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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
Пандемија COVID-19 – утицај и ограничења током 2021. године:

 У 2021. години тренд потрошње моторних горива бележи тренд раста, осим у прва два месеца, када је
потрошња бележила тренд пада због рестрикција услед корона вируса. У првих 9 месеци ове године
бележимо раст потрошње моторних горива у Србији за око 13% у поређењу са истим периодом 2020. године.

Курс USD/RSD
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Просечан курс USD/RSD је за 6% нижи у односу на првих
девет месеци 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 66% .

НИС у Q3 2021.
Блок Истраживање и производња

Број бушотина:
Избушено је
13 разрадних бушотина у
Србији

Обим производње:
Производња нафте и
гаса за Q3 2021.
године износи 301
хиљаду условних тона

Финансијски показатељи:
Q3 20211:
CAPEX2: 3,3 млрд. РСД
EBITDA: 8,9 млрд. РСД

Основни циљ у трећем 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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Подаци за 9М 2021: CAPEX: 8,9 млрд. РСД; EBITDA 22,3, млрд. РСД

2

финансирање

НИС у Q3 2021.
Дивизија Downstream - Прерада

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

Почетак производње евродизела са
биокомпонентом (евродизел Б7) и
отпремање прве количине у
Румунију.
Нова потврда усаглашености
квалитета авио горива са
захтевима стандарда EI/JIG 1530 од
стране серитфикованог тела SGS из
Београда уз издавање Limited
Assurance Statement.

Финансијски
показатељи:
Q3 20211:
CAPEX2: 0,5 млрд. РСД
EBITDA: 4,2 млрд. РСД

У оквиру модернизације Рафинерије нафте Панчево, током трећег 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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Подаци за 9М 2021: CAPEX: 2,4 млрд. РСД; EBITDA 11,3 млрд. РСД
финансирање
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НИС у Q3 2021.
Дивизија Downstream - Промет

Обим малопродаје:

Обим велепродаје:

Обим малопродаје за
Q3 2021. године
износи 274 хиљ. тона.

Обим велелепродаје
за Q3 2021. године
износи 467 хиљ. тона.

Удео НИС на тржишту
малопродаје Србије:
У првих 9М 2021. удео
НИС-а је 44,1%

У оквиру развоја
пројекта велепродаје
у Босни продато је 65
хиљ. тона.

Пуштена је у рад нова
ССГ Зајечар 5 (NIS
бренд).
Почели су радови на
тоталној реконструкцији
ССГ Змај 1 и ССГ Нови
Бечеј.
Започети су радови и на
изградњи нове ССГ
Стара Пазова.

Финансијски
показатељи:
Q3 20211:
CAPEX2:
0,5 млрд. РСД
EBITDA:
4,1 млрд.РСД

Током трећег квартала 2021. године настављена ја модернизација малопродајне мреже.
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Подаци за 9М 2021: CAPEX: 1,5 млрд. РСД; EBITDA 10,9 млрд. РСД
финансирање

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

ССГ Чантавир

ССГ Нови Бечеј

ССГ Змај 1

Суботица

ССГ Деспотовац

ССГ Зрењанин Центар

ССГ Зрењанин центар

Нови Сад

Зрењанин
ССГ Стара Пазова 3

Шабац

ССГ Стара Пазова 3

9M 2021: ССГ пуштене у рад

Београд
Е763

Лозница

ССГ Зајечар 5
Ваљево
Зајечар

ССГ Соколићи 1

Крагуjевац
Ужице

Сербия

Autoput
Desna

ССГ Жагубица

Е761

Е763

Крушевац

Ниш

Нови Пазар

ССГ Соколићи 1

Лесковац

Врање

ССГ Зајечар 5
Реализовани пројекти

ССГ Мионица
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Реконструкција

ССГ Соколићи 1
ССГ Зајечар 5

ССГ Мионица
ССГ Жагубица

9M 2021: Пројекти у процесу изградње

Чачак

Краљево

Нова изградња

NIS Petrol „А“ формат

GAZPROM „L“формат

NIS Petrol „S“ формат

GAZPROM „M“формат

Нова изградња

Реконструкција

ССГ Стара Пазова 3
(започети радови)

ССГ Нови Бечеј
(започети радови)

ССГ Зрењанин центар
(започети радови)

ССГ Змај 1 (започети радови)
ССГ Чантавир (започети радови)
ССГ Деспотовац (започети радови)

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

завршени пројекти новоградње у бренду GAZPROM

планирани пројекти новоградње у бренду NIS Petrol

планирани пројекти реконструкције у бренду NIS Petrol

завршени пројекти реконструкције у бренду NIS Petrol

завршени пројекти новоградње у бренду NIS Petrol

планирани пројекти реконструкције у бренду GAZPROM
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Плаћање рачуна грађана на ССГ очитавањем НБС IPS QR кода
NIS Petrol и Gazprom бензинске станице омогућиле су 28.09.2021. својим потрошачима нову услугу
плаћања рачуна уз помоћ IPS QRкода чији је издавалац Народна банка Србије.
Овај иновативан начин плаћања први пут је доступан на бензинским станицама у Србији и представља
једноставно, брзо и поуздано решење које омогућава корисницима да у свега неколико корака, без
прекуцавања података у налог за плаћање и без чекања на шалтерима платних институација, плате
рачуне скенирањем НБС IPS QR кода од стране касира.
Додатна погодност у односу на платне институције јесте и то што ће плаћање одмах бити евидентирано
код примаоца.

Циљеви пројекта:
Увођењем IPS плаћања рачуна грађана на ССГ остварују се важни циљеви:
 За потрошаче: брзо и бесконтактно плаћање показивањем рачуна са НБС QR кодом
 За компанију: атрактивност, увођење иновација у малопродаји – јачање лидерске позиције
 Real time payment – Пренос средстава у реалном времену

Резултати плаћањa рачуна грађана 28.09.-28.10:
Укупан број плаћених рачуна
Укупан износ плаћених рачуна (РСД)
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815
2,9 милиона РСД

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”
Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево на крају
трећег квартала 2021. године:
 Степен реализације грађевинских радова је око 100%
 Степен реализације радова израде пројектне документације је

100%
 Степен реализације набавке и транспорта опреме је 100%
 Степен реализације радова пуштања постројења у рад је

96,5%
 Укупан напредак пројекта (септембар 2021.) је на нивоу

99,8%.
Парно-турбинско постројење

Гасно-турбинско постројење

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

до 200

Статус пројекта
•
•
•
•
•
•
•

9

око 180

Гасни компресори су достављени, монтирани,урађен је успешан ран тест.
Завршена је монтажа парне турбине, помоћне опреме укључујући
расхладне куле и пумпну станицу за расхладну воду, финално затварање
кућишта, „pre commissioning“ помоћне опреме,
Успешно спроведен хидротест котла
Извршена је примопредаја ПРП 220kV између ТЕ-ТО Панчево и ЕМС а.д.
Објекат је успешно пуштен у рад.
Завршена је примопредаја објекта ГМС између ТЕ-ТО Панчево и Србијагаса
Добијена је дозвола за пуштање природног гаса
Добијена је дозвола за напајање струјом за сопствене потребе ТЕ-ТО
Панчево.

HSE показатељи
Број догађаја
у НИС-у

LTIF

RAR
27%

21%
1

46

741
9M 2020.
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Велики
догађаји
Средњи
догађаји
Мали
догађаји

1

30

1,70
(24 LTI)

9M 2020.

1,35
(19 LTI)

9M 2021.

9M 2020.

0,15
(4 RAR)
0,11
(3 RAR)

573
9M 2021.

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

9M 2020.

9M 2021.

9M 2021.

9M 2020.

9M 2021.

Кључни показатељи
НИС Група

11

Q3
2021.

Q3
2020.

73,5

43,0

+71% Brent Dtd

84,5

49,4

16,0

8,0

7,2

1,9

5,8

13,4

60,3

47,9

301

317

1.153

1.007

1.134
4,4

984
6,2

589

636
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9M
2021.

9M
2020.

∆ (%)

$/bbl

67,7

40,8

+66%

+71% Приход од продаје

млрд. РСД

200,2

135,3

+48%

+99% EBITDA

млрд. РСД

38,2

10,4

+269%

млрд. РСД

13,3

- 8,3

+260%

-56% OCF

млрд. РСД

20,4

19,6

+4%

+26% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода

млрд. РСД

155,7

131,8

+18%

890

952

-7%

∆ (%) Кључни показатељи

+273% Нето добит (губитак)

-5% Производња нафте и гаса

Јединица
мере

хиљ. усл. тона

+14% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода

хиљ. тона

2.867

2.637

+9%

+15% Укупан промет нафтних деривата

хиљ. тона

2.901

2.543

+14%

-29% CAPEX

млрд. РСД

13,1

20,7

-37%

млн. EUR

589

636

-7%

-7%

Укупна задуженост према банкама
(укупан дуг према банкама + акредитиви)
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Трендови тржишта моторних горива
9M 2021/9M 2020

Потрошња моторних горива је,
очекивано, у
порасту у свим земљама региона у односу на исти
период 2020. године.
Главни фактори опоравка потрошње су раст
транспорта, раст грађевинске индустрије и
опоравак туризма.

Србија
Позитиван ефекат на раст потрошње у Србији дају
интензивни инфрастуктурни радови, пројекти у
грађевинској индустрији, али и опоравак друмског
транспорта, одлична туристичка
летња сезона,
транзит и добра пољопривредна сезона.
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5,0%
Мађарска
3,5%
Словенија

5,0%
Хрватска

2,8%
Румунија

13,0%
Србија

16,3%
Босна и
Херцеговина

3,5%
Бугарска

Поверљиво/Confidential
Тржишни удео – Србија:Тржиште
моторних горива

У првих девет месеци 2021. године потрошња моторних горива у Србији је порасла за 13% у односу на исти период прошле
године, док посматрано у односу на исти период 2019. године раст је 4,5%.

Обим тржишта моторних горива,
хиљ. тона1
+13%
1.921
1.701
1.400
(73%)

1.243
(73%)
458
(27%)

522
(27%)

9М 2020.

9M 2021.

Остали
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1укључујући

НИС

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

• Највећи допринос за толики пораст има раст потрошње
дизела и бензина. Потрошња дизела и бензина увећава се
превасходно због раста транзитног саобраћаја и
инфраструктурних радова грађевинске и путарске
индустрије, као и добре пољопривредне сезоне.

Поверљиво/Confidential
Тржишни удео – Србија:Малопродајно
тржиште моторних горива

Малопродаја: потрошња бележи значајан раст за првих девет месеци у односу на исти период претходне године за 10%, док је у
благом расту у односу на 2019. годину (0,8%).

Малопродајно тржиште,
хиљ. тона1
+10%
1.338

1.213

• Упркос промени у динамици потрошње
Србије у сегменту продаје корпоративних
клијената
и
донекле
измењене
сезоналности потрошње, НИС-ово тржишно
учешће је стабилно.

589
(44%)

540
(44%)
674
(56%)

748
(56%)

9М 2020.

9M 2021.
Остали

Укупан број бензинских станица НИС а.д. у Србији на
дан 30.09.2021.
14

1Промет

326

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.

НИС

Тржишни удео – регион
9M 2021/9M 2020

Поверљиво/Confidential

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

19
1,6%
1,4%

Румунија
Босна и
Херцеговина

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

15

42
33,3%
10,9%

*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
4,1%
3,9%

Оперативни показатељи
Истраживање и производња

Поверљиво/Confidential

Производња нафте и гаса,
хиљ. усл. тона
-7%
952
36
286

29
251

631

609

9M 2020.
Домаћа нафта
Инострани пројекти

16

890

9M 2021.
Домаћи гас

• Остварен планирани обим производње
угљоводоника

Оперативни показатељи
Downstream Прерада
Прерада нафте и полупроизвода,
хиљ. тона
+9%
• Повећање oбима прераде за 9% у односу
на првих девет месеци 2020. године је
резултат стабилизације тржишта ове
године у односу на 2020. годину када је
дошло до пада тражње услед пандемије
коронавируса.

2.637
210

251

1.792

1.994

635

623

9M 2020.

9M 2021.

Домаћа нафта

17

2.867

Увозна нафта

Полупроизводи

Оперативни показатељи
Downstream Промет

Поверљиво/Confidential

Обим промета, хиљ. тона
+14%
2.901
2.543
988
899

977

18

1.178

667

735

9М 2020.

9М 2021.

*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 14% у односу на
првих 9 месеци претходне године:
• Малопродаја у Србији и иноактивама – раст за 10%
услед пораста потрошње дизела и бензина као
последица укидања ограничавајућих мера насталих
услед COVID-19;
• Велепродаја у Србији и иноактивама – раст као
последица пораста продаје евродизела, ТНГ и мазута
НСГС у Србији и развоја пројекта велепродаје Босна;
• Извоз, транзит и БЈ – раст продаје авиогорива (у вези
са укидањем мера насталих услед COVID-19), као и
раста продаје битумена.

Финансијски показатељи
EBITDA

Поверљиво/Confidential

EBITDA, млрд. РСД
• Највећим делом због раста цене
нафте на светском тржишту и
позитивног утицаја залиха нафте
ранијег периода
• и раста обима прераде и продаје
нафтних деривата и ДАС-а који
компензује пад базне производње
блока Истраживање и производња и
раста трошкова услед враћања
бизниса редовном пословању.

1,6

29,5
38,2

10,4
EBITDA 9M 2020
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*утицај цене и курса укључује и утицај цене залиха.

+269%

Утицај цене
и курса*

Остали
фактори

EBITDA 9M 2021

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

+260%

13,3
3,2

-8,3
9М 2020.
Нето резултат без
ефеката скупих
залиха

20

9М 2020.

Поверљиво/Confidential

9M 2021.

• Раст EBITDA, при већим трошковима
амортизације

Поверљиво/Confidential

Финансијски показатељи
OCF
OCF, млрд. РСД
+4%

• Већи приливи од купаца, али и већи
оперативни трошкови

21

19,6

20,4

9M 2020.

9M 2021.

Поверљиво/Confidential

Реализација CF-а за 9M 2021, у млрд. РСД

-14,4
20,4

5,96

-4,7
-1,0

OCF
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Инвестиције

Free
Cash Flow

Нето
позајмице

Дивиденде

0,2
Нето CF

Финансијски показатељи
CAPEX
CAPEX, млрд. РСД

-37%

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

11%

Пројекат "Дубока прерада"

11%

DWS Прерада

20,7
13,1

DWS Промет

7%

68%

Остатак дивизије
Downstream
Корпоративни центар

9M 2020.

23

9M 2021.

Мере за повећање оперативне ефикасности
Ефекат на EBITDA, млрд. РСД
• Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности у првих девет месеци
2021. на показатељ EBITDA износи 1,8 милијарди динара.
0,4
0,3
0,7

0,7

0,41
3,0
1,8

0,4

„Истраживање
и производња”

„Прерада”

„Промет”

Мере
24

„Остали DWS”

НИС 9М 2021

Спречена штета Једнократне мере

Спречена штета и једнократне мере

Укупно НИС
9M 2021

Поверљиво/Confidential
Задуженост према банкама
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

Задуженост према банкама, млн. EUR
30.09.'21.
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
589
589
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
30.09.'21. 36
553
589
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

Поверљиво/Confidential

Компаративна анализа
EBITDA маржа (%)

EBITDA/FTE (хиљ. USD)

13,4
19,2
19,9
24,6
28,9

5,1
6,1
6,3
6,8
7,8

16,8
21,8
68,9
82,2
172,3
72,4

21,2

Удео светлих производа(%)

9,5

UPS OPEX ($/boe)
Н/Д

77,3

6,1

79,4
80,0
80,9
81,4

6,8
9,6
79,8
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Дневни промет (t/дан)

Подаци из извештаја сви за 6M 2021.

12,5
8,8

6,9

Поверљиво/Confidential

Приватизација ХИП – Петрохемија а.д.
Пројекат: Учешће у поступку приватизације за избор стратешког инвеститора докапитализацијом
Субјекта приватизације
КЉУЧНИ ДАТУМИ ПРОЈЕКТА:
 09.09.2021. године - објављен јавни позив (JП 5/21) за избор стратешког инвеститора за Акционарско друштво за производњу
петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП-Петрохемија Панчево.
 10.09.2021. године - НИС а.д. је упутио захтев за откуп приватизационе документације и уплаћена је накнада за откуп исте.
 11.10.2021. године НИС а.д. је поднео пријаву за избор стратешког инвеститора која садржи и понуду у року прописаним јавним
позивом.

ТРЕНУТНИ СТАТУС:
 Пријава НИС а.д. је благовремена.
 НИС а.д. је једини поднео пријаву са припадајућом понудом.
 Након спроведене анализе и оцене пријаве, Комисија је утврдила да иста у потпуности испуњава услове и критеријуме поступка.
 14.10.2021. Влада Републике Србије је донела Закључак којим је одлучено да се започну преговори са НИС а.д. као изабраним
понуђачем.
 Формиран је преговарачки тим НИС а.д., који учествује у преговорима.

ДАЉИ КОРАЦИ:

27



Преговори око основних услова трансакције, уз финализацију предлога Уговора о стратешком партнерству.



Уколико су преговори успешно окончани, Влада РС доноси Одлуку о закључењу Уговора о стратешком партнерству.
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Студија економског утицаја НИС-а у Републици Србији| 2010 - 2020
Пословање компаније | 2019. година
Нето добитак

Укупни приходи

150 милиона евра
2,6% остварене добити укупне
#1
привреде

2,1 милијарди евра
висини реализованих
#2 према
пословних прихода
Капитал *

Радна места

2,2 милијарди евра
#3 према вредности капитала
Пословна имовина*

3,6 милијарди евра
висини пословне имовине
#3 према
(69,1% целог сектора рударство)

10.853 запослених
броју запослених
#4 (0,9% запосленихпрема
у Републици Србији)
4,7%

330 милиона евра
допринос БДП-у
Републике Србије

* Капитал: Вредност укупне актива умањена за обавезе, односно вредност основног капитала и акумулиране нераспоређене добити
* Пословна имовина: Вредност укупне активе компаније
Напомена: У тренутку израде студије, званични подаци за 2020. годину нису доступни.
Извор: Агенција за привредне регистре, Република Србија
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Капитална улагања

5,3% укупних приватних инвестиција
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Студија економског утицаја НИС-а у Републици Србији| 2010 - 2020
Утицај пословања компаније| 2010-2020
2010

Просечан годишњи утицај пословања компаније у Републици Србији у посматраном периоду

262

5,1%

милиона
евра

допринос БДП-у

izvoza

274

15,3%

милиона
евра

укупних пореских прихода

инвестиција
Економски утицај пословања компаније НИС
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Бруто
додата
вредност

Производња

Доходак
запослених

2,6%

3,2

216

БДВ Републике Србије

милијарди евра

милиона евра

Радна места

22,440
радних места

2020

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 9 месеци претходне године
Раст обима прераде и обима промета у
првих 9М ове године у односу на исти
период претходне године
Раст показатеља EBITDA, нето добит, OCF у
односу на првих 9 месеци претходне године
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Investor.Relations@nis.eu

