100%

2012 2013

Прерада

Увозна нафтаДомаћа нафта

Рафинерија Нови СадРафинерија Панчево

36%

Полупроизводи



597 674
4 84

1.525
1.822

270
4972.395

3.079

2012 2013

174 122 196 167 190
1,8 5

19 24,0 36
426

338
432 526 526

86
100

137 116 144688
566

784 833 896

Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13

251 108 171 185 202,0

437
458

614 648 694,0

688
566

784 833 896

Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4'13

Пораст укупног промета нафтних деривата 
за 29% у односу на 2012. годину:

19

Промет

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*Ино промет представља промет остварен од стране НИС-ових ћерки фирми. У 2013 НИС је своје ћерке фирме снабдео са
55 хиљада тона, а у Q4 2013 са 27 хиљада тона, док је остатак набављен од других добављача.

30%

Промет нафтних деривата у хиљадама тона

Структура промета по нафтним дериватима
у хиљадама тона

Црни и остали дериватиБели деривати

848 666

1.547 2.413

2.395
3.079

2012 2013

Извоз Велепродаја МалопродајаИно промет*

29%

• Малопродаја – раст продаје од 13%:
• Раст продаје нафтних деривата еуро

квалитета

• Промет ино-промета – раст од 21x 
• У 2012. години ино-промет је био 

занемарљив

• Велепродаја – раст од 19%: 
• Раст продаје дизел горива због 

повећаног пласмана евро дизела из 
домаће производње

• Смањена продаја мазута због топлих 
временских услова

• Смањена продаја бензина због пада 
потрошње у Републици Србији и 
безалтернативних испорука приликом 
преласка на евро бензин.

• Извоз – раст од 84%:  
• Раст продаје мазута и бензинских 

компоненти

• Повећан удео белих деривата



233 33 13 14 12 13 14 17 19 14 34

793

611
446 444 354 354 403 424 423 471 455

1.026

644
458 459

366 367 418 441 442 485 489

201 25 41 13 13 4

392
430

330 329 254 253 264 316 317 377 358

200
155

116 115
100 101 99 95 94 95 94

793

611
446 444

354 354 403 424 423 471 455

Задуженост према банкама
Укупна задуженост према банкама мања од лимита утврђеног 
одлуком Одбора директора
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Кретање укупног дуга према банкама у 
милионима USD (total debt)

Кретање укупне задужености према банкама у 
милионима USD (total indebtedness)

Структура укупног дуга према
банкама по валутама у %

Дугорочни* Средњерочни* Краткорочни*

Укупан дуг Акредитиви Остало EUR USD

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*Структура дуга по рочности је обрачуната на основу уговора потписаних са банкама, а не према њиховом доспећу посматрано на дан 31.12.2013.

61

210

466 500 488
442

31.12.'09 31.12.'10 31.12.'11 31.12.'12 31.12.'13

ГПН зајам у милионима EUR

67% 74% 70% 70% 66% 65% 56% 69% 69% 77% 75%

32% 21% 25% 25% 29% 29%
26%

24% 23%
22% 23%

1% 5% 5% 5% 5% 6% 18% 7% 8% 2% 2%



Инвестиције

У 2013. години је издвојено 55,6 милијарди РСД

21

*у милијардама РСД (без ПДВ-а)

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*PSA - Production Sharing Agreement; 
Подаци за НИС групу (НИС и зависна друштва основана у 2012.)

• улагања у концесиона права (Мађарска, Румунија)

• геолошка истраживања на подручју Војводине

• програм 3Д сеизмичких испитивања у Републици
Србији

• разрадно бушење

• издвајање CO2 из природног гаса

• Пројекти геолошко-техничких мера

Раст CAPEX-а у 2013. године за  9% у поређењу 
са  истим периодом прошле године уз највећи 

обим плаћања за:

Финансирање CAPEX-а по инвестиционим пројектима у милијардама РСД

Извори финансирања 2013. 2012.
CAPEX из ГПН зајма 0 14,47
Екологија 0 2,50
MHC/DHT 0 11,97
CAPEX из НИС-ових извора 55,62 36,36
Екологија 2,07 0,74
MHC/DHT 3,00 1,89
Ангола PSA* 0,60 0,40
Пројекти са директним економским ефектом 36,93 26,24
Пројекти без директних економских ефеката 12,21 6,65
Пројектно истраживачки радови 0,81 0,43
УКУПНО: 55,62 50,83

3,2 2,1
13,9 3,0

0,4
0,6

26,2
36,9

6,7 12,2
0,4 0,8

2012. 2013.

-78%
-36%

50%

41%

83%

87%
50,83 55,62



Најзначајнија улагања у истраживању и 
производњи, преради и промету

Повећање производње
нафте и гаса
Повећање резерви

Реконструкција и 
модернизација РНП
Производња базних уља
Еколошки пројекти

Развој малопродајне мреже

13,3 млрд РСД

• Геолошка истраживања на подручју Војводине
• 3Д сеизмичка испитивања у Србији
• Улагања у концесиона права 
• Бушење нових и додатних разрадних бушотина
• Геолошко техничке мере 
• Пројекти развојне инфраструктуре и подршка базне

производње

• Изградња постројења MHC/DHT и постројења за 
водоник

• Производња индустријских базних уља
• Реконструкција резервоара за транспорт нафте у РНС
• Мобилно постројење за обраду нафтног муља, нафтног

талога и зауљене земље
• Смањење емисије NОx у димним гасовима из Енергане

• Реконструкције БС у Србији – девет БС 
• Изградња БС у Србији – једна БС
• Ребрендинг БС – 52 БС (42 из САРЕХ програма и 10 

из ОРЕХ програма) 
• Регионални развој промета

Истраживање и производња

Прерада

Промет

11,5 млрд РСД

25,3 млрд РСД
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38,5

26,8

13,5

12,3

9,8

14,9

13,1

8

4,4 0,9 5,3

8,6

8,1

6,5

5,6

5,2

Kомпаративна анализа (бенчмаркинг) 
основних показатељи са конкурентима
НИС прати трендове других команија: повећање производње белих 
деривата, али и раст трошкова производње по тони нафте и гаса

Извори: Компанијски извештаји за јануар - септембар 2013
*Подаци за НИС групу (НИС са ћеркама) се односе на 2013
** Без  радника ангажованих преко лизинга23

EBITDA маржа (у %) EBITDA/FTE** (у хиљадама УСД) Дневни промет (у тона/дан)

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

84

80

78,8

75,1

72,4

20,2 99,8 6,8

78,0 10,32

Lifing costs REVEX

191,6

106,1

104,2

61,1

35,8

N/A



 Раст EBITDA и нето добити

 Снажан OCF

 Укупна задуженост према банкама 
испод утврђеног лимита 

 Раст оперативних показатеља

 Пројекти из области Енергетике

 Ширење бренда GAZPROM у региону

– Неизмирена потраживања

– Већа пореска оптерећења

– Ћерке фирме у фази раста 
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• Актуализација и 
имплементација 
стратегије развоја 
НИС до 2030. године. 

• Повећање 
оперативне 
ефикасности у свим 
деловима компаније и 
правцима пословања

Почетак реализације 
низа великих 
дугорочних пројеката: 
• Дубока прерада у РНП

• Разрада лежишта, чији 
залихе су тешко 
приступачни,

• Модернизација РНС, 

• Изградња капацитета за 
генерацију електричне 
енергије, 

• Развој малопродајне 
мреже, и 

• Побољшање квалитета 
робе и услуга

• Значајно унапређење 
свих ХСЕ-
показатеља

Приоритетни правци развоја НИС-а у 2014.
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