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Disclaimer

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

Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем
упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основу информација које су
садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у
овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху на информације које су наведене у овој презентацији,
или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или
исправност. Информације наведене у овој презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета
или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији
буду тачне, и да изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од стране органа
Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу,
потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији
није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора, заступника, запослених или
било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити
било које друго лице не прихватају било какву одговорност за било који губитак који може настати по основу или у
вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом
презентацијом.
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Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим
догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерама Друштва, веровања или
тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања Друштва, финансијским стањем и
ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима Друштво послује. Из разлога што
се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о
неизвесним будућим догађајима по својој природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не
ограничавајући на ризике и неизвесности које је Друштво идентификовало у другим јавно доступним документима.
Друштво упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у
будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у
којој Друштво послује могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени
изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој презентацији. Додатно, и уколико резултати
пословања Друштва, његово финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво
послује буду у складу са овде садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој
нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији
дате су на датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве.

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

Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.
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Мисија, визија и вредности НИС-а

ВРЕДНОСТИ НИС-а:

МИСИЈА

Одговорно користећи 
природне ресурсе и 

савремене 
технологије, пружамо 
људима балканског 
региона енергију за 

покрет ка бољем 

ВИЗИЈА

НИС ће бити признати лидер 
међу енергетским 

компанијама балканског 
региона, показујући висок 

ниво друштвене и еколошке 
одговорности и пружајући 

савремене услуге клијентима 

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

стицање савременог
знања у циљу сталног

унапређења стручности, 
и способност да се она 
примени у конкретном 

процесу рада.

ПОЗИТИВНОСТ И 
САРАДЊА

Спремност да се учествује у 
мултифункционалним
групама и пројектима, 

предусретљивост према
захтевима колега из других 

делова компаније, спремност
да се размене информације, 

способност за рад у тиму.

ИНИЦИЈАТИВА И 
ОДГОВОРНОСТ

проналажење и 
предлагање нових

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

компаније

ЗАЈЕДНИЧКИ 
РЕЗУЛТАТ

Заједнички подухват у 
циљу остваривања

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

једних другима
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• Завршена 3Д сеизмичка
истраживања на простору
Итебеј и Кикинда, у току
радови на простору Чока и
Милошево и почетак на
простору Мартонош, Бока и
Јерменовци.

• Открића гаса у Војводини 
као резултат примене нове 
технологије бушења

• Бушење прве истражне 
бушотине на подручју 
Републике Српске се 
приводи крају 

• Румунија завршено бушење 
бушотине Џимболија 
(испитивање)

• Завршена 2 фаза пројeкта
Реконструкција FCCa

• Урађен пројекат припремe
локације РН Нови Сад за
грађевинско-монтажне 
радове на пројекту Базна 
уља.

• У току тендерске
процедуре избора ЕРСМ 
извођача за пројекат Базна
уља .

• Отворена прва бензинска 
станица под брендом GAZPROM 
у Бугарској 

• GAZPROM мрежа бензинских 
станица почела са радом у 
Босни и Херцеговини

• Склопљен уговор са McDonald’s-
ом о отварању првог ресторана

• НИС изабран за овлашћеног 
дистрибутера за продају 
регресираног горива

• НИС и  ГСП “Београд“ потписали  
Уговор о снабдевању. У наредне 
три године, НИС ће ГСП-у 
испоручити више од 100 
милиона литара евро дизела.

• Пуштени су у рад први
когенерациони модули, на 
локацији Сираково. 

• Припреме за пуштање у рад 
малих електрана на СОС 
Кикинда Горње и СС1 Велебит 
су у току.  Извршена су 
фабричка испитивања опреме 
за осталих 5 електрана. 

• Потписан Меморандум о
реализацији пројекта изградње 
парно-гасне Термоелектране, 
електричног капацитета до 208 
МВт у Панчеву.

• Почели радови на изградњи ВП 
Пландиште

• Продаја гаса Панонским 
електранама

Истраживање и 
производња Прерада Промет Енергетика
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Први ветропарк у Србији
На територији општине Пландиште 18. септембра 2013. 
године започета је изградња првог ветропарка у Србији

• Биће изграђена 34 ветрогенерациона 
уређаја

• Укупни капацитет – 102 мегавата. 

• Капитална улагања у реализацију пројекта, 
укључујући израду пакета базне 
документације и неопходних дозвола, 
износиће око 160 милиона евра. 

• Обим финансијских средстава које улаже 
НИС неће бити већи од 23 милиона евра. 

• Планирано је да се остатак суме обезбеди из 
средстава која ће уложити партнери на 
пројекту, као и из кредитних ресурса.

• Очекује се да ће процес изградње 
ветропарка трајати највише 12 месеци

Пландиште
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Летња модернизација РНП
до краја године ће се у РНП реализовати још око 40 мањих 
техничко-технолошких пројеката и побољшања
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Модернизација пристаништа

Термозаштита 24 резервоара

Реконструкција FCC постројења

Модернизација ауто-пунилишта



1,08 1,43
2,04

9М 2012 План 9М 2013 9М 2013

8

9М 2013: HSE показатељи
су значајно побољшани (осим коефицијента перфорација), 
али још увек знатно нижи од најбоље светске праксе

27,18

11,78
16

9М 2012 План 9М 2013 9М 2013

Улагања у еколошке пројекте, у млн. USD

36%

Повећање индекса транспарентности

9М 2012 9М 2013
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средњи догађаји

мали догађаји
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догађаји

Коефицијент перфорације цевовода*

43%
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RAR Истражени догађајиLTIF

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

• Пад курса USD/RSD у првих девет месеци 2013. године износио je -1,50% или -1,29 РСД
(курс USD/RSD кретао се од 86,1763 РСД на дан 1.01.2013. до 84,8859 РСД на дан 30.09.2013.)

• Раст курса EUR/RSD у првих девет месеци 2013. године износио je 0,78% или 0,8861 РСД
(курс EUR/RSD кретао се од 113,7183 РСД на дан 1.01.2013. до 114,6044 РСД на дан 30.09.2013.)

• Раст курса USD/RSD у првих девет месеци 2012. године је износио 9,98 % или 8,07 РСД 
(курс USD/RSD се кретао од 80,8662 РСД на дан 01.01.2012.; до 88,9377 РСД на дан 30.09.2012.) 

• Раст курса EUR/RSD у првих девет месеци 2012. године је износио 9,93 % или 10,39 РСД 
(курс EUR/RSD се кретао од 104,6409 РСД на дан 01.01.2012.; до 115,0320 РСД на дан 30.09.2012.)

• Цена нафте у првих девет месеци 2013. године у просеку је износила око 108,06 USD/bbl

2012 20132012 2013

Курс УСД/РСД Цена нафте типа Urals, УСД/bbl

111 108

9М 2012 9М 2013
80

85

90

95

I II III IV V VI VII VII IX

88,2
85,6

9М 2012 9М 2013

-3% -3%



Представништва и огранци
Огранак Туркменистан, Представништво Руска Федерација, Представништво 
Ангола, Представништво Белгија, Представништво Бугарска, Представништво 
Мађарска, Представништво Хрватска

НИС Група

Од Q3 2013 НИС почиње извештавање на консолидованом нивоу

НИС Група Матично друштво – НИС а.д. Нови Сад
Блок Истраживање и производња, Блок Прерада, Блок Промет, Блок 
Енергетика, Блок Сервиси и Корпоративни центар

Зависна друштва у земљи
(настала из НИС-ове организационе структуре)
Нафтагас – Нафтни сервиси, Нафтагас – Технички сервиси, Нафтагас –
Транспорт и НТЦ НИС Нафтагас

Зависна друштва у иностранству
НИС Петрол (Бугарска), НИС Петрол (Румунија), НИС Петрол (БиХ), Јадран 
Нафтагас (БиХ), Панон Нафтагас (Мађарска)

Зависна друштва “унуке”
Г Петрол (БиХ) ← НИС Петрол (БиХ) и Адриа О Зоне (ЦГ) ← О Зоне 
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Остала зависна друштва
Јубос Бор, О Зоне Београд, НИС Оверсиз Санкт Петерсбург, СП Ранис 
Черноглавка (у ликвидацији), Светлост Бујановац, НИС Енерговинд (у ФИ 
приказан као joint venture)



Q3 2013: Кључни показатељи
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Сва евентуална одстпања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања.
Износи за CAPEX из ГПН зајма и CAPEX из OCF су износи без ПДВ-а.
*EBITDA =Приходи од продаје(без акцизе) – трошкови залиха (нафте, нафтних деривата и осталих производа) – оперативни трошкови пословања (OPEX) – остали 
трошкови на које менаџмент може да утиче 
**Порези, таксе, накнаде и остали јавни приходи обрачунати за посматрани период. Обухваћени су подаци за НТЦ НИС – Нафтагас д.о.о. , Нафтагас – Транспорт д.о.о., 
Нафтагас – Технички сервиси д.о.о. и Нафтагас - нафтни сервиси д.о.о., а не укључују О Зоне а.д., НИС-Светлост д.о.о. и Јубос д.о.о.
***Услед измењене методологије у производњу домаће нафте укључен је и газолин и ТНГ , а у производњи гаса узета је робна производња гаса
****Укупна задуженост према банкама (total indebtedness) = укупан дуг према банкама + акредитиви. На 30.09.2013. то износи 
471 милиона УСД укупног дуга + 14 милиона УСД акредитива

Q3 2013. Q3 2012. Кључни показатељи Јединица
мере 9M 2013. 9M 2012.

110,7 109,3 1% Urals $/bbl 108,1 111,1 -3%
14,0 9,6 46% Нето добит млрд. РСД 31,7 30,8 3%
19,6 10,9 79% EBITDA* млрд. РСД 47,7 47,3 1%
71,7 62,4 15% Приходи од реализације (без акцизе) млрд. РСД 185 162,3 14%
27,5 8,4 228% OCF млрд. РСД 49,6 27,7 79%

24,9 33,7 35% Обрачунати порези и остале фискалне 
обавезе (Србија)** млрд. РСД 86,4 63,3 37%

409 404 1% Производња домаће нафте и гаса*** хиљ.усл.тона 1.227 1.189 3%
303 295 3% Производња домаће нафте*** хиљ. тона 896 858 4%
801 356 125% Обим прераде нафте и полупроизвода хиљ. тона 2.204 1.518 45%
833 639 30% Укупан промет нафтних деривата хиљ.тона 2.183 1.707 28%

24 1,7 1312% Ино промет хиљ. тона 49 2,1 2.233%

693 585 18% Промет нафтних деривата на домаћем 
тржишту хиљ. тона 1.781 1.521 17%

167 153 9% Малопродаја хиљ.тона 484 423 15%
594 463 28% Продаја светлих  деривата хиљ. тона 1.557 1.207 29%

0 4 -100% CAPEX из ГПН зајма млн. EUR 0 12,1 -100%
13,8 9,2 50% CAPEX из OCF (НИС пројекти) млрд. РСД 37,8 18,3 107%

485 367 32% Укупна задуженост  према банкама  
(total indebtedness)**** млн. USD 485 367 32%

Почев од Q3 2013 сви подаци дати су на консолидованом 
нивоу, односно за НИС Групу



Досадашњи негативни макроекономски трендови у свим земљама у региону значајно утичу на пад тржишта нафте и 
нафтних деривата

Трендови тржишта моторних горива
У првих девет месеци сва регионална тржишта су у паду осим 
мађарског

Румунија

Бугарска

Србија*

Хрватска

Босна и 
Херцеговина

-7,8%

-7,8%

+2,5%

-10,2% -3%

н/а

-14,8%

Словенија

X% НИС-ова прогноза на 
основу доступних 
статистичких података

Мађарска

12

Извори информација на основу којих су креиране пројекције: 
- Eustat (10.10.2013.)
- PFC: Downstream Monitoring Service – Europe (Јун 2013) 
- Србија: интерне процене и анализе
- Бугарска: НИС Петрол, Бугарска

Стопе раста тржишта дате су за првих 9М 2013/9М 2012



1.103
(64%)

1.192
(75%)

629
(36%)

406
(25%)

1.732 1.598

9М 2012. 9М 2013.

Тржиште Републике Србије
Прилив страних директних инвестиција је знатно мањи од очекиваног док 
недовољно брз опоравак привредних активности и кашњења у реализацији
инвестиционих пројеката утичу на мању потрошњу моторних горива.*

Обим тржишта моторних горива Републике Србије
у хиљадама тона

-8%

• Иако је реални међугодишњи раст БДП-а и
индустријске производње у првих осам месеци био
0,2% односно 5,7%, респективно, тржиште моторних
горива је у паду. Куповна моћ становништва је и даље
на веома ниском нивоу док је стопа незапослености, на
нивоу од преко 24%, а то су параметри који, поред
горенаведених, имају јак утицај на потрошњу моторних
горива.

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

• Малопродајно тржиште Републике Србије забележило
је умеренији пад од тржишта моторних горива због
измештања дела волумена из канала велепродаје у
канал малопродаје у сегменту корпоративних
клијената.

• Разлози за константни пораст тржишног учешћа налазе
се у континуираном процесу модернизације бензинских
станица, побољшаној услузи као и у позитивним
ефектима маркетиншких акција, ребрендинга.Приметан
је и позитиван утицај сезонске продаје регресираног
горива пољопривредницима иако јесењи програм иде
споријим темпом од очекиваног.

423
(35%)

484
(41%)

771
(65%)

687
(59%)

1.193 1.171

9М 2012. 9М 2013.

-2%

Малопродајно тржиште* Републике Србије
у хиљадама тона

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

ОсталиНИС

Остали*НИС*
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Финансијски показатељи

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

Пораст EBITDA од 79% у Q3 2013. у
односу на Q3 2012. допринео је да
EBITDA за првих 9М 2013. буде на
нивоу овог показатеља у истом
периоду претходне године:

EBITDA

Нето добит
46%

10,9
18,3

11,8
16,3 19,6

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

30,8 31,7

9M '12 9M '13

9,6
14,8

7,3
10,5

14,0

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

3%

Почев од Q3 2013 сви подаци дати су на консолидованом 
нивоу, односно за НИС Групу

47,3 47,7

9M '12 9M '13

1%79%

• Пуштање у рад MHC/DHT

• Раст обима прераде и продаје

• Повећање ефикасности пословања

• Пуштање у рад MHC/DHT

• Раст обима прераде и продаје

• Повећање ефикасности пословања

Пораст нето добити у Q3 2013. у
односу на Q3 2012. износио је 46%,
док је за првих девет месеци 2013 у
односу на исти период прошле
године раст нето добити 3%:



8,4 9,5 10,2 11,8

27,5

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

27,7

49,6

9M '12 9M '13

14%

79%

15

Финансијски показатељи

Повећање OCF:

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

Повећање прихода од продаје:

• Пад малопродајних цена нафтних
деривата у Q3 2013. за око -2,1% у
односу на Q3 2012., док је у првих 9М
2013. у односу на првих 9М 2012.
забележен раст од +2,5%.

• Раст просечне цене нафте Ural RCMB у
Q3 2013. (у $/ббл), у поређењу са Q3
2012. износи око 1,2%, док пад цене
нафте у првих 9М 2013. у односу на 9М
2012. износи -2,7%.

Приходи од продаје

OCF

15%

228%

• Повећан прилив од купаца

62 65
50

64 72

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

162

185

9M '12 9M '13

Промене малопродајних цена Q3 9M
БМБ 95 -3,90% +1,78%
Европремијум БМБ 95 -6,32% -0,56%
Д2 +3,21% +6,84%
Евро дизел -0,75% +2,31%

Почев од Q3 2013 сви подаци дати су на консолидованом 
нивоу, односно за НИС Групу



858

896

9M '12 9M '13

4%
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Повећање производње домаће 
нафте и гаса за 1% у односу на Q3
2012, а 3% у односу на 9М 2012.:

• Пораст производње домаће нафте 
за 9М 2013. у односу на исти 
период прошле године од 4% због 
примене додатних геолошко 
техничких активности

• Производња гаса је -0,2% у односу 
на 9М 2012. године због трајања
ремонта компресорских станица, 
као и због повишеног притиска у 
магистралном гасоводу

• Измена методологије за обрачун 
производње  нафте и гаса –
укључен је и газолин и ТНГ, а у 
производњи гаса узета је робна
производња гаса

Истраживање и производња

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

1%

3%

404

416
411

407 409

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

1.189

1.227

9M '12 9M '13

295
300 300

293

303

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

Производња домаће нафте и гаса у хиљадама условних тона* 

Производња домаће нафте у хиљадама тона 

3%



17% 4%

83% 96% 100% 100% 100%

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

151
336 287 393 429190

346
235

344 305

16

54
68

75 67

356

736
591

812 801

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

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

Обим прераде сирове нафте и 
полупроизвода је већи за 45% у 
односу на 9М 2012:

• Повећање обима прераде сирове
нафте

• Рад комплекса MHC/DHT у 2013.

• Повећање обима прераде у складу
са тржишним потребама.

125%
Обим прераде нафте и полупроизвода у хиљадама тона

Структура прераде нафте по рафинеријама

692
1110

768

884
58

210
1.518

2.204

9М '12 9М '13

14%

86% 100%

9M '12 9M '13

Прерада

Увозна нафтаДомаћа нафта

Рафинерија Нови СадРафинерија Панчево

45%

Полупроизводи



153 174 122 196 1671,7 1,8 5
19,0 24

432 426
338

432 526
53 86

100

137 116639 689
566

784 833

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

163 222 148 178 185

476 467
418

607 648

639 689
566

784 833

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

Пораст укупног промета нафтних деривата 
за 28% у односу на првих девет месеци
2012. године:

18

Промет

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*Ино промет представља промет остварен од стране НИС-ових ћерки фирми. У Q3 и 9М 2013 НИС је своје ћерке фирме у Q3 2013 снабдео са
16 хиљада тона, а у 9М 2013 са 28 хиљада тона, док је остатак набављен од других добављача.

30%
Промет нафтних деривата у хиљадама тона

Структура промета по нафтним дериватима
у хиљадама тона

423 484
2,0 48,7

1.098
1.297

183
3531.707

2.183

9М '12 9М '13

Црни и остали дериватиБели деривати

458 511

1.248
1.672

1.707
2.183

9М '12 9М '13

Извоз Велепродаја МалопродајаИно промет*

28%

• Малопродаја – раст продаје од 15%:
• Раст продаје нафтних деривата еуро 

квалитета

• Ино промет – раст од 24x
• У 9М 2012 ино промет је занемарљив

• Велепродаја – раст од 18%: 
• Раст продаје дизел горива због повећаног 

пласмана евро дизела из домаће 
производње

• Смањена продаја мазута због топлих 
временских услова

• Смањена продаја бензина због смањења 
тражње

• Извоз – раст од 93%:  
• Раст продаје мазута и бензинских 

компоненти

• Повећан удео белих деривата



• Програм лојалности Супер картица лансиран је
13.05.2013. године

• Само 5 месеци након лансирања Супер картице:
• 1 милион јединствених коришћених картица

(приближно 304.000 персонализованих и
регистрованих картица у бази)

• Повећање броја транскција
• Просечан дневни рачун за гориво корисника

Супер картице износи 34% више од просечног
дневног рачуна корисника без Супер картице

• Просечан дневни рачун за пратећу робу
корисника Супер картице износи 38% више
корисника без Супер картице

Супер картица
Продаја, тржишно учешће и развој трансакција међу 
физичким лицима

19

V - IX 2012. I - IV 2013. V - IX 2013.

31,0% 33,5% 33,6%

НИС-ова продаја физичким лицима

+2,6pp

Укупна продаја
Тржишно учешће

+0,1pp
6%

20%

Просечан дневни број трансакција
9%

16%

V - IX 2012. I - IV 2013. V - IX 2013.

Извор: Orfey – интерни извештаји Блока Промет, Септембар 2013.



233 214 110 8 33 94 74 56 13 14 12 13 14 17 19 14

793 825
720

667 611 632 574 506 446 444 354 354 403 424 423 471

1.0261.039

830
675 644 726 648 562

459 459
366 367 418 441 442 485

201 186 111 52 25 62 28 27 41 13 13

392 448
443 442 430 412 402 344 330 329 254 253 264 316 317 377

200 191
166 173 155 158 143 136 116 115

100 101 99 95 94 95

793 825
720 667 611 632 574 507 446 444

354 354 403 424 423 471

Задуженост према банкама
Укупна задуженост према банкама мања од лимита утврђеног 
одлуком Одбора директора

20

Кретање укупног дуга према банкама у 
милионима USD (total debt)

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

Структура укупног дуга према
банкама по валутама у %

Дугорочни* Средњерочни* Краткорочни*

Укупан дуг Акредитиви Остало EUR USD

Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*Структура дуга по рочности је обрачуната на основу уговора потписаних са банкама, а не према њиховом доспећу посматрано на дан 30.09.2013.

61

210

466
500

477 453

ГПН зајам у милионима EUR

67% 73% 74% 79% 74% 76% 73% 70% 70% 70% 66% 65% 56%
69% 69% 77%

32% 26% 25% 20% 20% 19% 21% 24% 25% 25% 29% 29%
26%

24% 23%
22%

1% 1% 1% 1% 5% 5% 6% 7% 5% 5% 6% 6%
18%

8% 8% 2%



0,94 0,51
3,69 0,19

0,24

0,19

6,26

9,03

1,97 3,72
0,08 0,14

Q3 2012. Q3 2013.

-95%
-46%

-19%

44%

89%
64%

Инвестиције

У првих 9М 2013. години је реализовано 37,8 милијардe РСД

21

*у милијардама РСД (без ПДВ-а)

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

Пројекти без директног
економског ефекта

Ангола PSA*

Екологија

MHC/DHT

Пројекти са директним
економском ефектом

Пројектно 
истраживачки радови

• Куповину малопродајне мреже ОМВ
• Реконструкцију и ребрандинг објеката

малопродаје
• Бушење разрадних бушотина
• Концесије
• ГРР Војводина
• Пројекти повећања ефикасности и

поузданост рафинерије нафте Панчево

Раст CAPEX-а у 9М 2013. године за  25% 
у поређењу са  истим периодом прошле 

године уз највећи обим плаћања за:

CAPEX по инвестиционим пројектима у милијардама РСД
5%

13,7813,19

Q3 2013. Q3 2012. Извори финансирања 9M 2013. 9M 2012.
0,00 4,02 CAPEX из ГПН зајма 0,00 12,07
0,00 0,76 Екологија 0,00 2,26
0,00 3,26 MHC/DHT 0,00 9,81

13,78 9,17 CAPEX из НИС-ових извора 37,86 18,27
0,51 0,18 Екологија 1,27 0,33
0,19 0,43 MHC/DHT 2,85 1,43
0,19 0,24 Ангола PSA* 0,53 0,32
9,03 6,26 Пројекти са директним економским ефектом 26,03 12,60
3,72 1,97 Пројекти без директних економских ефеката 6,53 3,47
0,14 0,08 Пројектно истраживачки радови 0,65 0,12

13,78 13,19 УКУПНО: 37,86 30,35

1,64 1,27
7,55

2,85

0,08
0,53

6,34
26,031,50

6,53

0,04

0,65

9M 2012. 9M 2013.

-23%

7x

4x

4x
16x

-62%

25%

30,35

37,86



Најзначајнија улагања у истраживању и 
производњи, преради и промету
У првих 9М 2013. године

Повећање производње 
нафте и гаса

Повећање резерви

Реконструкција и 
модернизација РНП
Еколошки пројекти

Развој малопродајне мреже

11,1 млрд РСД

• Геолошка истраживања на подручју Војводине
• Улагања у концесиона права
• Додатне геолошко техничке мере
• Бушење нових разрадних бушотина
• Аутоматизација производње
• Реконструкција инфраструктуре

• Изградња постојења MHC/DHT
• Линијско намешавање бензина
• Производња индурстријских базних уља из нафте типа 

"Велебит"
• Реконструкција пристаништа у Панчеву
• Смањење емисије NOx у димним гасовима из Енергане

• Ребрендинг 33 БС у Србији
• Изградња 1 БС у Србији
• Реконструкција 5 БС у Србији
• Регионални развој промета у Босни, Бугарској и 

Румунији

Истраживање и производња

Прерада

Промет

22

8,9 млрд РСД

15,7 млрд РСД



14,67

12,68

8,6

4,27 1,32 5,59

6,45

6,09

5,69

5,13

5

Kомпаративна анализа (бенчмаркинг) 
основних показатеља са конкурентима
НИС* 9М 2013, остали 6M 2013

Извори: Компанијски извештаји за јануар - јун 2013
*Подаци за НИС групу (НИС са ћеркама) QPR 3 2013
** Без  радника ангажованих преко лизинга и са првом шансом23

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

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

39,2

26

13,4

13,1

8,9

87

79

78

75,2

72

20,1 68,5 5,67

78,2 10,38

Lifing costs REVEX

138

79,9

67

35,5

22,3

N/A



 Раст EBITDA и нето добити

 Снажан OCF

 Укупна задуженост према банкама 
банкама испод утврђеног лимита 
(Debt/EBITDA за 25% мањи од 
планираног)

 Значајно повећање прераде

 Раст продаје моторних горива и 
малопродаје на домаћем тржишту

 Раст извоза, продаја на ино активама

 Ширење бренда GAZPROM у региону

– Неизмирена потраживања

– Веће пореско оптерећење

– Ћерке фирме у фази раста 
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НИС а.д. Нови Сад
Сектор за односе са инвеститорима

Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија

e-mail: Investor.Relations@nis.eu


