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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Neauditované předběžné hospodářské výsledky  
společnosti New World Resources za rok 2009 

 

Amsterdam, 24. února 2009 – Společnost New World Resources N. V. (dále jen „NWR“ nebo 
„Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí, oznamuje své hospodářské 
výsledky za rok 2009. 

 
Hlavní údaje 

Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo zotavování prodejů a příjmů ve srovnání se čtvrtletím třetím 
- Konsolidované výkony 341 milionů EUR, nárůst o 17 % 
- Nárůst těžby uhlí o 18 % a výroby koksu o 32 % 
- Nárůst prodeje uhlí o 15 % a koksu o 2 % 
- Zásoby uhlí se snížily o 53 % 
- Provozní cash flow vzrostlo o 240 % na 157 milionů EUR 
- Ukazatel EBITDA dosáhl 68 milionů EUR, tj. nárůst o 97 % 
- Čistý zisk 7 milionů EUR 

 
Výsledky za celý rok 2009 odrážejí výrazně nižší ceny i objemy koksovatelného uhlí a koksu 
oproti celému roku 2008 

- Konsolidované výnosy 1117 milionů EUR, pokles o 38 % 
- Těžba uhlí 11 001 tis. tun, výroba koksu na úrovni 843 tisíc tun 
- Celkové externí prodeje 10 061 tisíc tun uhlí a 705 tisíc tun koksu 
- EBITDA dosáhla 179 milionů EUR, pokles o 74 % 

 
- Hlavní provozní náklady jsou nadále pod přísnou kontrolou a vykazují meziroční pokles 

o 19 % 
- Náklady těžby na tunu zůstaly meziročně téměř beze změny ve výši 75 EUR (74 EUR 

v roce 2008), navzdory nižším objemům produkce 
- Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A činí za celý rok 0,25 EUR 
- Volná hotovost k 31. prosinci 2009 ve výši 548 milionů EUR 
- Program POP 2010 byl dokončen a vykázal jednoznačný přínos ve zlepšení produktivity 

a efektivnosti. 
- Další zlepšování bezpečnosti: koeficient úrazovosti LTIFR1 v důlních provozech se snížil 

o 8 % 

                                                
1 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 

„Rok 2009 byl rokem dvou odlišných polovin. V důsledku regionálního i světového 
hospodářského poklesu se v prvním pololetí roku 2009 výrazně snížila poptávka po oceli, což 
vedlo ke značným propadům v prodeji koksovatelného uhlí i koksu. Obchodování s koksem 
v regionu prakticky ustalo, což některé producenty koksu přinutilo zcela ukončit činnost 
a zároveň to způsobilo velmi obtížné období i našim vlastním koksárenským provozům. 
Energetické uhlí se naopak ukázalo jako stabilizující faktor, který nám zajišťoval vyrovnané 
příjmy po celý rok. 

Závažnost hospodářského propadu v našem regionu nás přinutila k rychlému omezení výroby 
a snížení nákladů. Bohužel se to neobešlo bez propouštění, avšak konstruktivní postoj našich 
odborových organizací nám umožnil dosáhnout oboustranně přínosné dohody, která nám 
pomohla přestát některé dopady nastalé krize. Toto úsilí, společně s výsledky programu POP 
2010, umožnily společnosti NWR dosáhnout úspor napříč všemi výdajovými kategoriemi 
a udržet náklady na jednotku produkce meziročně na stejné úrovni, navzdory výraznému 
poklesy objemu produkce. Rád bych zde poděkoval všem našim zaměstnancům i dodavatelům 
za jejich přizpůsobivost a spolupráci, které významně pomohly Společnosti překonat toto 
náročné období. 

V druhé polovině roku začal trh vykazovat známky zlepšení. Měsíční objemy produkce oceli na 
našich regionálních trzích se začaly zotavovat, když v období od dubna do prosince 2009 
vzrostly o 45 procent2. To vedlo k průběžnému nárůstu poptávky po našem koksovatelném uhlí 
a koksu. Vyšší prodeje společně s důslednou kontrolou nákladů vedly společně ke zlepšení 
hospodářských výsledků, a k silnějšímu a ziskovému poslednímu čtvrtletí roku 2009. 

Tento pozitivní trend pokačuje i v roce 2010. Oživující se produkce v ocelářském sektoru se 
přenesla do vyšší poptávky po našich produktech i zlepšením úrovně cen během ledna, což 
nám umožnilo vyjednat vyšší ceny pro první čtvrtletí roku 2010 jak pro koksovatelné uhlí (103 
EUR za tunu), tak pro koks (195 EUR za tunu). Ve snaze lépe se přizpůsobit světovým trendům 
jsme s našimi odběrateli koksovatelného uhlí dohodli pro první čtvrtletí prozatímní ceny s tím, 
že náš kontraktační rok bude shodný s tím, jaký je uplatňován v mezinárodním obchodu 
s koksovatelným uhlím (tedy od dubna do března). To znamená, že předpokládáme, že ceny na 
následující rok počínaje dubnem budeme dojednávat v době, kdy budou zřejmější globální 
cenové trendy pro toto období. V důsledku této úpravy by naše ceny měly v budoucnu lépe 
odpovídat celosvětovému stavu nabídky a poptávky; to by mohlo být v nadcházejícím smluvním 
roce pro NWR přínosem. 

Energetické uhlí máme pro rok 2010 zcela prodáno vzhledem k tomu, že pro tato vyjednávání 
jsme zachovali původní kontraktační období, takže smlouvy jsou uzavírány nadále na bázi 
kalendářního roku. Průměrná dosažená cena ve výši 63 EUR za tunu je o 13 procent nižší než 
cena pro rok 2009. Uvedený pokles považujeme za tržní korekci relativně vysokých cen, za 
které jsme energetické uhlí prodávali v roce 2009. Tento stav je reakcí na nahromaděné 
přebytky během loňského roku, které nebyly zatím vyčerpány a ovlivnily tak poptávku pro rok 
2010. 

                                                
2 Podle údajů World Steel Association 
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Nadále jsme zlepšovali naše výsledky v oblasti bezpečnosti. Míra úrazovosti v důlních 
provozech poklesla v roce 2009 o osm procent. Pozornost v této oblasti budeme zaměřovat na 
další zlepšování. Bohužel, i přes pozitivní vývoj v bezpečnosti přišlo během roku při pracovních 
úrazech o život pět našich spolupracovníků. 

Během roku jsme nadále pokračovali v optimalizaci kapitálové struktury. V roce 2009 jsme 
uzavřeli devítiletou úvěrovou smlouvu ve výši 141 milionů EUR garantovanou Německou 
exportní a úvěrovou agenturou. Tato smlouva nám poskytuje příznivé podmínky a byla využita 
k financování druhé fáze programu POP 2010. Vedle toho jsme odkoupili menší část našich 
seniorních dluhopisů. Díky naší pevné finanční pozici můžeme přistupovat ke kapitálovým 
trhům oportunisticky a budeme tedy i nadále sledovat tržní podmínky s cílem využívat vhodných 
příležitostí k optimalizaci naší dluhové struktury, kdykoliv si budeme jisti výhodnými cenovými 
podmínkami. 

V lednu 2010 jsme oznámili dokončení prodeje dceřiné společnosti NWR Energy za cenu 
přibližně 122 milionů EUR v hotovosti3 společnosti Dalkia. Jednalo se o další krok 
v dlouhodobém procesu reorganizace našich činností a soustředění se na základní činnosti 
těžby uhlí a produkce koksu. 

V souladu s naší strategií optimalizovat dlouhodobě investice do příležitostí v rámci organického 
růstu pokračujeme v přípravě našich rozvojových projektů v Polsku. V průběhu roku 2009 jsme 
dokončili alternativní rozvojový plán těžby uhlí v ložisku Debiensko. Ten počítá se snížením 
kapitálových výdajů i s nižší časovou náročností přípravy těžby a také s vytěžením slojí 
energetického uhlí v menších hloubkách ložiska. Úspěšně jsme dokončili příslušné studie 
a nyní budeme podávat žádost o rozšíření stávající těžební licence k polskému Ministerstvu 
životního prostředí, abychom tento projekt mohli uskutečnit. 

Nehledě na velmi obtížné podmínky během první poloviny roku jsme v plné míře uskutečnili 
plánované výdaje v rámci významných investičních programů POP 2010 a COP 2010. Program 
optimalizace koksáren COP 2010 je na nejlepší cestě k dokončení do konce roku 2010, 
můžeme s potěšením konstatovat dokončení programu optimalizace produkce POP 2010. 
Všech deset stěnovacích komplexů je již úspěšně instalováno a v plném provozu. A co je 
nejdůležitější, nová zařízení podávají vynikající výsledky co do produktivity i efektivity, 
a zároveň přispívají k bezpečnějším pracovním podmínkám. 

Naše výsledky v roce 2009 jsou dokladem toho, že se společnost NWR stala organizací 
světové úrovně. Přestáli jsme významnou bouři, z níž jsme vyšli v lepší kondici, štíhlejší a se 
silnějším konkurenčním postavením. Rok 2010 začal lépe a s nastupujícím oživováním místní 
ekonomiky, byť z nízkých úrovní, proto jsme ohledně budoucnosti opatrně optimističtí. Zlepšení 
tržního prostředí by mělo vést k lepšímu využití kapacit ve výrobě oceli a tím i ke zvýšení 
poptávky po uhlí a koksu. To bude pro NWR přínosem.“ 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 

                                                
3 Výnosy z této transakce budou přijaty v českých korunách, jejich výše je předmětem některých úprav. Částka 

v eurech vychází ze směnného kurzu ke dni oznámení uzavření dohody (26,311 CZK/EUR), a bude proto ovlivněna 
kolísáním směnného kurzu. 
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Vybrané finanční a provozní údaje 

(v tisících EUR, pokud není uvedeno 
jinak) Rok 2009 Rok 2008 

% 
rozdíl 

 
4. Q 2009 3. Q 2009 

% 
rozdíl 

Výnosy(1) 1 116 838 1 814 785 (38 %)  341 183 291 284 17 % 
Provozní zisk(1) 9 953 517 109 (98 %)  19 911 (10 317)  
Zisk před zdaněním(1) (57 920) 458 769   18 155 (38 691)  
Zisk za období (61 596) 351 639   7 457 (27 613)  
        

EBITDA z pokračujících činností(1) 178 685 683 568 (74 %) 

 

68 092 34 536 97 % 
        
Celková aktiva 2 215 531 2 249 538 (2 %)  2 215 531 2 239 212 (1 %) 

Provozní cash-flow – čisté 176 225 523 656 (66 %) 
 

156 941 46 166 240 % 
Dluh – čistý 485 860 368 866 32 %  485 860 631 999 (23 %) 
Provozní kapitál – čistý (1 455) 45 751   (1 455) 148 946  
Investiční výdaje 250 201 285 094 (12 %)  28 722 69,935 (59 %) 

        

Přepočtený výnos na akcii A(2) (v EUR) (0,25) 1,30  
 

   

         

Objem prodeje uhlí a koksu(3) 10 766 12 490 (14 %) 
 

3 333 2 924 14 % 
Celková produkce uhlí(3) 11 001 12 663 (13 %)  2 970 2 517 18 % 
Zásoby uhlí ke konci období(3) 341 291 17 %  341 727 (53 %) 
Zásoby koksu ke konci období(3) 219 135 62 %  219 190 15 % 
Průměrný počet zaměstnanců(4) 18 950 21 239 (11 %)  - - - 

Úrazová četnost (LTIFR) – OKD(5) 12,00 13,05 (8 %) 
 

- - - 

Úrazová četnost (LTIFR) – OKK(6) 2,39 2,75 (13 %) 
 

- - - 
 

(1) Z pokračujících činností, tj. vyjma NWR Energy 
(2) Přepočtený podle stávajícího počtu akcií, viz také pasáž Výnos na akcii 
(3) V tisících tun 
(4) Včetně smluvních pracovníků 
(5) Společnost OKD je dceřinou společností NWR 
(6) Společnost 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 twelve-month period ended 31 December 2009”.) 
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Přehled výsledků 

Horší podmínky na trhu a pokles poptávky po oceli vedly v období roku 2009 k významně 
nižším prodejům ve srovnání s rokem předcházejícím. Výnosy společnosti poklesly o 38 %, a to 
především vinou snížení cen a objemů prodeje koksovatelného uhlí a koksu. Objemy prodeje 
se ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání se čtvrtletím předchozím zvýšily, a s nimi se zvýšily i výnosy 
mezi čtvrtletími, a to o 17 %. 

Hlavní provozní náklady se v roce 2009 snížily o 19 % ve srovnání s rokem 2008, především 
v důsledku opatření k omezování nákladů zavedených v průběhu roku. Ve srovnání třetího a 
čtvrtého čtvrtletí se náklady zvýšily o 15 %, produkce uhlí se zvýšila o 18 % a produkce koksu o 
32 %. 

EBITDA z pokračujících činností ve výši 179 milionů EUR za rok 2009 představuje pokles o 
74 % ve srovnání s rokem 2008, když výrazně nižší poptávka po uhlí a koksu prakticky 
eliminovala úspory nákladů. Hodnota EBITDA za čtvrté čtvrtletí roku 2009 dosáhla výše 68 
milionů, což je nárůst o 97 % oproti předcházejícímu čtvrtletí. 

Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A za rok 2009 byla 0,25 EUR. 

 

Cenová jednání pro rok 20104 

Jak již bylo ohlášeno, společnost NWR se dohodla se svými odběrateli koksovatelného uhlí na 
určení prozatímních cen na první čtvrtletí roku 2010 a předpokládá renegociaci cen v březnu a 
dubnu na období následujících 12 měsíců. Zároveň očekáváme, že naše ceny budou sjednané 
po dobu japonského účetního roku (JFY), tedy od dubna do března, což bude lépe odpovídat 
celosvětovým měřítkům pro tvorbu cen v odvětví.   

Průměrná cena koksovatelného uhlí dojednaná pro první čtvrtletí roku 2010 je 103 EUR za 
tunu5, což představuje nárůst o 18 % v porovnání s cenou 87 EUR za tunu realizovanou za celý 
rok 2009. Nárůst ceny koksovatelného uhlí je v souladu se současnými tržními trendy a odráží 
růst produkce v ocelářském průmyslu ve střední a východní Evropě od konce roku 2009. 
Prodeje koksovatelného uhlí sjednané s externími odběrateli pro první čtvrtletí roku 2010 
pokrývají nasmlouvaný objem ve výši 1,5 milionu tun. 

Časový rámec vyjednávání o dodávkách energetického uhlí zůstal nezměněn a nadále 
odpovídá kalendářnímu roku. NWR má na tento rok prodánu plnou kapacitu produkce 
energetického uhlí. Průměrná cena dodávek energetického uhlí pro rok 2010 je 63 EUR za 
tunu6, což představuje pokles o 13 % oproti ceně 72 EUR za tunu dosažené v roce 2009. Tento 
cenový pokles odráží korekci vysokých cen, z nichž NWR těžila v roce 2009, způsobenou 
zásobami nahromaděnými v energetickém sektoru během roku 2009. 

                                                
4  Všechny výše uvedené ceny vycházejí ze směnného kurzu 24,50 CZK/EUR. NWR předpokládá, že její výnosy 

z prodeje budou realizovány přibližně z 60 % v českých korunách a ze 40 % v eurech. 
5  Smíšená průměrná cena za všechny kvalitativní kategorie koksovatelného uhlí 
6  Smíšená průměrná cena za všechny kvalitativní kategorie energetického uhlí, včetně energetických kalů 
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Ceny pro dodávky koksu budou i nadále sjednávány čtvrtletně. Průměrná cena koksu pro první 
čtvrtletí roku 2010 je 195 EUR za tunu7, což představuje nárůst o 29 % ve srovnání s cenou 149 
EUR za tunu dosaženou za celý rok 2009. Nová průměrná cena je projevem oživení na 
regionálním trhu koksu a celkového zlepšení globálních trhů s koksem od konce roku 2009. 
Prodeje koksu pro první čtvrtletí roku 2010 pokrývají nasmlouvaný objem 266 tisíc tun. 

NWR upozorňuje, že oznámené průměrné ceny jsou orientační, neboť podléhají mnoha vlivům, 
mimo jiné kolísání směnných kurzů, kvalitativnímu parametrům uhlí a časovému rozvržení 
dodávek, jakož i pružným ustanovením jednotlivých smluv. Cena skutečně realizovaná za určité 
období se tak může od nyní ohlášené průměrné ceny odlišovat. 

 

Objem výroby a prodeje 

Celková produkce uhlí se v roce 2009 snížila o 13 % ve srovnání s rokem 2008, ale narostla o 
18 % ve čtvrtém čtvrtletí v porovnání se čtvrtletím předcházejícím. Objem čistého prodeje se 
meziročně snížil o 12 %, avšak v porovnání mezi čtvrtletími se zvýšil o 15 % díky zvýšeným 
objednávkám v posledním čtvrtletí roku 2009. V důsledku toho NWR byla schopná od konce 
září 2009 snížit své zásoby uhlí o 53 %. 

 

Ukazatele výkonnosti – uhlí (v tis. tun)  Rozdíl 

 Rok 2009 Rok 2008  % 
Těžba uhlí 11 001 12 663 (1 662) (13 %) 
Prodej OKK (829) (1 094) 265 (24 %) 
Prodej NWR Energy (49) 0 (49) - 
Vlastní spotřeba (11) (42) 31 (74 %) 
Produkce uhlí k prodeji 10 112 11 527 (1 415) (12 %) 
(Tvorba zásob) (51) (140) 89 (64 %) 
Čisté prodeje celkem 10 061 11 387 (1 326) (12 %) 

z toho     
Koksovatelné uhlí 5 170 6 293 (1 123) (18 %) 
Energetické uhlí 4 891 5 094 (203) (4 %) 

Skladové zásoby ke konci období 341 291 50 17 % 
 

V důsledku slabší poptávky se produkce koksu snížila v roce 2009 o 35 % a prodej koksu se ve 
stejném období snížil o 36 %. Mezi posledními dvěma čtvrtletími se produkce zvýšila o 32 % a 
objem prodeje ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl o 2 %. 

 

 

                                                
7 Smíšená průměrná cena pro všechny typy koksu 
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Indikátory výkonnosti – koks (v tis. tun) Rozdíl 

 Rok 2009 Rok 2008  % 
Výroba koksu 843 1 296 (453) (35 %) 
Prodej koksu 705 1 103 (398) (36 %) 
Skladové zásoby ke konci období 219 135 84 62 % 

 

Ceny 

(v EURech/tunu)  Rozdíl 
Cena Rok 2009 Rok 2008  % 
Koksovatelné uhlí 87 137 (50) (36 %) 
Energetické uhlí 72 69 3 4 % 
Koks 149 302 (153) (52 %) 

 

Prodeje koksovatelného uhlí v roce 2009 byly tvořeny přibližně z 43 % tvrdým koksovatelným 
uhlím a z 57 % poloměkkým. Průměrná realizovaná cena uvedená výše představuje smíšený 
průměr pro všechny jakosti uhlí, včetně tvrdého a poloměkkého. 

Prodeje energetického uhlí v roce 2009 tvořilo přibližně z 80 % uhlí a z 20 % energetické kaly. 
Průměrná realizovaná cena uvedená výše představuje smíšený průměr pro všechny jakosti 
uhlí, včetně energetických kalů. 

Prodeje koksu v roce 2009 tvořily přibližně ze 45 % vysokopecní koks, z 25 % slévárenský koks 
a z 30 % jiné typy koksu. Cena uvedená výše je cenou průměrnou za všechny typy koksu.  

Poznámka: Realizované ceny podléhají mnoha vlivům, včetně kolísání směnných kurzů, 
kvalitativní parametrů uhlí a doby dodávek uhlí v průběhu roku, a mohou se tak odlišovat od 
dříve oznámených průměrných cen pro uvedený rok. 

 

Provozní náklady 

Hlavní provozní náklady pokračujících činností poklesly v roce 2009 o 19 % ve srovnání 
s rokem 2008, a o 15 %, vyloučíme-li vliv znehodnocení české koruny. 

(v tis. EUR) Rok 2009 Rok 2008 Rozdíl % rozdíl % rozdíl 
Ex-FX 

Spotřeba materiálu a energie 292 313 368 032 (75 719) (21 %) (16 %) 

Služby 293 571 351 466 (57 895) (16 %) (12 %) 
Osobní náklady(1) 343 195 428 091 (84 896) (20 %) (16 %) 
Náklady celkem 929 079 1 147 589 (218 510) (19 %) (15 %) 

 
(1) Kromě zaměstnaneckých výhod 
 
Poznámka: Pouze z pokračujících činností. Segment obchodu s elektřinou je klasifikován a prezentován jako ukončená 
činnost. 
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V první polovině roku 2009 zavedla NWR několikerá úsporná opatření určená ke snížení 
negativního dopadu citelného poklesu příjmů, k němuž v tomto období došlo. Tato opatření 
zahrnovala snížení celkového počtu zaměstnanců o 11 % ve srovnání se stavem v roce 2008, 
které společně se snížením průměrné mzdy znamenalo snížení celkových osobních nákladů o 
20 %; snížení spotřeby materiálů a energií o 21 % a snížení výdajů za služby o 16 %. 

 

Náklady těžby na tunu 

(v EURech) Rok 2009 Rok 2008 Rozdíl % rozdíl % rozdíl 
Ex-FX 

Peněžní náklady na tunu uhlí* 75 74 1 1 % 7 % 
* jen OKD 

 

I přes pokles výroby o 13 % zaznamenaný v tomto období udržela společnost NWR náklady na 
vytěžení jedné tuny v meziročním srovnání na stejné úrovni, a to především díky úsporným 
opatřením zavedeným v tomto období. 

Peněžní náklady na tunu odrážejí provozní náklady vynaložené při těžbě koksovatelného i 
energetického uhlí. Jsou tvořeny především spotřebou materiálu a energie, náklady na služby a 
osobními náklady. Jelikož tato čísla odrážejí pouze náklady na těžbu uhlí, není je možno 
srovnávat s údaji pro hlavní položky tak, jak jsou uvedeny v konsolidované finanční zprávě 
vydávané společností za každé čtvrtletí. 

 

Náklady na zpracování tuny koksu 

(v EURech) Rok 2009 Rok 2008 Rozdíl % rozdíl % rozdíl 
Ex-FX 

Peněžní náklady na tunu koksu* 84 59 25 42 % 50 % 
* jen OKK 

 

Nárůst jednotkových nákladů u zpracování koksu odráží především výrazné snížení úrovně 
výroby, která v roce 2009 poklesla o 35 % ve srovnání s rokem 2008, a výplaty odstupného ve 
výši 7 milionů EUR v souvislosti s uzavíráním koksovny Šverma. 

 

Program optimalizace produktivity 2010 (POP 2010) 

Realizace investičního programu POP 2010 byla úspěšně dokončena a nová zařízení nadále 
prokazují významné nárůsty výkonnosti. 
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VÝSLEDKY TĚŽBY ZA CELÝ ROK 2009 
Průměrná těžba na porub 

a den (t) 
Průměrná těžba na osobu 

a směnu v porubech (t) 

 

Ostatní 
poruby 

Poruby  
POP 2010 

Ostatní 
poruby 

Poruby  
POP 2010 

Důl Karviná* 1 774 2 548 33 66 
Důl Darkov (vysoké sloje) 1 350 5 084 19 85 
Důl ČSM* 957 2 357 19 45 
* Průměr těžby pro vysoké sloje a střední sloje v každém dole 

Průměrná denní produkce s novými dobývacími kombajny uvedenými do provozu v rámci 
programu POP 2010 byla přibližně o 145 % vyšší než produkce na starém zařízení. Celkově 
vedla realizace programu POP 2010 v roce 2009 k navýšení celkové produktivity na porubech 
OKD přibližně o 15 % ve srovnání s rokem 2008. 

Toto navýšení produktivity vedlo ke snížení náročnosti pro pracovníky i k menším nárokům na 
údržbu, neboť nová zařízení prokazují svou spolehlivost. Stejně patrný je i dopad na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci díky zlepšenému zajištění výztuží štol silnějšími 
podpěrami a nižší prašnosti díky lepší technologii zkrápění vodou, kterou jsou nové kombajny 
vybaveny. 

Po dokončení tohoto programu bude NWR nadále produkovat stejné množství uhlí, ale bude 
k tomu potřebovat o pět stěnovacích souprav v provozu méně. 

Zařízení uvedené do provozu v rámci programu POP 2010 rovněž společnosti umožní dobývat 
uhlí ve větších hloubkách a v geologicky obtížněji přístupných slojích, čímž se prodlouží 
životnost současných dolů. 

 

Program optimalizace koksoven (COP 2010) 

Činnosti plánované pro první fázi projektu na koksárenské baterii č. 8 koksovny Svoboda byly 
dokončeny podle plánu a 30. září byla baterie znovu zprovozněna. Kompletní rekonstrukce má 
být hotova do konce roku 2010. 

Byla dokončena výměna vyzdívky komor koksárenské baterie č. 10 koksovny Svoboda, stejně 
jako práce na budově hangáru. Práce na této peci pokračují podle plánu a zahájení činnosti se 
očekává do konce roku 2010. 

Vzhledem k oživení poptávky po koksu zamýšlí NWR udržet baterie koksovny Šverma 
v provozu i během roku 2010. Společnost však potvrzuje svůj záměr koksovnu Šverma v rámci 
programu COP 2010 do konce tohoto roku uzavřít. 
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Polské projekty 

Polská dceřiná společnost NWR KARBONIA dokončila alternativní plán rozvoje pro lokalitu 
Debiensko. Tento alternativní těžební model uvařuje s možností vytěžení dalších dosažitelných 
zásob uhlí a snížení celkových investičních nákladů. 

Veškeré potřebné inženýrské a dokumentační práce pro tento alternativní plán byly dokončeny 
a společnost nyní zahájila přípravu žádosti o rozšíření povolení k těžbě dalších zásob uhlí 
kromě těch, na něž se vztahuje již nyní platná těžební licence „Debiensko 1“. Tato žádost bude 
podána k polskému ministerstvu životního prostředí. 

Po udělení tohoto povolení posoudí představenstvo NWR investiční plán a rozhodne o 
optimálním načasování pro spuštění projektu. 

Investiční výdaje vyžadované pro projekt Debiensko se nyní odhadují mezi 350 miliony a 400 
miliony EUR. Budou vynaloženy během období pěti let, přičemž první, druhý a pátý rok projektu 
se očekávají jako investičně nejnáročnější. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Zdraví a bezpečnost pracovníků je pro NWR prioritou, proto se společnost neustále snaží 
o zlepšování pracovních podmínek ve všech svých provozech. Četnost úrazů vyjádřená 
koeficientem LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) se v OKD v roce 2009 snížila o 8 % na 
hodnotu 12,00, ve srovnání s hodnotou 13,05 dosaženou v roce 2008. 

V OKK koeficient úrazovosti LTIFR klesl o 13 % z hodnoty 2,75 v roce 2008 na 2,39 v roce 
2009. 

Bez ohledu na celkové zlepšení v oblasti bezpečnosti došlo bohužel v roce 2009 k pěti úmrtím 
při pracovních úrazech (tři v dolech a dvě v koksovnách). NWR nadále pokračuje ve svém úsilí 
o zlepšování bezpečnosti. 

 

Směnné kurzy 

V roce 2009 poklesla hodnota české koruny meziročně vůči euru přibližně o 6 % na průměrný 
směnný kurz 26,4 Kč/EUR. 

Současnou strategií společnosti je zajistit hedgingem 70 % expozice společnosti v cizích 
měnách. Přibližně 43 % expozice předpokládané pro rok 2010 je nyní zajištěno forwardovými 
pozicemi. Rozdíl předpokládané expozice v roce 2010 pokryjí očekávané výnosy z prodeje 
NWR Energy. 
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Cash flow 

V roce 2009 se čisté provozní cash flow snížilo z  524 milionů EUR v roce 2008 na 176 milionů 
EUR v důsledku nižších cen a objemů prodeje koksovatelného uhlí a koksu ve srovnání 
s úrovněmi roku 2008. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 došlo k posílení čistého provozního cash 
flow, když jeho hodnota dosáhla 157 milionů EUR, což znamená nárůst o 111 milionů EUR 
mezi čtvrtletími a odráží nárůst prodeje a zlepšení správy provozního kapitálu. 

 

Dividendy 

V důsledku náročných hospodářských a tržních podmínek a záporného čistého zisku během 
roku 2009 nevyplatila NWR prozatímní dividendu a nebude vyplácet ani konečnou dividendu za 
rok 2009. 

Představenstvo nadále dodržuje svou strategii rozdělení přibližně 50 % konsolidovaného 
ročního čistého zisku těžební divize v průběhu obchodního cyklu; návrat k výplatě dividend 
bude opět zvážen v průběhu roku 2010. 

 

Likvidita a zdroje kapitálu 

K 31. prosinci 2009 dosáhl čistý dluh společnosti výše 486 milionů EUR, přičemž až do roku 
2012 není potřebné žádné podstatné refinancování. 

V říjnu 2009 odkoupila NWR své seniorní dluhopisy s 7,375% kuponem za 32 milionů EUR. 
Veškeré vykoupené dluhopisy byly neodvolatelně a bezpodmínečně zrušeny, čímž došlo ke 
snížení hodnoty splatných dluhopisů na 268 milionů EUR. Celková pořizovací cena dluhopisů 
byla 30 milionů EUR, bez poplatků a naběhlého úroku. 

K datu 1. září 2009 oznámila společnost NWR uzavření úvěrové smlouvy na částku 141 milionů 
EUR zaručené německou státní exportní a úvěrovou agenturou Euler Hermes („ECA“). Úvěrová 
smlouva slouží k nákupu zařízení pro druhou fázi programu POP 2010. Úvěr ve výši 141 
milionů společně aranžovaly Česká spořitelna (Erste Bank Group), Československá obchodní 
banka (KBC Group), KBC Bank Deutschland AG a Natixis. Banka KBC Bank Deutschland AG 
zastupuje Euler Hermes, Natixis plní roli facility agenta a dokumentárního agenta. Úvěr 
financuje z 85 % čistou pořizovací cenu dobývacích komplexů a pojistné hrazené exportní a 
úvěrové agentuře. Lhůta pro čerpání úvěru končí v červnu 2010. NWR uhradí plnou výši úvěru 
v sedmnácti pravidelných pololetních splátkách. 

Dne 3. února 2010 zveřejnila NWR nabídku seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 
přibližně 700 milionů EUR, splatných v roce 2018. Dne 10. února 2010 společnost tuto nabídku 
vzhledem k převládajícím podmínkám na trhu stáhla, jelikož se na úvěrových trzích projevovala 
značná nestabilita připisovaná obavám z deficitů národních rozpočtů a kvality státních dluhů 
v Evropě. Přes značný zájem investorů nedovolovaly rostoucí úvěrové přirážky smysluplné 
ocenění nabídky. NWR bude nadále sledovat podmínky na trhu a posoudí možnost nabídky 
dluhopisů k pozdějšímu datu. 
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Volná nevázaná hotovost dosáhla k 31. prosinci 2009 výše 548 milionů EUR, což znamená 
nárůst mezi čtvrtletími o 115 milionů EUR. Koš pro omezené platby, jak je definován 
podmínkami dluhopisu, dosahuje v současnosti přibližně hodnoty 155 milionů EUR. 

Další informace jsou uvedeny v části „Liquidity and Capital Resources” poznámek k dokumentu 
„Operating and Financial Review for the twelve-month period ended 31 December 2009”. 

 

Investiční výdaje – CAPEX 

Celkové investiční výdaje vynaložené v roce 2009 byly o 12 % pod úrovní roku 2008 a přibližně 
o 7 % vyšší, než byla původní předpověď ve výši 234 milionů EUR, především v důsledku 
kapitalizace výdajů souvisejících s realizací programu POP 2010, která byla dokončena 
v předstihu oproti původnímu harmonogramu. 

CAPEX (v mil. EUR) Rok 2009 Rok 2008 
POP 2010 129 172 
OKD 92 97 
OKK  24 13 
Projekty v Polsku 1 1 
Jiné 5 2 
CELKEM 250 285 
 

Poskytnutí akcií 

Dne 10. září 2009 obdržel od NWR pan Miklos Salamon, předseda představenstva společnosti, 
264 351 akcií druhu A jako součást jeho odměny, jak je uvedeno v prospektu emitenta a ve 
Výroční zprávě za rok 2008. Tyto akcie byly zapsány u UK Listing Autority a přijaty 
k obchodování na hlavním trhu londýnské, pražské a varšavské burzy. 

Dne 24. června 2009 schválilo představenstvo NWR poskytnutí opcí několika oprávněným 
zaměstnancům společnosti v souladu s opčním akciovým plánem (tzv. SOP) pro výkonné 
ředitele, členy vedení společnosti a klíčové zaměstnance, jak je uvedeno ve Zprávě NWR o 
odměnách za rok 2008. Poskytnuto bylo 3 325 762 opcí v celkové peněžní hodnotě 3 691 595 
GBP (přibližně 4 344 269 EUR). Opce lze uplatnit po uplynutí tří let a za předpokladu splnění 
příslušných výkonnostních ukazatelů. Realizační cena opce je 2,8285 GBP. 

Další informace o opčním akciovém plánu (SOP) jsou uvedeny ve zprávě o odměnách, která 
tvoří součást Výroční zprávy a vyúčtování za rok 2008, která je k dispozici na webových 
stránkách společnosti (www.newworldresources.eu). 

Dne 20. května 2009 vydala společnost 266 490 akcií druhu A pěti nezávislým nevýkonným 
ředitelům NWR 12 měsíců po dokončení IPO jako součást jejich odměny, jak je uvedeno 
v prospektu veřejné nabídky akcií a ve Výroční zprávě za rok 2008. Tyto akcie druhu A byly 
zapsány u UK Listing Authority a přijaty k obchodování na hlavním trhu londýnské, pražské a 
varšavské burzy. 
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Prodej společnosti NWR Energy 

Dne 8. ledna 2010 NWR dokončila prodej své dceřiné společnosti NWR Energy firmě Dalkia 
Česká Republika, a. s., za cenu přibližně 122 milionů EUR8 v hotovosti, která ještě bude 
upravena na základě  výše EBITDA společnosti NWR Energy za rok 2009, výsledků portfolia 
obchodování s elektřinou společnosti Czech Karbon a výše čistého dluhu. Úprava kupní ceny 
podle EBITDA může vést ke zvýšení kupní ceny maximálně o cca 6 milionů EUR. Úprava 
související s výsledky portfolia obchodování s elektřinou společnosti Czech Karbon může vést 
ke snížení kupní ceny nejvýše 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. 

Úzavření transakce se předpokládá během první poloviny roku 2010, po naplnění několika 
odkládacích podmínek, včetně schválení ze strany příslušných úřadů ochrany hospodářské 
soutěže a věřitelů NWR. NWR plánuje použít čistý výnos z prodeje k provozním účelům 
společnosti, včetně možného uhrazení předčasných splátek dluhu. 

 

Corporate Governance 

Dne 13. října 2009 společnost převedla veškeré podíly v NWR Energetyka PL, Sp. z o.o., na 
svou další dceřinou společnost NWR Energy, a. s. Veškeré energetické činnosti jsou tak 
soustředěny ve společnosti NWR Energy, a. s. 

Dne 16. srpna 2009 ve věku 77 let nečekaně zemřel pan Milan Jelínek, člen představenstva 
NWR. Pan Jelínek pracoval ve vedení NWR od roku 2006, od roku 2005 byl rovněž členem 
představenstva OKD. 

Dne 10. července 2009 obdržela NWR oznámení od společnosti RPG Partners Limited (dále 
jen „RPG Partners“), svého nepřímého většinového vlastníka, o uzavření dohody mezi, mimo 
jiné, RPG Industries SE (nepřímou dceřinou společností RPG Partners), RPG Partners, 
American Metals & Coal International Inc. (dále jen „AMCI“) a First Reserve Corporation (dále 
jen „First Reserve“), podle které společnosti AMCI a First Reserve přenechají své podíly 
v RPGI. V důsledku toho již společnosti AMCI a First Reserve nemají žádný podíl v RPGI, která 
je nyní nepřímo, avšak zcela vlastněná společností RPG Partners. Po dokončení přenechání 
podílů převedla RPGI 168 274 654 svých akcií druhu A v NWR (což představuje přibližně 
63,72 % vydaných akcií druhu A a přibližně 63,72 % hlasovacích práv k vydaným běžným 
akciím druhu A) na svou plně vlastněnou dceřinou společnost BXR Mining B.V. (dále jen 
„BXRM“). 

Nehledě na změny popsané v předcházejícím odstavci drží společnost RPG Partners stejný 
počet akcií druhu A společnosti NWR jako dříve, ale nepřímo prostřednictvím společností 

                                                
8Výnosy z této transakce byly 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 je ovlivněna kolísáním 
směnného kurzu. 
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Bakala Crossroads Group Limited (plně vlastněná dceřiná společnost RPG Partners, dále jen 
„BXRG“), RPGI a BXRM. 

Záměrem je, aby se ve vhodnou dobu RPG Partners stala plně vlastněnou dceřinou společností 
BXRG, která bude vlastněna společně firmou Crossroads Capital Investments Inc. Group (dále 
jen „CCII“) a panem Zdeňkem Bakalou (fakticky stejným způsobem, jakým je nyní RPG 
Partners společně vlastněna CCII a panem Zdeňkem Bakalou). V tom okamžiku se 
předpokládá, že BXRG nahradí RPG Partners pro účely vykazování podílu na akciích NWR 
druhu A, které v současnosti drží BXRM. 

Dne 30. června 2009 odstoupil z představenstva NWR pan Alex T. Krueger. Pan Krueger byl 
členem představenstva od 15. srpna 2006. 

Dne 25. března 2009 odstoupil z představenstva NWR pan Christiaan Norval z důvodu střetu 
zájmů. Pan Norval pracoval jako nevýkonný člen (Non-Independent Non-Executive Director) od 
12. června 2007. 

Dne 25. března 2009 byl do představenstva NWR nominován Kostjantin Zhevago jako 
nevýkonný člen a jeho jmenování bylo následně schváleno akcionáři na řádné valné hromadě 
pořádané dne 28. dubna 2009. Pan Zhevago je vlastníkem majoritního podílu ve společnosti 
Ferrexpo plc a byl 1. listopadu 2008 jmenován jejím generálním ředitelem. 

 

Výhled 

Ke konci roku 2009 jsme zaznamenali nárůst objemů prodeje uhlí i koksu, plynoucí ze zvýšené 
výroby oceli na našich odběratelských trzích. Tento trend pokračoval i zkraje roku 2010, což 
NWR umožnilo zajistit si pro první čtvrtletí 2010 zdravé objemy prodejů i vyšší ceny pro své 
koksovatelné uhlí a koks. 

Ačkoli jsou tyto skutečnosti povzbudivé, tempo hospodářského zotavení se ve čtvrtém čtvrtletí 
2009 zpomalilo a prozatím není jisté, jak se bude vyvíjet rok 2010. Zůstáváme proto ve svém 
optimismu ohledně budoucnosti opatrní. 

NWR proto nastavila své cíle výroby pro rok 2010 na 11 milionů tun uhlí a 1 milion tun koksu, a 
předpokládá, že přibližně 60 % celkových prodejů uhlí bude tvořit uhlí koksovatelné a 40 % uhlí 
energetické. NWR předpokládá, že přibližně 40 % svého koksovatelného uhlí prodá jako tvrdé 
uhlí a zbývajících 40 % jako poloměkké. U energetického uhlí společnost očekává, že přibližně 
20 % objemu prodeje budou tvořit energetické kaly. Prodeje koksu v roce 2010 by měly být 
tvořeny z 58 % vysokopecním koksem, z 29 % slévárenským koksem a ze 13 % ostatními 
druhy koksu. Cena uvedená výše je cenou průměrnou za všechny typy koksu. 

Po úspěšném uzavření kolektivní smlouvy s našimi odbory NWR předpokládá, že personální 
náklady zůstanou meziročně v nezměněné výši, při konstantním měnovém kurzu. Očekává se 
mírné zvýšení výdajů za služby, vzhledem k narůstajícím nákladům na přepravu, které se 
přenášejí na odběratele. Intenzivní rozvojová činnost ve stávajících dolech povede pouze v roce 
2010 ke značnému navýšení nákladů na důlní materiály. Tyto náklady by měly být zmírněny 
srovnatelným snížením nákladů na spotřebu energie při důlních činnostech, vzhledem 
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k poklesu cen elektrické energie. Vzhledem k tomu, že OKK zvyšuje pro letošní rok svůj objem 
výroby, předpokládá se, že se zvýší náklady na spotřebu polského uhlí. Očekává se, že 
společně tyto faktory povedou k citelnému zvýšení celkové spotřeby materiálů a energií. 
Celkově tak NWR očekává vyšší provozní náklady v roce 2010, než byly v roce 2009. 

Pro rok 2010 má NWR vedle ročních investičních udržovacích výdajů ve výši přibližně 80 až 
100 milionů EUR určité závazky v oblasti investičních výdajů související s optimalizačními 
programy ve výši přibližně 50 milionů EUR vázaných na program POP 2010 (odložené platby 
z roku 2009) a 35 milionů EUR k programu COP 2010. 

Vedení společnosti NWR dnes, ve středu 24. února 2009, v 11.00 SEČ prezentaci v prostorách 
JP Morgan Auditorium, 10 Aldermanbury, Londýn EC2V 7RF, během níž zástupci společnosti 
představí finanční výsledky za uvedené období a odpoví na otázky investorů. 

Na stránkách společnosti NWR www.newworldresources.eu bude k dispozici živý přenos této 
prezentace. 

Pro přihlášení k účasti na prezentaci po telefonu volejte: 

Nizozemsko    +31 (0) 20 708 5073 

Česká republika (bezplatná linka) 800 900 226 

Polsko (bezplatná linka)  00 800 121 2695 

Velká Británie a zbytek Evropy +44 (0) 203 003 2666 

USA     +1 646 843 4608 

 

 

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. 
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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. 

- Konec - 

New World Resources N.V. 

Společnost New World Resources je výhradním vlastníkem společnosti OKD, a. s., největší 
černouhelné těžební společnosti v ČR 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. Společnost vyprodukovala 11 
milionů tun uhlí a 843 tisíc tun koksu. 

Oddělení vztahů s investory 
Agnes Blanco Querido 
Tel: +31 20 570 2270 
E-mail: ablanco@nwrgroup.eu 
 
Radek Němeček 
Tel: +31 20 570 2244 
E-mail: rnemecek@nwrgroup.eu 
 
 
Firemní komunikace 
Petra Mašínová 
Tel: +420 225 282 163 
E-mail: petra.masinova@okd.cz 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 


