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New World Resources 

Hospodá řské výsledky za první t ři čtvrtletí 2010 

 

Amsterdam, 19. listopadu 2010 – New World Resources N.V. (dále jen „NWR“ 
nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, 
oznamuje své průběžné hospodářské výsledky za prvních 9 měsíců roku 2010. 

 

Hlavní údaje  

· Pokračujeme v dosahování produkčních a prodejních cílů pro rok 2010 

- Těžba 11,5 mil. tun uhlí a produkce 1 mil. tun koksu 

- Externí prodeje 10,5 mil. tun uhlí (5,5 mil. tun koksovatelného 
a 5,0 mil. tun energetického uhlí) a 1,1 mil. tun koksu 

· Přesvědčivé výsledky v říjnu 2010, kdy jsme dosáhli produkce 1164 tis. tun 
uhlí a 95 tis. tun koksu. 

· Poptávka zůstává na vysoké úrovni, zejména v oblasti koksovatelného uhlí 
a koksu. 

· Výsledky za první tři čtvrtletí roku 2010 odrážejí vyšší výnosy dosahované 
díky vyšším objemům prodeje koksovatelného uhlí a koksu a vyšším cenám 
v porovnání se stejným obdobím roku 2009. 

- Těžba uhlí 8,09 mil. tun a produkce koksu 732 tis. tun 

- Celkové externí prodeje 7566 tis. tun uhlí a 812 tis. tun koksu, což 
znamená růst o 9 % (uhlí), respektive o 63 % (koks) způsobený 
zlepšením podmínek na trhu 

- Konsolidované výnosy z pokračujících činností ve výši 1124 mil. 
EUR, což znamená nárůst o 45 %. Nárůst výnosů v segmentu 
těžby uhlí o 32 %, nárůst výnosů v segmentu výroby koksu 
o 159 % 

- EBITDA z pokračujících činností dosáhla výše 302 mil. EUR, což 
znamená nárůst o 173 % ve srovnání se stejným obdobím roku 
2009; hodnota EBITDA za třetí čtvrtletí 2010 se zvýšila o 19 % ve 
srovnání s druhým čtvrtletím 2010 

- Náklady těžby na tunu činily 73 EUR, což představuje 
šestiprocentní navýšení při konstantní měnové bázi ve srovnání se 
prvními devíti měsíci roku 2009 a udržení nákladů na úrovni 
prvního pololetí 2010 

- Přepočtený zisk na akcii druhu A za první tři čtvrtletí roku 2010 činí 
0,60 EUR 
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· Další zlepšování bezpečnosti: koeficient úrazovosti LTIFR* v důlních 
provozech se v prvních devíti měsících roku 2010 snížil o 23 % ve srovnání 
se stejným obdobím v roce 2009. 

· Práce na projektu Dębiensko pokračují sestavováním týmu a angažováním 
poradců pro zpracování studie proveditelnosti a v pořizování potřebných 
pozemků a infrastruktury. 

· Předložena plně zajištěná nabídka na převzetí Bogdanky v celkové výši 3427 
mil. PLN (přibližně 857 mil. EUR†). 

· NWR uvažuje o reinkorporaci ve Velké Británii, aby získala možnost zařazení 
do indexu FTSE. Dokončení procesu se předpokládá během první poloviny 
roku 2011. 

 

Komentá ř předsedy p ředstavenstva 

„V průběhu třetího čtvrtletí roku 2010 jsme dosáhli významného posunu v naplňování 
naší dlouhodobé strategie zvyšování efektivity a návratnosti našich existujících aktiv, 
při současném sledování všech příležitostí k rozšiřování našeho podnikání tak, 
abychom mohli stanout v čele konsolidace těžebního a koksárenského průmyslu ve 
střední a východní Evropě. 

Těžba uhlí byla v tomto období ovlivňována konkrétními geologickými vlivy 
působícími v některých těžených slojích, což vedlo k nižší dosažené produkci 
za čtvrtletí, než jsme očekávali. Během tohoto období jsme rovněž zaznamenali 
přechodný pokles produkce surového železa v našem regionu, což u některých 
našich odběratelů vedlo k přesunu části objednávek koksu až na čtvrté čtvrtletí. 
Nadále jsme však na nejlepší cestě k dosažení produkčních a prodejních cílů pro 
tento rok, tj. těžby uhlí ve výši 11,5 mil. tun a prodej na úrovni 10,5 mil. tun, produkce 
1,0 mil. tun koksu a jeho prodeje v rozsahu 1,1 mil. tun. Opakování těchto faktorů ve 
čtvrtém čtvrtletí neočekáváme, takže k žádnému nežádoucímu dopadu na naše 
výsledky za celý rok by dojít nemělo. Velmi dobrých výsledků dosahovaly naše 
provozy v říjnu, kdy bylo vytěženo 1164 tis. tun uhlí a vyrobeno 95 tis. tun koksu. 
Předpokládáme, že ve stejné míře produkce budeme pokračovat do konce roku 
2010, což jen podtrhuje naši schopnost dosahovat stanovených cílů. 

Naše neustálá pozornost, kterou věnujeme kontrole nákladů, nám umožnila udržet 
náklady těžby na tunu na stejné úrovni od konce června 2010. Toto úsilí bude 
pokračovat společně se snahou dosáhnout našich celoročních produkčních 
i obchodních cílů. 

NWR těží z výsledků svých nedávných investičních programů. Nové stěnovací 
komplexy pořízené v rámci programu POP 2010 produkují v průměru přibližně 2860 
tun uhlí na porub a den, tedy o 72 % více oproti původním technologiím, a přispívají 
tak k efektivnějšímu a zároveň bezpečnějšímu provozu v našich dolech. V říjnu 2010 
jsme zahájili zkušební provoz v nově postavené koksárenské baterii, a tak nic 
nebrání úspěšnému završení programu COP 2010 do konce tohoto roku. 

                                                 
* Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti 
dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin. 
† Hodnoty v EUR vycházejí ze směnného kurzu EUR/PLN 0,2502 (šestiměsíční průměrný směnný kurz 
za 1. pololetí 2010). Tento směnný kurz slouží pouze k ilustrativním účelům. 
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V našich polských investičních projektech se chystají významné kroky, zejména 
v projektu Debiensko, kde sestavujeme tým světové úrovně a skupinu poradců, kteří 
vypracují podrobnou studii proveditelnosti. Vedle toho pokračuje pořizování pozemků 
a infrastruktury. Předpokládáme, že v Debiensku začneme s  výstavbou v průběhu 
roku 2011. 

Dne 5. října 2010 jsme oznámili plně zajištěnou nabídku na převzetí polské 
společnosti těžící energetické uhlí Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. v celkové výši cca 
857 mil. EUR‡. Věříme, že z kombinace NWR a Bogdanka vzejde středoevropský lídr 
v těžbě uhlí, který bude těžit z rozšířené základny zásob, produktové i geografické 
diverzifikace a navzájem se doplňujících skupin zákazníků. 

Propojené společnosti budou disponovat jak dostatečnou velikostí, tak dostatečnými 
zdroji k tomu, aby se staly silnou platformou pro regionální konsolidaci. Sledujeme 
v tomto směru vícero příležitostí jak v Polsku, tak v dalších zemích, jako je například 
Ukrajina, které NWR nadále zkoumá a které mohou v budoucnu vést k proměně 
oboru těžby uhlí v našem regionu.  

Naše plně zajištěná nabídka představuje přesvědčivé přínosy pro akcionáře NWR 
i Bogdanky. Nabídková lhůta potrvá do 29. listopadu 2010 a mimořádná valná 
hromada akcionářů, na níž by – kromě jiného – měli akcionáři navrhovanou akvizici 
Bogdanky schválit, se bude konat 24. listopadu 2010. Již jsme získali neodvolatelný 
závazek majoritního akcionáře, společnosti BXR Mining, hlasovat na mimořádné 
valné hromadě ve prospěch navrhované akvizice. Dne 16. listopadu 2010 jsme 
rovněž získali souhlas polského antimonopolního úřadu v souvislosti s touto 
nabídkou. Polská pravidla pro převzetí společností umožňují NWR, aby upustila od 
jediné zbývající podmínky pro dokončení Nabídky, kterou je minimální úroveň 
akceptace na úrovni 75 % všech akcií, na něž se Nabídka vztahuje, a NWR takovou 
možnost zváží, bude-li to třeba, na závěr Nabídkové lhůty. 

Vedle toho jsme 5. října 2010 oznámili svůj záměr reinkorporovat společnost 
ve Velké Británii, což by nás mělo kvalifikovat pro zařazení do indexu FTSE. 
Smyslem navržené reinkorporace je vyšší atraktivita společnosti pro širší okruh 
investorů v Evropě i celosvětově. Za předpokladu splnění příslušných regulatorních, 
daňových a dalších povinnosti předpokládáme, že reinkorporace bude dokončena 
v průběhu první poloviny roku 2011. 

Všeobecné podmínky na trhu nadále vykazují pozitivní signály a poptávka ze strany 
ocelářských firem a producentů energie ještě více potvrzuje náš optimismus 
z předchozího roku  pokud jde o náš střednědobý a dlouhodobý výhled pro oblast 
střední Evropy. Jak jsme však již dříve uvedli, regionální trh zůstává poněkud 
nestabilní, neboť odběratelé z ocelářského průmyslu jsou nadále ve svých 
objednávkách opatrní. 

Produkce oceli na trzích našich odběratelů se za první tři čtvrtletí roku 2010 podle 
Světového sdružení pro ocel zvýšila ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 
o 36 %, přesto však produkce oceli stále ještě zůstává 13 % pod úrovní stejného 
období roku 2008. 

Aktualizace cen platných pro čtvrté čtvrtletí roku 2010, kterou jsme zveřejnili minulý 
měsíc, představovala určitý pokles, přesto však věříme, že ceny v nadcházejícím 
roce budou ovlivňovány pozitivními dynamickými faktory. V současné době 
                                                 
‡ Hodnoty v eurech vycházejí ze směnného kurzu EUR/PLN 0,2502 (šestiměsíční průměrný směnný 
kurz za období mezi 1. lednem a 30. červnem 2010). Tento směnný kurz slouží pouze k ilustrativním 
účelům. 
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vyjednáváme s našimi odběrateli o cenách energetického uhlí na rok 2011; 
o dosažených výsledcích budeme trh včas informovat.“ 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 

 

Vedení společnosti NWR uspořádá dnes, 19. listopadu 2010, v 11.00 SEČ (10.00 
GMT) konferenční hovor, kde  bude podrobně informovat o finančních výsledcích za 
vykazované období. 

Živý přenos telekonference bude k dispozici na internetových stránkách Společnosti 
na adrese www.newworldresources.eu. 

Pro přihlášení k účasti na prezentaci po telefonu 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 1955 
USA      +1 212 444 0413 

 
 
Pro česká média bude komentovat výsledky Společnosti za třetí čtvrtletí 2010 
finanční ředitel NWR Marek Jelínek v rámci konferenčního hovoru, který se uskuteční 
dnes, 19. listopadu 2010, v 10.30 SEČ. 
 
Pro přihlášení ke konferenčnímu hovoru po telefonu volejte: 
 
Tel.: +420 236 038 242 
Kód pro přihlášení k hovoru: 67034 
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Vybrané finan ční a provozní údaje 
 

(v tisících EUR, pokud není 
uvedeno jinak) I-IX 2010 I-IX 2009 % rozdíl 3Q 2010  2Q 2010 % rozdíl

Výnosy (1) 1 124 411 775 655 45 % 408 406 387 442 5 %

Provozní zisk (1) 181 420 (9 957) - 91 562 71 951 27 %

Zisk před zdaněním (1) 171 053 (76 074) - 63 740 120 835 (47 %)

Zisk z pokračujících činností 161 170 (73 884) - 48 514 128 291 (62 %)

Zisk za období 163 629 (69 052) - 48 514 129 600 (63 %)

 
EBITDA z pokračujících 
činností (1) 302 009 110 594 173 % 133 017 111 714 19 %

z toho: těžba uhlí (2) 289 645 155 733 86 % 124 948 114 507 9 %
 výroba koksu (2) 11 203 (40 580) - 9 882 (2 438) -

 

Celková aktiva 2 279 440 2 239 212 2 % 2 279 440 2 124 020 7 %

Provozní cash flow – čisté 182 042 19 284 844 % 106 242 48 872 117 %

Čistý dluh 369 710 631 999 (42 %) 369 710 411 072 (10 %)

Čistý pracovní kapitál  61 697 148 946 (59 %) 61 697 77 176 (20 %)

Investiční výdaje 179 010 221 479 (19 %) 60 171 55 381 9 %

 
Přepočtený výnos na akcii druhu 
A (3) (v EUR) 0,60 (0,27) - - - -

 

Objem prodeje uhlí a koksu (4) 8 378 7 433 13 % 2 870 2 577 11 %

Celková produkce uhlí  (4) 8 090 8 031 1 % 2 660 2 683 (1 %)

Zásoby uhlí ke konci období (4) 253 727 (65 %) 253 453 (44 %)

Zásoby koksu ke konci období (4) 90 190 (53 %) 90 69 30 %

Průměrný počet zaměstnanců (5) 18 641 19 038 (2 %) - - -
Koeficient úrazovosti (LTIFR) – 
OKD (6) 8,57 11,18 (23 %) - - -
Koeficient úrazovosti (LTIFR) – 
OKK (7) 2,50 3,11 (20 %) - - -

 
(1) Z pokračujících činností, tj. vyjma obchodu s elektrickou energií 
(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 eliminací, jakož i podrobnosti o účetních postupech, systémech měření a zveřejňování 
uplatňovaných pro jednotlivé segmenty, jsou uvedeny v dokumentu „Operating Financial Review for the 
nine-month period ended 30 September 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 pro segment 
obchodu s elektrickou energií, jež je nyní ve finančních výkazech prezentována jako 
ukončená činnost. (Další podrobnosti v dokumentu „Operating Financial Review for the nine-
month period ended 30 September 2010”). Podle pravidel IFRS nelze část činností NWR 
Energy a.s. („NWR Energy“) klasifikovat jako ukončenou činnost a tato část představuje 
přibližně 10 mil. EUR v hodnotě EBITDA z pokračujících činností. 
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Objem výroby a prodeje 
 
Ukazatele výkonnosti – uhlí 
(v tisících tun)    
 I–IX 2010  I–IX 2009 Rozdíl % rozdíl
Těžba uhlí 8090 8031 59 1 %
Prodej OKK 573 600 (27) (5 %)
Externí prodeje 7566 6935 631 9 %
            z toho     
Koksovatelné uhlí 3993 3576 417 12 %
Energetické uhlí 3573 3359 214 6 %
Skladové zásoby ke konci období 253 727 (474) (65 %)
 
 
Celkový objem těžby uhlí za prvních devět měsíců roku 2010 byl o 1 % vyšší ve 
srovnání se shodným obdobím roku 2009. Externí prodeje uhlí se zvýšily o 9 % díky 
zlepšeným podmínkám na trhu v roce 2010, zejména na trhu s koksovatelným uhlím. 

Prodeje koksovatelného uhlí v prvních devíti měsících roku 2010 tvořily přibližně 
z 42 % prodeje tvrdého koksovatelného uhlí a z 58 % prodeje poloměkkého 
koksovatelného uhlí. Prodeje energetického uhlí tvořily přibližně z 84 % prodeje uhlí 
a z 16 % prodeje energetických kalů. 

Těžba uhlí dosáhla v říjnu 2010 objemu 1164 tis. tun a externí prodeje uhlí pak 
objemu 1065 tis. tun. Vzhledem k těmto vynikajícím výsledkům si zůstává NWR jista, 
že bude schopna dosáhnout svých produkčních a prodejních cílů stanovených pro 
celý rok 2010. 

Cíle těžby a prodeje uhlí stanovené pro rok 2010 na úrovních 11,5 mil. tun 
vytěženého a 10,5 mil. tun prodaného uhlí zůstávají nezměněny. 

 

Indikátory výkonnosti – koks 
(v tisících tun)    
 I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl % rozdíl
Výroba koksu 732 591 141 24%
Prodej koksu 812 498 314 63%
Skladové zásoby ke konci období 90 190 (100) (53%)
 
 

Produkce koksu se za první tři čtvrtletí 2010 zvýšila o 24 % ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2009 a prodej koksu se zvýšil o 63 % díky výrazně lepším podmínkám 
na trhu s koksem. 

Prodeje koksu v prvních devíti měsících roku 2010 byly tvořeny přibližně z 56 % 
prodejem vysokopecního koksu, z 35 % prodejem slévárenského koksu a z 9 % 
prodeji ostatních druhů koksu. 

Cíle výroby a prodeje koksu stanovené pro rok 2010 zůstávají neměnné na 
hodnotách 1,0 mil. tun vyrobeného a 1,1 mil. tun prodaného koksu. Předpokládá se, 
že prodejní mix druhů koksu zůstane po zbytek roku přibližně stejný jako ve třetím 
čtvrtletí. 
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Průměrné dosažené ceny § 

(v EUR za tunu) 
I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl % rozdíl

% rozdíl 
Ex-FX

Koksovatelné uhlí 135 91 44 48 % 45 %
Energetické uhlí 62 72 (10) (14 %) (16 %)
Koks 255 145 110 76 % 74 %
 

Ceny koksovatelného uhlí a koksu se v prvních devíti měsících roku 2010 zvýšily, 
což odráželo zlepšené hospodářské podmínky v regionu působení NWR oproti 
stejnému období roku 2009. 

Koksovatelné uhlí 

NWR sjednala ceny na 80 % své produkce koksovatelného uhlí pro období 
japonského účetního roku (JFY), zbývajících 20 % produkce se oceňuje čtvrtletně. 
 
Průměrná cena koksovatelného uhlí sjednaná pro JFY 2010 je 163 EUR za tunu. 

Objem čtvrtletně oceňovaného uhlí, sjednaného k dodání ve čtvrtém kalendářním 
čtvrtletí roku 2010, představuje přibližně 190 tisíc tun a skládá se převážně 
z poloměkkého koksovatelného uhlí. Průměrná cena sjednaná na tyto dodávky je 
154 EUR za tunu. 

Energetické uhlí 

Dodávky energetického uhlí jsou vázány na kalendářní rok a průměrná sjednaná 
cena pro tento druh uhlí pro kalendářní rok 2010 činí 65 EUR za tunu. 
 
Koks 

Ceny veškerého prodeje koksu společnosti NWR se sjednávají čtvrtletně. 
 
Průměrná cena sjednaná pro dodávky koksu během čtvrtého kalendářního čtvrtletí 
roku 2010 činí 331 EUR za tunu. Očekávaný objem prodeje v tomto období je 
přibližně 280 tis. tun. 

Výše uvedené ceny vycházejí ze směnného kurzu 24,50 CZK/EUR. 
 
 
Výnosy ** 
(v tisících EUR) I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl % rozdíl

% rozdíl 
Ex-FX

Výnosy 1 124 411 775 655 348 756 45% 41%
Segment těžby uhlí (1) 960 624 728 996 231 628 32% 28%
Segment výroby koksu 235 404 90 785 144 619 159% 155%

(1) Včetně interních prodejů 

                                                 
§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 dané období 
**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 
eliminací, jakož i podrobnosti o účetních postupech, systémech měření a zveřejňování uplatňovaných 
pro jednotlivé segmenty, jsou uvedeny v dokumentu „Operating Financial Review for the nine-month 
period ended 30 September 2010“. 
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Výnosy Společnosti vzrostly v období prvních devíti měsíců roku 2010 o 45 % ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2009, především díky zvýšenému objemu prodeje 
a vyšším cenám koksovatelného uhlí i koksu. 

Změna stavu zásob 

V souladu se svou účetní politikou účtuje NWR nárůst zásob ve výrobních cenách. 

Objem zásob v prvních třech čtvrtletích roku 2009 výrazně vzrostl, poté co poptávku 
negativně ovlivnila širší hospodářská krize. Objem zásob uhlí se v tomto období 
zvýšil o 436 tis. tun a objem zásob koksu o 55 tis. tun. To vedlo k nárůstu objemu 
zásob ve výši přibližně 30 mil. EUR, který částečně vyrovnal pokles prodeje třetím 
stranám. 

Naproti tomu v prvních devíti měsících roku 2010 snížila NWR objem svých zásob 
uhlí o 88 tis. tun a zásob koksu o 129 tis. tun, v důsledku obnovy poptávky po 
koksovatelném uhlí a zejména pak po koksu. To vedlo k negativní změně zásob ve 
výši přibližně 27 mil. EUR. 

NWR očekává ve čtvrtém čtvrtletí další pokles zásob oproti úrovni zásob ke konci 
září 2010, což povede k další negativní změně hodnoty zásob. Společnost 
přepokládá, že ke konci roku budou zásoby uhlí pod objemem 200 tis. tun a také 
zásoby koksu se ze stávajících objemů dále sníží. 

Provozní náklady ** 

Hlavní provozní náklady (zahrnující spotřebu materiálu a energie, služby a osobní 
náklady) v pokračujících činnostech se ve sledovaném období zvýšily o 17 % ve 
srovnání s prvními devíti měsíci 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. Po vyloučení vlivu posilování české koruny se hlavní 
provozní náklady zvýšily o 14 %. 

Konsolidované náklady 
(v tisících EUR) I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl  % rozdíl

% rozdíl 
Ex-FX

Spotřeba materiálu a 
energie 270 622 207 847 62 775 30 % 26 %
Služby 242 796 205 429 37 367 18 % 15 %
Osobní náklady (1) 278 153 260 664 17 489 7 % 3 %
Náklady celkem 791 571 673 940 117 631 17 % 14 %

(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 Financial Review for the nine-month 
period ended 30 September 2010“). 

 
 
Výdaje v segmentu t ěžby uhlí 
(v tisících EUR) 
 

I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl  % rozdíl
% rozdíl 

Ex-FX

Spotřeba materiálu a energie 206 020 186 805 19 215 10 % 6 %
Služby 207 616 170 281 37 335 22 % 18 %

Doprava 74 471 65 300 9 171 14 % 12 %
Osobní náklady 243 931 229 322 14 609 6 % 2 %
Náklady celkem 657 567 586 408 71 159 12 % 8 %
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Hlavní provozní náklady v segmentu těžby uhlí se zvýšily o 12 %, resp. o 8 % po 
vyloučení vlivu zhodnocení měny. Zvýšení spotřeby materiálu a energie bylo 
způsobeno především intenzivnější rozvojovou činností v důlních provozech a bylo 
opět částečně kompenzováno 23% poklesem (vyjádřeno v EUR) cen elektrické 
energie v České republice. Se zintenzivněním důlních činností ve čtvrtém čtvrtletí ve 
snaze dosáhnout stanovených cílů produkce se budou v daném období 
odpovídajícím způsobem zvyšovat náklady na spotřebu materiálu a energie. 

Výdaje za služby, včetně nákladů na přepravu, se v segmentu těžby uhlí zvýšily 
o 27 %, především v důsledku zvýšení nákladů na smluvní pracovníky, způsobené 
zvýšením počtu směn a zvýšením nákladů na údržbu. Náklady na přepravu, které se 
zvýšily o 14 %, se přenášejí na odběratele, což odpovídajícím způsobem ovlivňuje 
výnosy a nemá tak dopad na konečný výsledek. 

Osobní náklady v segmentu těžby uhlí se při konstantní měnové bázi zvýšily o 2 %, 
zejména v důsledku vyplacení výkonnostních prémií horníkům ve druhém čtvrtletí. 
Prémie byly vyplaceny na základě dobrých provozních výsledků a dosavadních 
úspěšných cenových jednání. Vedení společnosti zváží výplatu obdobné prémie na 
konci roku v závislosti na provozních a finančních výsledcích Společnosti v průběhu 
druhého pololetí 2010. 
 
Náklady těžby na tunu 

(v EUR) 
I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl % rozdíl

% rozdíl 
Ex-FX

Peněžní náklady na tunu 73 66 7 11 % 6 %
 
Peněžní náklady na tunu se při konstantním směnném kurzu zvýšily o 6 %, 
především v důsledku vyšší spotřeby materiálu a energie a výdajů na služby ve 
vykazovaném období ve srovnání se shodným obdobím roku 2009. Pokračující 
pozornost, kterou vedení společnosti věnuje kontrole nákladů, udržela ve třetím 
čtvrtletí peněžní náklady na vytěženou tunu na stejné úrovni jako v první polovině 
roku 2010. 

Peněžní náklady těžby 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 náklady. 
Náklady na přepravu se do hodnoty tohoto ukazatele nezahrnují. 
 

Výdaje v segmentu výroby 
koksu  
(v tisících EUR)    
 

I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl % rozdíl 
% rozdíl 
Ex-FX 

 

Spotřeba materiálu a 
energie (1) 155 048 88 187 66 861 65 % 70 % 

 

Nákup uhlí od třetích stran 44 163 10 158 34 005 335 % 334 % 
 

Náklady na služby 31 013 23 536 7477 32 % 28 %  
Doprava 15 130 8245 6885 84 % 80 %  

Osobní náklady 15 713 23 059 (7346) (32 %) (35 %)  
Náklady celkem 201 774 134 782 66 992 50 % 45 %  
 
(1) Údaj zahrnuje náklady na interní i externí nákupy uhlí 
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Hlavní náklady se v segmentu výroby koksu zvýšily o 50 %, resp. o 45 % po 
vyloučení vlivu zhodnocení měny. Zvýšená spotřeba materiálu a energie byla 
výsledkem vyšších nákupů koksovatelného uhlí od třetích stran v souvislosti se 
zvýšenou produkcí koksu vyvolanou zvýšenou poptávkou. Náklady na energii 
potřebnou k výrobě koksu se mírně snížily, jelikož navýšení spotřeby tepla bylo více 
než kompenzováno poklesem cen elektrické energie. Náklady na teplo představovaly 
v prvních devíti měsících roku 2010 53 % nákladů na energii k výrobě koksu. 

Náklady na služby se (po vyloučení dopadu nákladů na dopravu, které představují 
náklad přenášený na odběratele) zvýšily o 4 %, především v důsledku zvýšené 
úrovně údržbových prací.  

Osobní náklady se v segmentu výroby koksu na konstantní měnové bázi snížily 
o 35 % v důsledku snížení počtu zaměstnanců v souvislosti s uzavřením jedné 
koksárenské baterie v roce 2009. 
 
Náklady koksování na tunu  
(v EUR) 

I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl % rozdíl
% rozdíl 

Ex-FX
Peněžní náklady na tunu koksu 71 92 (22) (23 %) (27 %)
 
Pokles peněžních nákladů na jednotku zpracovaného koksu byl především 
výsledkem nárůstu objemu výroby koksu o 24 % za prvních devět měsíců 2010 ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2009. 

Peněžní náklady na výrobu tuny koksu odrážejí provozní náklady spojené 
s koksováním. Nezahrnují náklady na interní dodávky ani na externí nákupy uhlí. 
Náklady na přepravu se do hodnoty tohoto ukazatele nezahrnují. 

 
EBITDA z pokra čujících činností †† 
(v tisících EUR) 

 I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl % rozdíl
% rozdíl 

Ex-FX
EBITDA 302 009 110 594 191 415 173 % 171 %

Segment těžby uhlí 289 645 155 733 133 912 86 % 78 %
Segment výroby koksu 11 203 (40 580) 51 783 - -

 
Hodnota EBITDA z pokračujících činností ve výši 302 milionů EUR za prvních devět 
měsíců roku 2010 byla o 173 % vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 
díky nárůstu výnosů, především zásluhou vyšších objemů prodejů a vyšších 
realizovaných cen koksovatelného uhlí a koksu v daném období. 

Provozní p říjmy z pokra čujících činností ‡‡  
(v tisících EUR) 

 I–IX 2010 I–IX 2009 Rozdíl  % rozdíl
% rozdíl 

Ex-FX
Provozní p říjmy 181 420 (9 958) 191 378 - -

Segment těžby uhlí 173 264 48 498 124 766 257 % 242 %
Segment výroby koksu 6 387 (51 347) 57 734 - -

                                                 
 
‡‡ 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 
eliminací, jakož i podrobnosti o účetních postupech, systémech měření a zveřejňování uplatňovaných 
pro jednotlivé segmenty, jsou uvedeny v dokumentu „Operating Financial Review for the nine-month 
period ended 30 September 2010“ 
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Provozní příjmy z pokračujících činností dosáhly ve vykazovaném období výše 181 
mil. EUR. 

Zisk z pokračujících činností před zdaněním dosáhl 171 mil. EUR, včetně zisku 
z prodeje NWR Energy ve výši 82 mil. EUR. Čistý dopad výdajů finančních operací 
se zvýšil o 40 % na 93 mil. EUR, především v důsledku měnových vlivů. Nárůst 
výdajů finančních operací zahrnuje i jednorázovou amortizaci výdajů souvisejících se 
seniorními zajištěnými dluhovými instrumenty i ztrátu z úhrady úrokových derivátů, 
které společně dosáhly přibližné výše 15 mil. EUR. 

NWR vykázala za období prvních devíti měsíců roku 2010 čisté daňové výdaje ve 
výši 10 mil. EUR oproti čistému daňovému příjmu ve výši 2 mil. EUR dosaženému ve 
stejném období roku 2009. Čistý daňový příjem v aktuálním období se skládá z 32 
mil. EUR daňových výdajů částečně kompenzovaných jednorázovou daňovou 
vratkou ve výši 22 mil. EUR vzniklou změnou postoje české daňové správy 
k některým úrokovým výdajům, které se dříve nepovažovaly za daňově uznatelné. 
Zisk z prodeje podílů v dceřiných společnostech držených Společností dani 
nepodléhá. Čistý daňový příjem v roce 2009 byl odvozen od odložených daňových 
aktiv plynoucích z daňové ztráty koksárenských činností. 

Přepočtený zisk na akcii druhu A za první devět měsíců do 30. září 2010 je 0,60 
EUR. 

Provozní cash flow 

Hodnota čistého provozního cash flow dosáhla za první tři čtvrtletí roku 2010 výše 
182 mil. EUR, což je o 163 mil. EUR více než ve stejném období roku 2009. Za tímto 
nárůstem stála především vyšší hodnota EBITDA, dosažená díky vyššímu objemu 
prodeje, i vratka daně z příjmu ve výši 22 mil. EUR, obdržená v hotovosti ve druhém 
čtvrtletí 2010. 

Nárůst výkonnosti a rozvojové projekty 

Investiční program POP 2010, úspěšně dokončený ke konci roku 2009, nadále 
naplňuje svůj účel a nová zařízení vykazují narůstající výkonnost oproti původním 
zařízením. Společnost OKD je tak schopna udržovat stabilní úroveň těžby jen se 17 
stěnovacími komplexy v provozu oproti 20 komplexům provozovaným v roce 2009. 

Nová zařízení jsou schopna průměrné denní produkce na porub ve výši přibližně 
2860 tun, což představuje zlepšení o 72 % ve srovnání původní technologií. Některé 
poruby dosahují průměrné denní produkce až 4900 tun. 

Kombinací nových a starých zařízení se produktivita dobývání v OKD zvýšila během 
prvních devíti měsíců roku 2010 přibližně o 13 % na 1700 tun na porub a den oproti 
průměrné produkci v roce 2009. 

Program optimalizace koksoven (COP 2010), tedy program kapitálových investic 
v hodnotě 63 milionů EUR určený ke zlepšení efektivity a produktivity koksárenských 
provozů Společnosti, bude v souladu s plánem završen do konce letošního  roku. 

Nově vybudovaná koksárenská baterie č. 10 v koksovně Svoboda společnosti OKK 
zahájila zkušební provoz v říjnu 2010 a její spuštění do plného provozu je plánováno 
na začátek roku 2011. Kapacita nové baterie, společně s baterií č. 8 a zbývajícími 
dvěma provozovanými bateriemi v koksovně Svoboda, bude od roku 2011 činit 
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celkem 850 tis. tun. Po náběhu do plného provozu nová baterie rovněž napomůže 
snížit náklady na jednotku zpracovaného koksu a rovněž Společnosti umožní 
pružněji reagovat na poptávku po slévárenském a vysokopecním koksu. 

Součástí tohoto investičního programu je konsolidace veškerých koksárenských 
provozů do koksovny Svoboda a ukončení výroby v koksovně Jan Šverma ke konci 
roku 2010. Přibližně 50 % zaměstnanců koksovny Šverma přejde do koksovny 
Svoboda a zbývajících 50 % Společnost opustí dohodou ke konci roku . 

Polské rozvojové projekty: D ębiensko a Morcinek 

Jak bylo již dříve oznámeno, NWR pokračuje v přípravě podrobného rozvojového 
plánu pro projekt Dębiensko v Polsku. Práce na projektu Dębiensko se soustřeďují 
na čtyři oblasti: na vytvoření realizačního týmu a angažování poradců a dodavatelů 
technologií, kteří společně vypracují podrobnou studii proveditelnosti, dále na 
geologický průzkum, technické práce a akvizice infrastruktury. V každé z oblastí, jež 
jsou součásti dříve oznámené úvodní investice ve výši 25 mil. EUR, dosahujeme 
konkrétních pokroků. 

Do současnosti bylo provedeno a zdokumentováno devět vrtů v místech budoucích 
šachet a svážných štol. Společnost plánuje do konce roku 2010 vytvoření ještě 
dalších tří povrchových vrtů podle plánovaných svážných štol. 

V září 2010 NWR rovněž zahájila tvorbu konečné studie proveditelnosti (The 
Definitive Feasibility Study – DFS), která zmapuje rozsah projektu, plán realizace, 
rozpočet a časový harmonogram i značnou část potřebného technického zajištění 
nezbytných pro projekt Dębiensko, jehož první fáze má být podle předpokladů 
dokončena v březnu 2011. Tato fáze zahrnuje projekt povrchové infrastruktury, 
projekt zpracovatelského závodu, zbudování přístupových a dopravních štol. 
Dodavatelské smlouvy na dodávky těchto prvků konečné studie proveditelnosti již 
byly z velké části uzavřeny s polskými a nadnárodními společnostmi. 

Pokud jde o pozemky a infrastrukturu, NWR již získala připojení k elektrické síti 
a příslušnou rozvodnou stanici a dvě parcely (7,2 ha) od obce Czerwionka-
Leszczyny. Další akvizice elektrorozvodné infrastruktury a pozemků se plánují 
v nejbližší době. 

NWR předpokládá, že zahájení stavebních prací na projektu Dębiensko dojde 
v průběhu roku 2011. 

Práce na projektu Morcinek rovněž zdárně pokračují. Po získání rozšířené těžební 
licence od Ministerstva životního prostředí Polské republiky provede NWR počátkem 
roku 2011 další průzkumné vrty. Navazující podzemní průzkumné práce jsou 
plánovány na začátek roku 2011 a dokončení geologické dokumentace 
k následnému předložení polskému ministerstvu životního prostředí se očekává 
do konce roku 2011.  

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 podmínky v hlubinné 
těžbě černého uhlí. Tímto způsobem NWR usiluje o co nejlepší kontrolu případných 
geologických rizik, která zahrnují mimo jiné tlaky v horninách a metan, aby svým 
zaměstnancům zajistila bezpečnější pracovní prostředí. 
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Bohužel, i přes celkové zlepšení trendu bezpečnosti zemřeli při nehodách během 
prvních devíti měsíců 2010 dva z našich pracovníků. Všechny nehody jsou 
předmětem vyšetřování komisí tvořenou zástupci báňského úřadu v Ostravě, vedení 
dolu, vedení OKD, odborových organizací a policie. Na základě konkrétních závěrů 
šetření jsou následně přijímána konkrétní opatření. 

Mezinárodně uznávanou veličinou používanou k posouzení účinnosti uplatňovaných 
všeobecných bezpečnostních postupů je tzv. koeficient úrazovosti: v tomto ohledu 
jsou výsledky NWR srovnatelné se standardy v oboru. Koeficient úrazovosti se 
v OKD v prvních devíti měsících roku 2010 snížil o 23 % na hodnotu 8,57, ve 
srovnání s hodnotou 11,18 dosaženou za prvních devět měsíců roku 2009. 

V OKK se koeficient úrazovosti za období devíti měsíců 2010 snížil o 20 % na 
hodnotu 2,50, oproti hodnotě 3,1 dosažené za stejné období roku 2009. 

Dříve oznámený program SAFETY 2010 si klade za cíl dále zlepšovat bezpečnostní 
podmínky v dolech OKD, především výměnou stávajících osobních ochranných 
pomůcek a vybavení za nové a lepší. Dokončení programu se očekává do konce 
roku 2010, s celkovou výší investic přibližně 17 mil. EUR. 
 
Směnné kurzy 

V období mezi prvními devíti měsíci roku 2009 a stejným obdobím roku 2010 posílila 
česká koruna proti euru přibližně o 4 %. Průměrný směnný kurz v prvním pololetí 
roku 2010 byl 25,45 CZK/EUR. 

V českých korunách je denominováno přibližně 50 % příjmů Společnosti a téměř 
100 % jejích provozních nákladů. 

Současnou strategií Společnosti je zajišťovat hedgingem přibližně 70 % volné 
hotovosti Společnosti vůči kolísání směnných kurzů. Přibližně 84 % expozice 
předpokládané pro období mezi říjnem a prosincem 2010 je nyní zajištěno 
forwardovými pozicemi. 

Likvidita a kapitálové zdroje 

K 30. září 2010 dosahovala výše čistého dluhu společnosti 370 mil. EUR, což je 
pokles o 24 % oproti stavu k 31. prosinci 2009, bez nutnosti podstatného 
refinancování před rokem 2015. 

Volná hotovost dosahovala k 30. září 2010 výše 484 mil. EUR, což znamená pokles 
z hodnoty 548 mil. EUR platné k 31. prosinci 2009, neboť přibližně 186 mil. EUR 
v hotovosti, společně s čistým výnosem z úpisu seniorních zajištěných dluhopisů 
s kuponem 7,875 %, bylo použito k úhradě splatných seniorních zajištěných 
dluhových nástrojů NWR, včetně úroků a poplatků. 

Koš pro omezené platby, určený podmínkami dluhopisu 7,375 % a dluhopisu 
7,875 %, v současnosti dosahuje k 30. září 2010 výše přibližně 237 mil. EUR 
a neodráží prozatímní dividendu ve výši 55 mil. EUR vyplacenou 22. října 2010. 

Další údaje jsou uvedeny v části Likvidita a kapitálové zdroje v poznámkách 
k dokumentu „Operating Financial Review for the nine-month period ended 30 
September 2010“. 
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Investi ční výdaje – CAPEX 

Celkové investiční výdaje vynaložené za prvních devět měsíců roku 2010 byly 
o 19 % nižší než ve stejném období roku 2009, především v důsledku dokončení 
investičního programu POP 2010. Investiční výdaje v rámci programu POP 2010 
vynaložené v prvních třech čtvrtletích roku 2010 představují odložené platby 
z předcházejícího roku. 

NWR očekává investiční výdaje v účetním roce 2010 ve výši 200 mil. EUR, které 
budou zahrnovat především odložené platby k programům POP 2010, COP 2010 
a udržovací investiční výdaje. 

CAPEX (v milionech eur) I–IX 2010 I–IX 2009 
POP 2010 58 (1) 119 
OKD 69 81 
OKK 44 20 
Projekty v Polsku 0.4 1 
Jiné 8 0 
CELKEM 179 221 

 
(1) Nevztahuje se na vlastní pořizování aktiv, ale jedná se o odložené platby za aktiva v rámci 
programu POP 2010 pořízená v roce 2009. 
 

Plně zajišt ěná nabídka dobrovolného p řevzetí spole čnosti Bogdanka 

Dne 5. října 2010 oznámila společnost NWR svou plně zajištěnou nabídku převzetí 
veškerých akcií emitovaných společností Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. 
(„Bogdanka“) za cenu 100,75 PLN za jednu akcii Bogdanky („Nabídka“), tj. za 
celkovou cenu ve výši 3,427 mld. PLN (cca 857 milionů EUR§§). 

Nabídková cena představuje prémii ve výši 13 % k závěrečnému kurzu akcií 
Bogdanky dne 4. října 2010 ve výši 89,20 PLN za akcii. Nabídková cena rovněž 
představuje prémii ve výši 26 % a 31 % k váženému průměru kurzů akcií Bogdanky 
na Varšavské burze za období tří, respektive šesti měsíců před oznámením Nabídky, 
tj. 80,13 PLN, resp. 77,16 PLN. NWR je přesvědčena, že navrhovaná akvizice může 
přinést nárůst hodnoty na akcii již během prvního roku konsolidace.*** 

Tato akvizice je v souladu se strategií  NWR udržet si vedoucí pozici na trhu ve 
středoevropském regionu aktivním využíváním příležitostí k růstu v Polsku 
i v ostatních zemích střední a východní Evropy a zároveň se jedná o další krok 
naplňování vize NWR formulované v okamžiku jejího IPO: stát se konsolidátorem 
tohoto odvětví v rámci celého regionu. Spojením NWR a Bogdanky vznikne 
regionální lídr s mohutnými zásobami, produktovou i geografickou diverzitou a silnou 
regionální identitou. 

Nabídka je zcela kryta a poskytuje akcionářům Bogdanky okamžitou likviditu při velmi 
atraktivním ocenění jejich akcií. Potenciální budoucí nabídka akcií NWR poskytne 
některým institucionálním akcionářům Bogdanky příležitost reinvestovat jejich 
prostředky v rámci budoucí propojené skupiny. 

                                                 
§§ Hodnoty v eurech vycházejí ze směnného kurzu EUR/PLN 0,2502 (šestiměsíční průměrný směnný 
kurz za období mezi 1. lednem a 30. červnem 2010). Tento směnný kurz slouží pouze k ilustrativním 
účelům. 
*** Toto tvrzení nelze vykládat jako tvrzení implikující informaci, že zisk skupiny NWR se očekává nad 
nebo pod jakoukoli výší zisku dosaženou skupinou NWR v minulosti nebo jakoukoli jinou částkou. 
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Celková částka nezbytná k uskutečnění Nabídky dosahuje výše 3,427 mld. PLN 
(přibližně 857 mil. EUR†††). Vedle vyčlenění 300 až 400 mil. EUR z vlastních 
hotovostních zdrojů uzavřela NWR smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru pro 
potřeby financování této transakce. 

Nabídková lhůta trvá do 29. listopadu 2010. Dokončení transakce je podmíněno 
nabídkou alespoň 25 510 193 akcií Bogdanky (což představuje 75 %‡‡‡ vydaných 
akcií Bogdanky) v rámci Nabídky Společnosti. Společnost může podle okolností 
zvážit upuštění od této podmínky v souladu s polskými pravidly pro převzetí 
obchodních společností. 

Dne 16. listopadu 2010 oznámila NWR získání souhlasu polského Úřadu pro 
hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů s akvizicí veškerých vydaných akcií 
Bogdanky, a v souvislosti s touto nabídkou již není potřeba žádných dalších úředních 
schválení. 

Záměr reinkorporace spole čnosti do Velké Británie 

NWR 5. října 2010 rovněž oznámila svůj záměr reinkorporovat společnost do Velké 
Británie. Společnost je přesvědčena, že tento krok jí umožní kvalifikovat se pro 
zařazení do indexu FTSE. V současné době se připravuje realizační studie, tak aby – 
potvrdí-li to případné další analýzy a budou-li splněny příslušné regulatorní, daňové 
a další povinnosti – mohla reinkorporace proběhnout v první polovině roku 2011. 
Díky reinkorporaci bude rozšířená skupina těžit ze své velikosti a vyšší přitažlivosti 
pro přední investory na mezinárodních kapitálových trzích. 

Corporate Governance 

Dne 13. října 2010 NWR zveřejnila oznámení o konání mimořádné valné hromady 
akcionářů v souvislosti s navrženou akvizicí Bogdanky. 

Dne 1. listopadu 2010 NWR zveřejnila doplňující oběžník pro akcionáře v souvislosti 
s navrženou akvizicí Bogdanky. Účelem doplňujícího oběžníku bylo poskytnout 
akcionářům aktuální informace ohledně záležitostí popsaných v oběžníku třídy 1 
zveřejněném 13. října 2010, a zejména poskytnout informace o změně podmínek 
platných pro plánovanou akvizici. 

Kopie oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů, vysvětlující sdělení 
k programu mimořádné valné hromady, oběžník třídy 1 a doplňující oběžník 
akcionářům jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti 
(www.newworldresources.eu) a rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese: 
Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Nizozemí. 

Mimořádná valná hromada akcionářů svolaná k získání souhlasu s navrhovanou 
akvizicí se bude konat 24. listopadu 2010 v 10.00 (SEČ) v hotelu Dorint, na adrese 
Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol, Amsterdam, Nizozemí. 

 

 

                                                 
††† Hodnoty v eurech vycházejí ze směnného kurzu EUR/PLN 0,2502 (šestiměsíční průměrný směnný 
kurz za období mezi 1. lednem a 30. červnem 2010). Tento směnný kurz slouží pouze k ilustrativním 
účelům. 
‡‡‡ Podle polské úpravy nabídek převzetí je NWR oprávněna snížit hranici minimální akceptace Nabídky 
na základě vlastní úvahy, a to po celou dobu i na konci upisovacího období. 
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Výhled 

Produkce oceli na trzích odběratelů NWR se podle údajů Světového sdružení pro 
ocel v období prvních devíti měsíců roku 2010 zvýšila o 36 % ve srovnání se 
shodným obdobím roku 2009, ale stále zůstávala 13 % pod úrovní dosahovanou ve 
stejném období roku 2008. 

Všeobecné podmínky na trhu nadále vykazují známky zlepšování a poptávka ze 
strany ocelářských společností a výrobců energie potvrzují pozitivní výhled 
Společnosti pro krátkodobý a střednědobý horizont pro oba tyto trhy. Jak však již 
bylo zmíněno dříve, regionální trh zůstává poněkud nestabilní a odběratelé nadále 
zůstávají opatrní ve svých objednávkách. 

V současné době probíhají jednání s odběrateli o cenách energetického uhlí pro rok 
2011; po jejich dokončení budeme o výsledku trh informovat. 

NWR bude nadále věnovat pozornost kontrole provozních nákladů těžby na 
jednotku, přičemž bude pokračovat ve snaze dosáhnout svých cílů produkce 
a prodeje stanovených pro celý rok. Společnost dosáhla v říjnu 2010 velice dobrých 
výsledků, kterými dále podtrhuje svou schopnost dostát svým cílům. 

Program COP 2010 nadále pokračuje v souladu se stanoveným rozpočtem a bude 
dokončen před koncem tohoto roku. 

V dlouhodobém výhledu NWR pokračuje v realizaci své firemní strategie trvalého 
zlepšování efektivity a návratnosti svých stávajících aktiv a v identifikaci a zkoumání 
příležitostí k uplatňování vedoucí pozice v konsolidaci oboru v regionu. 

 
 
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 



17 

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. 

V této čtvrtletní finanční zprávě a v Provozním a finančním přehledu za období devíti měsíců 
skončené 30. září 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. 

Tento dokument neobsahuje ani nezakládá nabídku k prodeji či pokus nabídky ke koupi či 
úpisu jakýchkoli cenných papírů v USA nebo v jakékoli jiné jurisdikci. 

Tento dokument není nabídkou cenných papírů ke koupi v USA. Cenné papíry Společnosti 
nemohou být nabízeny či prodávány v USA bez příslušné registrace, popř. bez využití 
příslušné výjimky z této registrace. Jakékoli veřejná nabídka cenných papírů v USA musí být 
učiněna prostřednictvím publikace prospektu, který obsahuje podrobné informace o 
Společnosti a jejím managementu, jakož i finančních výkazů. V členských státech 
Evropského hospodářského prostoru bude jakákoli nabídka cenných papírů emitovaných 
Společností určena osobám, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu ustanovení 
článku 2(1)(e) směrnice o prospektu (směrnice č. 2003/71/EC) a dalším osobám, jimž mohou 
být cenné papíry nabízeny bez povinnosti uveřejnit prospekt anebo po schválení a publikaci 
prospektu, pokud to vyžaduje příslušná právní úprava. 
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New World Resources N.V.   
Společnost New World Resources je jediným 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. 


