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Neauditované p ředběžné hospodá řské výsledky  
spole čnosti New World Resources za první čtvrtletí roku 2010 

Amsterdam, 19, kv ětna 2010  – Společnost New World Resources N. V. (dále jen 
„NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, 
oznamuje své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 (dále jen „období“). 

Hlavní údaje  

· Výsledky prvního čtvrtletí roku 2010 odrážejí zvýšení výnosů, které bylo 
vyvoláno vyššími objemy prodeje koksovatelného uhlí a koksu ve srovnání 
s prvním čtvrtletím roku 2009 

- Těžba uhlí 2747 tis. tun, produkce koksu 251 tis. tun 

- Celkové externí prodeje 2652 tis. tun uhlí a 279 tis. tun koksu 

- Nárůst prodeje uhlí o 30 % a prodeje koksu o 171 % díky 
zlepšeným podmínkám na trhu 

- Konsolidované výnosy z pokračujících činností ve výši 329 milionů 
EUR, což znamenalo nárůst o 37 % 

- Změna zásob vedla v prvním čtvrtletí 2010 k poklesu EBITDA o      
8 milionů EUR. V prvním čtvrtletí 2009 změna zásob zvýšila 
hodnotu ukazatele EBITDA o 63 milionů EUR. Celkově tak změna 
zásob měla negativní dopad ve výši 71 milionů EUR na hodnotu 
EBITDA mezi oběma obdobími 

- Hlavní provozní náklady se zvýšily o 2 % při konstantním 
měnovém základu a o 8 % včetně započtení kolísání směnných 
kurzů 

- EBITDA z pokračujících činností dosáhla výše 57 milionů EUR, 
což znamená nárůst o 1 % 

· Náklady těžby na tunu činily 72 EUR, což znamená zvýšení o 8 % při 
konstantní měnové bázi, především v důsledku 12% poklesu produkce ve 
srovnání s prvním čtvrtletím roku 2009. Při konstantním objemu výroby 
zůstávají náklady těžby na tunu stabilní 

· Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A za první čtvrtletí 2010 činí 0,06 EUR 

· Volná hotovost k 31. březnu 2010 ve výši 481 milionů EUR 

· V dubnu dokončeno dluhové financování ve výši 500 milionů EUR bez 
významnějších splátek dluhu do roku 2015 



2 

· Další zlepšování bezpečnosti: koeficient úrazovosti LTIFR* v důlních 
provozech se v prvním čtvrtletí 2010 snížil ve srovnání s prvním čtvrtletím 
2009 o 36 % 

· Produkční cíle pro účetní rok 2010 činí 11,5 milionů tun uhlí a 1 milion tun 
koksu 

· Pro účetní rok 2010 se předpokládají externí prodeje uhlí v objemu                   
10,5 milionů tun, z toho 5,5 milionů tun koksovatelného uhlí a 5 milionů tun 
energetického uhlí 

· V dubnu 2010 jsme úspěšně vyjednali nové ceny uhlí a koksu a zajistili si 
znatelný nárůst cen, včetně těsnějšího přizpůsobení kontraktačního období 
globálním trhům s uhlím 

- Sjednané ceny 80 % celkového očekávaného prodeje 
koksovatelného uhlí pro japonský účetní rok 2010 v průměrné výši 
163 EUR za tunu pro všechny jakosti; ceny zbývajících 20 % 
sjednávané čtvrtletně v průměrné výši 135 EUR za tunu pro druhé 
čtvrtletí 2010 

- Sjednané ceny energetického uhlí pro kalendářní rok 2010 
dosahují průměrné výše 65 EUR za tunu 

- Sjednané ceny koksu pro druhé čtvrtletí 2010 ve výši 255 EUR za 
tunu 

· Produktivita v porubech se po realizaci investičního programu POP 2010 
zvýšila oproti průměrné výkonnosti v roce 2009 o 16 %. 

 

Komentá ř předsedy p ředstavenstva 

„NWR si v prvním čtvrtletí roku 2010 vedla dobře, ruku v ruce s tím, jak naše trhy 
pokračovaly v obnově po dopadech finanční krize. Výnosy vzrostly ve srovnání se 
stejným obdobím předcházejícího roku o více než třetinu v důsledku zvýšených 
objemů prodeje všech našich produktů. 

Nadále se zaměřujeme na důslednou kontrolu provozních nákladů na vytěženou 
tunu, i když se tyto náklady v tomto čtvrtletí nepatrně zvýšily vlivem poklesu 
produkce. Po zbytek roku očekáváme, že pokračující nízký kurz eura vůči české 
koruně, nárůst vstupních nákladů a další rozvoj činností v podzemí způsobí další tlak 
na zvyšování provozních nákladů. Tyto dopady budou částečně zmírněny díky 
plnému využití výhod plynoucích z investičního programu POP 2010. 

Trhy s uhlím obecně nadále odrážejí zlepšující se situaci, přičemž obzvlášť prodeje 
koksovatelného uhlí a koksu jsou důvodem k optimismu. Obdobně jako v jiných 
regionech se nárůst produkce oceli ve střední a východní Evropě jeví jako silný, a 
proto si uchováváme svůj pozitivní výhled na budoucnost trhů s uhlím a koksem. 

Evropská ekonomika nicméně nadále vykazuje známky nestability a nejistoty, a proto 
věříme, že naše rozhodnutí zafixovat cenu 80 % produkce koksovatelného uhlí na 

                                                 
* Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti 
dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin. 



3 

japonský fiskální rok 2010 ve shodě s cenami na světovém trhu je rozumnou strategií 
s ohledem na zajištění vyšších marží a ziskovosti. 

Potěšil nás prodej našich seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 500 milionů 
EUR splatných v roce 2018, které prodloužily veškeré potenciální dřívější splatnosti 
dluhu NWR a poskytly mnohem lepší zabezpečení rozvahy pro naše růstové 
projekty.“ 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 

 

Finanční ředitel Společnosti NWR Marek Jelínek uspořádá dnes, 19. května,         
v 11.00 SELČ (10.00 britského letního času) konferenční hovor. Živý přenos 
konferenčního hovoru bude k dispozici na internetových stránkách společnosti na 
adrese www.newworldresources.eu. 

Pro přihlášení k telekonferenci volejte: 

Nizozemsko    +31 (0) 20 707 5510 
Česká republika (bezplatná linka) 800 142926 
Polsko (bezplatná linka)  00 800 111 4858 
Velká Británie a zbytek Evropy +44 (0) 20 7806 1956 
USA     +1 212 444 0413 

 
 
Pro české novináře bude finanční ředitel Společnosti Marek Jelínek pořádat 
telefonickou konferenci dnes, 19. května v 10.00 SELČ. Pro přihlášení 
k telekonferenci v češtině volejte +420 531 012 808. 
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Vybrané finan ční a provozní údaje 

(v tisících EUR, pokud není 
uvedeno jinak) 1Q 2010 1Q 2009 

% 
rozdíl  

 
4. Q 2009 % rozdíl

Výnosy(1) 
328 563 240 412 37 %  341 183 (4 %)

Provozní zisk(1) 
17 907 17 168 4 %  19 910 (10 %)

Zisk před zdaněním(1) 
(13 522) (50)   18 154

Zisk z pokračujících činností (15 635) (3 705)   10 153
Zisk za období (14 485) (2 141)   7 457
     
EBITDA z pokračujících 
činností(1) 

57 278 56 783 1 % 

 

68 091 (16 %)
   z toho: těžba uhlí(2) 50 190 59 297 (15 %)  
               výroba koksu (2) 3 759 (1 819) 307 %  
     
Celková aktiva 2 216 725 2 182 808 2 %  2 215 531 0 %
Provozní hotovostní tok – 
čistý 26 929 (1 130)  

 
156 941

Čistý dluh 526 222 458 860 15 %  485 860 8 %
Čistý pracovní kapitál 6 721 76 512 (91 %)  (1 455)
Investiční výdaje 63 458 98 023 (35 %)  28 722 121 %

     
Přepočtený výnos na akcii 
A(3) (v EURech) (0,06) (0,01)  

 

     

Objem prodeje uhlí a koksu(4) 2 931 2 142 37 % 
 

3 333 (12 %)
Celková produkce uhlí(4) 2 747 3 113 (12 %)  2 970 (8 %)
Zásoby uhlí ke konci období(4) 216 1 111 (81 %)  341 (37 %)
Zásoby koksu ke konci 
období(4) 175 246 (29 %) 

 
219 (20 %)

Průměrný počet 
zaměstnanců(5) 18 779 19 877 (6 %) 

 
- - 

Úrazová četnost (LTIFR) – 
OKD(6) 8,34 13,08 (36 %) 

 
- - 

Úrazová četnost (LTIFR) – 
OKK(7) 0,00 6,68 (100 %) 

 
- - 

(1) Z pokračujících činností, tj. po vynětí NWR Energy a. s. („NWR Energy“) 
(2) Obchodní činnosti Společnosti se dělí do tří segmentů – „Segment těžby uhlí“, „Segment výroby 
koksu“ a „Ostatní činnosti“. Kompletní výsledky pro všechny segmenty činnosti, včetně konsolidačních 
úprav a eliminaci, jakož i podrobnosti o účetních postupech, měření a rozsahu zveřejňovaných údajů 
uplatňovaných pro jednotlivé segmenty jsou uvedeny v dokumentu „Operating and Financial Review for 
the three-month period ended 31 March 2010“. 
(3) Přepočtený podle stávajícího počtu akcií, viz také pasáž Výnos na akcii 
(4) V tisících tun 
(5) Včetně smluvních pracovníků 
(6) Společnost OKD, a.s. („OKD“) je dceřinou společností NWR 
(7) Společnost OKK Koksovny, a.s. („OKK“) je dceřinou společností NWR  
 
Upozornění: vybrané finanční údaje uvedené v tabulce výše nezahrnují výsledky 
společnosti NWR Energy, jež je nyní ve finančních výkazech prezentována jako 
ukončená činnost. (Další podrobnosti v dokumentu „Operating and Financial Review 
for the three-month period ended 31 March 2010“). 
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Segmenty provozních činností 

Abychom zvýšili transparentnost našeho výkaznictví a mohli poskytnout lepší přehled 
o způsobu řízení obchodních činností NWR, bude Společnost počínaje prvním 
čtvrtletím 2010 vykazovat výsledky svých jednotlivých segmentů provozních činností: 
segmentu těžby uhlí, segmentu výroby koksu a segmentu ostatních činností. Údaje 
pro jednotlivé segmenty se uvádějí ve zbytku tohoto oznámení, společně 
s konsolidovanými hospodářskými výsledky Společnosti. 

Kompletní výsledky pro všechny segmenty činnosti, včetně konsolidačních úprav a 
eliminaci, jakoz i podrobnosti o účetních postupech, měření a rozsahu 
zveřejňovaných údajů uplatňovaných pro jednotlivé segmenty jsou uvedeny 
v dokumentu „Operating and Financial Review for the three-month period ended 31 
March 2010“. 

Objem výroby a prodeje  

Celková produkce uhlí v prvním čtvrtletí roku 2010 poklesla o 12 % ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2009 v důsledku vysokého objemu produkce zaznamenaného 
v prvním čtvrtletí roku 2009. Objem prodeje uhlí třetím stranám se zvýšil o 30 % díky 
zlepšení podmínek na trhu v průběhu prvního čtvrtletí 2010, což Společnosti 
umožnilo snížit zásoby o 126 tis. tun, ve srovnání s nárůstem objemu zásob o 820 
tis. tun, ke kterému došlo ve stejném období roku 2009. 

Ukazatele výkonnosti – uhlí 
(v tis. tun)  

 
1. čtvrtletí

2010
1. čtvrtletí

2009 Rozdíl% Rozdíl  
Těžba uhlí 2 747 3 113 (366) (12 %)
Prodej OKK (206) (230) 24 (11 %)
Prodej NWR Energy (18) (23) 5 (22 %)
Vlastní spotřeba 3 (1) 4
Produkce uhlí k prodeji 2 526 2 859 (333) (12 % )
Prodej ze zásob / (Tvorba zásob) 126 (820) 946
Čisté prodeje celkem 2 652 2 039 613 30 %

  z toho     
Koksovatelné uhlí 1 374 930 444 48 %
Energetické uhlí 1 278 1 109 169 15 %

Skladové zásoby ke konci období 216 1 111 (895) (81 %)
 
Produkce koksu se v prvním čtvrtletí 2010 zvýšila o 8 % ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2009 a prodej koksu se zvýšil o 171 % díky lepším podmínkám na trhu 
s koksem. Zásoby koksu se mírně snížily, ve srovnání s nárůstem zásob v prvním 
čtvrtletí roku 2009. 

Indikátory výkonnosti – koks 
(v tis. tun)  

 
1. čtvrtletí

2010
1. čtvrtletí

2009 Rozdíl % rozdíl  
Výroba koksu 251 233 18 8 %
Prodej koksu 279 103 176 171 %
Skladové zásoby ke konci období 175 246 (71) (29 %)
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Ceny † 

(v EURech na tunu)   

Cena 
1. čtvrtletí

2010
1. čtvrtletí

2009 Rozdíl % rozdíl  
Koksovatelné uhlí 98 103 (5) (5 %)
Energetické uhlí 63 75 (12) (16 %)
Koks 193 200 (7) (4 %)
 
Jelikož smlouvy na rok 2009 nebyly uzavřeny před druhou polovinou února, některé 
prodeje uhlí v prvním čtvrtletí 2009 se uskutečnily za ceny nasmlouvané pro rok 
2008. 

Prodej koksovatelného uhlí v prvním čtvrtletí roku 2010 tvořil přibližně z 38 % prodej 
tvrdého koksovatelného uhlí a z 62 % prodej poloměkkého koksovatelného uhlí. 
Průměrná realizovaná cena uvedená výše představuje smíšený průměr pro všechny 
jakosti uhlí, včetně tvrdého a poloměkkého. 

Prodeje energetického uhlí v uvedeném období tvořilo přibližně z 85 % uhlí a z 15 % 
energetické kaly. Průměrná realizovaná cena uvedená výše představuje smíšený 
průměr pro všechny jakosti uhlí, včetně energetických kalů. 

Prodeje koksu v prvním čtvrtletí 2010 tvořil přibližně z 58 % vysokopecní koks, 
z 26 % slévárenský koks a z 16 % jiné typy koksu. Cena uvedená výše je průměrnou 
cenou za všechny typy koksu. 

V průběhu prvního čtvrtletí 2010 společnost NWR rovněž dosáhla dohody o 
dodávkách odběratelům koksovatelného uhlí na období od dubna 2010 do března 
2011 a dodávkách koksu ve druhém kalendářním čtvrtletí 2010. V souladu se 
strategií Společnosti spočívající v užším provázání s kontraktačním cyklem běžným 
na mezinárodních trzích s uhlím sledují nyní smlouvy na dodávky koksovatelného 
uhlí pro rok 2010 převážně japonský účetní rok („JFY“), přičemž zbytek smluv se 
uzavírá čtvrtletně. 

Průměrná cena dohodnutá na JFY 2010 pro koksovatelné uhlí je přibližně 163 EUR 
za tunu a cena zbývajících 20 % objemu převážně poloměkkého koksovatelného uhlí 
se bude dojednávat čtvrtletně. Průměrná cena vyjednaná pro tyto dodávky činila ve 
druhém čtvrtletí přibližně 135 EUR za tunu. 

Časový rámec smluv na oceňování dodávek energetického uhlí (kalendářní rok) a 
koksu (čtvrtletně) se nemění. Průměrná dojednaná cena energetického uhlí je         
65 EUR za tunu pro kalendářní rok 2010, přičemž cena sjednaná na dodávky koksu 
ve druhém čtvrtletí 2010 je 255 EUR za tunu. 

Výše uvedené ceny vycházejí ze směnného kurzu 24,50 CZK/EUR. 

                                                 
† Realizované ceny podléhají mnoha vlivům, včetně kolísání směnných kurzů, kvalitativních parametrů uhlí a  
doby dodávek uhlí v průběhu roku, a mohou se tak odlišovat od dříve oznámených průměrných cen pro uvedená 
období. 
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Výnosy ‡ 
(v tisících EUR)  

 

 
1. čtvrtletí 

2010 
1. čtvrtletí 

2009 Rozdíl   % rozdíl
 % rozdíl 

Ex-FX
Výnosy 328 563 240 412 88 151 37 % 27 %|
   Segment těžby uhlí 278 656 227 952 50 704 22 % 14 %
   Segment výroby koksu 62 950 25 350 37 600 148 % 133 %

 
Výnosy Společnosti vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2010 o 37 % ve srovnání se 
stejným čtvrtletím roku 2009, především v důsledku zvýšení objemu prodeje jak 
koksovatelného uhlí, tak koksu oproti prvnímu čtvrtletí 2009. Tohoto výsledku jsme 
dosáhli za podmínek celkově slabšího cenového prostředí, než jaké převládalo 
v prvním čtvrtletí 2009, kdy jsme těžili částečně z cen z roku 2008, jelikož cenová 
jednání trvala déle než obvykle. 

Změna stavu zásob 

V průběhu prvního čtvrtletí 2009, v době snížené poptávky ovlivněné ekonomickou 
krizí, se objem zásob zvýšil a vedl k pozitivnímu dopadu na EBITDA Společnosti ve 
výši přibližně 63 milionů EUR. A naopak, v prvním čtvrtletí 2010 NWR snížila objem 
svých zásob v souvislosti se zvýšenou poptávkou, s negativním dopadem na 
EBITDA ve výši přibližně 8 milionů EUR. Celkově měl pohyb zásob mezi těmito 
dvěma obdobími negativní dopad na EBITDA ve výši přibližně 71 milionů EUR. 

V souladu se svou účetní politikou účtuje NWR o zásobách v nákladových cenách. 

Provozní náklady ‡ 

Hlavní provozní náklady (zahrnující spotřebu materiálu a energie, služby a osobní 
náklady) pokračujících činností se ve sledovaném období zvýšily o 8 % ve srovnání 
s prvním čtvrtletím roku 2009. Tento nárůst byl způsoben především vyšší spotřebou 
materiálu a energie a vyššími výdaji za služby, v kombinaci s dopady posilování 
koruny vůči euru. Tyto dopady byly částečně kompenzovány nižšími osobními 
náklady. Po vyloučení vlivu posilování české koruny stouply hlavní provozní náklady 
o 2 %. 

Konsolidované náklady 
(v tisících EUR) 

1. čtvrtletí
2010

1. čtvrtletí
2009 Rozdíl

 %
rozdíl

 % rozdíl 
Ex-FX

Spotřeba materiálu a 
energie 89 238 80 392 8 846 11 % 5 %
Služby 77 543 64 184 13 359 21 % 14 %
Osobní náklady(1) 91 541 94 997 (3 456) (4 %) (9 %)
Náklady celkem 258 322 239 573 18 749 8 % 2 %
(1) Kromě zaměstnaneckých výhod 
Poznámka: Pouze z pokračujících činností. Segment obchodu s elektřinou je klasifikován a prezentován jako 
ukončená činnost (viz Ukončené činnosti v poznámkách dokumentu Operating and Financial Review for the three-
month period ended 31 March 2010). 

                                                 
‡ Obchodní činnosti Společnosti se dělí do tří segmentů – „Segment těžby uhlí“, „Segment výroby 
koksu“ a „Ostatní činnosti“.Kompletní výsledky pro všechny segmenty činnosti, včetně konsolidačních 
úprav a eliminaci, jakož i podrobnosti o účetních postupech, měření a rozsahu zveřejňovanych údajů 
uplatňovaných pro jednotlivé segmenty jsou uvedeny v dokumentu „Operating and Financial Review for 
the three-month period ended 31 March 2010“. 
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Výdaje v segmentu t ěžby uhlí 
(v tisících EUR) 
 1. čtvrtletí 

2010
1. čtvrtletí 

2009 Rozdíl % rozdíl
% rozdíl

Ex-FX
Potřeba materiálu a 
energie 70 473 69 444 1 029 1 % (5 %)
Služby 66 353 56 159 10 194 18 % 11 %
Osobní náklady 83 280 85 817 (2 537) (3 %) (9 %)
Náklady celkem 220 106 211 420 8 686 4 % (2 %)
 

Výdaje v segmentu výroby 
koksu 
(v tisících EUR)  
 1. čtvrtletí 

2010
1. čtvrtletí 

2009 Rozdíl % rozdíl
% rozdíl

Ex-FX
Spotřeba materiálu a 
energie 42 864 33 227 9 637 29 % 21 %
    Nákup uhlí 37 235 28 463 8 772 31 % 23 %
Služby 8 201 4 540 3 661 81 % 69 %
Osobní náklady 5 361 5 624 (263) (5 %) (11 %)
Náklady celkem 56 426 43 391 13 035 30 % 22 %
 

Nárůst nákladů na spotřebu materiálu a energie ve sledovaném období byl způsoben 
především zvýšenými nákupy koksovatelného uhlí od třetích stran, díky vyšším 
objemům produkce koksu vyvolaným rostoucí poptávkou. K tomuto trendu přispělo i 
rozšíření rozvojových prací v podzemí, což však bylo částečně kompenzováno 
poklesem cen elektrické energie. 

NWR očekává další nárůst nákladů na materiál v dalším průběhu roku, v souvislosti 
s očekávaným navýšením cen koksovatelného uhlí třetích stran od druhého čtvrtletí 
2010, ve shodě s navýšením smluvních cen NWR. Dále v souvislosti s rozšiřováním 
prací v podzemí, které má umožnit naplňování vyšších cílů produkce, poroste i 
poptávka po materiálech a náhradních dílech, od čehož se v kombinaci s vyššími 
cenami oceli očekává zvýšení nákladů na materiál. 

V prvním čtvrtletí 2010 se náklady na energii v segmentu těžby uhlí snížily o 14 % 
v důsledku 12% poklesu cen elektrické energie a její distribuce v České republice při 
vyjádření v eurech, a v důsledku poklesu objemů spotřeby elektrické energie. 
Náklady na energii při výrobě koksu zůstaly na stejné úrovni, jelikož pokles cen 
elektřiny byl kompenzován nárůstem spotřeby tepla kvůli velmi studené zimě 
v Evropě. Spotřeba tepla představovala v prvním čtvrtletí 2010 57 % nákladů na 
energii ve výrobě koksu. 

Za nárůstem výdajů za služby stojí vyšší náklady na údržbu jak v OKD, tak v OKK, 
spojené s nárůstem produkce v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009, a vyšší 
náklady na dopravu způsobené vyššími objemy prodeje. Náklady na přepravu se 
přefakturovávají odběratelům, s odpovídajícím dopadem na výnosy, takže nemají vliv 
na hospodářský výsledek. 

Výdaje na smluvní pracovníky, které tvoří součást výdajů na služby, se při vyjádření 
v eurech zvýšily o 7 %, v českých korunách však zůstaly na stejné úrovni, jelikož 
výšší počet směn byl kompenzováno nižšími poměrnými náklady na směnu. 
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Osobní náklady, kromě zaměstnaneckých výhod, se ve sledovaném období snížily o 
4 %. Tento pokles je odrazem snížení počtu zaměstnanců o 6 %, který byl však 
částečně kompenzován navýšením průměrné mzdy v OKD o 2 % (při vyjádření 
v českých korunách). Osobní náklady dále obsahují náklady na odměny členům 
představenstva a zaměstnancům v podobě akcií (další podrobnosti o odměnách 
v akciích viz Operating and Financial Review for the three-month period ended 31 
March 2010). 

Náklady těžby na tunu 

(v EUR) 1. čtvrtle tí 
2010

1. čtvrtletí 
2009 Rozdíl % rozdíl

% rozdíl
Ex-FX

Peněžní náklady na tunu 72 63 9 15 % 8 %
 
Peněžní náklady na tunu se zvýšily o 8 % na při konstantním směnném kursu 
především díky 12% poklesu produkce v prvním čtvrtletí 2010 ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2009. Peněžní náklady na tunu při konstantní produkci zůstaly 
nezměněné. 

Peněžní náklady na tunu odrážejí provozní náklady vynaložené při těžbě 
koksovatelného i energetického uhlí. Jsou tvořeny především spotřebou materiálu a 
energie, náklady na služby, osobními náklady a dalšími provozními výdaji. 

Náklady na zpracování tuny koksu 

(v EUR) 1. čtvrtletí 
2010

1. čtvrtletí 
2009 Rozdíl % rozdíl

% rozdíl
Ex-FX

Peněžní náklady na tunu 
koksu 59 57 2 3 % (3 %)
 
Nárůst peněžních nákladů na jednotku zpracovaného koksu jsou způsobené 
výhradně pohyby směnného kurzu. Na konstantní měnové bázi se náklady na 
zpracování tuny koksu snížily o 3 % v důsledku vyšší produkce koksu v prvním 
čtvrtletí roku 2010 ve srovnání se stejným obdobím roku 2009. 
 

EBITDA z pokra čujících činností § 
(v tisících EUR)  

 
1. čtvrtletí 

2010
1. čtvrtletí 

2009 Rozdíl % rozdíl  

% 
rozdíl 
Ex-FX 

EBITDA 57 278 56 783 495 1 % (12 %) 
   Segment těžby uhlí 50 190 59 297 (9 107) (15 %) (24 %) 
   Segment výroby koksu 3 759 (1 819) 5 578   
 
Hodnota EBITDA z pokračujících činností za první čtvrtletí roku 2010 ve výši                
57 milionů EUR je o 1 % vyšší než hodnota za první čtvrtletí roku 2009 díky vyšším 
výnosům, z velké části kompenzovaným pohybem zásob a vyššími provozními 
náklady. 

                                                 
§ Obchodní činnosti Společnosti se dělí do tří segmentů – „Segment těžby uhlí“, „Segment výroby 
koksu“ a „Ostatní činnosti“.Kompletní výsledky pro všechny segmenty činnosti, včetně konsolidačních 
úprav a eliminaci, jakož i podrobnosti o účetních postupech, měření a rozsahu zveřejňovanych údajů 
uplatňovaných pro jednotlivé segmenty jsou uvedeny v dokumentu „Operating and Financial Review for 
the three-month period ended 31 March 2010“. 
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Provozní p říjmy 5 
(v tisících EUR)  

 
1. čtvrtletí 

2010
1. čtvrtletí 

2009 Rozdíl  % rozdíl

% 
rozdíl 
Ex-FX 

Provozní příjmy celkem 17 907 17 168 739 4 % (24 %) 
   Segment těžby uhlí 12 472 22 945 (10 473) (46 %) (57 %) 
   Segment výroby koksu 2 179 (3 659) 5 838  
 
Provozní příjmy z pokračujících činností dosáhly ve sledovaném období výše 17,9 
milionu EUR, ovšem po výdajích zaznamenala společnost ztrátu ve výši 14,5 milionu 
EUR. Čistý dopad finančních výdajů se zvýšil o 83 %, převážně v důsledku 
měnových vlivů. 

Po započtení finančních nákladů dosáhla Společnost čisté ztráty ve výši 14,5 milionu 
EUR. Čistý dopad finančních nákladů vzrostl o 83 % hlavně v důsledku kurzových 
efektů. 

Přepočtená ztráta na akcii druhu A za období tří měsíců do 31. března 2010 byla 
0,06 EUR. 

Nárůst výkonnosti a rozvojové projekty 

Realizace investičního programu POP 2010 byla úspěšně dokončena na konci roku 
2009 a nová zařízení nadále vykazují zlepšenou výkonnost. V důsledku uvedení 
nových zařízení do provozu se celková výkonnost těžby v OKD nadále zlepšuje a za 
první tři měsíce roku 2010 se zvýšila přibližně o 16 % ve srovnání s průměrnou 
výkonností v roce 2009. 

Program optimalizace koksoven společnosti NWR (COP 2010) nadále pokračuje 
podle plánu a v souladu s rozpočtem. První fáze obnovy koksárenské baterie č. 8 a 
výstavba nové baterie č. 10 byly dokončeny. Společnost předpokládá završení tohoto 
investičního programu do konce tohoto roku. 

Společnost nadále pokračuje v realizaci projektu Debiensko v Polsku. Nyní je ve fázi 
projednávání rozšíření těžební licence tak, aby odrážela upravené plány těžby tohoto 
ložiska. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

NWR zavedla přísné a propracované bezpečnostní postupy, monitorovací systémy a 
postupy ve všech svých dolech a koksovnách. Tyto postupy se pečlivě a důsledně 
uplatňují za všech okolností a zajišťují nejbezpečnější možné  podzemní dobývání 
černého uhlí. Tímto způsobem NWR usiluje o co nejlepší zvládání možných 
geologických rizik, která mimo jiné zahrnují tlaky v horninách a metan, aby svým 
zaměstnancům zajistila bezpečnější pracovní prostředí. 

Bohužel, přes veškeré příznivé trendy ve zlepšování bezpečnosti, jeden z našich 
zaměstnanců zemřel při pracovním úraze v dole v průběhu prvního čtvrtletí. 

Na konci roku 2008 spustila Společnost ve své dceřiné společnosti OKD rozsáhlý 
program nazvaný „SAFETY 2010“ zaměřený na zlepšování bezpečnosti pracovního 
prostředí. Cílem tohoto programu je úplná obnova stávajícího bezpečnostního 
vybavení za nové a lepší. Dokončení programu se očekává do konce roku 2010, 
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s celkovou výší investic přibližně 17 milionů EUR a jeho první výsledky se již 
projevují významným snížením koeficientu úrazovosti LTIFR. 

Koeficient úrazovosti je uznávaným měřítkem účinnosti všeobecných bezpečnostních 
standardů a v tomto ohledu jsou výsledky NWR srovnatelné s mezinárodními 
normami uplatňovanými v oboru. Koeficient úrazovosti (LTIFR) v OKD poklesl 
v prvním čtvrtletí 2010 o 36 % na hodnotu 8,34 ve srovnání s hodnotou 13,11 v 
prvním čtvrtletí 2009 a hodnotou 12,0 za celý rok 2009. 

V OKK byla hodnota koeficientu úrazovosti za první tři měsíce roku 2010 nulová, což 
je pro koksárenské provozy významný výsledek. 

Směnné kurzy 

V období mezi prvním čtvrtletím roku 2009 a prvním čtvrtletím roku 2010 posílila 
koruna vůči euru přibližně o 6 %. Průměrný směnný kurz za první čtvrtletí roku 2010 
byl 25,87 CZK/EUR. 

Současnou strategií společnosti je zajistit hedgingem 70 % hotovostních toků 
společnosti vystavených kolísání směnných kurzů. Přibližně 43 % expozice 
předpokládané pro období mezi dubnem a prosincem 2010 je nyní zajištěno 
forwardovými pozicemi. Rozdíl předpokládané expozice v roce 2010 pokryjí 
očekávané výnosy z prodeje NWR Energy. 

Provozní cash flow 

Hodnota čistého provozního cash flow dosáhla v prvním čtvrtletí výše 27 milionů 
EUR, o 28 milionů EUR více než ve stejném období roku 2009. Za tímto nárůstem 
stálo především lepší řízení pracovního kapitálu. Nižší úroveň hotovostních přírůstků 
z provozních činností před změnami pracovního kapitálu byla částečně 
kompenzována nižší platbou daně z příjmu. 

NWR v březnu 2010 uzavřela faktoringovou smlouvu. Skupina prodala obchodní 
pohledávky ve výši přibližně 43 milionů EUR v rámci bezpostihového faktoringu a 
získala hotovost ve výši 40 milionů EUR, což se odrazilo pozitivní změnou 
pracovního kapitálu v prvním čtvrtletí roku 2010. 

Likvidita a kapitálové zdroje 

K 31. březnu 2010 dosahovala čistá hodnota dluhu Společnosti výše 526 milionů 
EUR bez bez významnějších splátek dluhu do roku 2015. 

Dne 27. dubna 2010 NWR vydala a prodala seniorní zajištěné dluhopisy v hodnotě 
475 milionů EUR splatné v roce 2018. Dluhopisy byly vydány s kuponem na 7,875 %. 
Čistý výnos z prodeje, společně s přibližně 186 miliony EUR v hotovosti, byl využit ke 
splacení nesplacených částek z seniorních zajištěných půjček v plné výši, včetně 
naběhlého úroku a poplatků. 18. května 2010 NWR vydala a v neveřejné nabídce 
prodala další seniorní zajištěné dluhopisy v hodnotě 25 milionů EUR splatné v roce 
2018. K těmto dodatečně vydaným dluhopisům náležejí stejná práva a výsady jako 
pro seniorní zajištěné dluhopisy v hodnotě 475 milionů EUR splatné v roce 2018, 
včetně 7,875procentního kuponu. 

Volná hotovost dosahovala k 31. březnu 2010 výše 481 milionu EUR. Koš pro 
omezené platby, stanovený podmínkami dluhopisu, v současnosti dosahuje výše 
přibližně 148 milionů EUR. 
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Další údaje jsou uvedeny v pasáži Likvidita a kapitálové zdroje v poznámkách 
k Operating and Financial Review for the three-month period ended 31 March 2010. 

Investi ční výdaje – CAPEX 

Celkové investiční výdaje vynaložené v prvním čtvrtletí roku 2010 dosahovaly úrovně 
o 35 % nižší než v prvním čtvrtletí 2009, zejména v důsledku dokončení investičního 
programu POP 2010. 

CAPEX (v mil. EUR) 
1. čtvrtletí  2010 1. čtvrtletí  2009 

POP 2010 23,0 51,6 
OKD 17,0 34,1 
OKK 19,1 9,4 
Projekty v Polsku 0,3 0 
Jiné 4,1 2,9 
CELKEM 63,5 98,0 
 

Prodej spole čnosti NWR Energy 

Jak bylo oznámeno dříve, uzavřela NWR 8. ledna 2010 smlouvu o prodeji své 
dceřiné společnosti NWR Energy firmě Dalkia Česká Republika, a.  s., za cenu 
přibližně 122 milionů EUR**  v hotovosti, která ještě bude upravena na základě výše 
konsolidované EBITDA společnosti NWR Energy za rok 2009, výsledků portfolia 
obchodování s elektřinou společnosti Czech Karbon a výše čistého dluhu. Očekává 
se, že úprava kupní ceny podle EBITDA povede ke zvýšení kupní ceny přibližně o 6 
milionů EUR. Úprava související s výsledky portfolia obchodování s elektřinou 
společnosti Czech Karbon může vést ke snížení kupní ceny maximálně o cca 2 
miliony EUR. 

Společnost NWR Energy a její dceřiné společnosti budou nadále zajišťovat dodávky 
energií a služeb pro OKD na základě dlouhodobé smlouvy. 

Vypořádání transakce se předpokládá do konce června 2010, po naplnění 
zbývajících podmínek. Několik podmínek transakce již bylo splněno, včetně 
schválení ze strany příslušných úřadů ochrany hospodářské soutěže (čeká se na 
nabytí právní moci). Společnost plánuje použít čistý výnos z prodeje na investiční 
výdaje. 

Corporate Governance 

Akcionáři NWR schválili všech devět usnesení výroční valné hromady, která se 
konala 27. dubna 2010 v 10.00 v Amsterdamu. Podrobný přehled usnesení je 
uveden v Poznámkách k programu valné hromady, zveřejněných 31. března 2010 a 
dostupných na internetových stránkách Společnosti. Úplný zápis z valné hromady je 
rovněž dostupný na internetových stránkách Společnosti. 

Dne 15. dubna byla NWR informována společností BXR Mining B.V. („BXRM“), 
držitelem 168 274 654 akcií druhu A společnosti NWR (což představuje přibližně 
63,66 % hlasovacích práv k vydaným akciím druhu A), že v důsledku reorganizace 
uvnitř skupiny byla  ke dni 14. dubna 2010 společnost RPG Partners Limited jako 
                                                 
**  Výnosy z této transakce budou přijaty v českých korunách a jsou předmětem některých úprav. Částka 
v eurech vychází ze směnného kurzu ke dni oznámení uzavření dohody (26,311 Kč/EUR), a proto bude 
ovlivněna kolísáním směnného kurzu. 
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konečná mateřská společnost BXRM nahrazena společností BXR Group Limited. Ke 
změně konečného vlastníka BXRM nedošlo. 

Výhled 

Pokračuje postupné oživování trhů s uhlím, přičemž zejména trendy v segmentu 
koksovatelného uhlí zavdávají důvod k optimismu. Jak lze pozorovat na několika 
trzích s ocelí, nárůst objemů produkce ve střední a východní Evropě je silný a my si 
tak uchováváme pozitivní výhled pro trhy s uhlím a koksem, nehledě na pokračující 
hospodářskou nejistotu. 

S průměrnou cenou koksovatelného uhlí o 87 % vyšší než v loňském roce zajištěnou 
pro 80 % našich předpokládaných prodejů koksovatelného uhlí do března 2011 je 
NWR ve velice dobré pozici, aby se mohla zaměřovat na řízení vlastních provozních 
nákladů v tomto roce a na další zlepšování bezpečnosti v průběhu období nejistoty 
na mnoha evropských trzích. 

 
Omezení zodpov ědnosti a upozorn ění ohledn ě sdělení týkajících se budoucnosti a 
některých dalších oblastí 

Některá sdělení v tomto dokumentu nejsou historická fakta, a je třeba k nim přistupovat jako 
ke „sdělením týkajícím se budoucnosti“. Očekávání společnosti, její plány, finanční situace a 
obchodní strategie, sdělení týkající se kapitálových zdrojů, budoucích investic do rozvoje 
projektů a provozních výsledků mohou být sděleními, která se týkají budoucnosti. Sdělení 
týkající se budoucnosti je mimoto většinou možno identifikovat podle přítomnosti výrazů 
zaměřených do budoucnosti, mezi něž mimo jiné patří „moci“, „očekávat“, „zamýšlet“, 
„odhadovat“, „předpokládat“, „plánovat“, „předvídat“, „bude“, „mohl by“, „možná“ „nebo“ 
„pokračovat“ nebo záporných tvarů těchto termínů, jejich obdob či jiných podobných slov. 
Jakkoli společnost věří, že očekávání, jež tato sdělení týkající se budoucnosti odrážejí, jsou 
rozumná, nemůže zaručit, že se tato očekávání ukážou jako správná. Tato sdělení týkající se 
budoucnosti obsahují řadu rizik, nejistot a dalších faktorů, které mohou mít za následek, že 
výsledky budou ve skutečnosti jiné, než jaké byly v těchto sděleních implicitně nebo explicitně 
zmíněny, neboť se vztahují k událostem a závisejí na okolnostech, které v budoucnosti 
mohou, ale nemusejí nastat a mohou stát mimo možnosti společnosti NWR je kontrolovat 
nebo předvídat. Sdělení týkající se budoucnosti nejsou zárukou budoucích výsledků. 

Mezi faktory, rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výstupy a výsledky budou 
ve skutečnosti jiné, než se předpokládalo, patří především následující: rizika vyplývající 
z politických, ekonomických a společenských podmínek v České republice, Polsku a střední a 
východní Evropě; budoucí ceny a poptávka po produktech společnosti a po produktech jejích 
zákazníků; zásoby uhlí v dolech; životnost dolů společnosti; produkce uhlí; trendy v uhelném 
průmyslu a podmínky na tuzemském i mezinárodním trhu uhlí; rizika vyplývající z důlních 
provozů; budoucí rozvojové plány a kapitálové náklady; vztahy společnosti s jejími zákazníky 
a podmínky mající vliv na její zákazníky; konkurence; výkonnost a náklady železniční či jiné 
dopravy; dostupnost odborníků a kvalifikovaných pracovníků, klimatické podmínky nebo 
škody způsobené katastrofami; rizika vyplývající z českých a polských zákonů, regulací a 
zdanění včetně zákonů, regulací, dekretů a rozhodnutí vztahujících se k uhelnému průmyslu; 
prostředí, měnové směnné nástroje týkající se českých a polských subjektů a jejich oficiální 
výklad realizovaný vládními či regulačními orgány a soudy; a rizika související s globálními 
ekonomickými podmínkami a globálním ekonomickým prostředím. Další rizikové faktory jsou 
popsány ve výroční zprávě společnosti. 

Sdělení týkající se budoucnosti vyjadřují pouze stav platný k datu vzniku tohoto dokumentu. 
Společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti nebo závazku ke zveřejňování jakýchkoli 
aktualizací nebo oprav jakýchkoli sdělení týkajících se budoucnosti obsažených v tomto 
dokumentu, které by měly mít za cíl vyjádření změn v našich očekáváních nebo změny 
v událostech, podmínkách, předpokladech nebo okolnostech, na nichž je příslušné tvrzení 
založeno, pokud by to nevyžadoval platný zákon. 
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V této čtvrtletní finanční zprávě a v Provozním a finančním přehledu za období tří měsíců 
skončené 31. března 2010 poskytuje Společnost informace, jejichž zveřejnění se vyžaduje 
v předběžných vyjádřeních vedení společnosti v souladu se směrnicí 2004/109/ES o 
harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné 
papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES do 
českého právního řádu. 
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New World Resources N.V.   
Společnost New World Resources je výhradním vlastníkem společnosti OKD, a. s., 
největší černouhelné těžební společnosti v České republice a jednoho z největších 
producentů ve střední Evropě z hlediska výnosů a objemu. Společnost obsluhovala v 
roce 2009 zákazníky v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Polsku, 
Maďarsku a Německu. V roce 2009 Společnost vyprodukovala 11 milionů tun uhlí a 
843 tisíc tun koksu. 


