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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 

резултата пословања. Сви коментари на прeзентацију, као и све изјаве које могу бити 

дате у току данашњег конференцијског позива могу имати карактер прогнозе, а који се 

тичу финансијског стања и резултата пословања, тако да све изјаве, осим оних које се 

тичу информација о оствареним показатељима, могу да се тумаче као изјаве о 

неизвесним будућим догађајима, односно који имају карактер прогнозе. Изјаве о 

неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, а 

односе се на 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 НИС а.д. Нови Сад и НИС Група 

идентификовали у другим јавно доступним документима. У вези са тим желимо да 

нагласимо да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима 

остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и 

ликвидност 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.  
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1. Макроекономски показатељи и важни догађаји 

 

Поштоване колеге, добар дан свима.  

Први квартал ове године су обележили веома комплексни макроекономски услови. 

Приоритет наше компаније је био очување стабилности на домаћем тржишту и 

обезбеђење уредног снабдевања тржишта нафтним дериватима. 

У првом кварталу ове године НИС Група је остварила добре финансијске и оперативне 

резултате у поређењу са истим периодом претходне године. 

 

Макроекономски показатељи 

Први квартал ове године је обележио раст цене нафте, као и раст курса долара. 

Уколико погледамо графикон са леве стране који се односи на кретање курса USD/RSD, 

у првом кварталу ове године у односу са исти упоредни период, можемо видети да курс 

USD/RSD бележи раст од око 7%. 

 

Када је реч о кретању цене нафте типа Brent која је приказана на графикону са десне 

стране, можемо рећи да је цена сирове нафте од почетка године била у константном 

порасту. Најнижа цена од скоро 79 долара по барелу је забележена првог радног дана 

ове године, док је 8. марта 2022. забележен 14-годишњи максимум од скоро 138 долара 

по барелу. Након тога, цена нафте је смањена, али се до краја првог квартала одржала 

на нивоу већем од 100 долара по барелу. 

 

У првом кварталу ове године бележи се раст просечне цене нафте типа Brent од 67% у 

односу на исти период претходне пословне године. 

 

Блок Истраживање и производња  

Следећи слајд се односи на најважније догађаје у првом кварталу  ове године у Блоку 

„Истраживање и производњаˮ: 

• Основни циљ током првог квартала ове године у Блоку „Истраживање и 

производњаˮ био је испуњење планиране производње угљоводоника, 

реализација пројеката геолошко-истражних радова и повећање ефикасности 

геолошко-техничких активности. 

• Избушено је 10 разрадних бушотина у Србији, 1 разрадна бушотина у Румунији и 

1 истражна у Босни и Херцеговини.  

Када су финансијски показатељи у питању, у првом кварталу ове године CAPEX је 

износио 2,6 млрд. РСД, док је показатељ EBITDA износио 12,9 млрд РСД. 

Дивизијa Downstream  

Блок Прерада 

На реду је слајд број 5. Овде можемо погледати најважније догађаје Блока Прерада. 

То су: 

 Рад рафинерије нафте у Панчеву који је у потпуности задовољио потребе 

тржишта за нафтним дериватима.  
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 Наставак активности на пројекту реконструкције постројења FCC и изградња 

новог постројења ETBE сагласно термин плану. 

Када је реч о финансијским показатељима, показатељ CAPEX је износио 0,3 млрд. РСД, 

а EBITDA 15,4 млрд. РСД. 

 

Блок Промет 

Следи слајд са најважнијим догађајима Блока „Прометˮ.  

У првом кварталу ове године обим малопродаје у Србији износи 211 хиљада тона, што 

је доста више него прошле године. Удео НИС-a на тржишту малопродаје у првом 

кварталу био је 47%. Обим велепродаје за први квартал 2022. године износи 398 хиљада 

тона. 

Када је реч о финансијским показатељима, CAPEX  „Блока Прометˮ за први квартал ове 

године је износио 0,7 млрд. РСД, а EBITDA је износила 2,5 млрд РСД. 

 

Мапа пројеката нових изградњи и реконструкције ССГ-а у Србији 

 у 2021. години 

На следећем слајду можемо видети мапу пројеката планираних нових изградњи и 

реконструкција бензинских станица у Србији у 2022. години. 

Као што се може видети, током ове године у оквиру модернизације и развоја 

малопродајне мреже планира се реализација 3 пројекта нове изградње, 5 пројеката 

реконструкције ССГ-а, 1 пројекат дугорочног закупа и 1 инсталација КПГ (компримованог 

природног гаса). 

2. Пројекат ТЕ-ТО „Панчевоˮ и HSE показатељи 

На реду је слајд за ТЕ-ТО Панчево. Можемо видети да је степен реализације 

грађевинских радова, као и укупан напредак пројекта на крају првог квартала ове године 

на нивоу од око 100%. 

Спроведено је тестирање блока у комбинираном циклусу и завршено је комплексно 

тестирање „72 сата".  

 

HSE показатељи 

На реду је слајд са HSE показатељима. 

LTIF показатељ је на истом нивоу као и у првом кварталу претходне године. 

Када је у питању показатељ RAR, овде бележимо негативан тренд (раст од 43%) уколико 

овај показатељ упоредимо са првим кварталом прошле године. 

3. Кључни показатељи и положај на тржишту 

Што се тиче кључних показатеља, забележили смо углавном позитивне трендове. 

Као што сам већ поменуо на почетку презентације цена нафте типа Brent у првом 

кварталу 2022. године бележи раст од 67% у односу на исти период претходне пословне 

године. Показатељ EBITDA износи 25,4 млрд РСД у првом кварталу ове године, што је 

око 2,7 пута више у поређењу са истим периодом прошле године, док нето добит износи 

15,6 млрд. динара и бележи раст од 10,4 пута. Оперативни новчани ток износи 23,3 млрд 

РСД, што такође представља раст у поређењу са истим периодом 2021. године. На име 

инвестиција је издвојено 3,8 млрд. динара. 
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Код обима производње нафте и гаса, бележимо благи раст од 0,1% и укупан обим 

производње домаће нафте и гаса за први квартал 2022. године износи 292,1 хиљада 

тона. Обим прераде износи 904,9 хиљада тона, што представља раст од 20%, док обим 

промета бележи раст од 23% у односу на исти период претходне године и укупан обим 

промета нафтних деривата износи 959 хиљада тона.  

Укупна задуженост према банкама износи 621 милиона евра, и смањена је за 3% у 

поређењу са првим кварталом прошле године. 

Трендови тржишта моторних горива 

Следи слајд о трендовима тржишта моторних горива. 

Са мапе која се налази са десне стране можемо видети да je потрошња моторних горива,  

очекивано, у порасту у свим земљама региона у односу на исти период прошле године. 

Главни фактори раста потрошње су раст транспорта, раст грађевинске индустрије и 

опоравак туризма. 

 

У Србији се бележи раст потрошње моторних горива од око 14%. 

 

Тржишни удео у Србији и тржиште моторних горива 

Ово је слајд о тржишту моторних горива у Србији. У првом кварталу ове године 

потрошња моторних горива у Србији је порасла за 14% у односу на исти период прошле 

године и НИС-ово учешће износи око 76%. 

Раст учешћа НИС-а на тржишту моторних горива  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. 

 

Малопродајно тржиште моторних горива  

У првом кварталу 2022. године, у поређењу са истим периодом претходне године, 

тржиште малопродаје бележи раст за 17%. 

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.  

НИС-ово тржишно учешће је остало стабилно и износи 47%. 

 

Тржиште у региону  

Када је у питању тржишни удео у региону, у Босни и Херцеговини скоро је на истом нивоу 

када упоредимо са истим периодом прошле године и проценат учешћа износи 31,1% (у 

Q1 2021: 31,6%), док на малопродајном тржишту учешће је око 11%, што представља 

раст у односу на исти квартал претходне године. Број БС је остао исти (42 бензинске 

станице). 

У Бугарској имамо раст учешћа на укупном и тржишту малопродаје, тако да је учешће на 

укупном тржишту 5,1% (Q1 2021: 4,8%), док је на малопродајном 4,6% (Q1 2021: 4,5%). 

Број бензинских станица у Бугарској је 34. 
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У Румунији бележимо раст тржишног удела на укупном тржишту и учешће је 2,7% (Q1 

2021: 1,4%), а на тржишту малопродаје учешће скоро на истом нивоу као у првом 

кварталу прошле године и износи 1,5% (Q1 2021: 1,6%). Број бензинских станица у 

Румунији је 19. 

 

Оперативни показатељи 

Блок Истраживање и производња 

Сада следе оперативни показатељи. Почињемо са Истраживањем и производњом. 

У првом кварталу ове године  произведено је укупно 292 хиљада условних тона нафте и 

гаса, што је за 0,1% више у односу на исти период претходне године.  

Блок „Истраживање и произвoдњаˮ је успео да оствари планирани обим производње 

угљоводоника током првог квартала ове године. 

 

Блок Прерада 

У првом кварталу ове године укупно је прерађено 905 хиљада тона сирове нафте и 

полупроизвода, што представља раст од 20% у односу на исти период претходне 

пословне године. 

Повећање oбима прераде је резултат континуиране производње и обезбеђивања 

неопходних залиха, у циљу несметане отпреме и уредног снабдевање тржишта свим 

врстама деривата. 

 

Блок Промет 

У првом кварталу ове године забележен је раст обима промета од 23% у односу на исти 

период претходне године, и укупан обим промета износио је 959 хиљада тона.  

Овај раст је условљен растом малопродаје, велепродаје, као и извоза. 

Малопродаја у Србији и иноактивама – раст за 21%; 

Велепродаја у Србији и иноактивама – раст као последица пораста продаје евродизела, 

услед пораста потражње у јануару и фебруару, као и увећане потражње за нафтним 

дериватима услед наглог раста светских котација нафтних деривата, када је НИС 

обезбедио сигурност снабдевања тржишта Србије нафтним дериватима; 

Извоз, транзит и БЈ –  раст продаје авиогорива, као и раст продаје битумена. 

 

4. Финансијски показатељи 

 

На реду су финансијски показатељи. 

EBITDA  

Показатељ EBITDA у првом кварталу ове године износи 25,4 милијарде динара, што је 

скоро 3 пута више у односу на исти период претходне године.  

Раст овог показатеља је условљен:  

• Утицајем позитивног ефекта раста цене нафте, као и јефтинијих залиха 

претходних периода у преради у односу на први квартал 2021. године 

• Побољшањем асортимана прераде, који је делимично компензован нижим 

маржама услед ограничења малопродајних цена и 
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• Нижим премијама приликом набавке сирове нафте. 

 

Нето добит 

Следећи слајд се односи на нето добит. Раст нето добити је последица раста 

показатеља EBITDA. 

Нето добит НИС Групе за први квартал ове године је 15,6 милијарди динара, а то је скоро 

14 милијарди динара више него претходне године. Главни разлог раста је раст 

показатеља EBITDA. 

 

OCF 

На овом слајду се налази оперативни новчани ток. 

У првом кварталу ове године бележимо раст оперативног новчаног тока у односу на исти 

упоредни период, и оперативни новчани ток износи 23,3 милијарде динара.  

Раст овог показатеља је условљен већим приливом од купаца, али и већим оперативним 

трошковима. 

 

Реализација CF-а  

На овом слајду можемо видети реализацију CF-a. 

У првом кварталу ове године смо остварили  позитиван OCF који је износио 23,3 млрд. 

РСД, да би након инвестиција Free cash flow био око 19 милијарди динара. Након нето 

позајмица нето CF износи 22,5 млрд РСД. 

Враћам се на претходни слајд јер је то важно за НИС. Због свих околности и дешавања 

око бизниса, због високе волатилности на тржишту, што се тиче цене сирове нафте, 

напомињем да НИС купује око 75% сирове нафте на тржишту и треба да има резерве и 

лимите за кретање цене нафте на тржишту да бисмо могли да осигурамо нашу 

финансијску стабилност.  

 

CAPEX 

У првом кварталу 2022. издвојено је 3,8 милијарде динара за финансирање инвестиција. 

Главни правци улагања били су пројекти усмерени у производњу нафте и гаса. Значајан 

део улагања, припада улагању у концесије (Румунија, Северна Теремија) и пројектима 

реконструкције складишта Блока Промет. Осим тога, НИС је улагао у пројекте у области 

прераде, промета, енергетике и сервиса, као и у одређени број пројеката у 

корпоративном центру. 

5. Мере за повећање ефикасности 

 

На реду је слајд са мерама за повећање оперативне ефикасности. 

Укупан ефекат реализације достижног нивоа потенцијала у првом кварталу ове године 

на показатељ EBITDA износио је 0,6 милијарди динара. 
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6. Задуженост, компаративна анализа, и закључак 

 

Задуженост 

На крају првог квартала 2022. године дуг према банкама је порастао у односу на ниво 

дуга на крају 2021. године и износи 621 милион евра.  

Повећање дуга последица је повлачење кредита у износу од 31 милиона евра, у циљу 

обезбеђивања средстава за одржавање ликвидности у условима пооштравања санкција 

и отплате укупно 0,5 милиона евра (редовне обавезе, доспеле у првом кварталу). 

Промена власничке структуре 

Припремили смо и слајд о промени власничке структуре. 

Шестог маја је на Београдској берзи путем блок трансакције Гаспром Њефт продао 

компанији Гаспром 6,15% акција НИС-а (10.035.687 акција). 

На графикону са леве стране можемо видети како изгледа промењена власничка 

структура. 

Као резултат ове трансакције НИС ће бити деконсолидован из финансијског извештаја 

Гаспром њефта по МСФИ и биће евидентиран као повезано лице. Такође, промена 

власничке структуре обезбедиће услове за несметано одвијање пословања НИС-а на 

тржишту.  

 

Компаративна анализа  

Ово је слајд за компаративну анализу. Показатељи су на неком истом нивоу, на пример 

удео светлих производа, НИС је на 2. позицији.  

 

Закључак  

И на крају, можемо погледати шта је било позитивно а шта негативно током првог 

квартала ове године. 

Као негативно издвајамо комплексне макроекономске услове. 

А као позитивно: 

 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.  

 


