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Disclaimer

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са НИС Групом у циљу представљања
инвеститорима. Ова презентација не представља било какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину или
упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити ова презентација, ни било који њен део, као ни чињеница да је ова презентација учињена доступном или
дистрибуирана, не могу представљати основ за било какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврху се на њу није могуће ослонити.

Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде
учињена и на основу информација које су садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у овим документима.
Не сме бити ослањања у било коју сврху на информације које су наведене у овој презентацији, или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену
потпуност, тачност или исправност. Информације наведене у овој презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета или препоруке. Све разумне мере су
предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији буду тачне, и да изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од
стране органа Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу, потпуношћу или исправношћу информација или
мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора, заступника, запослених
или било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити било које друго лице не прихватају било какву
одговорност за било који губитак који може настати по основу или у вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са
овом презентацијом.

Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице,
изјаве у вези са намерама Друштва и НИС Групе, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, финансијским стањем и
ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима НИС Група послује. Из разлога што се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не
морају да се остваре у будућности, изјаве о неизвесним будућим догађајима по својој природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не ограничавајући на
ризике и неизвесности које су Друштво и НИС Група идентификовали у другим јавно доступним документима. Друштво упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о
неизвесним будућим догађајима остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и
НИС Група послују могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој
презентацији. Додатно, и уколико резултати пословања НИС Групе, њено финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и НИС Група послују
буду у складу са овде садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима.
Информације садржане у овој презентацији дате су на датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве.

Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке.

Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.
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Макроекономски показатељи
Раст цене нафте, раст курса долара у односу на динар

Просечан курс USD/RSD у првом кварталу 2022.
године је за 7% већи у односу на исти период 2021.
године.

Просечна цена нафте типа Brent у првом кварталу 2022.
године износи 101,4 $/bbl, што представља раст од 67% у
односу на исти период 2021. године.

Курс USD/RSD +7% Цена нафте типа Brent , $/bbl +67%
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НИС у Q1 2022. Блок Истраживање и производња

Основни циљ током првог квартала 2022. године у Блоку Истраживање и производња је био на испуњењу планиране
производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко-истражних радова и повећању ефикасности геолошко-
техничких активности.

БРОЈ БУШОТИНА: ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ: ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Q1 2022.

Избушено је 10 разрадних

бушотина у Србији, 1 разрадна

бушотина у Румунији и 1 истражна

бушотина у Босни и Херцеговини

Q1 2022.

Производња домаће нафте износи 

200 хиљадa т.е.н.

Q1 2022.

CAPEX1: 2,6 млрд. РСД

EBITDA: 12,9 млрд. РСД

4 1 финансирање



НИС у Q1 2022. Downstream - Прерада
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Q1 2022. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Рад Рафинерије нафте у Панчеву

који у потпуности задовољава
потребе тржишта за нафтним
дериватима.

Наставак активности на Пројекту
реконструкције постројења FCC и
изградња новог постројења ETBE
сагласно термин плану.

Q1 2022.

CAPEX1: 0,3 млрд. РСД

EBITDA: 15,4 млрд. РСД

Q1 2022.

1 финансирање

Фокус блока Прерада током првог квартала 2022. године био је на обезбеђењу тржишта нафтним дериватима, као и
обезбеђење горива за предстојећу пољопривредну сезону.



НИС у Q1 2022. Downstream - Промет

Уредбама Владе РС ограничене су малопродајне цене нафтних деривата у периоду наглог раста котација нафте и нафтних деривата, што
је утицало и на велепродајне цене и на динамику малопродаје. У условима увећане потражње за нафтним дериватима и увођења
ограничења малопродајних цена, НИС је обезбедио сигурност снабдевања на тржишту нафтних деривата Србије и неометано
снабдевање тржишта уз подршку сопствене логистике.

МАЛОПРОДАЈА: ВЕЛЕПРОДАЈА: ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Q1 2022.

Укупан обим малопродаје НИС-

а у Србији износио је 2111 хиљ. 

тона.

Q1 2022.

Обим велепродаје у Србији и 

иноактивама износи 398 хиљ. 

тона.

Q1 2022.

CAPEX2: 0,7 млрд. РСД

EBITDA: 2,5 млрд. РСД
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1 укључујући сопствену потрошњу и интерни промет
2 финансирање



Реализација пројеката развоја у Србији 2022. године
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ССГ Ветерник закуп

ССГ Земун 1 формат S

Q1 2022 – план реализације пројеката развоја 2022. године

Нова изградња Реконструкције

ССГ Земун 1 ССГ Кучево

ССГ Бачки Виногради 1 ССГ Костолац

ССГ Валево 5 ССГ Блаце

Допунски пројекти ССГ Косјерић

Инсталација КПГ-а на ССГ Ледена Стена
пуштено 28.03.2022.

ССГ Лајковац

ССГ Ветерник

ССГ Косјерић формат А ССГ Блаце формат А 

ССГ Кучево формат А 
ССГ Бачки Виногради 1

формат М-трасса ССГ Костолац формат А ССГ Лајковац формат А

У 2022. години планира се реализација 3 пројекта нове изградње, 5 прoјеката 
реконструкције ССГ, 1 пројекат дугорочног закупа и 1 инсталација КПГ1.

- Пројекти нове изградње

- Пројекти реконструкције

ССГ Ваљево 5 формат S

- Допунски пројекти

Инсталација ЦНГ на ССГ Ледена
Стена

- Реализовани пројекти

- Пројекти у процесу реализације

Autoput
Desna

Сербия

Нови Сад

Ниш

Суботица

Нови Пазар

Краљево

Валево

Крушевац

Лесковац

Врање

Шабац

Е763

Крагујевац

Ужице
Чачак

Београд
Лозница

Е763

Е761

ССГ Ваљево 5 

Зрењанин

Зајечар

ССГ Земун 1

ССГ Костолац

ССГ Лајковац

ССГ Кучево

АЗС Блаце

ССГ Бачки Виногради 1

ССГ Ветерник

КПГ Ледена Стена

ССГ Косјерић

1 компримовани природни гас



Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

88

 Степен реализације грађевинских радова је 99,5%

 Степен реализације радова израде пројектне

документације је 99%

 Степен реализације набавке и транспорта опреме је 100%

 Степен реализације радова пуштања постројења у рад је

97,9%

 Укупан напредак пројекта је на нивоу 99,7%

Парно-турбинско постројење Гасно-турбинско постројење

• Спроведено тестирање блока у комбинираном циклусу
• Завршено комплексно тестирање „72 сата"

Гаснотурбинско постројење: 
 Приводе се крају активности на праћењу пробног рада и синхронизације генератора гасних

турбина 

Парнотурбинско постројење: 
 Извршено је пуштање и синхронизација парне турбине и приводе се крају тестирања1 на 

парној турбини

Котлови утилизатори:
 У току је пробни рад 

Преносно разводно постројење (ПРП) 220kV:
 У току је одобравање понуда за завршне радове

Прикључни далековод (ПДВ) 220kV:
 Прикључни далековод 220kV је стављен у функцију као део преносног електоенергетског

система

Статус пројекта

Основни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР око 180

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево на крају првог
квартала 2022. године:

1у режиму одузимања паре ниског и средњег притиска



HSE показатељи

Q1 2021. Q1 2022.

203 173

12 10

0 0
Велики

догађаји

Средњи 
догађаји

Мали
догађаји

0,23
(2 RAR)

0,33
(3 RAR)

Q1 2021. Q1 2022.

Q1 2021.

Q1 2022.

1,25
(6 LTI)

1,25
(6 LTI)

Q1 2021. Q1 2022.

Q1 2021.

Q1 2022.

0% +43%

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

Број догађаја у НИС-у LTIF RAR
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Кључни показатељи
НИС Група

Кључни показатељи Јединица мере Q1 2022. Q1 2021. ∆ (%) 

Brent Dtd $/bbl 101,4 60,9 +67%

Приход од продаје млрд. РСД 98,0 48,2 +103%

EBITDA млрд. РСД 25,4 9,4 +171%

Нето добит (губитак) млрд. РСД 15,6 1,5 +925%

OCF млрд. РСД 23,3 -0,5 раст

Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 53,2 44,6 +19%

Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона 292,1 291,8 +0,1%

Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 904,9 752,0 +20%

Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 958,6 781,8 +23%

CAPEX млрд. РСД 3,8 4,1 -8%

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

млн. EUR 621 641 -3%
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Трендови тржишта моторних горива Q1 2022/2021

Потрошња моторних горива је очекивано
наставила опоравак, и у 2022. години је у 
порасту у свим земљама региона у односу
на 2021. годину.

Главни фактори опоравка потрошње су раст
транспорта, раст грађевинске индустрије и 
опоравак туризма.

Словенија

7,6%

Хрватска

8,8%

Босна и Херцеговина

10,5%

Бугарска

7,6%

Румунија

3,4%
Мађарска

8,2%

Србија

14,0%
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Тржишни удео – Србија:
Тржиште моторних горива

У првом кварталу 2022. године потрошња моторних горива у Србији је порасла за 14% у односу на исти период прошле
године.

Обим тржишта моторних горива, 
хиљ. тона1

+14%

160 
(30%)

144 
(24%)

376 
(70%)

467 
(76%)

536 
611 

Q1 2021. Q1 2022.

Остали НИС
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Раст учешћа НИС-а на тржишту моторних горива у 
односу на први квартал 2021. године повезан је са 
развојем малопродаје и активном продајом у 
велепродаји у првој половини квартала, али и са 
повећаном шпекулативном набавком клијената 
који су куповали горива раније и у већим 
количинама од уобичајених.

НИС је обезбедио сигурност снабдевања тржишта
Србије нафтним дериватима упркос изазовним
околностима.



Тржишни удео – Србија:
Малопродајно тржиште моторних горива

Малопродаја: у првом кварталу 2022. године потрошња бележи раст у односу на исти период 2021. годинe за 17%.

Малопродајно тржиште, 
хиљ. тона1

Раст потрошње на малопродајном тржишту може
се објаснити делимично очекиваним растом због
раста возног парка и привредних активности, а 
делом ванредним растом тражње услед
волатилности на тржишту, посебно на почетку
пољопривредне сезоне. Влада је реаговала
увођењем ограничења малопродајних цена 
бензина и дизела. 

Укупан број бензинских
станица НИС а.д. у Србији
на дан 31.03.2022.

+17%

328

*Промет НИС-а и осталих конкурената укључује моторна горива (гас, кпг-моторно гориво, моторни бензини, дизели). ТНГ боце нису укључене. Подаци за први квартал 2022. године дати су на 
основу процене. Малопродаја осталих учесника на тржишту снабдева се од велепродаје НИС-а и других учесника на велепродајном тржишту Србије.

210 
(55%)

235 
(53%)

171 
(45%)

211 
(47%)

381 
446 

Q1 2021. Q1 2022.

Остали НИС
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Тржишни удео – регион Q1 2022/2021

*узето у закуп 5 БС у БиХ: Прњавор, Груде, Вељаци, Габела, Дољани

Бугарска

Број БС: 34

% ук. тржиште: 5,1%

% малопр. трж.: 4,6%

Румунија

Број БС: 19

% ук. тржиште: 2,7%

% малопр. трж.: 1,5%

Босна и Херцеговина

Број БС*: 42

% ук. тржиште: 31,1%

% малопр. трж.: 11,1%
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Оперативни показатељи
Истраживање и производња

15

198 200

85 80

8 12

292 292

Q1 2021. Q1 2022.

Домаћа нафта Домаћи гас Инострани пројекти

У првом кварталу ове године остварен је
планирани обим производње
угљоводоника.

Производња нафте и гаса, 
хиљ. усл. тона +0,1%
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Оперативни показатељи
Downstream  Прерада

Повећање oбима прераде за 20% у односу на Q1 2021.
године је резултат:

• континуиране производње и обезбеђивања
неопходних залиха, у циљу несметане отпреме и
уредног снабдевање тржишта свим врстама деривата.

175 196

512
627

65

82752

905

Q1 2021. Q1 2022.

Домаћа нафта Увозна нафта Полупроизводи

Прерада нафте и полупроизвода, 
хиљ. тона

+20%



Оперативни показатељи
Downstream  Промет

17

213 258

330
398

239

302
782

959

Q1 2021. Q1 2022.

Извоз, транзит и БЈ

Велепродаја Србија и иноактиве

Обим промета, 
хиљ. тона +23%

*укљ. КПГ промет Дирекције Енергетика и промет уља и мазива и техничких течности погона за производњу Мазива Даунстрим
**БЈ обухватају промет нафтних деривата канала битумен, бункер и авиогорива

• Малопродаја у Србији и иноактивама – раст за 21%
услед пораста потрошње дизела и бензина као
последица увећане потражње која је настала у свим
државама услед наглог раста светских котација нафтних
деривата, привлачења нових корпоративних клијената
и увођења ограничења малопродајних цена у
Републици Србији;

• Велепродаја у Србији и иноактивама* – раст као
последица пораста продаје евродизела, услед пораста
потражње у јануару и фебруару, као и увећане
потражње нафтних деривата услед наглог раста
светских котација нафтних деривата када је НИС
обезбедио сигурност снабдевања тржишта Србије
нафтним дериватима;

• Извоз, транзит и БЈ** – раст продаје авиогорива (у вези
са укидањем мера насталих услед COVID-19), као и
раста продаје битумена.



Финансијски показатељи
EBITDA

18

На раст показатеља EBITDA утицали су следећи 
фактори:

• Утицај позитивног ефекта раста цене нафте, 
као и јефтинијих залиха претходних периода 
у преради у односу на први квартал 2021. 
године

• Побољшање асортимана прераде, који је 
делимично компензован нижим маржама 
услед ограничења малопродајних цена и

• Ниже премије приликом набавке сирове 
нафте. 

9,4

25,4

+15,7

-0,3

EBITDA, 

млрд. РСД

EBITDA 
Q1 2021

Остали

фактори

EBITDA
Q1 2022

Утицај цене
и курса*

х2,7 

*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха



Финансијски показатељи
Нето добит

19

Раст нето добити је условљен следећим 
факторима: 

• Раст EBITDA

1,5

15,6

Q1 2021. Q1 2022.

+10,3х

Нето добит,
млрд. РСД



Финансијски показатељи
OCF

20

-0,5

23,3

Q1 2021. Q1 2022.

На раст оперативног новчаног тока утицали су:

• Већи приливи од купаца, али и већи оперативни
трошкови

OCF, млрд. РСД
Раст
показатеља 
OCF



Реализација CF-а за први квартал 2022, 
у млрд. РСД

21

23,25

19,03

22,47

4,22 3,44

OCF Free

Cash Flow

Нето 
позајмице

Инвестиције Нето CF



Финансијски показатељи
CAPEX

-8%CAPEX1, млрд. РСД CAPEX по сегментима

69%

7%

19%

2%3%

Блок "Истраживање и 
производња"

DWS Прерада

DWS Промет

Остатак дивизије 
Downstream

Корпоративни центар

4,1 3,8

Q1 2021. Q1 2022.

22 1 финансирање, без ПДВ-а



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

23

Укупан ефекат реализације достижног нивоа потенцијала у првом кварталу 2022. године на показатељ EBITDA износи

0,6 милијарди динара.

0,6

0,9
0,5

0,1
0,04 0,005

0,3

„Истраживање
и производња”

„Прерада” „Промет” „Остали DWS” НИС Q1 2022 Спречена штета Укупно НИС                           
Q1 2022

Мере Спречена штета и једнократне мере



Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

24

207

22

36

197

75

140

176

3

3

3

53

14

26

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

576

595

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

590

590

621

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

31.12.'20.

31.12.'21.

31.03.'22.

до 1 године

преко 1 године

Дуг према банкама, млн. EUR

25

10

11

25

23

11

3

3

2

0

0

0

0

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

590

590

621

484

355

316

355

515

618

631

552

577

590

590

590

621

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

31.12.'20.

31.12.'21.

31.03.'22.

Акредитиви

Дуг по основу кредита

Задуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:
USD 0,2% EUR 99,7%         Осталo 0,2%



Промена власничке  структуре

25

50,00%

6,15%

29,87%

13,98% Гаспром њефт

ГАСПРОМ

Република Србија

Остали акционари

06.05.2022. 

Гаспром њефт je продаo 6,15% акција НИС-а компанији 
Гаспром на Београдској берзи (блок трговање) 

Резултат трансакције:

• НИС ће бити деконсолидован из финансијског
извештаја Гаспром њефта по МСФИ и биће
евидентиран као повезано лице

• Промена власничке структуре обезбеђује услове за 
несметано одвијање пословања НИС а.д. Нови Сад 
на тржишту. 



Компаративна анализа

26 Сви подаци из извештаја за 2021

27,7

23,6

18,8

18,0

14,8

20,6

442,1

217,2

152,1

53,5

51,1

183,2

12,7

8,5

6,7

6,1

Н/Д

8,5

85,2

81,3

81,0

80,8

77,3

81,1

7,6

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

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

10,4

8,5

7,4

6,8

6,5

5,8



Закључак

Раст цене нафте и нафтних деривата у
односу на исти период претходне године

Раст обима производње, прераде и
промета у првом кварталу 2022. у односу на
исти период претходне године

Раст показатеља OCF, EBITDA и нето добити
у односу на исти период претходне године
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Комплексни макроекономски услови



28

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.rs

mailto:Investor.Relations@nis.rs

