
 
   

 
 
 

 
НИС ОБЈАВЉУЈЕ НЕРЕВИДИРАНЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА КОМПАНИЈЕ У 

ПРВОМ КВАРТАЛУ 2013. ГОДИНЕ 
 
 
 

НИС објављује неревидиране податке финансијског извештаја за први квартал 
2013. године, припремљене у складу с међународним стандардима 
финансијског извештавања (МСФИ).  
 
Нето добит НИС-а на основу резултата првог квартала 2013. године износи 8,3 
милијарде динара, што је једнако нивоу тог показатеља за исти период прошле 
године. Отежавајући утицај на финансијски резултат компаније имали су 
негативни макроекономски фактори: пад цена угљоводоника – нафте и 
природног гаса, раст ПДВ-а и пореза на добит, пад потрошње на домаћем 
тржишту (у односу на први квартал 2012. године за око 8%), који је између 
осталог изазван и повећањем акциза на нафтне деривате. 
 
Оперативни приход пре плаћања камата, пореза на приход и амортизације, или 
EBITDA, износи 12,1 милијарди динара, што одговара нивоу дефинисаном у 
бизнис-плану компаније, али је за 22% нижи него исти показатељ за први 
квартал прошле године. 
 
Захваљујући строжој политици наплате потраживања, оперативни новчани 
ток  (OCF) за период извештавања износи 9,8 милијарди динара, што 
премашује прошлогодишњи показатељ преко пет пута.  
 
Износ пореских и других издвајања, обрачунатих у првом кварталу 2013. 
године, за уплату у буџет Републике Србије, износи 19,9 милијарди динара, што 
је за 27% више од истог показатеља у првом кварталу 2012. године.  
 
Улагања капитала НИС-а у развој производне базе и еколошке пројекте у првом 
кварталу 2013. године износио је 12,19 милијарди динара, односно за 59% више 
од истог показатеља прошле године.  
 
Захваљујући увођењу нових технолошких решења и спровођењу додатних 
геолошко-техничких мера, обим производње угљоводоника НИС-а је бољи од 
резултата првог квартала 2012. године за 5% и износи 411 хиљада тона 
нафтног еквивалента. 
 
У првом кварталу 2013. године у рафинеријама компаније  прерађено је 523 
хиљаде тона нафте – за 27% више од истог периода прошле године. Раст 
обима прераде резултат је пуштања у рад новог комплекса лаког 
хидрокрекинга/хидрообраде (MHC/DHT), чија је изградња завршена у октобру 
2012. године.  



    
 

 

 
 

Продаја нафтних деривата НИС-а у  првом кварталу 2013. године износила је 
566 хиљада тона, што је за 12% више од показатеља прошле године. На 
повећање обима продаје позитиван утицај имала је реализација програма 
повећања ефикасности малопродајне мреже и почетак њеног активног рада ван 
граница Србије, јачање политике рада с купцима на велико, као и низ 
реализованих маркетиншких програма. Тако је обим малопродаје на домаћем 
тржишту премашио ниво првог квартала 2012. године за 6%, а велепродаје – за 
5%.  У поређењу с првим кварталом 2012. године Компанија је повећала извоз 
нафтних деривата за 9%. 
 
Укупна кредитна задуженост НИС-а на основу резултата првог квартала 2013. 
године износи 441 милиона долара. 
 
Коментаришући резултате рада НИС-а у првом кварталу 2013. године, 
генерални директор компаније Кирил Кравченко је истакао: «Ми крајње 
уздржано оцењујемо оно што је постигнуто у прва три месеца текуће године. 
Нажалост, негативни спољни фактори имају озбиљан утицај на пословне 
резултате НИС. Већ данас схватамо да ће бити веома тежак задатак одржати 
финансијски резултат компаније на нивоу прошлогодишњег. Тако су наши 
приоритети до краја године наставак увођења нових технологија и иновација, 
повећање ефикасности свих производних и управљачких процеса, реализација 
инвестиционог програма, упркос појачаном спољном оптерећењу, као и развој 
клијентских програма у сегменту продаје нафтних деривата и повећање удела 
на тржишту».  
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