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Курс USD/RSD +2% Цена нафте типа Brent , $/bbl -20%

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
 Пад потражње за нафтних дериватима
 Процена стручњака је да цена нафте до краја године неће премашити 40$

Просечан курс USD/RSD је скоро на истом нивоу  у поређењу са 
првим кварталом прошле године.

У поређењу са првим кварталом претходне године бележимо 
пад цене нафте типа Brent од 20% 



Поверљиво/Confidential 

Избушено је

14 разрадних и 

1 истражна бушотина у 

Србији

31. марта НИС је постао 
100% власник зависног 
друштва „Јадран 
Нафтагас“.

Због пада цене нафте
на светском тржишту и 
пандемије, у току су 
припреме за 
оптимизацију CAPEX-a
и оперативних 
трошкова.
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НИС у Q1 2020

Блок „Истраживање и производња”

Основни циљ у првом 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.

CAPEX1

4,7 млрд. РСД

EBITDA

5,3 млрд РСД

1 финансирање
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НИС у Q1 2020.

Дивизија Downstream - Прерада

Прерада у условима ниске 
цене нафте и у складу са 
актуелном здравствено 
безбедносном ситуацијом, 
предузимање потребних мера. 

CAPEX: 2,6 млрд. РСД

Активности на планским
обуставама С-2400 и С-
2450

Учешће у 
Pre/Commissioningu DCU

Спроведен je плански
ремонт постројења
Битумен.

Активности на чишћењу CO 
бојлера.

Први квартал 2020.год у Блока Прерада обележило је пословање у изузетно нестабилном окружењу, као
последица драстичног пада цене нафте на светском тржишту и појаве корона вируса.
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НИС у Q1 2020.

Дивизија Downstream - Промет

У домену приватне 
робне марке 

уведено je 5 нових
производа.

Након тоталне
реконструкције уведене су 

у експлоатацију 2 ССГ у 
Србији, у НИС бренду:
- ССГ Коцељева 2 
- ССГ Лесковац 6

У околностима ванредног стања (Covid-19), Департман за мазива је успешно развио формулацију и започео
производњу новог производа, дезинфекционог средства под називом NISOTEC Antisepsol, за потребе целе
Компаније.

CAPEX

0,3 млрд. РСД

EBITDA

3,6 млрд РСД

У Румунији је
пуштена у рад ССГ 
Отопени.
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НИС у Q1 2020

Пројекат „Дубока прерада”

Остварење инвестиција на пројекту приближно 
298,5 мил. EUR

Завршен је детаљни пројекат и добијене су све 
дозволе

Испоручено је 100% опреме и материјала

Извођење грађевинско-монтажних радова за 
потребе изградње комплекса је на 98,62%.

Основни параметри пројекта

Инвестиција, мил. ЕУР 300

Почетак производње 2020. година

Коксна пећ
Покретна трака за кокс и 

сферни резервоар

Реализација пројекта „Дубока прерада” у Q1 2020:

Имајући у виду ограничења условљена појавом пандемије
COVID-19 (улазак страних стручњака у земљу – представника
испоручиоца опреме, власника лиценци, испорука
резервних материјала, смањење броја радника на
градилишту), примењују се активне мере ради смањења
кашњења у операцијама пред пуштање и пуштање у рад
пројекта „Дубока прерада“ на минимум.
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НИС у Q1 2020

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

Остварење уговора са ЕРС извођачем на пројекту oкo 97
мил. EUR, односно 61% од укупног очекиваног износа

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

Завршени радови производње главне и помоћне опреме. Сва
опрема је допремљена на градилиште. Завршено постављање
главне опреме на темеље

Основни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР до 180

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Укупан напредак пројекта (март 2020.) је на нивоу
85,4%.

Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево у Q1 2020. године:

Парно-турбинско
постројење

Гасно-турбинско
постројење

Увођење ванредног стања ради спречавања ширења
COVID-19 у Србији има значајан утицај на динамику
реализације пројекта ТЕ-ТО „Панчево“ (смањење броја
радника локалних подизвођача и смањење радног
времена, немогућност доласка представника надзора из
Кине и Италије, ограничење извођења радова повезивања
ТЕ-ТО са РНП…) и очекује се померање рока за пуштање
објекта у рад.
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Повећање 
транспарентности

LTIF RAR

HSE показатељи

Q1 2019. Q1 2020.

16.607 12.809

353 243

15 20

0 0

Велики
догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

Потeнцијални 

догађаји

0,32
(3 RAR)

0,12
(1 RAR)

Q1 2019. Q1 2020.

Q1 2019.

Q1 2020.

18%

63%

1,42
(7 LTI)

1,68
(8 LTI)

Q1 2019. Q1 2020.

Q1 2019.

Q1 2020.
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НИС Група
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Кључни показатељи
Јединица 

мере
Q1 2020. Q1 2019. ∆ (%) 

Brent Dtd $/bbl 50,3 63,2 -20%

Приход од продаје млрд. РСД 52,6 53,5 -2%

EBITDA млрд. РСД 5,2 6,3 -18%

Нето добит млрд. РСД -1,1 0,2 -8x

OCF млрд. РСД -1,6 11,3 -114%

Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 39,9 40,0 -0,2%

Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона 319 321 -0,7%

Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 860 599 +44%

Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 778 726 +7%

CAPEX млрд. РСД 7,7 8,3 -7%

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

млн. EUR 619 575 +8%
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Словенија

-1%

Хрватска

-0,8%

Босна и 
Херцеговина

-3%
Бугарска

-1,5%

Румунија

-1,1%

Мађарска

0,9%

Србија
-0,9%

Трендови тржишта моторних горива
Q1 2020/2019
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Србија

• Тренд потрошње моторних горива је био у складу са 
регионом, па је у првом кварталу ове године у Србији 
забележен пад од 0,9%. 

• Реалнију процену последице кризе биће могуће дати 
након првих шест месеци 2020. године.

Потрошња моторних горива у региону је у првом
кварталу имала променљив тренд. До почетка
марта, цео регион је имао изразит тренд раста
који је био последица како ниске базе у
претходној години тако и раста транспорта, да би у
марту услед пандемије (Covid 19) тренд променио
смер уз оштар пад потрошње услед мера које су
готово симултано уведене у свим земљама
региона што је утицало на снижење потрошње
деривата.
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Тржиште нафтних деривата

• Укупна потрошња нафтних деривата у првом кварталу
је имала променљив тренд. Након раста у прва два
месеца уследио је оштар пад у марту као последица
пандемијe (Covid 19).

11

-6%
Обим тржишта нафтних 
деривата, хиљ. тона1

НИС-ово тржишно учешће је у порасту због значајно
већег учешћа у битуменима (у истом периоду
прошле године имали смо ремонт рафинерије).
Снижен је и увоз производа у чијој продаји НИС не
учествује (кокс) и то је такође имало позитиван
ефекат.

245
(29%)

188
(24%)

597
(71%) 603

(76%)

841
791

Q1 2019. Q1 2020.

Остали НИС

1укључујући КПГ
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Малопродајно тржиште моторних горива

• Иста ситуације је присутна и у сегменту
малопродаје. Након променљивог тренда и
оштрог пада у марту, први квартал је пао за -
1%.

12

-1%
Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона1

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

213
(56%)

207
(55%)

169
(44%)

172
(45%)

382 379

Q1 2019. Q1 2020.

Остали НИС

1укључујући КПГ
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Q1 2020/2019
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Босна и Херцеговина

Број БС:       37
% ук. тржиште:        19,5%
% малопр. трж.:         9,0%

Румунија

Број БС:       19
% ук. тржиште:           1,2%
% малопр. трж.:         1,6%

Бугарска

Број БС:       35
% ук. тржиште:           5,0%
% малопр. трж.:         4,5%
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• Остварен планирани обим производње
угљоводоника (3% више у односу на план)

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

214 210

99 96

7 12

321 319

Q1 2019. Q1 2020

Домаћа нафта Домаћи гас

Инострани пројекти

-0,7%

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона

14
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• Повећање oбима прераде за
44% као резултат капиталног
ремонта који је спроведен у
првом полугодишту 2019.год.

Оперативни показатељи
Прерада

221 130 213

485
429

566

81

40

81
786

599

860

Q1 2018. Q1 2019. Q1 2020.

Домаћа нафта Увозна нафта

Полупроизводи

Прерада нафте и полупроизвода,
хиљ. тона

15

+44%
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Промет

155 168 171

79 85 86

429 407 413

102 66 108

765 726
778

Q1 2018. Q1 2019. Q1 2020.

Малопродаја - Србија Иноактиве

Велепродаја - Србија Извоз

Обим промета*, хиљ. тона

16 *Без интерног промета

• Малопродаја у Србији – раст 2%

• Велепродаја у Србији – раст 1%

• Извоз – раст 63%

• Иноактиве – раст 1%

У односу на први квартал претходне године, 
бележимо раст од 7% у укупном обиму промета: 

+7%
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• Пад цене нафте утицао је на цену 
нафтних деривата која је несразмерно 
нижа у односу на цену по којој је 
набављена нафта и обезбеђене резерве

• У другој половини марта, због уведеног 
ванредног стања (Covid–19), смањен је 
обим промета

Финансијски показатељи
EBITDA

-18%
EBITDA, млрд. РСД

17

6,3
5,2

Q1 2019. Q1 2020.
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Нето добит

18

• Смањење EBITDA

• Већи трошкови амортизације

• Веће негативне курсне разлике

0,2

-1,1

Q1 2019. Q1 2020.

Нето добит, млрд. РСД
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11,3

-1,6

Q1 2019. Q1 2020.

Финансијски показатељи
OCF

19

-114%

OCF, млрд. РСД

• Већа плаћања по основу обавеза за 
увоз сирове нафте (укупна вредност
плаћене нафте у Q1 2020 већа је 84% у 
поређењу са Q1 2019 )

• Веће плаћања по основу обавеза
према држави



Финансијски показатељи
CAPEX

20

8,3 7,7

Q1 2019. Q1 2020.

-7%CAPEX, млрд. РСД CAPEX по сегментима

61%

26%

8%
4%

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 у првом кварталу 2020. на показатељ EBITDA износи 
0,3 милијарди динара.

0,3

0,3
0,1

0,1

0,01
0,06

0,5 0,5

„Истраживање
и производња”

„Прерада” „Промет” "Остали DWS" НИС Q1 2020 Спречена штета Укупно НИС 
Q1 2020

Мере Спречена штета
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193

207

22

36

197

75

140

176

3
3

3
29

359

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

591

553

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

619

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.

до 1 године

преко 1 године

Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

22

Дуг према банкама, млн. EUR

162
25

10
11
25
23
11
3
3

2

0
0

552
459

345
306
330

492
607
628

549
575
590
619

714
484

355
316

355
515

617
631

552
577
590

619

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.

Акредитиви

Дуг по 
основу 
кредита

Задуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:
USD 0,3% EUR 95,3%         Осталo 4,46%



Поверљиво/Confidential 

23

Компаративна анализа

23

EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (хиљ. USD)* Дневни промет (t/дан)

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

31,5

25,5

13,5

12,8

9,8

18,6

337,3

153,5

93,7

69,3

41,3

139,0
9,9

8,6

6,9

6,7

6,0

5,8

7,3

10,9

8,3

6,6

6,4

Н/Д

8,0

Подаци из извештаја за 12M 2019,  осим за НИС (3М 2020)
*Сви подаци за 12M 2019

83,4

80,9

80,6

78,2

73,5

79,3
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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) 

24

Околности настале пандемијом COVID-19
Главни циљ до краја 2020. 
године:

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

Предузете мере

1. Обезбедити позитиван 

прилив новца

2.  Обезбедити стабилност на 
тржишту

3. Одржавање социјалне 
стабилности запослених 

• Агилност
• Прилагођавање пословања у новонасталим условима

Припрема кризних сценарија, дугорочних и 
краткорочних планова
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25

Пад цене нафте и нафтних 
деривата у односу на Q1 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
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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.


