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Amsterdam, 16. listopadu 2011 

New World Resources 
Neauditované výsledky za první tři čtvrtletí 2011 

Společnost New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) dnes 
oznámila své hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí roku 2011. 

Hlavní údaje 

§ Konsolidované výnosy1 ve výši 1 241 mil. EUR, což je nárůst o 10 % 

§ EBITDA 1 ve výši 369 mil. EUR, což je nárůst o 22 % 
§ Zisk před zdaněním ve výši 166 mil. EUR 1 

§ Nárůst čistého zisku2 o 105 % 

§ Základní zisk na akcii 0,45 EUR 

§ Náklady těžby na tunu se zvýšily o 6 % při konstantní měnové bázi; 
náklady koksování na tunu klesly o 16 % při konstantní měnové bázi 

§ Provozní cash flow ve výši 210 mil. EUR, což je nárůst o 16 % 

§ Hodnota koeficientu LTIFR3 v těžbě 8,71 

§ Těžba uhlí dosáhla 8 641 tis. tun, externí prodeje uhlí činily 8 013 tis. tun 

§ Produkce koksu dosáhla výše 584 tis. tun a externí prodeje koksu činily 
430 tis. tun 

§ Průměrné ceny koksovatelného uhlí a koksu sjednané na čtvrté čtvrtletí 
roku 2011 dosáhly 171 EUR za tunu uhlí, resp. 341 EUR za tunu koksu 

§ Společnost směřuje k dosažení cílů těžby uhlí a objemu prodejů 
stanovených pro účetní rok 2011 

§ Předpokládá se dosažení dříve ohlášeného objemového mixu v prodeji uhlí 
pro rok 2011 

§ Projekt Dębiensko směřuje k zahájení stavebních prací v prosinci 

§ Záměr provést průzkum ložiska černého uhlí v dole Frenštát 

 

                                                
1 Z pokračujících činností. 

2 Vyjma 82 mil. EUR, tj. jednorázového výnosu z prodeje NWR Energy, a jednorázové daňové vratky ve výši 22 mil. 
EUR v období prvních tří čtvrtletí roku 2010. 

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

„Výsledky za prvních devět měsíců tohoto roku nadále vykazují výrazné meziroční 
zlepšení, s desetiprocentním nárůstem výnosů a 22% navýšením hodnoty EBITDA, za 
nimiž stojí příznivá dynamika regionální poptávky ve sledovaném období i nárůst cen 
uhlí. Objem produkce surové oceli na našich odběratelských trzích se v období prvních 
tří čtvrtletí tohoto roku ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku zvýšil 
o 5 %. 

Nejistota v makroekonomickém prostředí je citelná a v posledních měsících se ještě 
zvyšovala s tím, jak trhy netrpělivě očekávají vyřešení dluhových krizí jednotlivých 
evropských zemí. Jsme si vědomi, že naši odběratelé jsou ve světle toho vývoje 
opatrnější a proto zůstáváme obezřetní ohledně krátkodobých výkyvů, které to může 
způsobit našemu podnikání. 

I přes tuto nejistotu směřujeme v tomto roce k dosažení objemu těžby ve výši 11 mil. 
tun uhlí a externímu prodeji uhlí v objemu 10,3 mil. tun. Předpokládáme, že náš 
prodejní mix uhlí bude sestávat ze 44 % z koksovatelného uhlí, ze 4 % z prachového 
uhlí k injektáži (PCI) a z 52 % z energetického uhlí, jak bylo oznámeno dříve. 
Významnou skutečností je, že naše ceny pro čtvrté čtvrtletí zůstávají v souladu 
s cenami na mezinárodních trzích jak pro tvrdé (hard coking coal), tak pro poloměkké 
koksovatelné uhlí (semi-soft coking coal). Nadále se nám daří zmírňovat dopady 
inflace cen vstupů a meziroční nárůst nákladů těžby na tunu o 6 % (s vyloučením vlivu 
směnných kurzů) je v souladu s předchozím oznámením. 

NWR svou činnost provozuje v jedněch z nejnáročnějších geologických podmínek na 
světě, a proto bezpečnost zůstává naší klíčovou prioritou. I přes průběžná opatření, 
které v této oblasti nesou své ovoce v podobě dlouhodobého pozitivního trendu vývoje 
koeficientu úrazovosti (LTIFR), došlo bohužel v tomto roce k tragickým úmrtím pěti 
z našich spolupracovníků následkem úrazů. To jen podtrhuje zásadní význam trvalého 
sledování našich činností a následného vyhodnocování a aktualizace našich již tak 
přísných postupů a procesů. 

V projektu Dębiensko postupujeme podle plánu a směřujeme k zahájení stavebních 
prací (v podobě zahloubení ústí úpadnic vytvořením portálu (box cut) pro jednu ze 
dvou plánovaných úpadnic) v prosinci tohoto roku. Tento projekt znamená významný 
mezník nejen pro naši Společnost a její strategii růstu, ale i pro celý region, neboť 
projekt Dębiensko bude prvním dolem otevřeným v Hornoslezské uhelné pánvi za 
poslední dvě dekády. Abychom zajistili tomuto projektu úspěch, využíváme služeb 
špičkového mezinárodního týmu odborníků. Vytěžení prvního uhlí se zde předpokládá 
v roce 2017. Dlouhodobá dynamika nabídky a poptávky v regionu hovoří ve prospěch 
nové kapacity pro dodávky dębienské kvality uhlí regionu. 

Nedávno jsme oznámili svůj záměr provést průzkum ložiska černého uhlí v dole 
Frenštát na severovýchodě České republiky. Zdejší zásoby se odhadují přibližně na 
1,5 miliardy tun uhlí. Předpokládá se, že samotný průzkum potrvá čtyři roky, po jejichž 
uplynutí NWR rozhodne o využitelnosti ložiska. 
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V blízké době zahájíme jednání s našimi odběrateli o cenách energetického uhlí na rok 
2012. Ve srovnání s rokem 2011 pozorujeme určitý sklon k navyšování regionálních 
cen energetického uhlí. O výsledku našich jednání budeme trhy v patřičnou dobu 
informovat. 

Tento rok se zatím jeví jako druhý nejlepší v historii společnosti NWR. Nadále 
dosahujeme velmi dobrých provozních i finančních výsledků a usilujeme o naplnění 
růstových plánů. Proto zůstáváme přesvědčeni o dlouhodobé atraktivitě našeho 
podnikání.“ 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 
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Vybrané konsolidované finanční a provozní údaje 

(v mil. EUR, není-li uvedeno jinak) 
I-IX 
2011 

I-IX 
2010 % rozdíl 

 
Q3 2011 Q2 2011 % rozdíl 

Výnosy (1) 1 241 1 124 10 %  401 455 (12 %) 
Hlavní provozní výdaje  891 785 13 %  297 307 (3 %) 
Provozní výsledek (1) 235 181 30 %  74 123 (40 %) 
Zisk před zdaněním (1) 166 171 (3 %)  45 110 (59 %) 
Zisk za období 121 164(4) (26 %)  34 84 (59 %) 
        

EBITDA z pokračujících činností 369 302 22 %  119 168 (29 %) 
        
Celková aktiva 2 289 2 279 0 %  2 289 2 296 (0 %) 
Provozní cash flow – čisté 210 182 16 %  89 2 -- 
Čistý dluh 400 370 8 %  400 401 (0 %) 
Čistý pracovní kapitál 130 62 111 %  130 112 16 % 
Investiční výdaje 156 179 (13 %)  51 39 31 % 
        
Přepočtený výnos na akcii druhu A 
(EUR) 0,45 0,60(4) (25 %)  0,12 0,31 (59 %) 
        
Objem prodeje uhlí a koksu (2) 8 444 8 378 1 %  2 720 2 908 (6 %) 
Celková produkce uhlí (2) 8 641 8 090 7 %  2 809 3 250 (14 %) 
Průměrný počet zaměstnanců (3) 18 031 18 640 (3 %)  18 002 18 033 (0 %) 
Koeficient úrazovosti (LTIFR) – OKD 8,71 8,57 2 %     
Koeficient úrazovosti (LTIFR) – OKK 1,16 2,50 (54 %)     

(1) Z pokračujících činností, tj. bez obchodu s elektrickou energií.  
(2) V tisících tun 
(3) Včetně smluvních pracovníků 
(4) Zahrnuje jednorázový příjem ve výši 82 mil. EUR z prodeje aktiv obchodu s elektrickou energií NWR v červnu 2010 

a příjem z vratky daně ve výši 22 mil. EUR 
 

Výnosy Společnosti se za prvních devět měsíců roku 2011 ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2010 zvýšily o 10 %, a to především díky nárůstu cen jak 
koksovatelného, tak energetického uhlí. 

Hlavní provozní výdaje (zahrnující spotřebu materiálů a energií, služby a osobní 
náklady) z pokračujících činností se za první tři čtvrtletí roku 2011 ve srovnání 
s předcházejícím rokem zvýšily o 13 %  (o 10 % po vyloučení vlivů směnných kurzů). 

Tento nárůst, k němuž došlo ve všech třech hlavních nákladových kategoriích, byl 
odrazem vyšších cen vstupů, zvýšené intenzity přípravných a otvírkových prací 
v důlních provozech a plánované údržby důlních zařízení, jakož i nárůstu nákladů na 
elektrickou energii a smluvní zaměstnance. Osobní náklady se při konstantní měnové 
bázi zvýšily jen mírně, a to vzhledem k tomu, že nárůst základních mezd o 4 % byl 
značnou měrou kompenzován snížením počtu zaměstnanců. Náklady na služby za 
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sledované období zahrnují i jednorázové náklady na poradenství ve výši 6,5 mil. EUR 
související s procesem reinkorporace. 

Hodnota EBITDA z pokračujících činností ve výši 369 mil. EUR, dosažená za první tři 
čtvrtletí roku 2011, byla o 22 % vyšší než v předcházejícím roce, především v důsledku 
nárůstu výnosů, kterého Společnost dosáhla díky vyšším realizovaným cenám za 
koksovatelné a energetické uhlí ve sledovaném období. 

Provozní zisk z pokračujících činností dosáhl 235 mil. EUR, což je o 30 % více než 
v předcházejícím roce. 

Odpisy se za prvních devět měsíců roku 2011 se v porovnání s předchozím rokem 
zvýšily o 9 % na 125 mil. EUR (o 4 % při konstantní měnové bázi), především 
v důsledku vyšších odpisů nových těžebních technologií (POP 2010) a nové 
koksárenské baterie č. 10. 

Jak finanční příjmy, tak finanční výdaje se snížily, především v důsledku měnových 
vlivů. Pozitivní dopady na finanční výdaje byly částečně potlačeny navýšením 
úrokových výdajů o 13 mil. EUR v souvislosti s emisí seniorních zajištěných dluhopisů 
splatných v roce 2018 vydaných v květnu 2010, použitých k refinancování seniorní 
zajištěné bankovní půjčky. 

Zisk z pokračujících činností před zdaněním dosáhl výše 166 mil. EUR. 

NWR vykázala za prvních devět měsíců roku 2011 čisté daňové výdaje ve výši 45 mil. 
EUR, ve srovnání s čistými daňovými výdaji ve výši 10 mil. EUR za stejné období roku 
2010. Vykázaný daňový výdaj zohledňuje i jednorázovou vratku daně související se 
změnou postoje české daňové správy k některým úrokovým výdajům, které dříve 
nebyly uznávány jako odečitatelné položky. 

Konsolidovaný zisk NWR za sledované období dosáhl výše 121 mil. EUR, což 
představuje pokles o 26 % oproti shodnému období roku 2010. Po vyloučení 
jednorázového příjmu ve výši 82 mil. EUR z prodeje obchodu s elektrickou energií a 
daňové vratky ve výši 22 mil. EUR v předcházejícím roce se konsolidovaný zisk za 
sledované období více než zdvojnásobil z hodnoty 59 mil. EUR, dosažené za první tři 
čtvrtletí roku 2010. 

Základní zisk na akcii druhu A za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl výše 0,45 
EUR. 

Hodnota čistého provozního cash flow dosáhla za první tři čtvrtletí roku 2011 výše 210 
mil. EUR, což je o 28 mil. EUR více než za stejné období roku 2010. Toto navýšení je 
především výsledkem vyšší hodnoty EBITDA, k jejímuž dosažení vedly vyšší výnosy 
z prodeje uhlí a příznivější pohyb provozního kapitálu, než tomu bylo ve srovnatelném 
období roku 2010. 

Hodnota čistého dluhu Společnosti k 30. září 2011 činila 400 mil. EUR, což znamená 
navýšení o 8 % ve srovnání s hodnotou k 30. září 2010 a o 25 % ve srovnání se 
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stavem na začátku roku, především v důsledku výplaty konečné dividendy za účetní 
rok 2010 a výplaty mezitímní dividendy za účetní rok 2011 v průběhu prvních devíti 
měsíců tohoto roku. Nejbližší splatnost významné části dluhu Společnosti nenastane 
před rokem 2015. 

Celkové investiční výdaje za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhly výše 156 mil. EUR, 
což je o 13 % méně než za stejné období roku 2010 a plně v souladu s oznámeným 
cílem pro celý rok. Investiční výdaje na údržbu ve společnostech OKD a OKK dosáhly 
výše 110 mil. EUR, a dalších 43 mil. EUR Společnost investovala do provozních 
vylepšení ve stávajících provozech. Investiční výdaje na projekt Dębiensko dosáhly 
v prvních devíti měsících roku 2011 výše 3,4 mil. EUR. 

Segment produkce uhlí 
 

I-IX 2011 I-IX 2010 Rozdíl % rozdíl 
% rozdíl 
Ex-FX 

Výkaz zisku a ztrát 
(v mil. EUR)      

Výnosy 1 143 961 182 19 % 16 % 
Hlavní provozní výdaje 761 658 104 16 % 11 % 
EBITDA 382 290 92 32 % 32 % 

Marže EBITDA 33 % 30 %    
Provozní zisk 255 173 82 48 % 51 % 

      
Produkce a prodej 
(v tis. tun)      

Produkce uhlí 8 641 8 090 551 7 %  
Prodej do koksárenského 
segmentu 417 573 156 (27 %)  
Externí prodeje 8 013 7 566 447 6 %  

z toho:      
Koksovatelné uhlí 3 232 3 993 (761) (19 %)  
Energetické uhlí 4 781 3 573 1 208 34 %  

z toho prachové uhlí 
k injektáži (PCI) 309 245 64 26 %  

Zásoby ke konci období 457 253 204 81 %  
      
Průměrné ceny4 (EUR za tunu)     

Koksovatelné uhlí 187 135 51 38 % 34 % 
Energetické uhlí 70 62 8 12 % 10 % 

      
Peněžní náklady na tunu5 (EUR) 

    
Náklady těžby na tunu 81 73 8 11 % 6 % 

                                                
4 Konečné realizované ceny mohou být ovlivněny mnoha faktory, včetně kolísání směnných kurzů, kvalitativních 
parametrů uhlí, doby dodávek uhlí v průběhu roku či pružných ustanovení jednotlivých smluv, a mohou se tak odlišovat 
od dříve oznámených průměrných cen pro dané období. Veškeré cenové výhledy pro rok 2011 jsou založeny na 
směnném kurzu české koruny k euru ve výši 24,30 CZK/EUR. Ceny se uvádějí jako vážený průměr pro kvalitativní mix 
uhlí i koksu a uvádějí se v dodací paritě ex works. 
5 Peněžní náklady těžby na tunu odrážejí provozní náklady vynaložené při těžbě koksovatelného i energetického uhlí. 
Nezahrnují náklady na přepravu. 
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Výnosy v segmentu uhlí se zvýšily o 19 %, především díky vyšším cenám 
realizovaným při prodeji koksovatelného i energetického uhlí, a rovněž v důsledku 
vyššího objemu prodeje energetického uhlí. 

Celková produkce uhlí za prvních devět měsíců roku 2011 byla o 7 % vyšší než ve 
srovnatelném období roku 2010, zcela v souladu s našimi předpoklady. Externí prodeje 
uhlí se meziročně zvýšily o 6 %, a to v důsledku vyšších objemů prodeje energetického 
uhlí. 

Externí prodeje uhlí v období prvních tří čtvrtletí roku 2011 tvořily přibližně z 48 % 
prodeje tvrdého koksovatelného uhlí (hard coking coal) a z 52 % prodeje poloměkkého 
koksovatelného uhlí (semi-soft coking coal). Prodeje energetického uhlí ve stejném 
období tvořily přibližně ze 78 % prodeje uhlí, ze 6 % prachové uhlí k injektáži (PCI uhlí) 
a ze 16 % proplástek (middlings). 

PCI (Pulverised Coal Injection) uhlí představuje formu uhlí používanou při výrobě oceli, 
kterou lze částečně nahradit koks v procesu tavení pevné železné rudy ve vysoké peci. 
Historicky se prodeje PCI uhlí společnosti NWR vedly účetně jako prodeje 
energetického uhlí. S ohledem na narůstající prodeje PCI v posledních letech (až o 
26 % meziročně), jsme se rozhodli podíl PCI uhlí na celkovém mixu prodávaného uhlí 
začít vykazovat. Vzhledem k tomu, že konečným uživatelem PCI uhlí je ocelářský 
průmysl, máme v úmyslu počínaje rokem 2012 klasifikovat PCI uhlí jako koksovatelné 
uhlí, v souladu se zavedenou oborovou praxí. 

Od dubna 2011 se 100 % našich dodávek koksovatelného uhlí oceňuje čtvrtletně, 
stejně jako je tomu na mezinárodních trzích. Průměrná sjednaná cena koksovatelného 
uhlí pro dodávky ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 činí 171 EUR za tunu, což je o 9 % 
méně oproti cenám realizovaným ve třetím čtvrtletí a v souladu s nižšími cenami na 
mezinárodním trhu platnými jak pro tvrdé, tak pro poloměkké koksovatelné uhlí. Tato 
průměrná cena vychází z předpokladu, že prodej koksovatelného uhlí ve čtvrtém 
čtvrtletí 2011 bude tvořen přibližně ze 40 % prodejem poloměkkého koksovatelného 
uhlí a ze 60 % prodejem tvrdého koksovatelného uhlí. 

NWR prodává 100 % energetického uhlí za cenu sjednanou pro celý kalendářní rok. 
Jak již bylo dříve oznámeno, průměrná cena sjednaná pro prodeje energetického uhlí 
v roce 2011 činí 71 EUR za tunu, což představuje nárůst o 13 % ve srovnání 
s průměrnou cenou realizovanou v roce 2010. 

Hlavní výdaje v segmentu produkce uhlí se zvýšily o 16 %, resp. o 11 % po vyloučení 
vlivu změn směnného kurzu. Toto navýšení bylo způsobeno především zvýšenou 
produkcí a pokračující intenzivní přípravnou a otvírkovou činností, i vyššími cenami 
vstupů, plánovanou údržbou důlních technologií a zvýšenými náklady na smluvní i 
vlastní zaměstnance. 

Peněžní náklady těžby na tunu, které nezahrnují náklady na přepravu, se při 
konstantní měnové bázi ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími roku 2010 zvýšily o 6 %, 
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a to vzhledem k tomu, že výše popsaná nákladová inflace byla částečně 
kompenzována 7% nárůstem produkce. 

Segment produkce uhlí vytvořil EBITDA ve výši 382 mil. EUR, což je o 32 % více než 
ve srovnatelném období roku 2010. Marže EBITDA dosáhla 33 % a EBITDA na 
vyprodukovanou tunu byla 44 EUR, což je navýšení o 22 % oproti stejnému období 
v roce 2010. 

Výhled 

Jak bylo již dříve oznámeno, NWR předpokládá pro rok 2011 produkci ve výši přibližně 
11 mil. tun uhlí a externí prodeje ve výši 10,3 mil. tun uhlí. Společnost nadále očekává, 
že produktový mix o objemu 10,3 mil. tun externích prodejů bude tvořen přibližně 
z 52 % energetickým uhlím, ze 4 % PCI uhlím a ze 44 % koksovatelným uhlím. 

NWR nadále očekává, že peněžní náklady na těžbu se v roce 2011 při konstantní 
měnové bázi zvýší ve srovnání s rokem 2010 přibližně o 10 %. 

Investiční výdaje v segmentu produkce uhlí se budou v nadcházejících letech 
pohybovat v rozmezí mezi 200 a 250 mil. EUR ročně a budou vynakládány především 
na financování postupných otvírkových prací s cílem zachovat objemy těžby a 
produktový mix. Investice v uvedené výši rovněž zahrnují výdaje související s výměnou 
a obnovou stěnovacích komplexů a investiční výdaje spojené se zvyšováním úrovně 
bezpečnosti. 

NWR kromě toho předpokládá v účetním roce 2011 v souvislosti se svým projektem 
Dębiensko investiční výdaje ve výši přibližně 5 mil. EUR a hodnota smluv, které budou 
v roce 2011 ještě uzavřeny, bude činit další 3 mil. EUR, včetně prací na zahloubení 
ústí vytvořením portálu jedné ze dvou plánovaných úpadnic, které by měly být 
zahájeny před koncem letošního roku. 

S ohledem na trvající dluhové krize a nejisté makroekonomické prostředí, zůstáváme 
ve svém krátkodobém výhledu opatrní. Ačkoliv vývoj do konce roku umíme dobře 
odhadnout, věříme, že existuje v blízké době riziko nestálosti cen i objemů. 
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Segment výroby koksu 
 

I-IX 2011 I-IX 2010 Rozdíl % rozdíl 
% rozdíl 
Ex-FX 

Výkaz zisku a ztrát 
(v milionech EUR)      

Výnosy 185 235 (50) (21 %) (22 %) 
Hlavní provozní výdaje 196 202 (6) (3 %) (6 %) 

 Výdaje na nákup uhlí6 145  136 9 7 % 7 % 
 EBITDA 8  11 (3) (24 %) 15 % 
 Provozní zisk 1  6 (5) (82 %) (7 %) 
       
 Produkce a prodej (v tis. tun)      
 Výroba koksu 584  732 (148) (20 %)  
 Prodej koksu 430  812 (382) (47 %)  
 Zásoby ke konci období 126  90 36 40 %  
      
 Průměrné ceny7 (EUR za tunu)     
 Koks 370  255 115 45 % 44 % 
       
 Náklady koksování na tunu8 (EUR) 

    
 Peněžní náklady na tunu koksu 62  71 (9) (12 %) (16 %) 
 

Výnosy v segmentu výroby koksu se snížily o 21 %, vzhledem k tomu, že nárůst cen 
byl značnou měrou potlačen poklesem objemu prodeje v důsledku poklesu naší 
kapacity výroby koksu i slabé poptávky v posledních měsících. 

Výroba a prodej koksu se za prvních devět měsíců roku 2011 snížily o 20 %, resp. 
47 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2010, především v důsledku uzavření 
koksovny Jan Šverma na konci roku 2010, kterým došlo ke snížení výrobní kapacity 
Společnosti, což ale rovněž mělo významný pozitivní vliv na nákladovou pozici. 

Prodeje koksu za první tři čtvrtletí roku 2011 byly tvořeny přibližně z 66 % prodejem 
slévárenského koksu, z 25 % prodejem vysokopecního koksu a z 9 % prodejem 
ostatních druhů koksu. 

Průměrná cena sjednaná na dodávky koksu pro čtvrté čtvrtletí roku 2011 je 341 EUR 
za tunu, což představuje pokles o 13 % ve srovnání s cenami realizovanými ve třetím 
čtvrtletí. Tato průměrná cena vychází z předpokladu, že prodeje ve čtvrtém čtvrtletí 

                                                
6 Interní nákupy i nákupy od třetích stran. 
7 Realizované ceny podléhají mnoha vlivům, včetně kolísání směnných kurzů, kvalitativních parametrů uhlí, doby 
dodávek uhlí v průběhu roku či pružných ustanovení jednotlivých smluv, a mohou se tak odlišovat od dříve oznámených 
průměrných cen pro dané období. Veškeré cenové výhledy pro rok 2011 jsou založeny na směnném kurzu české 
koruny k euru ve výši 24,30 CZK/EUR. Ceny se uvádějí jako smíšený průměr pro kvalitativní mix koksu a uvádějí se v 
dodací paritě ex works. 
8 Peněžní náklady na tunu koksu odrážejí provozní náklady vynaložené při výrobě všech druhů koksu a nezahrnují 
vstupní cenu uhlí a náklady na přepravu. 
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2011 budou tvořeny přibližně z 71 % z prodeje slévárenského koksu, ze 14 % 
z prodeje vysokopecního koksu, a z 15 % z prodeje ostatních druhů koksu. 

Hlavní výdaje se v segmentu výroby koksu snížily o 3 % i přes nárůst výdajů na nákup 
uhlí o 7 % způsobený vyššími cenami koksovatelného uhlí. Po vyloučení vlivu posílení 
měny se hlavní výdaje v segmentu výroby koksu ve sledovaném období snížily o 6 %, 
což prokazuje trvající přínosy realizace programu COP 2010. 

Peněžní náklady na jednotku zpracovaného koksu, které nezahrnují cenu uhlí a 
náklady na přepravu, se po vyloučení vlivu měnových pohybů snížily o 16 % díky 
zvýšení efektivity, jelikož veškerá výroba koksu je nyní koncentrována do jediné 
koksovny. 

Výhled 

Jak již bylo dříve oznámeno, v roce 2011 NWR předpokládá produkci koksu v objemu 
800 tis. tun. 

Poptávka po koksu, a to zejména vysokopecním, je na evropském trhu nadále slabá a 
tato skutečnost nás nedávno vedla ke snížení odhadu prodeje koksu. NWR nyní 
předpokládá celoroční prodej ve výši mezi 525 a 575 tis. tun koksu a nadále 
zůstáváme opatrní ve svém krátkodobém výhledu vývoje trhu s koksem. 

Předpokládá se, že peněžní náklady na jednotku zpracovaného koksu budou při 
konstantní měnové bázi přibližně o 15 % nižší než v roce 2010, a to v důsledku 
dokončení programu COP 2010 a soustředění výroby koksu v jediném provozu. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost představuje pro NWR prioritu číslo jedna. Společnost uplatňuje ve všech 
svých dolech a koksovnách přísné a propracované bezpečnostní postupy, 
monitorovací systémy a předpisy. Tyto postupy se pečlivě a důsledně uplatňují 
za všech okolností a zajišťují optimální provozní prostředí i při těžbě v jedněch 
z nejnáročnějších podmínek na světě. 

Hodnota koeficientu úrazovosti LTIFR – OKD se za prvních devět měsíců roku 2011 
mírně zvýšila o 2 % na 8,71, což je stále vynikající výsledek vzhledem k tomu, že ještě 
před dvěma lety byla hodnota koeficientu dvojciferná a ještě v roce 2010 přesahovala 
9. Za tímto zlepšením stojí především významné investice do nejmodernějšího 
vybavení, osobních ochranných pomůcek a bezpečnostních školení, společně 
s vysokou měrou nasazení a dovedností na straně našich zaměstnanců. 

Bohužel, navzdory celkovému zlepšení v oblasti bezpečnosti došlo v tomto roce 
k úmrtí pěti našich spolupracovníků. 
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Všechny nehody vyšetřuje komise tvořená zástupci Obvodního báňského úřadu 
v Ostravě, vedení příslušných dolů, vedení OKD, odborových organizací a policie. Na 
základě konkrétních závěrů šetření jsou následně přijímána odpovídající opatření. 

Po dvou smrtelných úrazech, ke kterým došlo v červenci důsledkem otřesů, 
zintenzivnila NWR své úsilí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zavedla ještě 
přísnější bezpečnostní postupy ve svých provozech. Vedení Společnosti kromě toho 
přijalo další opatření pro oblasti se zvýšeným rizikem otřesů v podobě rozšíření 
ochranné zóny, instalací nového vybavení pro lepší identifikaci oblastí narůstajících 
tlaků, poskytování zvláštních ochranných pomůcek horníkům pracujícím v těchto 
oblastech a spolupráce s dalšími odborníky z celého světa na analýzách opatření, 
které lze přijmout k prevenci otřesů. 

 

Polský rozvojový projekt: Dębiensko 

Dne 20. června 2011 Společnost oznámila, že její představenstvo vydalo konečný 
souhlas s realizací projektu Dębiensko, a to na základě výsledků podrobné studie 
proveditelnosti, která představuje obsáhlý interní rozbor projektu i posouzení 
všeobecných tržních hledisek. 

NWR získala v roce 2008 těžební licenci platnou 50 let, která Společnost opravňuje 
k těžbě v lokalitě Dębiensko. V roce 2010 Společnost zažádala o rozšíření těžební 
licence, které by ji opravňovalo k těžbě v mělčích slojí v lokalitě Dębiensko. Schválení 
tohoto návrhu se očekává do poloviny roku 2012 po dokončení posouzení vlivů na 
životní prostředí. 

Celkové zásoby v lokalitě Dębiensko dosahují 190 mil. tun uhlí. Předpokládá se, že 7/8 
zásob tvoří koksovatelné uhlí a 1/8 uhlí energetické. Dále se předpokládá, že 
kvalitativní mix koksovatelného uhlí je tvořen ze 2/3 z tvrdého koksovatelného uhlí a 
z 1/3 z poloměkkého koksovatelného uhlí. Předpokládaný průměrný objem produkce 
činí 2 mil. tun ročně počínaje rokem 2017. 

Celkové náklady projektu Dębiensko zahrnují investiční náklady na rozvoj ve výši 411 
mil. EUR, společně s předprodukčními provozními výdaji ve výši 133 mil. EUR 
spojenými se stávající infrastrukturou. 

Místo, kde se bude otevírat portál úpadnice 1, již bylo vyčištěno a připraveno ke 
stavebním pracím. Již byly podepsány zásadní smlouvy nezbytné k zahájení 
výkopových prací na portálu úpadnice 1. Dodavatelé mají zajistit vybavení a 
pracovníky v posledním listopadovém týdnu. Oficiální zahájení stavebních prací je 
plánováno na první polovinu prosince. Bylo zahájeno podrobné technologické 
plánování následných prvků celého projektu přístupu do podzemí, jehož dokončení se 
předpokládá do konce března 2012. 
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Konferenční hovor pro analytiky o výsledcích za první tři čtvrtletí roku 2011 

Vedení společnosti NWR uskuteční dnes, 16. listopadu 2011 v 11:00 SEČ prezentaci 
pro analytiky a investory, během níž podrobněji představí finanční výsledky za 
sledované období. 

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.newworldresources.eu bude 
rovněž k dispozici živý přenos prezentace. 

Údaje pro připojení k telekonferenci: 

Velká Británie a zbytek Evropy (placená linka) +44 (0) 20 7136 2054 
Česká republika (bezplatná linka)   800 701 229 
Polsko (bezplatná linka)    00 800 121 4329 
Nizozemsko (placená linka)    +31 (0) 20 721 9158 
USA (placená linka)     +1 212 444 0895 

 
Ověřovací kód: 7787040 

 
Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Vztahy s investory 
Radek Němeček    Amy Rajendran 
Tel: +31 20 570 2244    Tel: +31 20 570 2242 
Email: rnemecek@nwrgroup.eu  Email: arajendran@nwrgroup.eu 
 
Korporátní komunikace 
Petra Mašínová 
Tel: +31 20 570 2229 
Email: pmasinova@nwrgroup.eu 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 
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O NWR 
Společnost New World Resources Plc je jedním z předních producentů černého uhlí a koksu ve 
střední Evropě. Společnost vyrábí kvalitní koksovatelné a energetické uhlí pro ocelářský a 
energetický sektor ve střední Evropě prostřednictvím dceřiné společnosti OKD, a. s. („OKD“), 
největší těžební společnosti černého uhlí v České republice. Další dceřiná společnost NWR – 
OKK Koksovny, a.s. (dále jen „OKK“) je největším evropským producentem slévárenského 
koksu. NWR má v současnosti dva rozvojové projekty v Polsku – Debiensko a Morcinek, které 
jsou součástí strategie růstu NWR v regionu. NWR je společností zařazenou do indexu FTSE 
250, kotovanou na burzách cenných papírů v Londýně, Praze a Varšavě. 
 

Omezení zodpovědnosti a upozornění ohledně 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. 

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. 


