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Одрицање од одговорности
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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 понуду продаје, или
било какво навођење на било какву понуду за куповину или упис акција или других хартија од вредности заменљивих за акције 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 таквих хартија од вредности се овим путем упозоравају да би било која таква
куповина требала да буде учињена само на основу информација које су садржане у проспекту или било ком другом документу
састављеном у сврху понуде, и који треба користити у складу са ограничењима тамо садржаним. 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. Све је учињено у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији буду тачне, и да изражена мишљења буду
исправна и разумна. Ипак, садржај ове презентације није верификован од стране Друштва. Следствено, 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 или
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, 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 ће бити одређене у проспекту. 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 сагласни да будете обавезани горе наведеним ограничењима



Макро показатељи



Најважније чињенице о нафтној индустрији
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БДП СРБИЈЕ

УЧЕШЋЕ НИС-а У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ
СРБИЈЕ У 2010. ГОДИНИ

ЦЕНЕ НАФТЕ
• Цена нафте у протеклим годинама карактерише се

великим флуктуацијама. Цена OPEC референтне
корпе достизала је преко 140 USD/b у јулу 2008.
године, да би шест месеци касније пала за више од
100 USD/b на свега 40 USD/b.

• Према прогнозама, сирова нафта ће имати водећу
улогу међу енергентима све до 2030. године.

• Прогнозе OECD су засноване на чињеници да
потражња за нафтом опада од 2008. до 2010. године.
Претпоставка је да ће на том нивоу остати до 2013.
године.

• Скоро 80% нето раста у потражњи нафте од 2008. до
2030. године потиче из Азијског региона који је у
развоју. Процена је да ће до 2015. године глобални
систем прераде бити увећан за око 6 mb/d нових
капацитета за дестилацију сирове нафте. Скоро 50%
ових капацитета је лоцирано у Азији, углавном у
Кини и Индији. Истовремено, у САД, Канади и
Европи биће затворено 10 mb/d капацитета за
прераду .

• Глобалном систему за прераду потребно је око 780
милијарди долара инвестиција до 2030. године.

• Ниске цене нафте током 2008. године имале су
значајан утицај на прогнозе снабдевања нафтом,
смањујући и профитабилност и токове новца
нафтних компанија. У следећој декади предвиђа се
да номиналне цене буду у распону од 70 –100 USD/b.

НИС
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Назив државе: Србија
Државно уређење: Република
Административна подела: 167 општина
Главни град: Београд
Правни систем: Грађанско право
Број становника: 7,3 милиона
Стопа раста популације: -0,469%
Градско становништво: 52%
Просечан животни век: 74 године
Трошкови образовања: 4,5%
БДП: 42,9 милијарди USD
Реална стопа раста БДП: -2,9% (2009.)
БДП по глави становника: 10.600 USD
Радна снага: 3,1 милиона
Стопа незапослености: 16,6%
Инвестиције: 33,1% БДП-а
Производња: 12.307 bbl/d
Потрошња: 86.000 bbl/d
Извоз: 5.045 bbl/d
Увоз: 78.654 bbl/d
Кључни играчи: НИС, ЕКО Србија (Hellenic Petroleum), ИНА Београд 

(INA Group), Интермол (MOL Group), OMV Србија, 
Petrobart Avia, Лукоил Беопетрол

Србија
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Држава

Становништво

Привреда

Нафтна 
индустрија

*Извор: IEA



Основни подаци



Историја

•Почетак модернизације рафинеријског комплекса и почетак трговања акцијама НИС-а на Београдској берзи2010

•ГПН постаје власник 51% НИС-а2009

•Јавна компанија НИС добија статус акционарског друштва. Формирани данашњи НИС, Србијагас и Транснафта2005 

•НАТО бомбардовање рафинерија у Панчеву и Новом Саду1999

•Оснивање јавне компаније НИС, која обухвата целокупну нафтну индустрију у Србији1991

•Значајно ширење мреже за дистрибуцију гаса1987 

•Почиње производња нафте у Анголи (концесије)1985 

•Почетак геолошких истраживања нафте и гаса у Црној Гори1982 

•Пуштен у рад гасовод Хоргош – Батајница1979 

•Откривање нафтног поља Велебит и почетак рада рафинерија у Новом Саду и Панчеву1968 

•Завршетак гасовода (Мокрин – Кикинда – Елемир – Панчево)1963 

•Почиње изградња мреже бензинских станица1953 

•Откривање нафтног поља Војводина1952 

•Почиње развој система за испоруку гаса1951

•Основана компанија «Нафтагас»  и откривена гасна поља у Великој Греди код Зрењанина1949

•Ширење маркетинга и дистрибуције нафтних деривата1945

•Почиње прерада нафте у Србији1934
7



Преглед пословне структуре
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Производња, 
инфраструктура и 

операциона подршка

Управљање
резервама нафте и 

гаса

Управљање
разрадом лежишта

нафте и гаса

Нафтни сервиси

Технички сервиси

Израда
хидротермалних

бушотина и бунара

Транспорт средстава
рада и смена

Продаја, маркетинг и 
развој нафтних

сервиса

Планирање и 
прерада сировина

Инвестиционо
грађевинско
пословање

Малопродаја

Велепродаја

Логистика 

Спољна трговина

Уља и мазива

Стручне службе

НИС

Блок истраживања 
и производње 

(Upstream)
Блок Сервиси 

(Oilfield services)
Блок Прерада 

(Refining)
Блок Промет 

(Sales & 
Distribution)

Стратегија и крупни
пројекти

Управљање
процесима Научно 
техничког центра

Управљање
енергообезбеђењем

Техничко одржавање
и поправка опреме

Складиштење и 
испорука готових

производа

Инострана 
представништва



Ланац вредности компаније
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Методологија обрачуна унутрашњих индикативних цена 
за обрачун пословног резултата сваког од блокова

Оцн – Цена за Urals RCMB
Кв – Коефицијент квалитета
Кбтв – Конверзија
Тт – Цена транспорта
Кц – Котацијска цена (FOB Med) у USD/t
Ту – Трошкови увоза у USD/t
Вм – Велепродајна маржа
Мм – Малопродајна маржа
USD – Курс долара према динару (USD/RSD)
П – Попуст на цену производа у USD/t
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НИС је вертикално интегрисана нафтна 
компанија у Југоисточној Европи

 Повећан годишњи раст обима 
производње нафте и гаса.

 Раст ефикасности продаје уз 
помоћ ребрендинга и јачања 
бренда на тржишту малопродаје.

 Развој мреже уз нове партнере 
за франшизе упоредо са 
променама инфраструктуре на 
путевима и у насељима.

 Оријентисаност на  повећање 
маржи на допунски асортиман 
(због либерализације од 2011. 
године).

 Фокусираност на квалитет услуге 
купцима.

 Имплементација напредних 
производа који нису горива.

 Могућност раста у суседним 
земљама.

 Повећање удела премијалних 
горива у обиму продаје.

 Побољшање прерађивачке 
марже.

 Оптимизација управљања 
активом.

 Наставак програма добровољног 
одласка из компаније према 
купопродајном уговору.

 Политика дивиденди базирана 
на плановима за CAPEX и 
позицији новчаних токова.

 Одустати од непрофитне 
активе/делатности.

 Даља оптимизација трошкова на 
нивоу БС.

 Примена иновативних и 
економичнијих дизајна БС.

 Побољшање оперативности 
прераде и ефикасност ланца 
снабдевања.

 Формирање најбоље праксе за 
организациону структуру. 

 Оптимизација набавке.

 Модернизација рафинерије 
Панчево додавањем постројења: 
1) MHC/DHT; 2) за електричну 
енергију за хидрокрекинг; 3) за 
регенерацију истрошене 
сумпорне киселине и 4) 
изградња водоничног 
постројења.

 Могућност нових аквизиција.
 Нове БС на ауто-путевима 

опремљене за пружање нових 
услуга.

 Ширење у региону Балкана.

ПРОИЗВОДЊА (UPS) СЕРВИСИ (ОFS) ПРЕРАДА (REF) ПРОМЕТ (PRO) КОМПАНИЈА
• Главна производна област у 

Војводини.
• Даља истраживања 

оријентисана на суседнe земљe
(БиХ и Црна Гора).

• Годишња производња до 1,5 
милиона т.н.е.

• Значајан развој могућности у 
суседним земљама и земљама 
бившег Совјетског савеза.

• Заједничко власништво над 
неколико концесија у Анголи.

• Ови сервиси обухватају: 
геофизичка истраживања, 
опрему за бушење нафте, гаса и 
воде, реконструкцију и замену 
зграда и опреме, изградњу 
гасовода, итд.

• Раст бизниса у предстојећем 
периоду.

• Добра опремљеност за све 
послове у вези са 
истраживањима и 
експлоатацијом.

• Испуњени захтеви ISO
стандарда.

• Релативно добар положај
рафинерија (Панчево и Нови 
Сад).

• Макс. капацитети од 7,3 милиона 
тона (укљ. и Нови Сад, 
капацитет РН Панчево износи 
4.8 м/т).

• Одговарајућа логистичка 
инфраструктура у рафинеријама 
(резервоари, складишта, 
могућности друмског, воденог и 
железничког транспорта).

• Обим од 2,57 милиона тона, 
испоручен на домаће и 
инострана тржишта у 2010. год.

• Производња ТНГ у обе 
рафинерије и фабрици у 
Елемиру.

• Већи CAPEX у MHC/DHT у 
панчевачкој рафинерији 
омогућиће раст производње 
евродизела до 1,5МТ годишње.

• Велепродајне и малопродајне 
активности.

• Број БС - 471*
• Малопродајној мрежи је 

потребна модернизација.
• Водећа позиција у продаји ТНГ.
• Највећи изазов је 

либерализација тржишта
(почевши од 1. 1.2011. године).

• Извозна тржишта су Украјина, 
Хрватска, Црна Гора, Босна и 
Херцеговина, као и земље ЕУ.

• Активности НИС у великој мери 
зависе од кретања курса долара 
(долар инпут, аутпут базиран на 
долару).

• Могући ефекат даљег слабљења 
локалне валуте може да буде 
смањење трошкова базираних 
на РСД и повећање динарске 
марже.

• Опасности: ценовни паритет је 
отежан у атмосфери високих 
цена и повезани ефекти на 
домаће тржиште могу бити 
неповољни.

• Непрофитабилна делатност: 
Фабрика минералне воде Јазак и 
компанија O Zone (поседује 
хотеле и ресторане у Србији и 
Црној Гори) .

• Укупан број запослених  на крају 
2010. год. износи око 10.000.

ОБИМ РАСТ МАРЖЕ ТРОШКОВИ CAPEX

*  Податак је из септембра 2010.
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Детаљи купопродајног уговора

• Уговор о куповини 51% капитала Нафтне Индустрије Србије од стране ГПН-а потписан је у децембру 2008. године.
• Вредност трансакције (за куповину 51% компаније) износила је 400 милиона ЕУР.
• ГПН се обавезао да иницира јавну понуду за куповину акција од мањинских акционара у року од 24 месеца од датума закључења трансфера.

Понуђена цена по акцији не сме бити нижа од цене по акцији по којој је ГПН стекао власништво над 51% НИС-а. Понуда за преузимање
објављена је 31.01.2011., а затворена 16.3.2011. године. Мањински акционари депоновали су укупно 8.405.087 акција, односно 5,15% од
укупног броја издатих акција по цени од 506,48 РСД по акцији што представља динарску противвредност од 4,80996 ЕУР на дан 13.01.2011.

• ГПН има обавезу да до краја 2012. године обезбеди НИС-у износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за посебну намену у циљу спровођења
програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса. Kамата ће доспевати квартално и износиће дванаестомесечни ЕУР ЛИБОР
+ 2%. Зајам ће имати рок отплате 14 година од дана прве исплате, а период почетка ће бити 31. децембар 2012. године или по окончању
стварног извршења обавеза ГПН-а (који год од ова два датума наступи касније). Неће бити колатералног јемства.

• Програм реконструкције и модернизације технолошког комплекса обухватиће постројење за хидрокрекинг (MHC/DHT), као и питања заштите
природне средине, а по његовој реализацији квалитет нафтних деривата биће у складу са стандардима Еуро-5.

• Потписивањем купопродајног уговора ГПН је прихватио и социјалне обавезе НИС-а и постараће се за спровођење тих НИС-ових обавеза:
• Плате запослених у НИС-у усаглашава са кретањем Индекса потрошачких цена (CPI), објављеним у Службеном гласнику Републике

Србије.
• Неће бити отпуштања запослених до краја 2012. године услед организационих и технолошких измена
• Да понуди програм добровољног одласка, који подразумева плаћање износа од 750 ЕУР по години проведеној у НИС-у или другој

компанији плус једнократни износ у висини од четири просечне зараде у НИС-у (за претходне месеце). После 2012. године, трошкови
смањења радне снаге не смеју бити мањи од 90% износа, предвиђеног купопродајним уговором.

• Купопродајни уговор такође предвиђа да све док Република Србија поседује бар 10% капитала, кључне одлуке као што су: повећање/смањење
капитала, измене статута, продаја/куповина активе, промена седишта, ликвидација компаније итд., не могу бити усвојени без сагласности
Владе Републике Србије.

• Такође је дефинисано да до 2020. године ГПН има обавезу да учини све комерцијално разумне покушаје и употреби своју моћ као акционар
да:

• Обезбеди континуитет производње у складу са годишњим или стратешким (3-5 година) плановима;
• Обезбеди да НИС не прекине са радом у рафинеријама;
• Обим прераде сирове нафте мора да задовољи домаће тржиште за готовим производима;
• Тржишни удео НИС-а у трговини дериватима на домаћем тржишту неће бити мањи од оног у 2008. години;
• Удео НИС-а у малопродаји неће бити мањи од оних у 2008. години

• Гарантована откупна цена мањинских акција не сме бити мања од 4,80 ЕУР
• Обавеза купца је и да у периоду од четири године од Дана Закључења трансфера обезбеди расподелу

дивиденди за сваку фискалну годину у износу који није мањи од 15% респективног нето профита по години.



Акције и акционари

Подаци о акцијама
Укупан број акција: 163.060.400
Номинална вредност: 500,00 РСД
CFI код: ESVUFR
ISIN број: RSNISHE79420

Структура капитала на дан 31.03.2011.
Гаспром њефт 56,15%
Република Србија 29,88%
Мањински акционари 13,97%

Структура капитала на дан 31.03.2011.

Мањински акционари

Република Србија

Гаспром њефт

Трговање акцијама на Београдској берзи
30.08.2010. – 31.03.2011.

Последња цена 490 РСД
Највиша цена 550 РСД
Најнижа цена 442 РСД
Укупан промет 4.274.909.473,00 РСД
Укупан обим 8.819.143 акција
Укупан број трансакција 1.594.311
Тржишна капитализација на дан 31.03.2011. 79.899.596.000
Добитак по акцији на дан 31.03.2011. 60,29 РСД
P/E 8,13
Књиговодствeна вредност на дан 31.03.2011. 348,64 РСД
P/BV 1,41
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Биланс стања
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Биланс стања 31.12.2010. 31.12.2009. 31.12.2008.
Стална имовина 108,3 95,7 112,8
Нематеријална улагања 4,8 4,8 5,5
Некретнине, постројења и опрема 98,0 84,1 96,2
Инвестиционе некретнине 1,4 0,5 0,7
Дугорочни финансијски пласмани 4,1 6,3 10,4
Обртна имовина 68,8 48,4 47,8
Залихе 34,0 23,1 24,5
Стална средства намењена продаји 0,0 0,1 0,0
Потраживања 13,0 11,4 14,4
Потраживања за више плаћени порез на добитак 0,0 0,0 0,5
Краткорочни финансијски пласмани 2,5 0,9 2,6
Порез на додату вредност и АВР 3,9 4,2 1,8
Готовински еквиваленти и готовина 10,6 8,7 4,0
Одложена пореска средства 4,8 0,0 0,0
Укупна пословна имовина 177,1 144,1 160,6
Укупна актива 177,1 144,1 106,6
Ванбилансна актива 88,8 151,2 106,5

Капитал 47,0 32,3 70,0
Основни и остали капитал 87,1 87,1 87,1
Резерве 0,9 0,9 0,9
Ревалоризационе резерве 0,0 0,0 0,1
Нереализовани добици по основу ХоВ 0,0 0,1 0,1
Нереализовани губици по основу ХоВ 0,0 0,0 0,0
Нераспоређени добитак (губитак) (41,0) (55,8) (18,2)
Дугорочна резервисања и обавезе 67,4 56,7 20,2
Дугорочна резервисања 18,5 16,1 7,9
Дугорочни кредити 26,6 34,7 12,2
Остале дугорочне обавезе 22,3 5,9 0,1
Краткорочне обавезе 61,2 53,2 66,6
Краткорочне финансијске обавезе 21,8 18,6 47,4
Обавезе из пословања 24,9 23,4 11,7
Остале краткорочне обавезе 6,4 3,9 4,0
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и ПВР 7,5 7,3 3,3
Обавезе по основу пореза на добитак 0,6 0,0 0,2
Одложене пореске обавезе 1,5 1,9 3,8
Укупна пасива 177,1 144,1 160,6
Ванбилансна пасива 88,8 151,2 106,5

Подаци су из појединачних финансијских извештаја НИС-а.

(у млрд. РСД)



Биланс успеха
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Биланс успеха 2010. 2009. 2009. пре корекција стања 
на дан 02.02.2009. 2008.

Пословни приходи са акцизом 227,1 168,4 168,4 169,2 
Акциза* 57,5 50,1 50,1 37,2
Пословни приходи без акцизе 169,6 118,3 118,3 132,0 
Приходи од продаје 161,2 118,4 118,4 168,5 
Приходи од активирања учинака и робе 2,9 0,7 0,7 0,7 
Смањење вредности залиха учинака 5,4 (1,2) (1,2) (0,2)
Остали пословни приходи 0,1 0,4 0,4 0,2
Пословни расходи (143,4) (120,4) (115,1) (164,2)
Набавна вредност продате робе (5,4) (6,0) (6,0) (39,4)
Трошкови материјала (95,3) (68,6) (68,6) (93,2)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (21,3) (19,8) (19,8) (14,1)
Трошкови амортизације и резервисања (8,4) (14,0) (7,4) (6,9)
Остали пословни расходи (13,0) (12,0) (13,2) (10,6)
Пословни добитак (губитак) 26,2 (2,1) 3,2 5,0 
Финансијски приходи 6,3 11,1 11,1 8,5 
Финансијски расходи (19,1) (15,9) (15,9) (18,9)
Остали приходи 5,2 5,9 3,3 8,5 
Остали расходи (6,6) (38,5) (6,4) (11,0)
Добитак (губитак) пре опорезивања 12,0 (39,5) (4,7) (7,9)
Порез на добитак 4,5 1,9 0,3 (0,1)
Порески расход периода (0,8) - - (0,1)
Одложени порески приходи (расходи) периода 5,3 1,9 0,3 -
Нето добитак (губитак) 16,5 (37,6) (4,4) (8,0)
Укључујући обезвређења имовине (на основу извештаја независног проценитеља) - - (14,5) -
Укључујући корекције стања на дан 02.02.2009. - - (18,7) -
Нето губитак укључујући обезвређења имовине (на основу извештаја независног 
проценитеља) и корекције стања на дан 02.02.2009. - - (37,6) -

Извештај о токовима 2010. 2009. 2008.
Нето прилив/одлив готовине из пословних активности (OCF) 17,8 17,6 (11,8)
Нето прилив/одлив готовине из инвестиционих активности (17,9) (9,5) (10,4)
Нето прилив/одлив готовине из активности  финансирања 1,9 (3,5) 25,2
Укупан нето новчани ток 1,9 4,6 3,0

Подаци су из појединачних финансијских извештаја НИС-а.

(у млрд. РСД)

(у млрд. РСД)



Стратегија и развој



Стратешки циљеви компаније

Трансформација из националне компаније у регионалног играча

Постати вертикално интегрисана 
компанија са најбржим развојем на 
Балкану у области производње нафте 
и гаса и производње и продаје 
нафтних деривата.

У средњерочној перспективи до 
2013. 

У дугорочној перспективи до 
2020.

Компанија, која је у стању да достојно 
конкурише јужноевропском тржишту. 
Постати регионални играч са 
најбржим растом на Балкану према 
обиму производње, прераде и 
малопродаје.

Играч који расте на Балканском тржишту
• са растућим обимом и ниском ценом 

коштања производње у РС и у 
иностранству;

• прерада са повећањем удела белих 
деривата и смањењем операционих 
трошкова;

• водећа продајна мрежа у Републици 
Србији;

• продаја производа кроз премијалне
канале на тржиштима Балкана и Европе.

Лидер на Балкану по ефикасности
• Пораст производње и залиха 

угљоводоника (захваљујући ГИР) у 
Србији, Црној Гори, Босни и 
Херцеговини, Румунији и другим 
земљама;

• Производња моторних горива по 
стандардима ЕУ;

• Лидер на малопродајном тржишту РС и 
обезбеђење стабилног раста продаје 
директним купцима у РС и на Балкану.

Реализација програма трансформације 
и модернизације, која ће омогућити 
профитабилан и стабилан положај у 
средњерочној перспективи.

Текући положај
2010.

Вертикално интегрисана компанија, 
која располаже:
• локализованим регионом производње  

нафте и гаса;
• прерадом на територији РС;
• пласманом производа на домаћем 

тржишту и
• Сопственом продајном мрежом у РС без 

јединственог бренда.

Циљ: 

формирање базе за квалитетно 
повећање обима, обезбедити 
вертикалну интеграцију компаније.

Циљ: 

реализација великих пројеката, који ће 
обезбедити дугорочан развој и раст 
бизниса регионалних размера.

Циљ:

нове размере бизниса, повећана 
међународна активност.
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5 мил.т.н.е годишње производње у
РС и иностранству годишње

• Производња на новим налазиштима у
2020.г. најмање 20% укупне
производње; реализација пројеката у
иностранству у 1-2 региона са нивоом
производње од најмање 30% од
производње у Србији (макс. 2 мил.т.)

• Производња гаса у Србији – 926
мил.м3, од иностраних пројеката- 1 211
мил. м3/год

• 1,1 мил.т – малопродаја на БС у РС.

• 2,4 мил.т – велепродаја (укључујући
авио гориво, гориво за бродске моторе,
мазива и др.)

• 1,5 мил.т –извоз кроз профитабилне
канале

5 млн.т продаје нафтних деривата кроз
премијалне канале **** у РС и у 
иностранству годишње

5 мил.т прерађених сировина 
годишње

1,5 мил.т.н.е.

202020132011

1,9 мил.т.н.е.

5,0 мил.т.н.е.*

Истраживање и производња

202020132011

5,0 мил.т

Прерада

202020132011

5,0 мил.т***

Промет

2,5 мил.т

3,6 мил.т

2,4 мил.т

4,0 мил.т**

* Укључујући реализацију амбициозног програма регионалног развоја Блока Истраживања и Производње 
** Обим сировина. Конкретни задаци и обими прераде утврђиваће се у процесу годишњег планирања полазећи од оптимизационог модела планирања производње на бази ASPEN 
PIMS.
*** Обухвата увоз и промет производа, на пример ТНГ.
**** Под премијалним каналима подразумева се продаја крајњим купцима  (укључујући  велепродају мањим купцима, малопродаја, домаћи извоз, производни правци)

Циљ  2020 Циљ 2020 Циљ 2020

• Максимална искоришћеност
пројектованог капацитета
Рафинерије нафте Панчево (4,7
мил. т.)

• Разматрање опција даљег развоја
Рафинерије Нови Сад
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Циљеви и задаци од 2011 до 2013 усмерени су 
на дугорочне стратешке циљеве развоја

Стратешки циљеви до 2020 Задаци у периоду од 2011 до 2013
Општи • Реализација пројеката у иностранству у 1-2 

региона са нивоом производње од најмање 30% 
од производње у Србији ( до 2 мил.т.).

• Увећање економског показатеља  EBITDA.
• Смањење губитака и повећање економске ефективности.
• Смањење броја сталних радника.
• Еколошки програм.

Нафта • Производња у Србији до 1,3 мил.тона.
• Производња у иностраним пројектима у 

максималној варијанти до 1,8 мил.тона /год 
(најмање 30% од укупне производње).

• Очување базне производње путем GTM и нових технологија истраживања 
и производње.

• Реализација пројеката истраживања и производње у Балканском региону и 
у Африци.

• Увећање ресурсне базе уз помоћ реализације програма GRR.
• Реализација стратегије  ”low cost”.

Гас • Производња у Србији - до 1.000 мил.м3, 
укљ.производњу неконвенционалног гаса – до  
250 мил.м3/год  (најмање 20% од укупне 
производње).

• Производња у иностраним пројектима  - до 1.200 
мил.м3/ год у максималној варијанти (најмање 
30% од укупне производње).

• Очување базне производње путем GTM и нових технологија истраживања 
и производње.

• Реализација пројеката истраживања и разраде неконвенционалних 
ресурса.

• Реализација пројеката истраживања и производње у Балканском региону. 
• Увећање ресурсне базе путем реализације програма GRR.

ТНГ • Обезбеђивање улаза гаса на ТНГ-Елемир 
најмање 400 мил.м3/год.

• Производња ТНГ најмање 30,000 тона/год.

• Реализација пројеката повећања производње гаса и изградња неопходне 
инфраструктуре транспорта гаса на ТНГ-Елемир.

Алтернативни 
извори енергије

• Обезбеђивање до 5% сопствених енергетских 
потреба из обновљивих извора енергије.

• Смањење сопствене потрошње нафте и гаса. 

• Реализација пилот-пројеката у области геотермалне, соларне и снаге 
ветра. Прелазак од продаје термалне воде на производњу 
електроенергије.

OFS • Повећање ефикасности и капитализације.
• Смањење тарифа за пружање услуга.
• Раст удела трећих лица и реализације пројеката

са високим потенцијалом марже.
• Максимална упосленост производних капацитета

(са максималним пословним приходом).
• Стратешка партнерства.

• Максимална упосленост капацитета.
• Високи производни и  технолошки стандарди и квалитет услуга.
• Јачање позиција на домаћем и страним тржиштима.
• Имплементација стратегије капитализације и самофинансирања.
• Стратешко партнерство са мултинационалним нафтносервисним 

компанијама.
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Истраживање и производња (UPS) –
приоритети развоја

20

 Раст нивоа производње и увећање ресурсне
базе.

 Лидер у региону у области смањења трошкова
производње угљоводоника.

 Висок ниво продуктивности рада.

 Савремене технологије и методе за
производњу нафте и гаса.

 Акценат на основним видовима делатности
(производња нафте и гаса).

 Ширење делатности у концесијама (удео
производње из концесија најмање 30% укупне
производње).

Повећање инвестиционе ефективности
(смањење LC, оптимизација GTM, примена
нових технологија и др.)

Прираст ресурсне базе у Србији и у 
иностранству

• Највеће међународне компаније 
компензују пад производње у 
традиционалним регионима делатности 
уз помоћ земаља ЗНД и Блиског Истока.

• Смањење ресурсне базе и сложенији 
геолошки услови наслага угљоводоника, 
раст неконвенционалних залиха.

• Повећање Lifting costs и других трошкова 
истраживања и производње.

• Аутсорсинг непрофилних делатности.

ТРЖИШНИ ТРЕНДОВИ* ПРИОРИТЕТИ НИС-а

Извор информација: CERA 2010, BP World Energy Outlook 2010, Стратегија развоја
Истраживања и Производње ГПН
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Истраживање и производња (UPS) –
повећање обима производње

* Без Challenge за производњу допунских обима

Циљни профил производње НИС у 2011-20 г. *• Смањење 
производње на 
постојећим 
налазиштима 
делимично се 
компензује применом 
савремене 
технологије 
производње.

• Повећање 
производње уз помоћ 
активне разраде 
нових налазишта и 
пројеката у 
иностранству.

• Повећање 
производње 
природног гаса уз 
помоћ истраживања и 
разраде 
неконвенционалних 
ресурса.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДЊЕ ГАСА*, млн. м3

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДЊЕ НАФТЕ *, млн. тона
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Сервиси (OFS) – приоритети развоја

• Повећање ефикасности сервиса.

• Раст упослености нафтних сервиса.

• Раст пословног прихода од трећих
лица.

• Покривање унутрашњих производних
потреба НИС-а у области нафтних
сервиса.

• Излазак на међународно тржиште у 
циљу максимизације искоришћености
производних капацитета и реализције
пројеката са високим потенцијалом
марже.

• Издвајање блока Сервиси и 
формирање специјализоване 
компаније за нафтне сервисе (spin-off)

11
22

33

• Специјализација компанија за одређене 
типове сервиса и формирање 
специјализованих компанија за нафтне 
сервисе.

• Раст конкуренције у региону (велики 
број вертикално интегрисаних 
компанија у суседним земљама).

• Смањење вредности сервиса.

• Побољшање квалитета сервиса.

ТРЖИШНИ ТРЕНДОВИ* ПРИОРИТЕТИ НИС-а

Извор информација: CERA 2010
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Сервиси (OFS) - показатељи
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1. Србија 1. Азија
• Приоритетност извршења производног програма  НИС/ГПН.
• Обимно тржиште услуга нафтних сервиса у различитим 

регионима  РС.

• Присуство дуже од 10 година у Републици Туркменистан, 
постојање производне базе и капацитета.

2. Источна Европа
Румунија, Мађарска, Хрватска, Босна и Херцеговина...
• Осиромашена ресурсна база и не постојање потенцијала за развој и раст у сектору нафте и гаса, као последица, смањење

потребе за услугама нафтних сервиса.
• Већина компанија за производњу нафте у нафтном и гасном сектору Источне Европе имају сопствене нафтне сервисе.
• Јаке позиције развијених на данашњи дан независних компанија за нафтне сервисе (CROSCO, PETROMSERVICE), као и 

дугорочно присуство у региону међународних компанија за нафтне сервисе (Schlumberger, Halliborton, Baker Hughes и т.д.).
3. Блиски Исток 3. Северна Африка 3. Западна Африка
Ирак, Иран
• Највеће залихе у региону.
• Ограничена конкуренција.
• Јако изражена специфичност у вези са 

културном особеношћу региона.
• Политичко-економска нестабилност 

региона.

Либија
• Највеће залихе у региону.
• Влада тражи иностране партнере за 

разраду нових залиха нафте и
повећање показатеља вађења нафте 
на осиромашеним разрађиваним 
налазиштима.

• Политичко-економска нестабилност 
региона.

Алжир
• Један од највећих извозника гаса на 

свету.
• Већина територије Алжира није 

истражена, иако има добре 
перспективе за  нафту и гас.

• Готово комплетан државни монопол у 
области  нафтних сервиса.

Ангола
• Учешће НИС-а у разради морских 

блокова.
• Дуга историја економских односа са 

Србијом.
• Могућности експлоатације на копну.
• Политичко-економска нестабилност 

региона.

Сервиси (OFS) – региони развоја
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Прерада (REF) – приоритети развоја

 Реализација програма
реконструкције и модернизације.

 Смањење губитака и сопствене
потрошње.

 Увећање марже прераде.

 Побољшање квалитета производа
(Евро-5, излаз белих деривата, ниво
прераде) .

 Оперативна побољшања.

11

22

33

• Вишак прерађивачких капацитета у 
региону.

• Смањење маржи прераде.

• Велика конкурентност на тржишту 
нафтних деривата.

• Сталне промене законодавства и 
приближавање законодавству и 
техничким правилницима у ЕУ.

• Обавезни минимални удео био-горива 
у ЕУ.

• Либерализација тржишта у РС.

ТРЖИШНИ ТРЕНДОВИ* ПРИОРИТЕТИ НИС-а

* Извор информација: WoodMac, 2010. година

44

55
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Динамика и структура планиране производње 
нафтних деривата

16% 11% 8%
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Промет (PRO) – приоритети развоја

 Развој мреже БС.

 Обезбеђивање стабилног удела на 
тржишту за основне типове горива.

 Развој премијум продаје.

 Развој производних праваца .

 Економска ефикасност уз очување и 
развој конкурентских предности.

 Развој и јачање бренда(ова).

• Очување високе привлачности 
премијум канала продаје и висока 
конкуренција.

• Либерализација тржишта (слободан 
увоз бензина).

• Вишак понуде уз очување вишкова 
капацитета.

• Брендиране БС настављају да буду 
гаранција квалитета горива.

• Са развојем тржишта очекује се да ће 
конкуренција међу играчима бити 
заснована на различитом 
позиционирању брендова компаније.

• Измене конкурентског окружења:
• Поларизација формата и даља 

потреба за диференцијацијом 
понуде;

• Увећање прихода од  допунског 
асортимана и услуга;

• Појава нових играча у балканском 
региону.

ТРЖИШНИ ТРЕНДОВИ* ПРИОРИТЕТИ  НИС

Извор информација: WoodMac 2010, McKinsey reports 2010
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Извоз

Трансформација промета

• Формирање стратешког плана.

▪ Увођење формирања цена на 
микротржиште.

▪ Повећање профита од 
реализације допунског 
асортимана.

▪ Увођење програма 
оптимизације брендова.

Малопродаја

▪ Увођење система 
анализа тржишта и 
клијената.

▪ Увођење метода 
активне продаје.

▪ Повећање 
ефикасности 
управљања 
профитом.

Велепродаја 

▪ Повећање ефикасности 
мреже складишта.

• Дефинисање и увођење 
новог модела 
аутотранспорта.

• Аутоматизација објеката 
логистике.

Логистика 

Повећање
ефикасности
планирања извоза.

Оптимизација кадровских трошкова.11

Покретач  раста

AA

Јак бренд

BB

Економска 
ефективност

CC

• Једна од највећих вертикално 
интегрисаних компанија у региону по 
обиму малопродаје.

• Лидер на тржишту у регионима, у 
којима НИС има логистичке  
предности .

• Улазак  у нове регионе, који  имају 
велики потенцијал.

• Водећи бренд БС у Србији са великом 
препознатљивошћу и лојалношћу 
кључних сегмената.

• Гаранција високог нивоа квалитета 
горива и сервиса.

• Диференцирана понуда конкуренције за 
кључне сегменте клијената.

• Највећа оперативна ефективност од 
свих вертикално интегрисаних 
компанија.

• Лидер по расту профита од продаје 
допунског асортимана и услуга.

1
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3

4

5

6
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10

8

Развој производних праваца.12

13
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Тржиште моторних горива
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Финансијски показатељи

Очекивања
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(млрд. РСД)

РАСПОДЕЛА CAPEX –а ПО ПРОФИЛНИМ 
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47 26 16

• Предвиђа се нагли раст пословних прихода у 2013. 
години који је последица улагања у хидрокрекинг у 
Рафинерији Панчево, као део програма 
модернизације. Овим ће се одржати конкурентност 
НИС-а и омогућити да се квалитет произведеног 
горива доведе на ниво европских стандарда као и 
повећање обима производње.

• Такође повећању прихода ће допринети и повећање 
извоза у Бугарску и Румунију и то углавном 
евродизела.

• У процесу модернизације улагања ће се реализовати у 
следеће објекте:

• MHC/DHT,
• постројења за електричну енергију за 

хидрокрекинг и рафинерију,
• постројења за регенерацију истрошене сумпорне 

киселине и
• изградњу водоничног постројења.
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Финансијски показатељи

Очекивања
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Закључци



Узлазни тренд 
производње2

Интеграција1

Завршетак MHC/DHT3

Смањење губитака5

Модернизација4

Инострана тржишта6

Интегрисаност у структуру ГПН, коришћење ресурса матице у развоју бизнис иницијатива.

Оптимизација орг. 
структуре

Оптимизација 
трошкова

Алтернативни извори 
енергије

Нови производи

Светли производи

Нове технологије

Појачање сервиса

Повећање аквизиција

Постојање новог тренда у домену производње нафте (до момента преузимања константан пад у 
производњи, док се по преузимању компаније од стране ГПН тренд преокренуо).

Завршетак MHC/DHT до краја 2012. године што ће омогућити већу конкурентност на домаћем и страном 
тржишту и обезбедити да НИС учврсти своју тржишну позицију квалитетом својих производа.

Амбициозан, али реалистичан план модернизације малопродајне мреже (велики број бензинских станица 
на добрим локацијама које ће бити у складу са највишим светским стандардима).

Активан рад на смањењу губитака у производњи и преради што ће довести до повећања ефективности 
унутар компаније.

Реалне шансе за освајање суседних иностраних тржишта.

Интензивирање активности сервиса како за потребе НИС-а тако и за потребе трећих лица.

Интензивирање активности аквизиција нових кокнцесионих пројеката у земљама у окружењу.

Оптимизована организациона структура НИС-а у односу на затечену, што ће омогућити подизање 
ефикасности компаније на виши ниво.

Оптимизација свих трошкова унутар компаније, подуговарање оних активности које нису профилне за 
компанију.

Увођење нових производа и услуга који нису до сада постојале у оквиру НИС, а уз логистичку помоћ ГПН.

Истраживање у домену алтернативних извора енергије.

Повећање удела светлих производа у структури прераде.

Увођење нових и модерних технологија у експлоатацију нафте и гаса.

7

8

9

10

11

12

13

14

Предности и шансе
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Опис

Довођење у нормалу 
кредитних показатеља

2

Обавезе страна по 
купопродајном 

уговору
1

Ефекат на НИС*Ограничења

Остала ограничења3

Ризици

Не достизање 
пројектних циљева

2

Не достизање 
тржишних циљева

1

Погоршање законске 
средине, остали 

ризици
3

• Кашњење пројекта MHC/DHT од 1 године би коштало 
компанију, у смислу OCF, више од РСД 5 млрд.

• Смањење обима производње за  20% од нових 
налазишта смањиће  EBITDA за 10 % у 2014. године.

• Висок ризик могућих финансијских 
губитака у вези са судским ризицима 
(очекивано ~ 50 млн. €).

• Ризик неиспуњења задатог темпа 
укњижења непокретности.

• Повећање пореза на производњу може да смањи 
рентабилност производње до нивоа Руске Федерације.

• Тренутно стање указује да је свега 26% имовине 
компаније укњижено.

• Инвестиционе обавезе.
• Социјалне обавезе.
• Обавезе у вези са очувањем обима бизниса.

• Враћање зајма у висини од  500 мил.евра од ГПН за 
пројекат MHC/DHT и еколошке пројекте  (грејс период 
од 3 године и отплата дуга до 2023.године).

• Не постојање могућности продаје/рационализације 
активе до почетка 2013. године.

• Одржавање нивоа задужења до нивоа 3x
вишег од EBITDA са отплатама до 100 мил. 
УСД/год.

• Не постојање могућности паралелне реализације 
пројеката са роковима реализације преко 1-2  година са 
пројектом МНС-DHT.

• Државна регулатива (квалитет, 
антимонополски закони).

• Значајан утицај на пословни резултат и конкуренцију.

• Висок ризик не достизања обимних циљева 
у малопродаји и извозу као последица 
либерализације тржишта РС и високе 
конкуренције на тржиштима Балкана.

• Уз укупну упосленост рафинерија на нивоу испод 3 мил.т 
(без извоза мот.горива) очекивана EBITDA опада.

• Уз очување удела на малопродајном тржишту Србије на 
текућем нивоу снижење EBITDA.

• Средњи ризик кашњења пројекта MHC – DHT.
• Ризик кашњења у вези са имовинским 

питањима.
• Висок ризик не достизања циљева GRR.

Кључни ризици и ограничења
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• У току 3 године реализације стратегије омогућиће да НИС преброди заостајање за конкуренцијом 
по кључним показатељима ефективности и да повећа  EBITDA компаније.

• Највећи допринос повећању рентабилности даће развој  производње и промета. При томе, 
стабилан развој како производње, тако и промета предвиђа и активан развој на спољашњем 
тржишту.  

• Реализација стратегије предвиђа инвестиције у кључне правце бизниса у висини од 90 млрд. РСД
(2011-2013).

Основни закључци
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Симболи:

▪ N/A није доступно

▪ N/M није мерљиво

Остало:
▪ USD/b – УСД долар по барелу
▪ MB/d – милиона барела дневно
▪ GDP – Бруто домаћи производ
▪ BBl (b) - барел
▪ Bbl/d – барела дневно
▪ MC – капитализација тржишта
▪ Platts – посредник у информацијама из области 

енергетике и металургије
▪ RNP – рафинерија нафте Панчево
▪ РНС – рафинерија нафте Нови Сад

Економске организације

▪ OPEC - Организација земаља извозница нафте — Чланови: Алжир (1969), Ангола (2007), Еквадор (поново придружен 2007), Исламска Република Иран (1960), Ирак
(1960), Кувајт (1960), Социјалистичка Народна Либијска Арапска Џамахирија (1962), Нигерија (1971), Катар (1961), Саудијска Арабија (1960), Уједињени Арапски
Емирати (1967), Венецуела (1960).

▪ EIU - The Economist Intelligence Unit (Обавештајна јединица Економист групе)
▪ OECD - Организација за економску сарадњу и развој — Чланови: Аустралија, Аустрија, Белгија, Канада, Чешка Република, Данска, Финска, Француска, Немачка,

Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Јапан, Кореја, Луксембург, Мексико, Холандија, Нови Зеланд, Норвешка, Пољска, Португалија, Словачка, Шпанија, Шведска,
Швајцарска, Турска, Велика Британија и САД.

▪ CERA - Cambridge Energy Research Associates, Сарадници Кембриџ универзитета за истраживање енергије

▪ UPS – Истраживање и производња
▪ OFS – Сервиси
▪ REF - Прерада
▪ PRO – Промет и дистрибуција
▪ STS - Дирекција управе НИС-а
▪ SPA – Купопродајни уговор између GPN и 

Републике Србије
▪ MHC/DHT – инсталација за хидрокрекинг у 

Панчеву
▪ РС - Република Србија

▪ GRR – геолошко истражни радови
▪ GTM – геолошко технички радови
▪ FSU – бивши Совјетски савез
▪ GFO – општи преглед финансија
▪ т.н.е. – тона нафте еквивалент
▪ EV – Вредност инвестираног капитала 

(сопствени капитал + каматоносне обавезе
▪ ГИР – Геолошко истражне радње 
▪ ТНГ – Течни нафтни гас

Нафтне компаније

▪ ГПН – Gazprom Neft (Гаспром њефт), нафтна компанија са седиштем 
у Русији

▪ EKO – Hellenic Petroleum, нафтна компанија са седиштем у Грчкој

▪ OMV – Нафтна компанија са седиштем у Аустрији

▪ INA –Нафтна компанија са седиштем у Хрватској

▪ MOL – Нафтна компанија са седиштем у Мађарској

▪ Lukoil – Нафтна компанија са седиштем у Русији

▪ EUR (ЕУР) – Валута европске уније▪ RSD (РСД) – Српски динар

▪ USD (УСД) – USD долар

Валуте:

Финансије: 
▪ OCF – Operating cash flow (оперативни новчани ток)
▪ FCF – Free cash flow (слободни новчани ток)

▪ Gearing – Ниво задужености предузећа (укључујући и 
међукомпанијске позајмице)

▪ IC – Interest coverage (показатељ могућности покривања доспелих 
камата)

Скраћенице
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▪ BP – British petroleum, нафтна компанија са 

седиштем у Енглеској

▪ Мил. – милиона

▪ Млрд. - милијарди 



Прилози
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2

12

7

6

5

10

31
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25

24

74

15

32

-13

105

30

13.809

11.358

5.692

27.470

3.536

34.090

3.698

16.304

5.519

3.708

4.482

Извор: Годишњи финансијски извештај компанија, Dow Jones, Data book компанија
* Према стању од 31.12.2009. пре корекције

Просечан показатељ  

Број запослених у 2009 EBITDA 
маржа %

EBITDA /FTE* 
(EUR 000) ROACE

Ø 11.515 Ø 10 Ø 38 Ø 2

2010

2009*

Упоредна анализа основних показатеља

Према подацима за 2009. годину
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66

70

78

80

64

79

74

75

74

75

29

66

2,6

2,8

14,5

5,2

6,3

2,2

10,7

6

5

4,1

11,4

14,8

4,8

4,8

17,7

8

9,8

2,4

12,2

6

6,7

5

18,1

14,8

54

58

82

65

64

92

87

100

75

81

63

100

Извор: Годишњи финансијски извештај компанија, Dow Jones, Data book компанија
* RNP 

Просечни показатељ

Производња белих 
деривата, % 

Капацитет*
Мил. т/год

Прерада у 2009, 
мил. т Искоришћеност*, %

Ø 9 Ø 7 Ø 79 Ø 70

Бугарска

Румунија

2010

2009*
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Упоредна анализа основних показатеља

Према подацима за 2009. годину



Ефекат трансферне цене сирове нафте на 
EBITDA прераде и промета (млрд. USD) 1/3

2013 EBITDA – PRO 2020 EBITDA - PRO
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ТРАНСПОРТА СИРОВЕ НАФТЕ
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ТРАНСПОРТА СИРОВЕ НАФТЕ

Ф
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Е Ц
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Е 
ЕВ

РО
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И
ЗЕЛ

А

10 15 20 23 30

0 -51,77% -51,77% -51,77% -51,77% -51,77% 0 -32,46% -32,46% -32,46% -32,46% -32,46%

-5 -44,51% -44,51% -44,51% -44,51% -44,51% -5 -27,91% -27,91% -27,91% -27,91% -27,91%

-10 -37,25% -37,25% -37,25% -37,25% -37,25% -10 -23,36% -23,36% -23,36% -23,36% -23,36%

-15 -29,98% -29,98% -29,98% -29,98% -29,98% -15 -18,80% -18,80% -18,80% -18,80% -18,80%

-20 -22,72% -22,72% -22,72% -22,72% -22,72% -20 -14,25% -14,25% -14,25% -14,25% -14,25%

2013 EBITDA - REF 2020 EBITDA – REF
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ТРАНСПОРТА СИРОВЕ НАФТЕ
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ТРАНСПОРТА СИРОВЕ НАФТЕ

Ф
А
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А
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РО
Д
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ЗЕЛ

А
10 15 20 23 30

0 37,39% 45,67% 53,95% 58,92% 70,51% 0 39,99% 47,73% 55,47% 60,11% 70,95%

-5 29,13% 37,41% 45,69% 50,65% 62,24% -5 31,56% 39,30% 47,04% 51,68% 62,52%

-10 20,86% 29,14% 37,42% 42,39% 53,98% -10 23,13% 30,87% 38,61% 43,25% 54,08%

-15 12,60% 20,88% 29,16% 34,12% 45,72% -15 14,70% 22,44% 30,17% 34,82% 45,65%

-20 4,33% 12,61% 20,89% 25,86% 37,45% -20 6,26% 14,00% 21,74% 26,39% 37,22%
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Ефекат трансферне цене сирове нафте на 
EBITDA прераде и промета (млрд. USD) 2/3

2013 EBITDA - PRO 2020 EBITDA - PRO
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ТРАНСПОРТА СИРОВЕ НАФТЕ
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ТРАНСПОРТА СИРОВЕ НАФТЕ

Ф
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КТО
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А
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А

 
ТРА

Н
С

Ф
ЕРН

Е Ц
ЕН

Е EB
M

B

10 15 20 23 30

0 -29,97% -29,97% -29,97% -29,97% -29,97% 0 -18,77% -18,77% -18,77% -18,77% -18,77%

-5 -26,24% -26,24% -26,24% -26,24% -26,24% -5 -16,42% -16,42% -16,42% -16,42% -16,42%

-10 -22,51% -22,51% -22,51% -22,51% -22,51% -10 -14,08% -14,08% -14,08% -14,08% -14,08%

-15 -18,78% -18,78% -18,78% -18,78% -18,78% -15 -11,73% -11,73% -11,73% -11,73% -11,73%

-20 -15,05% -15,05% -15,05% -15,05% -15,05% -20 -9,38% -9,38% -9,38% -9,38% -9,38%

2013 EBITDA - REF 2020 EBITDA - REF
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ТРАНСПОРТА СИРОВЕ НАФТЕ
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ТРАНСПОРТА СИРОВЕ НАФТЕ

Ф
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КТО
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А

 
ТРА
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B

10 15 20 23 30

0 12,47% 20,76% 29,05% 34,02% 45,63% 0 14,63% 22,38% 30,13% 34,78% 45,63%

-5 8,22% 16,51% 24,08% 29,77% 41,38% -5 10,28% 18,03% 25,78% 30,43% 41,28%

-10 3,96% 12,25% 20,54% 25,52% 37,12% -10 5,93% 13,68% 21,43% 26,08% 36,93%

-15 -0,29% 8,00% 16,29% 21,26% 32,87% -15 1,59% 9,34% 17,09% 21,74% 32,59%

-20 -4,54% 3,75% 12,04% 17,01% 28,62% -20 -2,76% 4,99% 12,74% 17,39% 28,24%
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Ефекат трансферне цене сирове нафте на 
EBITDA прераде и промета (млрд. USD) 3/3

2013 EBITDA -REF 2020 EBITDA – REF
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ЕВПОДИЗЕЛА USD/Т
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ЕВПОДИЗЕЛА USD/Т
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SD

/t

0 -12 -24 -36 -48

0 92,29% 72,45% 52,62% 33,37% 12,95% 0 94,16% 73,92% 53,69% 34,05% 13,21%

-10 83,98% 64,15% 44,31% 25,06% 4,64% -10 85,68% 65,45% 45,21% 25,57% 4,73%

-20 75,67% 55,84% 36,00% 16,75% -3,67% -20 77,21% 56,97% 36,73% 17,09% -3,74%

-30 67,36% 47,53% 27,69% 8,44% -11,98% -30 68,73% 48,49% 28,25% 8,61% -12,22%

-40 58,92% 39,08% 19,25% 0,00% -20,42% -40 60,11% 39,88% 19,64% 0,00% -20,84%

2013 EBITDA – PRO 2020 EBITDA – PRO
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ЕВПОДИЗЕЛА USD/Т
ФАКТОР УМАЊЕЊА ЗА ОБРАЧУН  ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ 

ЕВПОДИЗЕЛА USD/Т
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/t

0 -12 -24 -36 -48

Ф
А

КТО
Р УМ

А
Њ

ЕЊ
А

 
ТРА

Н
С

Ф
ЕРН

Е Ц
ЕН

Е ЕБ
М

Б
95  

U
SD

/t
0 -12 -24 -36 -48

0 -81,00% -64,00% -46,00% -29,00% -11,00% 0 -50,85% -39,92% -28,99% -18,39% -7,13%

-10 -74,00% -56,00% -39,00% -22,00% -4,00% -10 -46,27% -35,34% -24,41% -13,81% -2,56%

-20 -66,00% -49,00% -32,00% -15,00% 3,00% -20 -41,70% -30,77% -19,84% -9,23% 2,02%

-30 -59,00% -42,00% -24,00% -7,00% 11,00% -30 -37.12% -26,19% -15,26% -4,65% 6,60%

-40 -52,00% -34,00% -17,00% 0,00% 18,00% -40 -32,46% -21,54% -10,61% 0,00% 11,25%
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EV осетљивост (млрд. РСД )

ЦЕНА СИРОВЕ НАФТЕ
МИНИМАЛНА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА - ЦРНА ГОРА

КУРС
 R

SD
/EU

R

50 55 60 65 70

М
И

Н
И

М
АЛН

А 
Н

АКН
АД

А ЗА 
КО

РИ
Ш

Ћ
ЕЊ

Е -
С

РБ
И

ЈА

8% 9% 10% 11% 12%
90 -6,15% 6,77% 12,13% 20,64% 29,11% 1% 2,59% 2,34% 2,10% 1,85% 1,61%

95 -27,61% -10,76% -3,88% 6,87% 17,42% 2% 1,54% 1,29% 1,05% 0,80% 0,56%

100 -53,53% -31,43% -22,58% -8,91% 4,23% 3% 0,49% 0,24% 0,00% -0,24% -0,49%

108 -85,49% -56,13% -44,66% -27,23% -10,78% 4% -0,56% -0,80% -1,05% -1,29% -1,54%

115 -122,85% -86,22% -71,15% -48,72% -28,04% 5% -1,61% -1,85% -2,10% -2,34% -2,59%

СТОПА РАСТА ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА
МИНИМАЛНА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА - ЦРНА ГОРА

С
ТО

П
А

РАС
ТА 

ЗАРАД
А

93% 94% 95% 96% 97% М
АКС

И
М

АЛН
Е

Ц
ЕН

Е -АН
ГО

ЛА

8% 9% 10% 11% 12%

95% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 10 1,21% 0,97% 0,72% 0,48% 0,23%

96% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 15 0,85% 0,61% 0,36% 0,12% -0,13%

97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20 0,49% 0,24% 0,00% -0,24% -0,49%

98% -0,69% -0,69% -0,69% -0,69% -0,69% 25 0,13% -0,12% -0,36% -0,61% -0,85%

99% -1,40% -1,40% -1,40% -1,40% -1,40% 30 -0,23% -0,48% -0,72% -0,97% -1,21%

КУРС EUR/USD

И
Н

Ф
ЛАЦ

И
ЈА У 

С
РБ

И
ЈИ

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

100% 53,64% 32,53% 14,92% 0,00% -12,84%
101% 53,35% 32,24% 14,63% -0,29% -13,14%
102% 53,06% 31,95% 14,34% -0,58% -13,43%
103% 52,77% 31,66% 14,05% -0,87% -13,72%
104% 52,48% 31,37% 13,76% -1,16% -14,01%
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