Поверљиво/Confidential

ПРЕЗЕНТАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ
РЕЗУЛТАТИМА НИС ГРУПЕ
У другом кварталу и првих 6М 2021. године

28.07.2021.

Антон Черепанов
Функција за финансије, економику,
планирање и рачуноводство

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
Пандемија COVID-19 – утицај и ограничења током 2021. године:
 У првом кварталу 2021. године, због повећаног броја оболелих од вируса COVID-19, мере за спречавање ширења вируса су
биле појачане, што се одразило и на негативан тренд потрошње током прва два месеца. Током марта потрошња бележи
раст, па је посматрано на кварталном нивоу потрошња била у благом порасту. У првих 6 месеци ове године бележимо раст
потрошње моторних горива у Србији за око 14% у поређењу са истим периодом 2020. године.

Курс USD/RSD
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Просечан курс USD/RSD бележи пад од 9% у поређењу са истим
периодом претходне године.
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Цена нафте типа Brent , $/bbl
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У поређењу са истим периодом претходне године бележимо
раст цене нафте типа Brent од 63% .

НИС у Q2 2021.
Блок Истраживање и производња

Број бушотина:
Избушено је
13 разрадних бушотина у
Србији

Обим производње:
Производња нафте и
гаса за Q2 2021.
године износи 297
хиљада условних тона

Финансијски показатељи:
Q2 20211:
CAPEX2: 2,9 млрд. РСД
EBITDA: 7,5 млрд. РСД

Основни циљ у другом кварталу 2021. године у Блоку Истраживање и производња је био на
испуњењу планиране производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко истражних
радова и повећању ефикасности геолошко-техничких активности.
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1

Подаци за 6М 2021: CAPEX: 5,5 млрд. РСД; EBITDA 13,5 млрд. РСД

2

финансирање

НИС у Q2 2021.
Дивизија Downstream - Прерада

Активности на пројекту
Реконструкција
постројења FCC и
изградња новог
постројења ETBE
сагласно фазама
пројекта.

Реализација дигиталних пројеката:
-унапређење оперативне
расположивости1
-унапређење ефикасности
технолошких процеса2

Финансијски
показатељи:
Q2 20213:
CAPEX4: 0,9 млрд. РСД
EBITDA: 3,6 млрд. РСД

У оквиру модернизације Рафинерије нафте Панчево, током другог квартала 2021. године,
настављене су активности на пројекту Реконструкција постројења FCC и изградња новог
постројења ETBE сагласно фазама пројекта. Такође се континуално ради на пројектима
дигитализације и ОМС еталонима.
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1

Predictive maintenance with Mashine learning

3

Подаци за 6М 2021: CAPEX: 1,9 млрд. РСД; EBITDA 7,06 млрд. РСД

2 унапређење

система мониторинга параметара оперативне расположивости и параметара расположивости APC (unit level)
4

финансирање
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НИС у Q2 2021.
Дивизија Downstream - Промет

Обим малопродаје:

Обим велепродаје:

Обим малопродаје за
Q2 2021. године
износи 249 хиљ. тона.

Обим велелепродаје
за Q2 2021. године
износи 381 хиљ. тона.

Удео НИС на тржишту
малопродаје Србије:
У првих 6М 2021. удео
НИС-а је 44,5%

У оквиру развоја
пројекта велепродаје
у Босни продато је 61
хиљ. тона.

Пуштање у рад нове
аутопутске ССГ Соколићи 1
(Газпром бренд) на
отвореној локацији
Коридор 11
Завршетак радова на
тоталној реконструкцији
ССГ Мионица и ССГ
Жагубица (обе у НИС
бренду). Започети су
радови на изградњи нове
ССГ Зајечар 5.

Током другог квартала 2021. године настављена ја модернизација малопродајне мреже.
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1
2

Подаци за 6М 2021: CAPEX: 1,0 млрд. РСД; EBITDA 6,9 млрд. РСД
финансирање

Финансијски
показатељи1:
Q2 2021:
CAPEX2:
0,6 млрд. РСД
EBITDA:
3,4 млрд.РСД

Мапа пројеката нових изградњиПоверљиво/Confidential
и реконструкције ССГ-а у Србији
у 2021. години

ССГ Нови Бечеј
Суботица
ССГ Зрењанин центар

ССГ Лајковац

ССГ Змај 1
Нови Сад

ССГ Костолац

Шабац

Београд
Е763

Лозница

6M 2021: ССГ пуштене у рад

ССГ Зајечар 5
Ваљево
Зајечар

ССГ Соколићи 1

Крагуjевац

ССГ Соколићи 1

Ужице

ССГ Жагубица

Зрењанин
ССГ Стара Пазова 3

Сербия

Autoput
Desna

Чачак

Краљево

Е763

Реализовани пројекти

Е761

Нова изградња

Реконструкција

ССГ Соколићи 1

ССГ Мионица

NIS Petrol „А“ формат

Крушевац

GAZPROM „L“формат
Ниш

Нови Пазар

GAZPROM „M“формат
Лесковац

Врање

ССГ Жагубица

6M 2021: Пројекти у процесу изградње
Нова изградња

Реконструкција

ССГ Зајечар (започети
радови)

-

ССГ Мионица

План је да се током 2021. године изграде 4 нове ССГ, и да се
реконструише 6 ССГ.
7

завршени пројекти новоградње

- планирани пројекти новоградње

завршени пројекти реконструкције у бренду NIS Petrol

- планирани пројекти реконструкције у бренду NIS Petrol

- планирани пројекти реконструкције у бренду GAZPROM

Соколићи 1 – прва ССГ на Коридору 11
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Кључне информације
о пројекту

Карактеристике нових
аутопутских ССГ

Датум пуштања у рад: 25.05.2021.
ССГ се налази на аутопуту „Милош
Велики“, пред наплатном рампом
Прељина у смеру према Чачку

Нови визуелни концепт са
мултимедијалним плочама и екранима
на надстрешници и фасади
Проширена површина кафеа
Могућност пуњења електричних возила,
висококвалитетни асортиман горива и
допунског асортимана

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”
Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево на крају
другог квартала 2021. године:
 Остварење уговора са ЕРС извођачем на пројекту oкo 130

мил. EUR (80% од укупног очекиваног износа)

Основни параметри пројекта
Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР
Номинална електрична снага електране, Мwt

око 180
до 200

 Степен реализације грађевинских радова је око 98,7%
 Степен реализације радова израде пројектне документације је

94%

Статус пројекта

 Степен реализације набавке и транспорта опреме је 99%
 Степен реализације радова пуштања постројења у рад је 93%
 Укупан напредак пројекта (јун 2021.) је на нивоу 98,34%.
Парно-турбинско постројење

Гасно-турбинско постројење

1) процес примопредаје објекта ГМС (гасно-мерне станице)
између Shanghai Electric Group Co. Ltd. и Србијагаса је у
завршној фази. 22.06.2021. исходована је употребна дозвола.
2) У току је припрема атестно-техничке документације од
стране уговарача; ТЕ-ТО је ангажовала домаћег извођача у
циљу брже припреме и комплетирања АТД.
Због припреме објекта очекује се сразмерно продужење рока
завршетка изградње ТЕ-ТО до краја ове године.
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HSE показатељи
Број догађаја
у НИС-у

LTIF

RAR
11%

48%
1

33

480
6M 2020.

10

Велики
догађаји
Средњи
догађаји
Мали
догађаји

1
6M 2020.

15

0,85
(8 LTI)

386
6M 2021.

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

6M 2021.

1,62
(15 LTI)

0,18
(3 RAR)

6M 2020.

6M 2021.

6M 2020.

6M 2020.

0,16
(3 RAR)

6M 2021.

6M 2021.

Кључни показатељи
НИС Група
Q2
2021.
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Q2
2020.
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∆ (%) Кључни показатељи

Јединица
мере

6M
2021.

6M
2020.

∆ (%)

64,9

39,7

+63%

млрд. РСД

115,7

85,9

+35%

млрд. РСД

22,2

2,3

+9,6x

млрд. РСД

6,1

-10,2

+159%

млрд. РСД

14,5

6,3

+132%

млрд. РСД

95,4

83,9

+14%

589

636

-7%

хиљ. тона

1.714

1.630

+5%

+27% Укупан промет нафтних деривата

хиљ. тона

1.768

1.558

+13%

-33% CAPEX

млрд. РСД

8,6

14,5

-40%

млн. EUR

604

616

-2%

68,8

29,2 +136% Brent Dtd

67,5

33,4 +102% Приход од продаје

12,9

-2,9

4,5

-9,2

15,0

7,8

50,8

44,1

297

317

962

770

+25% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода

986

779

4,5

6,8

604

616

+5,5x EBITDA
+150% Нето добит (губитак)
+91% OCF
+15% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода
-6% Производња нафте и гаса

-2%

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

$/bbl

хиљ. усл. тона
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Трендови тржишта моторних горива
6M 2021/6M 2020

Потрошња моторних горива има различите трендове у
земљама у региону – главни узрок су различите мере које су
земље уводиле у првој половини 2021. године.
- Ригорозније и дуготрајније мере у Бугарској негативно су
утицале на опоравак потрошње, док је у осталим земљама
потрошња
у
опоравку,
углавном
повезано
за
инфраструктурне послове, раст друмског транспорта и
опоравак туризма.

Србија

4,5%
Мађарска
3,0%
Словенија

2,0%
Хрватска

1,1%
Румунија

14,4%
Србија

Србија бележи солидан опоравак у потрошњи моторних горива.
Позитиван ефекат дају инфрастуктурни радови, пројекти у
грађевинској индустрији и опоравак друмског транспорта док
се пољопривредне активности одвијају према плановима.
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11,0%
Босна и
Херцеговина

-2,2%
Бугарска
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Тржишни удео – Србија:Тржиште
моторних горива

Потрошња моторних горива је у опоравку доминантно подстакнута интензивним радовима у секторима грађевине, путарства и
опоравком друмског транспорта

Обим тржишта моторних горива,
хиљ. тона1
+14,4%
1.187

1.038
852
(72%)

759
(73%)

279
(27%)

335
(28%)

6М 2020.

6M 2021.

Остали
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1укључујући

НИС

КПГ. Подаци за 2021. годину дати су на основу процене.

• Присутан је опоравак тржишта моторних горива – највећи
утицај на овај тренд има грађевинска и путарска индустрија,
транспорт и добра пољопривредна сезона.
Значајан пад потрошње током другог квартала прошле године
(ванредно стање због пандемије) је главни разлог за високу стопу раста
потрошње у првом полугодишту текуће године.
Позитивне ефекте на потрошњу имали су првенствено грађевински
радови али је потрошња подстакнута и реакцијом Владе Србије са два
пакета помоћи, укупне вредности 5,8 милијарди евра (око 13% БДП-а),
који су обухватили подршку здравственом сектору, субвенционисање
зарада, финансијску подршку грађанима, одлагање пореза и подршку
ликвидности малим и средњим предузећима путем шеме кредитних
гаранција.
Очекује се да ће се током другог полугодишта наставити тренд опоравка
потрошње уколико не буде нових таласа пандемије и уведених
ограничавајућих мера.
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Тржишни удео – Србија:Малопродајно
тржиште моторних горива

Малопродаја: потрошња бележи значајан раст на полугодишњем нивоу те потрошња расте у односу на претходну годину за
11,5%, док је у благом расту у односу на 2019. годину (0,2%).

• Tренд опоравка је приметан и у малопродаји
захваљујући опоравку транспорта и већој мобилности
крајњих потрошача.
• Опоравак малопродаје се одвија нешто блажим темпом
имајући у виду да су главни стожери потрошње деривата
инфраструктурни пројекти који се снабдевају крој
велепродајни канал.
• НИС-ово тржишно учешће је на високом нивоу у првом
полугодишту 2021.године, за 0.4 п.п. више него у
предпандемијској 2019.години.
• Томе је допринела модернизација мреже, иновативна
маркетиншка решења и побољшан асортиман.
Укупан број бензинских станица у Србији на дан
30.06.2021.
1Промет
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Малопродајно тржиште,
хиљ. тона1
+11,5%
836

750

372
(44,5%)

334
(44,6%)
416
(55,4%)

464
(55,5%)

6М 2020.

6M 2021.
Остали

3262

НИС-а и осталих конкурената укључује моторна горива (гас, кпг-моторно гориво, моторни бензини, дизели). ТНГ боце нису укључене. Подаци за 2021. годину дати су на основу процене.
Малопродаја осталих учесника на тржишту снабдева се од велепродаје НИС-а и других учесника на велепродајном тржишту Србије.
2316 јавних

бензинских станица+10 интерних бензинских станица

НИС

Тржишни удео – регион
6M 2021/6M 2020
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Румунија
Број БС:
% ук. тржиште:
% малопр. трж.:

19
1,2%
1,5%

Румунија
Босна и
Херцеговина

Босна и Херцеговина
Број БС*:
% ук. тржиште:
% малопр. трж.:

15

42
32,1%
10,0%

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

Србија

Autoput
Desna

Серби
я

Бугарска
Бугарска

Број БС:
% ук. тржиште:
% малопр. трж.:

34
4,5%
4,1%

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

Поверљиво/Confidential

Производња нафте и гаса,
хиљ. усл. тона
-7%
636
24
191

18
168

421

402

6M 2020.
Домаћа нафта
Инострани пројекти

16

589

6M 2021.
Домаћи гас

• Остварен планирани обим производње
угљоводоника

Оперативни показатељи
Downstream Прерада
Прерада нафте и полупроизвода,
хиљ. тона
+5%
• Повећање oбима прераде за 5% у
односу на првих шест месеци 2020.
године је резултат стабилизације
тржишта ове године у односу на 2020.
годину када је дошло до пада тражње
услед пандемије коронавируса

1.630

1.714

136

146

1.068

1.155

425

413

6M 2020

6M 2021

Домаћа нафта

17

Увозна нафта

Полупроизводи

Оперативни показатељи
Downstream Промет

Поверљиво/Confidential

Обим промета, хиљ. тона
+13%
1.558
413
625

1.768
462

711

520

595

6M 2020.

6M 2021.

.
Малопродаја - Србија и иноактиве
Велепородаја - Србија и иноактиве
Извоз, транзит и БЈ
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*укљ. КПГ продају Блока Енергетика и продају погона за производњу Мазива Даунстрим
**БЈ обухватају продају канала битумен, бункер и авиогорива

Бележимо раст обима промета за 13% у односу
на првих 6 месеци претходне године :
• Раст малопродаје за 12% услед пораста
потрошње дизела и бензина као последица
укидања ограничавајућих мера насталих
услед COVID-19
• Раст обима промета у велепродаји – раст као
последица пораста продаје евродизела, ТНГ и
мазута НСГС у Србији и развоја пројекта
велепродаје у Босни компензирао је пад
продаје у Бугарској (због негативног утицаја
макроекономских претпоставки)

Финансијски показатељи
EBITDA

Поверљиво/Confidential

EBITDA, млрд. РСД

+9,6х
-0,6

• Утицај позитивног ефекта раста
цене нафте као и јефтинијих залиха
претходних периода у преради у
односу на 6М 2020
• Већи обим промета и прераде
• Одсуство ограничења COVID-19
која су се десила 2020
• Смањење обима производње

20,6

2,3
EBITDA 6M 2020

19

*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха.

22,2

Утицај цене
и курса*

Остали
фактори

EBITDA 6M 2021

Финансијски показатељи
Нето добит (губитак)
Нето добит (губитак),
млрд. РСД

+159%

6,1

-10,2

6М 2020.

20
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6M 2021.

• Раст EBITDA, при већим трошковима
амортизације

Финансијски показатељи
OCF

Поверљиво/Confidential

OCF, млрд. РСД
+132%

14,5
6,3
6M 2020.

21

6M 2021.

• већи приливи од купаца
• раст цене нафте и нафтних
деривата у првих 6М 2021. године у
односу на исти период претходне
године
• раст обима промета

Поверљиво/Confidential

Реализација CF-а за 6M 2021, у млрд. РСД

-9,5
14,5
-1,2
5,0
OCF
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Инвестиције

Free Cash Flow

3,8
Нето позајмице

Нето CF

Финансијски показатељи
CAPEX
CAPEX, млрд. РСД

-40%

CAPEX по сегментима
1% 2%
Блок "Истраживање и
производња"

11%

Пројекат "Дубока прерада"

13%

DWS Прерада

14,5
DWS Промет

8,6

10%

63%
Остатак дивизије
Downstream
Корпоративни центар

6M 2020.

23

6M 2021.

Мере за повећање оперативне ефикасности
Ефекат на EBITDA, млрд. РСД
• Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности у првих шест месеци 2021.
на показатељ EBITDA износи 0,7 милијарди динара.

0,3
0,8
0,2
0,04

0,2

0,7

0,5

0,2
0,7

„Истраживање
и производња”

„Прерада”

„Промет”

Мере
24

„Остали DWS”

НИС 6М 2021

Спречена штета Једнократне мере

Спречена штета и једнократне мере

Укупно НИС
6M 2021
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Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

Задуженост према банкама, млн. EUR
30.06.'21.
31.03.'21.
31.12.'20.
31.12.'19.
31.12.'18.
31.12.'17.
31.12.'16.
31.12.'15.
31.12.'14.
31.12.'13.
31.12.'12.
31.12.'11.
31.12.'10.

0
604
604
0
641
641
0
590
590
0
590
590
2
575
577
3
549
552
3
628
631
11
607
618
23
492
515
25 330
355
11 306
316
10 345
355
25
459
484

Акредитиви
Дуг по основу
кредита

Дуг према банкама, млн. EUR
30.06.'21. 18
586
604
31.03.'21. 42
599
641
31.12.'20. 53
537
590
31.12.'19. 3
587
590
31.12.'18. 3
572
575
31.12.'17. 3
547
549
31.12.'16.
176
453
629
31.12.'15. 140
467
607
31.12.'14. 75
417
492
31.12.'13.
197 133 330
31.12.'12. 36 270
305
31.12.'11. 22 323
345
31.12.'10.
207
252 459

Валутна структура дуга:
USD 0,2%
25

EUR 99,6%

Осталo 0,2%

до 1 године
преко 1 године
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Компаративна анализа
EBITDA маржа (%)

EBITDA/FTE (хиљ. USD)

11,8
19,5
21,1
25,5
31,5

4,6
5,7
5,7
6,4
7,1

7,5
8,5
9,1
31,4

8,7

41,0
19,5

21,9

Удео светлих производа(%)

UPS OPEX ($/boe)
Н/Д

77,3
79,4
80,0
80,9

6,0
6,9
9,5

83,9
80,3
26

Дневни промет (t/дан)

Подаци из извештаја сви за 3M 2021.

12,5
8,7

6,4
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Одржана XIII редовна седница Скупштине акционара
29. јуна 2021. године одржана је XIII редовна седница Скупштине акционара.
 Усвојена је Одлука о исплати дивиденде:
• Укупан износ који ће бити исплаћен на име дивиденде:
1.001.190.856 РСД, односно 6,14 РСД по акцији (бруто износ)
• Дан дивиденде: 19. јун 2021. године
 За чланове Одбора директора НИС-а именованo je 11 чланова, при чему је именован нови члан
– Дмитриј Шепељски.
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НИС као друштвено одговорна компанија
Програм ,,Заједници заједно” у првих 6М 2021.

Улагања у еколошке пројекте (2009-2020)
(млн. EUR)

Програм сарадње са 12 локалних заједница у којима компанија послује
спроводи се 13 година у циљу учвршћивања партнерских односа и
оснаживања кључних стубова друштвеног развоја.

10,0
3,0

17,0
120,0

29,0

61,0
3
Заштита ваздуха Смањење
емисије CO2
и воде

•
•

•
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Мониторинг и
санација
земљишта и
подземних
вода

Складишта за
отпад и
хемикалије

Остало
(биогорива,
слојна вода)

Програм се у 2021.години спроводи у
сарадњи
са
Министарством
рударства
и
енергетике
и
Министарством заштите животне
средине, са којима је свечано
потписан Меморандум о сарадњи 10.
јуна.

Укупно за
еколошке
пројекте

У еколошке пројекте уложено je 120 млн. EUR
Предвиђена су додатна улагања (144 млн. ЕУР) у складу са законском
регулативом у областима: мониторинга и санације земљишта и подземних
вода, заштите ваздуха и вода, управљање отпадом и хемикалијама,
биогорива…
Досадашњим улагањима у еколошке пројекте постигнут значајан степен
усаглашености са законским прописима РС и ЕУ и унапређено стање животне
средине

Област подршке у 2021:

заштита животне средине кроз 100%
јавни конкурс који има фокус на
замени дотрајалих котлова као
великих загађивача, енергетској
ефикасности и соларном напајању и
савременом
уређењу
јавних
површина на иновативан начин
изградњом еко паркова

Избор пројеката врши комисија
коју чине представници НИС-а,
локалне заједнице и надлежних
министарстава

Буџет: 107,5 милиона динара

Закључак

Светска пандемија Covid-19
Пад потрошње у прва два месеца
ове године
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Раст цене нафте и нафтних деривата у односу
на првих 6 месеци претходне године
Раст обима прераде и обима промета у
првих 6М ове године у односу на исти
период претходне године
Раст показатеља EBITDA, нето добит, OCF у
односу на првих 6 месеци претходне године

29

Поверљиво/Confidential

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.eu

