
 
 

New World Resources Plc | c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street | London EC2Y 8HQ | United Kingdom 

Tel: +31 20 570 2200 I Fax: +31 20 570 2222 I E-mail: info@nwrgroup.eu I www.newworldresources.eu 

A public company incorporated in England and Wales with Company Number 7584218 1/14 

Amsterdam, 24. srpna 2011 
New World Resources 

Neauditované výsledky za první pololetí roku 2011 

New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) oznamuje své 
hospodářské výsledky za první pololetí roku 2011. 

Hlavní údaje: 

· Konsolidované výnosy1 ve výši 840 mil. EUR, což představuje nárůst o 17 % 

· EBITDA1 250 mil. EUR, tedy nárůst o 48 % 

· Zisk před zdaněním 120 mil. EUR1, což představuje nárůst o 12% 

· Upravený čistý zisk2 vyšší o 569 % 

· Základní zisk na akcii 0,32 EUR 

· Náklady těžby na tunu zůstaly nadále pod kontrolou, došlo k jejich zvýšení o 
6 % při konstantní měnové bázi; náklady koksování na tunu poklesly o 12 % při 
konstantní měnové bázi  

· Silné provozní cash flow ve výši 121 mil. EUR, což znamená nárůst o 59 % 

· Oznámena mezitímní dividenda ve výši 0,16 EUR 

· Další zlepšování bezpečnosti – hodnota koeficientu LTIFR3 v těžbě se snížila o 
8 % na hodnotu 7,94 

· Těžba uhlí dosáhla výše 5 832 tis. tun a externí prodeje uhlí činily 5 403 tis. tun 

· Produkce koksu dosáhla výše 400 tis. tun a externí prodeje koksu činily 321 tis. 
tun 

· Průměrné ceny koksovatelného uhlí a koksu sjednané na třetí čtvrtletí roku 
2011 dosáhly 192 EUR za tunu (uhlí), resp. 378 EUR za tunu (koks) 

· Představenstvo vydalo konečný souhlas s realizací projektu Debiensko 

· Začlenění do indexů FTSE 250 a sektorového FTSE 350 Mining od června 
2011 

· Celkové cíle produkce a prodejů v souladu se stanoveným plánem pro rok 2011 

 

 

 

                                                
1 Z pokračujících činností 
2 Bez 82 milionů EUR, jednorázového výnosu z prodeje NWR Energy a s výjimkou jednorázové daňové 

vratky ve výši 20 milionů EUR v prvním pololetí 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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Komentá ř předsedy p ředstavenstva 

„Výsledky za první pololetí tohoto roku vykazují výrazné meziroční zlepšení, se 17% 
nárůstem výnosů a 48% navýšením EBITDA, což odráží silnou cenovou hladinu 
v globálním měřítku a robustní poptávku z odvětví spotřebovávajících ocel v regionu 
střední Evropy. Jedná se však jen o část celkového obrazu. Úspěšná podpora 
efektivity a produktivity dosažená díky realizaci investičního programu POP 2010 a 
dalších provozních opatření nám umožňuje částečně omezovat dopady navyšování 
cen vstupů. 

Bezpečnost stále zůstává naší klíčovou prioritou, zejména s ohledem na skutečnost, 
že uhlí těžíme v jedněch z nejobtížnějších podmínek na světě. Náš koeficient 
úrazovosti (LTIFR) se v první polovině roku dále zlepšil, když klesl na méně než osm 
ohlášených úrazů na milion odpracovaných hodin. Tohoto výsledku jsme dosáhli díky 
významným investicím do nového vybavení a bezpečnostním školením, v kombinaci 
s vysokým úsilím a dovedností všech našich zaměstnanců. I přes toto zlepšení došlo 
v letošním roce při práci k úmrtí čtyř našich spolupracovníků. Je to bohužel neúprosná 
připomínka toho, že hlubinná těžba je nebezpečná a vyžaduje naši neustálou 
ostražitost. 

Po dvou tragických nehodách jsme v červenci letošního roku ještě více posílili důraz na 
řízení rizik spojených s uvolňováním tektonických tlaků při našich činnostech a zavedli 
jsme dodatečná opatření v podobě zpřísněných bezpečnostních kritérií, která si kladou 
za cíl minimalizovat dopad těchto jevů na důlní pracovníky. 

Od dubna tohoto roku sjednáváme prodejní ceny veškerého našeho koksovatelného 
uhlí na čtvrtletní bázi. Naše ceny jsou tak v souladu s cenami na mezinárodním trhu jak 
pro tvrdé (hard coking coal), tak pro poloměkké koksovatelné uhlí (semi-soft coking 
coal). Nadále jsme na nejlepší cestě dosáhnout našich celkových cílů produkce a 
prodejů stanovených pro tento rok. 

Stejně tak pokračujeme v naplňování cílů produkce a prodeje v oblasti výroby koksu, 
kde upevňujeme naši pozici na evropském trhu se slévárenským koksem. 

S ohledem na současný neklid na trzích a nejisté makroekonomické prostředí, zejména 
v Evropě, jsme ve svých krátkodobých výhledech přesto opatrní. Ačkoliv jsme doposud 
nezaznamenali žádné konkrétní známky zpomalení na našem regionálním trhu, máme 
za to, že existuje riziko krátkodobé volatility cen a nestálosti objemů prodeje v roce 
2012. Budeme trhy nadále bedlivě sledovat, ohledně dlouhodobého výhledu pro náš 
region však zůstáváme optimisty. 

Zlepšení ziskovosti a kladné hodnoty volného cash flow vedlo k našemu rozhodnutí 
oznámit dividendu ve výši 0,16 EUR za akcii druhu A v souladu s dividendovou 
politikou NWR vyplácet 50 % konsolidovaného čistého zisku v průběhu ekonomického 
cyklu. 

V červnu vydalo představenstvo NWR svůj konečný souhlas s naším polským 
rozvojovým projektem Debiensko. Jedná se o náš nejrozsáhlejší a nejvýznamnější 
růstový projekt. Otevře nám přístup ke 190 milionům tun převážně tvrdého 
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koksovatelného uhlí (hard coking coal). Zahájení stavebních prací předpokládáme 
ještě v tomto roce a zahájení těžby v novém dole v roce 2017. Předpokládaná roční 
produkce ve výši 2 milionů tun bude představovat významné posílení naší stávající 
produkce, která činí přibližně 11 milionů tun ročně. 

A konečně, NWR dosáhla zařazení do indexů FTSE 250 a FTSE 350 Mining, které 
následovalo po reinkorporaci Společnosti do Spojeného království. Nadále věříme, že 
se jedná o dlouhodobě pozitivní krok pro naše investory, který povede ke zlepšení 
likvidity našich akcií.“ 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 
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Vybrané finan ční a provozní údaje 

 

(v mil. EUR, není-li uvedeno jinak) 

1. pol. 
2011 

1. pol.  
2010 % rozdíl

 
Q2 2011 Q1 2011 % rozdíl

Výnosy(1) 840 716 17 %  455 385 18 %
Hlavní provozní výdaje 593 525 13 %  307 286 7 %
Provozní výsledek(1) 161 90 79 %  123 38 224 %
Zisk před zdaněním(1) 120 107 12 %  110 11 900 %
Zisk za období 87 115(5) (24 %)  84 3 --
    

EBITDA z pokračujících činností (1) 250 169 48 %
 

168 82 105 %
    
Celková aktiva 2 296 2 124 8 %  2 296 2 277 1 %
Provozní cash flow – čisté 121 76 59 %  2 119 (98 %)
Čistý dluh 401 411 (3 %)  401 307 31 %
Čistý pracovní kapitál 112 84 33 %  112 (27) --
Investiční výdaje 105 119 (12 %)  39 66 (41 %)

    
Přepočtený výnos na akcii druhu A (2) 

(v EUR) 0,32 0,41 (23 %)
 

0,31 0,01 --
     

Objem prodeje uhlí a koksu (3) 5 724 5 508 4 %  2 908 2 816 3 %
Celková produkce uhlí(3) 5 832 5 430 7 %  3 250 2 582 26 %
Průměrný počet zaměstnanců(4) 18 046 18 842 (4 %)  18 033 18 058 (0 %)
Koeficient úrazovosti (LTIFR) – OKD 7,94 8,64 (8 %)  7,94 8,13 (2 %)
Koeficient úrazovosti (LTIFR) – OKK 1,65 1,18 40 %  1,65 0,00 --
(1) Z pokračujících činností, tj. bez obchodu s elektrickou energií. 
(2) Přepočtený podle stávajícího počtu akcií, viz také pasáž Výnos na akcii (Earnings per Share). 
(3) V tisících tun 
(4) Včetně smluvních pracovníků 
(5) Zahrnuje jednorázový příjem ve výši 82 mil. EUR z prodeje aktiv obchodu s elektrickou energií NWR v červnu 2010 
a příjem z vrácené daně ve výši 20 mil. EUR 

 

Výnosy Společnosti se v prvním pololetí roku 2011 zvýšily o 17 % ve srovnání 
s výsledkem za první pololetí 2010 především v důsledku nárůstu cen koksovatelného 
uhlí i koksu, který byl částečně potlačen poklesem prodejních objemů. 

Hlavní provozní výdaje (zahrnující spotřebu materiálů a energií, služby a osobní 
náklady) z pokračujících činností se v prvním pololetí roku 2011 zvýšily o 13 % ve 
srovnání s rokem předchozím. K nárůstu došlo ve všech třech nákladových 
kategoriích; podle očekávání byl odrazem vyšších cen vstupů (uhlí, ocel), zvýšené 
intenzity přípravných a otvírkových prací v důlních provozech a plánované údržby 
důlních zařízení, stejně jako vyšších cen elektrické energie a nárůstu nákladů na 
smluvní zaměstnance. Osobní náklady zůstaly při konstantní měnové bázi stejné s tím, 
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že pokles počtu zaměstnanců vyrovnal nárůst základních mezd. Výdaje za služby za 
sledované období zahrnují jednorázové náklady na poradenství ve výši 6 milionů EUR, 
vynaložené v souvislosti s procesem reinkorporace. 

EBITDA z pokračujících činností ve výši 250 mil. EUR dosažená v prvním pololetí 2011 
byla o 48 % vyšší než v předcházejícím roce. K růstu došlo v důsledku nárůstu výnosů, 
zejména vlivem vyšších cen za koksovatelné uhlí a koks realizovaných ve sledovaném 
období. 

Provozní zisk z pokračujících činností dosáhl výše 161 mil. EUR, což je o 79 % více 
než v předchozím roce. 

Odpisy se v prvním pololetí 2011 zvýšily ve srovnání s předchozím rokem o 10 % (o 
5 % při konstantní měnové bázi) na 84 mil. EUR, především v důsledku vyšších odpisů 
nových těžebních technologií (POP 2010) a nové koksárenské baterie. 

Finanční příjmy i finanční výdaje se ve sledovaném období snížily, především 
v důsledku měnových vlivů. Pozitivní dopady na finanční výdaje byly částečně 
potlačeny navýšením úrokových výdajů o 10 mil. EUR v souvislosti s emisí seniorních 
zajištěných dluhopisů splatných v roce 2018 vydaných v květnu 2010 a použitých 
k refinancování seniorních zajištěných bankovních půjček. 

Zisk z pokračujících činností před zdaněním dosáhl výše 120 mil. EUR. 

NWR vykázala v prvním pololetí roku 2011 čisté výdaje na daň z příjmů ve výši 34 mil. 
EUR, ve srovnání s čistým daňovým příjmem ve výši 5 mil. EUR za stejné období roku 
2010. Ten byl výsledkem jednorázové daňové vratky vzniklé změnou postoje české 
daňové správy k některým úrokovým výdajům, které dříve nebyly uznávány za 
odčitatelné položky. 

Konsolidovaný zisk NWR za sledované období dosáhl výše 87 mil. EUR, což znamená 
pokles o 24 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Po vyloučení 
jednorázového příjmu ve výši 82 mil. EUR z prodeje obchodu s elektrickou energií a 
daňové vratky ve výši 20 mil. EUR v předcházejícím roce se konsolidovaný zisk za 
sledované období zvýšil o 569 % z hodnoty 13 mil. EUR v prvním pololetí roku 2010. 

Základní zisk na akcii druhu A za první pololetí roku 2011 dosáhl výše 0,32 EUR. 

Hodnota čistého provozního cash flow dosáhla za první pololetí 2011 výše 121 mil. 
EUR, což je o 45 mil. EUR více než v prvním pololetí roku 2010. Toto navýšení je 
především výsledkem vyšší dosažené hodnoty EBITDA, zejména díky nárůstu výnosů 
z prodeje uhlí. 

Hodnota čistého dluhu Společnosti k 30. červnu 2011 činila 401 mil. EUR, což 
představuje pokles o 3 % oproti hodnotě k 30. červnu 2010 a nárůst o 25 % za období 
od počátku letošního roku, především v důsledku výplaty dividendy za účetní rok 2010 
uskutečněné v první polovině tohoto roku. Nejbližší splatnost významné části dluhu 
Společnosti nenastane před rokem 2015. 
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Celkové investiční výdaje za první pololetí roku 2011 dosáhly výše 105 mil. EUR, což 
je o 12 % méně než v prvním pololetí roku 2010, a plně v souladu s naším cílem pro 
celý rok. Investiční výdaje na údržbu za společnosti OKD a OKK dosahovaly výše 67 
mil. EUR, investice ve výši 36 mil. EUR směřovaly do provozních zlepšení našich 
stávajících činností. 

Investiční výdaje na projekt Debiensko dosáhly v prvním pololetí výše 1,4 mil. EUR, 
především proto, že realizace většiny letošních investičních výdajů se přesunula do 
druhé poloviny roku a do roku 2012. K přesunu došlo vlivem administrativních procedur 
souvisejících s procesem vykupování pozemků. Neočekáváme, že by tento posun měl 
jakýkoliv dopad na rozvoj tohoto projektu, a nadále předpokládáme, že stavební práce 
zahájíme v tomto roce. 

Segment produkce uhlí 
 1. pol. 

2011 
1. pol. 
2010 Rozdíl % rozdíl.

% rozdíl. 
Ex-FX

Výkaz zisku a ztrát 
(v mil. EUR)   

Výnosy 767 600 167 28 % 26 %
Hlavní provozní výdaje 507 439 68 15 % 10 %
EBITDA 259 165 94 57 % 49 %
Provozní zisk 175 88 87 99 % 88 %

   
Produkce a prodej 
(v tis. tun)   

Produkce uhlí 5 832 5 430 402 7 %
Prodej do koksárenského 
segmentu  302 396 (94) (24 %)
Externí prodeje 5 403 4 896 507 10 %
z toho     
Koksovatelné uhlí 2 183 2 668 (485) (18 %)
Energetické uhlí 3 220 2 228 992 45 %

z toho prachové uhlí 
k injektáži (PCI) 212 184 28 15 %

Zásoby ke konci období 374 453 (79) (17 %)
   
Průměrné ceny4 (EUR za tunu)   

Koksovatelné uhlí 185 124 61 49 % 44 %
Energetické uhlí 69 63 6 10 % 8 %

   

                                                
4 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 
vážený průměr pro kvalitativní mix uhlí i koksu a uvádějí se v dodací paritě ex works. 
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Peněžní náklady na tunu5 (EUR za tunu) 
  

Náklady těžby na tunu 82 73 9 12 % 6 %
 
Výnosy v segmentu těžby uhlí se zvýšily o 28 %, především díky vyšším cenám 
realizovaným za prodeje koksovatelného i energetického uhlí a vyšším objemům 
prodeje energetického uhlí, jejichž vliv byl částečně omezen nižším objemem prodeje 
koksovatelného uhlí. 
 
Produkce uhlí v první polovině roku 2011 byla o 7 % vyšší než ve stejném období roku 
2010, plně v souladu s našimi očekáváními. Externí prodeje uhlí byly meziročně o 
10 % vyšší, a to v důsledku vyšších objemů prodeje energetického uhlí. 

Prodeje koksovatelného uhlí tvořily v první polovině roku 2011 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 77 %  prodeje uhlí, ze 7 % prachové uhlí určené 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 
15 % meziročně), jsme se rozhodli podíl PCI  uhlí na celkovém mixu prodávaného uhlí 
začít vykazovat. Vzhledem k tomu, že konečným uživatelem PCI je ocelářský průmysl, 
máme v úmyslu počínaje rokem 2012 klasifikovat PCI jako koksovatelné uhlí. 

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 třetím čtvrtletí roku 2011 činí 192 EUR za tunu, což je o 9 % méně 
oproti cenám realizovaným ve druhém 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 třetím čtvrtletí 
2011 bude rovnoměrně rozdělen mezi poloměkké a tvrdé koksovatelné 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 15 %, resp. o 10 % po vyloučení 
vlivu změn směnného kurzu. Toto navýšení bylo způsobeno především pokračující 
intenzivní přípravnou a otvírkovou činností, která umožní navýšení produkce 
v následujících čtvrtletích, i vyššími cenami vstupů (včetně nákladů na energie), 
intenzivnější údržbou důlních technologií a zvýšenými náklady na smluvní 
zaměstnance. 

                                                
5 Peněžní náklady těžby na tunu odrážejí provozní náklady vynaložené při těžbě koksovatelného i energetického uhlí. 
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Peněžní náklady těžby na tunu, které nezahrnují náklady na přepravu, se při 
konstantní měnové bázi ve srovnání s prvním pololetím roku 2010 zvýšily o 6 %, a to 
vzhledem k tomu, že výše popsaná nákladová inflace byla částečně kompenzována 
7% nárůstem objemu těžby. 

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. Nicméně Společnost nyní 
očekává, že produktový  mix o objemu 10,3 mil. tun externích prodejů bude tvořen z 
přibližně 52 % energetickým uhlím, ze 4 % PCI a ze 44 % koksovatelným uhlím. 

I když zvyšujeme podíl koksovatelného uhlí v našem prodejním mixu v průběhu roku, 
tempo navyšování se ukazuje být pomalejší, než bylo původně očekáváno. 

Cílem pro rok 2012 je navýšení objemu produkce a prodeje koksovatelného uhlí. 

Společnost rovněž očekává snížení objemu zásob ke konci roku v porovnání 
s aktuálním stavem.  

NWR očekává v roce 2011 navýšení peněžních nákladů těžby na tunu při konstantní 
měnové bázi přibližně o 10 % ve srovnání s rokem 2010. 

Investiční výdaje Společnosti se budou pohybovat mezi 200 a 250 mil. EUR ročně a 
budou vynakládány především na financování postupných otvírkových prací v důlních 
provozech s cílem zachovat objemy těžby a produktového mixu. Tyto investice rovněž 
zahrnují tvorbu rezerv zejména na výměnu a obnovu stěnovacích komplexů a 
investiční výdaje související se zajištěním vyšší úrovně bezpečnosti, především 
s ohledem na to, jak se důlní činnost stává s narůstající hloubkou těžby obtížnější. 

NWR kromě toho v roce 2011 očekává investiční výdaje ve výši přibližně 20 mil. EUR 
v souvislosti se svým projektem Debiensko. 

S ohledem na současný neklid na trzích a nejisté makroekonomické prostředí zejména 
v Evropě jsme ve svých krátkodobých výhledech opatrní. Ačkoliv jsme doposud 
nezaznamenali žádné konkrétní známky zpomalení na našem regionálním trhu, máme 
za to, že existuje riziko krátkodobé nestálosti cen a objemů prodeje v roce 2012. 
Budeme trhy dále bedlivě sledovat, ohledně dlouhodobého výhledu pro náš region 
však zůstáváme nadále optimisty. 
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Segment výroby koksu 
 1. pol. 

2011 
1. pol. 
2010 Rozdíl % rozdíl.

% rozdíl. 
Ex-FX

Výkaz zisku a ztrát 
(v mil. EUR)   

Výnosy 135 156 (21) (14 %) (15 %)
Hlavní provozní výdaje 132 130 2 1 % (3 %)

Výdaje na nákup uhlí6 32 28 5 17 % 14 %
EBITDA 9 1 8 544 % 510 %
Provozní zisk 4 (2) 6 -- --

   
Produkce a prodej 
(v tis. tun)   

Výroba koksu 400 494 (94) (19 %)
Prodej koksu 321 612 (291) (48 %)
Zásoby ke konci období 78 69 9 13 %

   
Průměrné ceny7 (EUR za tunu)   

Koks 361 222 139 63 % 61 %
   
Náklady koksování na tunu 8 (EUR za tunu) 

  
Peněžní náklady na tunu 
koksu 63 67 (4) (7 %) (12 %)

 

Výnosy v segmentu výroby koksu se snížily o 14 % vzhledem k tomu, že vliv nárůstu 
cen byl překonán poklesem objemu prodejů, který způsobilo uzavření koksovny Jan 
Šverma na konci roku 2010. 

Hlavní výdaje se v segmentu výroby koksu zvýšily o 1 % především v důsledku nárůstu 
výdajů na nákup uhlí způsobeného vyššími cenami koksovatelného uhlí. Po vyloučení 
zhodnocení měny se hlavní výdaje v segmentu výroby koksu ve sledovaném období 
snížily o 3 %, což dokazuje pokračující pozitivní vliv realizace programu COP 2010. 

Produkce a prodej koksu se v prvním pololetí roku 2011 snížily ve srovnání s prvním 
pololetím roku 2010 o 19 %, resp. 48 % v souvislosti s uzavřením koksovny Jan 

                                                
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 
vážený 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. 
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Šverma na konci roku 2010. Došlo ke snížení výrobní kapacity Společnosti, které ale 
zároveň vedlo k významnému zlepšení úrovně nákladů. 

Prodeje koksu v prvním pololetí roku 2011 byly tvořeny přibližně z 27 % prodeji 
vysokopecního koksu, z 65 % prodeji slévárenského koksu a z 8 % prodeji ostatních 
druhů koksu. 

Průměrná cena sjednaná na dodávky koksu pro třetí čtvrtletí roku 2011 je 378 EUR za 
tunu, což představuje pokles o 4 % ve srovnání s cenou dosaženou ve druhém 
čtvrtletí. Tato průměrná cena vychází z předpokladu, že prodeje koksu budou ve třetím 
čtvrtletí 2011 tvořeny přibližně ze 13 % prodeji vysokopecního koksu, ze 70 % prodeji 
slévárenského koksu a ze 17 % prodeji ostatních druhů koksu. 

Peněžní náklady na jednotku zpracovaného koksu, které nezahrnují cenu uhlí a 
přepravy, se po vyloučení vlivu měnových pohybů snížily o 12 % v důsledku zvýšení 
efektivity, dosaženého soustředěním veškeré výroby koksu do jedné koksovny. 

Výhled 

Jak již bylo dříve oznámeno, v roce 2011 NWR předpokládá produkci koksu ve výši 
800 tis. tun. 
 
NWR očekává, že externí prodeje dosáhnou v roce 2011 výše 720 tis. tun. 

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 používá přísné a 
propracované bezpečnostní postupy, monitorovací systémy a předpisy ve všech svých 
dolech a koksovnách. 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 v prvním pololetí 2011 zlepšila o 8 % 
na 7,94 oproti hodnotě 8,64 dosažené v prvním pololetí 2010. Toto zlepšení bylo do 
značné míry výsledkem rozsáhlých investic do nového vybavení a bezpečnostních 
školení, ve spojení s vysokou mírou dovedností všech našich zaměstnanců. 

Bohužel, přes celkové zlepšení výsledků bezpečnosti došlo v tomto roce při práci 
k úmrtí čtyř našich spolupracovníků. 

Veškeré nehody jsou předmětem vyšetřování komisí vytvořené ze zástupců báňského 
úřadu v Ostravě, vedení příslušných dolů, vedení OKD, odborových organizací a 
policie. Na základě konkrétních závěrů šetření jsou následně přijímána odpovídající 
opatření. 
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Po dvou smrtelných úrazech, ke kterým došlo v červenci, zintenzivnila NWR své úsilí 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Společnost soustředila zvláštní pozornost na 
práci vyšetřovacích komisí a přijala rozšířená bezpečnostní opatření v podobě 
uplatňování ještě přísnějších bezpečnostních kritérií napříč všemi svými provozy. 
Vedení Společnosti kromě toho přijalo další opatření pro oblasti se zvýšeným rizikem 
úrazů v podobě rozšíření ochranné zóny, nákupu dalšího 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 
rozborech činností a opatření, která lze přijmout k prevenci úrazů. 

 

Polský rozvojový projekt: Debiensko 

Dne 20. června 2011 Společnost oznámila, že její představenstvo vydalo konečný 
souhlas s realizací projektu Debiensko, 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 Debiensko. V roce 2010 Společnost zažádala o doplněk k těžební 
licenci, který by ji opravňoval k těžbě dalších slojí v lokalitě Debiensko nacházejících se 
v menších hloubkách. Schválení tohoto návrhu se očekává do poloviny roku 2012 po 
dokončení posouzení vlivů na životní prostředí. 

Byla zahájena příprava inženýrských studií pro jednotlivé vzájemně navazující části 
stavby, jejichž dokončení se očekává do konce března 2012. 

Celkové zásoby v lokalitě Debiensko 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 sestává ze 2/3 z tvrdého koksovatelného uhlí a z 
1/3 z poloměkkého koksovatelného uhlí. Začátek stavebních prací v rámci tohoto 
projektu se očekává v průběhu tohoto roku a vytěžení prvního uhlí v roce 2017, 
s následným náběhem plného výkonu těžby. Předpokládaný průměrný objem produkce 
činí 2 mil. tun ročně. 

Celkové náklady projektu Debiensko zahrnují investiční náklady na rozvoj ve výši 411 
mil. EUR, z čehož se předpokládá realizace investic ve výši 20 mil. EUR v roce 2011 
společně s předprodukčními provozními výdaji ve výši 133 mil. EUR spojenými se 
stávající infrastrukturou. 

Vzhledem k tomu, že Debiensko je existující dolem, zahrnuje projekt určité 
předprodukční provozní náklady, které není možné pokrýt výnosy. Tyto provozní 
náklady souvisejí s údržbou stávajících šachet a důlních děl, provozováním a údržbou 
elektroinstalací a zařízení pro čerpání vod a větrání dolu. 

Investiční náklady na rozvoj zahrnují pořízení veškerého důlního vybavení nezbytného 
k dosažení plné výrobní kapacity. 
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Dividenda 

Dividendovou politikou NWR je snaha rozdělovat přibližně 50 % konsolidovaného 
čistého zisku příjmů těžební divize v průběhu ekonomického cyklu. V souladu s touto 
zásadou a snahou dosáhnout vhodné rovnováhy mezi mezitímní a případnou 
konečnou výplatou dividendy navrhuje představenstvo Společnosti mezitímní 
dividendu za první pololetí roku 2011 ve výši 0,16 EUR, která bude majitelům akcií 
druhu A vyplacena 30. září 2011. 

Na výplatu dividendy budou mít nárok držitelé akcií druhu A společnosti NWR NV i 
společnosti NWR Plc. 

Kromě stanovených výjimek a osvobození podléhá dividenda vyplácená Společností 
nizozemské srážkové dani ve výši 15 %. Tuto částku je Společnost povinna z výplaty 
strhnout a odvést nizozemským daňovým úřadům. Doporučujeme akcionářům poradit 
se s vlastními daňovými poradci ohledně konkrétních případných daňových dopadů 
výplaty jejich dividendy od NWR. 

NWR oznamuje dividendu v eurech. Akcionáři NWR Plc a NWR NV si mohou zvolit, 
zda si přejí dividendu obdržet v librách šterlinků nebo v eurech. Pokud akcionář 
nevyjádří konkrétní volbu, bude se dividenda vyplácet v eurech. Výše dividendy 
k výplatě v librách šterlinků bude určena podle směnného kurzu k euru platnému ke dni 
9. září 2011. 

Časový rozpis pro mezitímní dividendu : 

Ex-dividend den pro burzy v Londýně, Praze a Varšavě 31. srpna 2011 
Rozhodný den 2. září 2011 
Konec lhůty pro volbu měny 9. září 2011 
Fixace kurzu k euru a jeho vyhlášení 16. září 2011 
Datum výplaty 30. září 2011 
 
Rozhodným časem je ukončení obchodování na příslušné burze cenných papírů 
v rozhodný den stanovený výše. 

Další podrobnosti k výplatě dividendy, možnosti volby měny a příslušné formuláře jsou 
k dispozici na stránkách společnosti NWR (www.newworldresources.eu) nebo u 
registrářů akcií Společnosti. 

Reinkorporace do Spojeného království 

Dne 11. dubna 2011 představenstva společností New World Resources N.V. (NWR 
NV) a New World Resources Plc (NWR Plc) oznámila doporučenou nabídku směny 
akcií držitelům veškerých akcií druhu A o nominální hodnotě 0,40 EUR základního 
kapitálu NWR NV („Stávající akcie druhu A“) („Nabídka“). Kompletní podmínky Nabídky 
byly stanoveny v prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem zveřejněném 
společně NWR NV a NWR Plc dne 11. dubna 2011 a doplněném dodatkem 
k prospektu kombinovanému s nabídkovým dokumentem ze dne 18. května 2011 
(„Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem“). 
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Ke dni závěrečného uzavření Nabídky, tj. 30. červnu 2011, obdržela NWR Plc platné 
akceptace ohledně 263 721 429 Stávajících akcií druhu A, což znamená, že NWR Plc 
převzala v NWR NV celkový podíl ve výši přibližně 99,6 procent. 

Dne 19. července 2011, NWR Plc zahájila proces vytěsnění minoritních akcionářů 
(compulsory squeeze-out) podle nizozemského práva, jehož prostřednictvím má NWR 
Plc v úmyslu nabýt veškeré zbývající akcie emitované NWR NV, tj. cca 0,37 % akcií 
NWR NV, jež jsou v držení jiných akcionářů. V souvislosti s tímto řízením o vytěsnění 
minoritních akcionářů NWR Plc učinila veřejný návrh na zahájení řízení (public writ of 
summons). 

Další informace jsou k dispozici na stránkách Společnosti 
www.newworldresources.eu. 

Vedení společnosti NWR uskuteční prezentaci pro analytiky a investory dnes, ve 
středu 24. srpna 2011, v 11:00 středoevropského času, v prostorách Londýnské burzy 
na adrese The Forum, 10 Paternoster Square, London EC4M 7LS, v níž podrobněji 
představí výsledky za sledované období. 

Zájemci, kteří se nebudou moci prezentace osobně zúčastnit, budou mít možnost její 
průběh sledovat prostřednictvím živého přenosu na stránkách NWR na adrese 
www.newworldresources.eu. 

 

Údaje pro připojení k telekonferenci: 

Nizozemsko     +31 (0)20 713 2998 
Česká republika (bezplatná linka)   800 900 575 
Polsko (bezplatná linka)    0080 04411 576 
Velká Británie a zbytek Evropy  +44 (0)20 7138 0814 
USA      +1 212 444 0585 

 
Ověřovací kód: 3111481 

 
Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
 
Vztahy s investory 
Agnes Blanco Querido    Radek Němeček 
Tel: +31 20 570 2270     Tel: +31 20 570 2244 
Email: ablanco@nwrgroup.eu   Email: rnemecek@nwrgroup.eu 
 
Amy Rajendran 
Tel: +31 20 570 2242 
Email: arajendran@nwrgroup.eu 
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Korporátní komunikace 
Petra Mašínová 
Tel:  +31 20 570 2229 
Email: pmasinova@nwrgroup.eu  
 
Webové stránky:  www.newworldresources.eu 
 
 

 

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. 


