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New World Resources 

Hospodá řské výsledky za první pololetí roku 2010 

Amsterdam, 26. srpna 2010 – Společnost New World Resources N. V. (dále jen 
„NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, 
oznamuje své průběžné hospodářské výsledky za první pololetí roku 2010. 

Hlavní údaje  

· Výsledky za první pololetí 2010 odrážejí zvýšení výnosů, které bylo vyvoláno 
vyššími objemy prodeje koksovatelného uhlí a koksu ve srovnání s prvním 
pololetím roku 2009 

- Těžba uhlí 5430 tis. tun, produkce koksu 494 tis. tun 

- Celkové externí prodeje 4896 tis. tun uhlí a 612 tis. tun koksu 

- Nárůst prodeje uhlí o 16 % a prodeje koksu o 107 % díky 
zlepšeným podmínkám na trhu 

- Konsolidované výnosy z pokračujících činností ve výši 716 mil. 
EUR, což znamená nárůst o 48 %. Nárůst výnosů v segmentu 
těžby uhlí o 32 %, nárůst výnosů v segmentu výroby koksu           
o 177 % 

- EBITDA z pokračujících činností dosáhla výše 169 mil. EUR, což 
znamená nárůst o 122 % ve srovnání s prvním pololetím 2009 

- Hodnota zásob v prvním pololetí 2010 poklesla o 17 mil. EUR, 
zatímco v prvním pololetí 2009 se zvýšila o 59 mil. EUR 

- Náklady těžby na tunu činily 73 EUR, což znamená zvýšení o 5 % 
při konstantní měnové bázi 

· Přepočtený zisk na akcii druhu A za první pololetí 2010 činí 0,41 EUR 

· Ohlášena mezitimní dividenda ve výši 0,21 EUR na akcii 

· V květnu 2010 dokončeno dluhové financování ve výši 500 milionů EUR bez 
významnějších splátek dluhu do roku 2015. Čistý dluh se od 31. prosince 
2009 snížil o 15 % na 411 mil. EUR 

· Další zlepšování bezpečnosti: koeficient úrazovosti LTIFR* v důlních 
provozech se v prvním pololetí 2010 snížil ve srovnání s prvním pololetím 
2009 o 24 % 

· Společnost je připravena naplnit produkční cíle pro fiskální rok 2010 ve výši 
11,5 mil. tun uhlí a 1 mil. tun koksu 

                                                 
* Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti 
dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin. 
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· Pro účetní rok 2010 se předpokládají externí prodeje uhlí ve výši 10,5 mil. 
tun, z toho 5,5 mil. tun koksovatelného uhlí a 5,0 mil. tun energetického uhlí a 
1,1 mil. tun koksu. Ve stejném období se očekávají interní prodeje 
koksovatelného uhlí ve výši 800 tis. tun  

· V červnu 2010 byl dokončen prodej společnosti NWR Energy 

 

Komentá ř předsedy p ředstavenstva 

„Dobré výsledky NWR v první polovině roku 2010 nadále odrážejí zlepšování situace 
na našich trzích. Výnosy se zvýšily díky nárůstu objemu prodejů a vyšším cenám 
koksovatelného uhlí a koksu, což vedlo k obnovení ziskovosti společnosti. 

Podle očekávání došlo v první polovině roku ke zvýšení našich hlavních provozních 
nákladů, zejména v důsledku zvýšení vstupních nákladů v produkci koksu a také 
vlivem zvýšené intenzity rozvojových prací na našich důlních provozech. Nadále se 
budeme zaměřovat na kontrolu provozních nákladů na vytěženou tunu, které se 
v první polovině roku 2010 držely na stabilní úrovni ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2009. Ve druhé polovině roku nicméně očekáváme, že zvýšené vstupní náklady 
výroby koksu a vyšší úroveň rozvoje budou mít další dopad na výši provozních 
nákladů. 

Poptávka po našich produktech zůstává nadále silná, zejména v segmentu 
koksovatelného uhlí a koksu. Proto si udržujeme pozitivní dlouhodobý výhled pro trhy 
s uhlím a koksem. Ceny našich produktů se ve srovnání s prvním pololetím roku 
2009 zvýšily a odrážejí lepší hospodářské podmínky v regionu naší působnosti i 
sníženou produkci koksu v našem regionu. 

Bez ohledu na oživení evropských ekonomik, například německé, zůstává 
krátkodobá viditelnost pro oblast regionálního trhu výroby oceli stále spíše omezená. 
Pokračující nejistota vývoje hospodářské situace v eurozóně znamená, že pozornost 
věnovaná produktivitě a nákladům bude mít i nadále kritický význam, stejně jako 
velmi opatrný přístup ke kapitálovým výdajům. 

Naše strategie sjednávání cen 80 % objemu prodejů koksovatelného uhlí na období 
japonského účetního 2010 (JFY 2010) znamená, že jsme z velké míry chráněni před 
případnými úpravami cen vyvolaných krátkodobou volatilitou. Vedle toho 
disponujeme silnou finanční pozicí bez významných splátek dluhu do roku 2015. 

Realizace investičního programu POP 2010 byla úspěšně a včas dokončena ještě 
před koncem roku 2009. Dodržen byl i stanovený rozpočet programu. Nová zařízení 
pokračují ve vykazování dlouhodobě udržitelné a zlepšující se výkonnosti. Vedle toho 
v souladu s rozpočtem pokračuje i program COP 2010. Jeho dokončení se očekává 
do konce letošního roku. 

Práce na projektu Debiensko v Polsku nadále pokračují. V příštích 12 měsících 
budeme investovat přibližně 25 mil. EUR do vypracovaní podrobného prováděcího 
plánu, jenž bude podložen mimořádně detailními technickými propočty. Tato práce 
navíc nám poskytne pevnější kapitálové odhady a zajistí, že projekt přinese našim 
akcionářům nejvyšší možnou hodnotu tím, že odstraní značnou část nejistoty a 
realizačního rizika, které jsou obvykle s projekty takovéhoto rozsahu spojeny. 
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Nejvyšší prioritou naší společnosti i nadále zůstává bezpečnost. I přesto, že v první 
polovině roku 2010 bohužel došlo v našich provozech ke dvěma úmrtím, celková 
úroveň bezpečnosti se nadále zlepšuje. Koeficient úrazovosti ve společnosti OKD se 
v první polovině roku 2010 snížil o  24 % a v OKK poklesl dokonce o 73 %. 

Zvýšená výkonnost v první polovině roku, pevná finanční pozice a důvěra v budoucí 
výkonnost oboru se odrážejí v našem rozhodnutí navrátit se v souladu s naší 
dividendovou politikou k výplatě dividendy, ve výši  0,21 EUR na akcii.“ 

Mike Salamon, předseda představenstva NWR 

 

Vedení společnosti NWR uspořádá dnes, 26. srpna, v 11.00 SELČ (10.00 britského 
letního času) prezentaci pro analytiky a investory. Prezentace se koná v zasedacím 
sálu The Forum, London Stock Exchange, 10 Paternoster Square, London EC4M 
7LS a budou během ní komentovány finanční výsledky za vykazované období. 

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

Pro přihlášení k účasti na prezentaci po telefonu volejte: 

Nizozemsko    +31 (0) 20 707 5512 
Česká republika (bezplatná linka) 800 142925 
Polsko (bezplatná linka)  00 800 111 4857 
Velká Británie a zbytek Evropy +44 (0) 20 7806 1951 
USA     +1 212 444 0412 

 
Pro české novináře bude finanční ředitel Společnosti Marek Jelínek pořádat 
telefonickou konferenci v českém jazyce, a to dnes, 26. srpna, v 9.30 SELČ. Pro 
přihlášení k telekonferenci volejte + 420 531 012 808. Po vytočení čísla zadejte PIN 
kód 2608 . 
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Vybrané finan ční a provozní údaje 
 
(v tisících EUR, pokud 
není uvedeno jinak) 

1pol.
2010

1.pol.
2009

% 
rozdíl 2Q 2010 1Q 2010

% 
rozdíl

Výnosy (1) 
716 005 484 371 48 % 387 442 328 563 18 %

Provozní zisk (1) 
89 858 359 ns 71 951 17 907 302 %

Zisk před zdaněním (1) 
107 313 (37 384) - 120 835 (13 522) -

Zisk z pokračujících 
činností 112 656 (43 676) - 128 291 (15 635) -
Zisk za období 115 115 (41 440) - 129 600 (14 485) -
 
EBITDA z pokračujících 
činností (1) 

168 992 76 057 122 % 111 714 57 278 95 %
z toho: těžba uhlí(2) 164 697 103 912 58 % 114 507 50 190 128 %

 výroba koksu (2) 1321 (24 041) - (2438) 3759 -
 
Celková aktiva 2 124 020 2 143 589 (1 %) 2 124 020 2 216 725 (4 %)

Provozní cash flow – čistý 75 801 (26 882) - 48 872 26 929 81 %
Čistý dluh 411 072 620 647 (34 %) 411 072 526 222 (22 %)
Čistý pracovní kapitál  83 897 155 459 (46 %) 77 176 6721 Ns
Investiční výdaje 118 839 151 544 (22 %) 55 381 63 458 (13 %)

 
Přepočtený výnos na akcii 
druhu A(3) (v EUR) 0,41 (0,16) - - - -

  
Objem prodeje uhlí a 
koksu (4) 5508 4510 22 % 2577 2931 (12 %)
Celková produkce uhlí  (4) 5430 5514 (2 %) 2683 2747 (2 %)
Zásoby uhlí ke konci 
období  (4) 453 1126 (60 %) 453 216 110 %
Zásoby koksu ke konci 
období  (4) 69 212 (67 %) 69 175   (61 %)
Průměrný počet 
zaměstnanců  (5) 18 842 19 406 (3 %) - - -
Koeficient úrazovosti 
(LTIFR) – OKD  (6) 8,64 11,44 (24 %) - - -
Koeficient úrazovosti 
(LTIFR) – OKK  (7) 1,18 4,33   (73 %) - - -
(1) Z pokračujících činností, tj. vyjma obchodu s elektrickou energií 
(2) Obchodní činnosti Společnosti se dělí do tří segmentů; „Segment těžby uhlí“, „Segment výroby 
koksu“ a „Ostatní činnosti“. Kompletní výsledky pro všechny segmenty činnosti, včetně konsolidačních 
úprav a eliminací, jakož i podrobnosti o účetních postupech, systémech měření a zveřejňování 
uplatňovaných pro jednotlivé segmenty, jsou uvedeny v dokumentu „Operating and Financial Review for 
the six-month period ended 30 June 2010“). 
(3) Přepočtený podle stávajícího počtu akcií, viz také pasáž Výnos na akcii 
(4) V tisících tun 
(5) Včetně smluvních pracovníků 
(6) Společnost OKD, a. s. („OKD“) je dceřinou společností NWR 
(7) Společnost OKK Koksovny, a. s. („OKK“) je dceřinou společností NWR 
 
Upozornění: vybrané finanční údaje uvedené v tabulce výše nezahrnují výsledky pro 
segment obchodu s elektrickou energií, jež je nyní ve finančních výkazech 
prezentována jako ukončená činnost. (Další podrobnosti v dokumentu „Operating 
Financial Review for the six-month period ended 30 June 2010“). Podle pravidel 
IFRS nelze část činností NWR Energy a.s. („NWR Energy“) klasifikovat jako 
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ukončenou činnost a tato část představuje přibližně 10 mil. EUR v hodnotě EBITDA 
z pokračujících činností. 

Segmenty provozních činností † 

Společně s konsolidovanými výsledky poskytuje Společnost přehled svých výsledků 
v jednotlivých segmentech činnosti: „Segmentu těžby uhlí“, „Segmentu výroby koksu“ 
a „Ostatních činnostech“. Ve zbytku tohoto oznámení se výsledky za jednotlivé 
segmenty uvádějí společně s průběžnými výsledky pro celou Společnost. 

Objem výroby a prodeje  

Ukazatele výkonnosti – uhlí  
(v tisících tun)  

 1. pol. 2010  1. pol. 2009 Rozdíl
 % 

Rozdíl 
Těžba uhlí 5430 5514 (84) (2 %)
Prodej OKK (396) (417) 21 (5 %)
Externí prodeje 4896 4214 682 16 %

z toho     
Koksovatelné uhlí 2668 2097 571 27 %
Energetické uhlí 2228 2117 111 5 %

Skladové zásoby ke konci období 453 1126 (673) (60 %)
 
 
Celkový objem těžby uhlí v prvním pololetí roku 2010 poklesl o 2 % ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2009 v důsledku vysokého objemu těžby zaznamenaného 
v prvním pololetí roku 2009. Externí prodeje uhlí se zvýšily o 16 % díky zlepšení 
podmínek na trhu v průběhu prvního pololetí 2010, zejména na trhu s koksovatelným 
uhlím. 

Prodeje koksovatelného uhlí v první polovině roku 2010 tvořily přibližně ze 40 % 
prodeje tvrdého koksovatelného uhlí a z 60 % prodeje poloměkkého koksovatelného 
uhlí. 

Prodeje energetického uhlí tvořily přibližně z 84 % prodeje uhlí a z 16 % prodeje 
energetických kalů. 

Indikátory výkonnosti – koks  
(v tisících tun)   

 1. pol. 2010  1. pol. 2009 Rozdíl
 % 

Rozdíl 
Výroba koksu 494 400 94 24 %
Prodej koksu 612 295 317 107 %
Skladové zásoby ke konci období 69 212 (143) (67 %)
 
 
Produkce koksu se v první polovině roku 2010 zvýšila o 24 % v porovnání se stejným 
obdobím roku 2009 a prodej koksu se zvýšil o 107 % díky výrazně lepším 

                                                 
† Kompletní výsledky pro všechny segmenty činnosti, včetně konsolidačních úprav a eliminací, jakož i 
podrobnosti o účetních postupech, systémech měření a zveřejňování uplatňovaných pro jednotlivé 
segmenty jsou uvedeny v dokumentu „Operating and Financial Review for the six-month period ended 
30 June 2010“. 
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podmínkám na trhu s koksem. Zásoby koksu se v prvním pololetí roku 2010 snížily o 
150 tis. tun, zatímco v prvním pololetí roku 2009 vzrostly o 77 tis. tun. 

Prodeje koksu v prvním pololetí roku 2010 tvořily přibližně z 58 % prodeje 
vysokopecního koksu, z 28 % prodeje slévárenského koksu a ze 14 % 
prodeje ostatních druhů koksu. 

Ceny ‡ 

(v EUR/t)   

Cena 1. pol. 2010 1. pol. 2009 Rozdíl
 % 

Rozdíl 
Koksovatelné uhlí 124 95 29 31 %
Energetické uhlí 63 75 (12) (16 %)
Koks 222 158 64 41 %
 
 
Ceny koksovatelného uhlí a koksu se v první polovině roku zvýšily, když ceny 
sjednané pro třetí kalendářní čtvrtletí převýšily ceny pro druhé čtvrtletí roku. Toto 
zlepšení odráží lepší hospodářské podmínky v regionu působnosti NWR ve 
vykazovaném období, v porovnání s prvním pololetím roku 2009. 

Koksovatelné uhlí 

NWR sjednala ceny 80 % své produkce koksovatelného uhlí pro období japonského 
účetního roku (JFY), zbývajících 20 % produkce se oceňuje čtvrtletně. 

Cena koksovatelného uhlí zůstává pro JFY 2010 nezměněná v průměrné výši 
163 EUR za tunu. Tato cena představuje smíšený průměr, jelikož objemy dodávek 
sjednané pro JFY 2010 sestávají přibližně z 50 % z dodávek tvrdého koksovatelného 
uhlí a z 50 % z poloměkkého uhlí. 

Objem čtvrtletně oceňovaného uhlí, sjednaného k dodání ve třetím kalendářním 
čtvrtletí roku 2010, představuje přibližně 300 tisíc tun a skládá se převážně 
z poloměkkého koksovatelného uhlí. Průměrná cena sjednaná na tyto dodávky pro 
třetí čtvrtletí roku 2010 je 158 EUR za tunu. 

Energetické uhlí 

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

Koks 

Ceny veškerého prodeje koksu společnosti NWR se sjednávají čtvrtletně. 

Průměrná cena sjednaná pro dodávky koksu během třetího kalendářního čtvrtletí 
roku 2010 činí 362 EUR za tunu. Očekávaný objem prodeje v tomto období je 
přibližně 250 tis. tun. 

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

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

 

 1. pol. 2010  1. pol. 2009 Rozdíl  % rozdíl
Výnosy 716 005 484 371 231 634 48%

Segment těžby uhlí (1) 600 036 455 151 144 885 32%
Segment výroby koksu 156 390 56 513 99 877 177%

(1) Včetně interních prodejů 
 
Výnosy Společnosti vzrostly v prvním pololetí roku 2010 o 48 % ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2009, především v důsledku zvýšeného objemu prodeje a 
vyšších cen koksovatelného uhlí i koksu. 

Změna stavu zásob 

V souladu se svou účetní politikou účtuje NWR o změně stavu zásob ve výrobních 
cenách. 

Objem zásob výrazně vzrostl v průběhu první poloviny roku 2009 v době, kdy byla 
poptávka negativně ovlivněna širší hospodářskou krizí. Výsledný nárůst objemu 
zásob ve výši přibližně 59 mil. EUR vyrovnal vzniklý pokles prodeje třetím stranám. 
Naproti tomu v průběhu prvního pololetí 2010 NWR v důsledku zlepšení dodávky 
svůj objem zásob koksu snížila a došlo jen k mírnému zvýšení objemu zásob uhlí, 
což vedlo k negativní změně zásob přibližně 17 mil. EUR. 

NWR očekává další mírný pokles objemu zásob uhlí a stabilizaci objemu zásob 
koksu po zbytek letošního roku. Z provozního hlediska je optimálním objemem zásob 
uhlí přibližně 500 tisíc tun. 

Provozní náklady § 

Hlavní provozní náklady (zahrnující spotřebu materiálu a energie, služby a osobní 
náklady) pokračujících činností se ve sledovaném období zvýšily o 18 % ve srovnání 
s prvním pololetím roku 2009. Tento nárůst byl způsoben především vyšší spotřebou 
materiálu a energie a vyššími výdaji za služby, v kombinaci s dopady posilování 
koruny vůči euru. Po vyloučení vlivu posilování české koruny se hlavní provozní 
náklady zvýšily o 13 %. 

Konsolidované náklady 
(v tisících EUR) 1. pol. 2010 1. pol. 2009 Rozdíl

 % 
rozdíl

 % rozdíl 
Ex-FX

Spotřeba materiálu a 
energie 180 781 145 100 35 681 25 % 20 %
Služby 158 332 128 588 29 744 23 % 19 %
Osobní náklady (1) 193 379 178 633 14 746 8 % 4 %
Náklady celkem 532 492 452 321 80 171 18 % 13 %
(1) Kromě zaměstnaneckých výhod 
Poznámka: Pouze z pokračujících činností. Segment obchodu s elektřinou je klasifikován a prezentován jako 
ukončená činnost (viz Ukončené činnosti v poznámkách dokumentu „Operating and Financial Review for the six-
month period ended 30 June 2010“). 

                                                 
§ Obchodní činnosti Společnosti se dělí do tří segmentů; „Segment těžby uhlí“, „Segment výroby koksu“ 
a „Ostatní činnosti“. Kompletní výsledky pro všechny segmenty činnosti, včetně konsolidačních úprav a 
eliminací, jakož i podrobnosti o účetních postupech, systémech měření a zveřejňování uplatňovaných 
pro jednotlivé segmenty, jsou uvedeny v dokumentu „Operating and Financial Review for the six-month 
period ended 30 June 2010“). 
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Výdaje v segmentu t ěžby uhlí 
(v tisících EUR) 
 

1. pol. 2010 1. pol. 2009 Rozdíl
 % 

rozdíl
 % rozdíl 

Ex-FX
Spotřeba materiálu a 
energie 140 813 128 313 12 500 10 % 5 %
Služby 133 753 107 440 26 313 24 % 20 %

Doprava 47 600 38 975 8 625 22 % 20 %
Osobní náklady 164 712 153 495 11 217 7 % 2 %
Náklady celkem 439 278 389 248 50 030 13 % 8 %
 

 
Hlavní provozní náklady v segmentu těžby uhlí se zvýšily o 13 %, resp. o 8 % 
po vyloučení vlivu zhodnocení měny. Zvýšení spotřeby materiálu a energie bylo 
způsobeno především intenzivnější rozvojovou činností v důlních provozech. Růst 
nákladů byl částečně kompenzován 16% poklesem (vyčísleno v EUR) cen elektrické 
energie v České republice. Se zintenzivněním důlních činností, ve snaze dosáhnout 
stanovených cílů produkce, se bude zvyšovat poptávka po materiálu a náhradních 
dílech, což v kombinaci s vyššími cenami oceli podle očekávání povede ve druhém 
pololetí roku 2010 ke zvýšení nákladů na materiál ve srovnání s první polovinou roku. 

Výdaje za služby, včetně nákladů na přepravu, se v segmentu těžby uhlí zvýšily o 
26 %, především v důsledku zvýšení nákladů na smluvní pracovníky, způsobené 
zvýšením počtu směn a zvýšením nákladů na údržbu. Náklady na přepravu, které se 
zvýšily o 22 %, se přenášejí na odběratele, což odpovídajícím způsobem ovlivňuje 
výnosy a nemá tak dopad na konečný výsledek. 

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

Náklady těžby na tunu 

(v EUR) 1. pol. 
2010

 1. pol. 
2009 Rozdíl  % rozdíl

 % rozdíl 
Ex-FX

Peněžní náklady na tunu 73 66 7 11% 5%
 
 
Peněžní náklady na tunu se zvýšily o 5 % při konstantním směnném kurzu, zejména 
v důsledku dvouprocentního snížení těžby v prvním pololetí roku 2010 ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2009. Při konstantní produkci zůstaly peněžní náklady na 
tunu nezměněny. 

Peněžní náklady těžby na tunu odrážejí provozní náklady vynaložené při těžbě 
koksovatelného i energetického uhlí. Jsou tvořeny především spotřebou materiálu a 
energie, náklady na služby, osobními náklady a dalšími provozními náklady. Náklady 
na přepravu se do hodnoty tohoto ukazatele nezahrnují. 
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Výdaje v segmentu výroby 
koksu  
(v tisících EUR)  
 

1. pol. 2010 1. pol. 2009 Rozdíl
 % 

rozdíl
 % rozdíl  
Ex-FX 

Spotřeba materiálů a 
energií (1) 98 342 59 676 38 666 65 % 58 %

Nákup uhlí od třetích 
stran 27 501 6 271 21 230 339 % 337 %

Náklady na služby 21 030 13 294 7736 58 % 53 %
Doprava 11 340 4072 7268 178 % 173 %

Osobní náklady 10 638 18 050 (7412) (41 %) (44 %)
Náklady celkem 130 010 91 020 38 990 43 % 37 %
(1) Údaj zahrnuje náklady na interní i externí nákupy uhlí 
 
Hlavní náklady se v segmentu výroby koksu zvýšily o 43 %, resp. o 37 % po 
vyloučení vlivu zhodnocení měny. Zvýšená spotřeba materiálu a energie byla 
výsledkem vyšších nákupů koksovatelného uhlí od třetích stran v souvislosti se 
zvýšenou produkcí koksu vyvolanou zvýšenou poptávkou. S očekávaným nárůstem 
cen uhlí dodávaného třetími stranami po zbytek roku 2010 Společnost očekává 
ve druhém pololetí roku 2010 další nárůst této položky. Náklady na spotřebu energie 
při výrobě koksu zůstaly stabilní s tím, jak pokles cen elektrické energie kompenzoval 
zvýšení ve spotřebě tepla, způsobené chladným zimním počasím. Náklady na teplo 
představovaly v prvním pololetí roku 2010 47 % nákladů na výrobu koksu. 

Po vyloučení dopadu nákladů na dopravu, které představují náklad přenášený na 
odběratele, se náklady na služby zvýšily o 5 %, především v důsledku zvýšené 
úrovně údržbových prací.  

Osobní náklady se v segmentu výroby koksu na konstantní měnové bázi snížily o 
44 % v důsledku poklesu počtu zaměstnanců v souvislosti s uzavřením jedné 
koksárenské baterie v roce 2009. 

Náklady na zpracování tuny koksu 

(v EUR) 1. pol. 
2010

1. pol. 
2009 Rozdíl % rozdíl

% rozdíl 
Ex-FX

Peněžní náklady na tunu 
koksu 67 95 (28) (29 %) (33 %)
 
 
Pokles peněžních nákladů na jednotku zpracovaného koksu byl především 
výsledkem nárůstu objemu výroby koksu o 24 % v první polovině roku 2009. 

Peněžní náklady na zpracování tuny koksu odrážejí provozní náklady spojené se 
zpracováním koksovatelného uhlí na koks. Nezahrnují náklady na interní dodávky ani 
na externí nákupy uhlí. Náklady na přepravu se do hodnoty tohoto ukazatele 
nezahrnují. 
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EBITDA z pokra čujících činností ** 
(v tisících EUR)  
 1. pol. 2010 1. pol. 2009 Rozdíl % Rozdíl
EBITDA 168 992 76 057 92 935 122 %

Segment těžby uhlí 164 697 103 912 60 785 58 %
Segment výroby koksu 1321 (24 041) 25 362

 
 
Hodnota EBITDA z pokračujících činností ve výši 169 milionů EUR za první pololetí 
roku 2010 byla o 122 % vyšší ve srovnání s prvním pololetím roku 2009 v důsledku 
nárůstu výnosů, především díky vyšším objemům prodejů a vyšším realizovaným 
cenám koksovatelného uhlí a koksu v daném období. 

Provozní p říjmy z pokra čujících činností ** 

(v tisících EUR) 
 1. pol. 2010 1. pol. 2009 Rozdíl % rozdíl
Provozní příjmy  89 858 359 89 499

Segment těžby uhlí 88 124 34 518 53 606 155 %
Segment výroby koksu (1887) (27 864) 25 977 93 %

 
 
Provozní příjmy z pokračujících činností dosáhly ve vykazovaném období výše 90 
mil. EUR. 

Zisk z pokračujících činností před zdaněním dosáhl 107 mil. EUR, včetně zisku 
z prodeje NWR Energy ve výši 82 mil. EUR. Čistý dopad výdajů finančních operací 
se zvýšil o 71 %, mimo jiné v důsledku měnových vlivů. Nárůst výdajů finančních 
operací zahrnuje i jednorázovou amortizaci výdajů souvisejících se seniorními 
zajištěnými dluhovými nástroji i ztrátu z úhrady úrokových derivátů, které společně 
dosáhly přibližné výše 20 mil. EUR. 

NWR zaznamenala za první pololetí roku 2010 čistý daňový příjem ve výši 5 mil. 
EUR proti daňovému výdaji ve výši 6 mil. EUR ve stejném období roku 2009. Čistý 
daňový příjem v aktuálním období se skládá z 14 mil. EUR daňových výdajů 
kompenzovaných jednorázovou daňovou vratkou ve výši 20 mil. EUR vzniklou 
změnou postoje české daňové správy k některým úrokovým výdajům, které se dříve 
nepovažovaly za daňově odečitatelné. Zisk z prodeje podílů v dceřiných 
společnostech držených Společností dani nepodléhá. 

Přepočtený zisk na akcii druhu A za první pololetí roku 2010 je 0,41 EUR. 

Nárůst výkonnosti a rozvojové projekty 

Investiční projekt POP 2010 byl úspěšně dokončen před koncem roku 2009 a nová 
zařízení nadále vykazují narůstající výkonnost oproti původním zařízením. 
V důsledku se celková produkce v porubech OKD v první polovině roku 2010 zvýšila 
přibližně o 13 % (1700 tun na porub a den) ve srovnání s průměrnou výkonností ve 
stejném období roku 2009 (1500 tun na porub a den). 

                                                 
** Obchodní činnosti Společnosti se dělí do tří segmentů; „Segment těžby uhlí“, „Segment výroby koksu“ 
a „Ostatní činnosti“. Kompletní výsledky pro všechny segmenty činnosti, včetně konsolidačních úprav a 
výluk, jakož i podrobnosti o účetních postupech, systémech měření a zveřejňování uplatňovaných pro 
jednotlivé segmenty, jsou uvedeny v dokumentu „Operating and Financial Review for the six-month 
period ended 30 June 2010“). 
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V souladu s naším očekáváním jsme díky programu POP 2010 dokázali snížit počet 
provozovaných stěnovacích zařízení o tři. V první polovině roku 2010 jsme měli 
v provozu 17 stěnovacích zařízení oproti 20 ve stejném období roku 2009 při stejné 
úrovni produkce. 

Již dříve během roku oznámila OKD program Perspektiva 2015, určený k tomu, aby 
dále prohluboval přínosy dosažené investičním programem POP 2010 v předchozích 
několika letech. Tento nový program dále zlepšuje péči o zaměstnance, produktivitu 
práce, důsledné využívání zásob uhlí, bezpečnost práce i vztahy s odběrateli. 

Dne 1. června 2010 Společnost oznámila dokončení nové koksárenské baterie ve 
své české dceřiné společnosti OKK. Jednalo se o poslední fázi Programu 
optimalizace koksoven COP 2010, programu kapitálových investic v hodnotě 63 mil. 
EUR, určeného ke zlepšení účinnosti a produktivity koksárenských činností 
Společnosti. 

Součástí tohoto programu je konsolidace veškeré koksárenské produkce 
do koksovny Svoboda a uzavření koksovny Jan Šverma ke konci roku 2010. 

Nově vybudovaná koksárenská baterie č. 10 v koksovně OKK Svoboda zahrnuje 
nové technologie, které splňují nejpřísnější kritéria ochrany životního prostředí. Tato 
baterie se nyní připravuje do zkušebního provozu, jehož začátek se plánuje na konec 
října tohoto roku a spuštění plného provozu na začátek roku 2011. 

Po dokončení programu COP 2010, které se očekává do konce letošního roku, bude 
kapacita výroby koksu 850 tisíc tun koksu ročně. Kromě toho se v souvislosti se 
soustředěním veškeré výroby koksu do jedné koksovny očekává v roce 2011 pokles 
peněžních nákladů na zpracování koksu oproti současným nákladům. 

Debiensko 

Práce na projektu Debiensko v Polsku nadále pokračují. V příštích 12 měsících 
budeme investovat přibližně 25 mil. EUR do vypracovaní podrobného prováděcího 
plánu, jenž bude podložen mimořádně detailními technickými propočty. Tato práce 
navíc nám poskytne pevnější kapitálové odhady a zajistí, že projekt přinese našim 
akcionářům nejvyšší možnou hodnotu tím, že odstraní značnou část nejistoty a 
realizačního rizika, které jsou obvykle s projekty takovéhoto rozsahu spojeny. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

NWR zavedla přísné a propracované bezpečnostní postupy, monitorovací systémy a 
postupy ve všech svých dolech a koksovnách. Tyto postupy se pečlivě a důsledně 
uplatňují za všech okolností a zajišťují nejbezpečnější možné činnosti v hlubinné 
těžbě černého uhlí. Tímto způsobem NWR usiluje o co nejlepší kontrolu možných 
geologických rizik, která především zahrnuje tlaky v horninách a metan. 
 
Bohužel, i přes celkové zlepšení trendu bezpečnosti zemřeli při nehodách během 
prvního pololetí roku 2010 dva z našich lidí. 

Koeficient úrazovosti je mezinárodně uznávanou veličinou, používanou k posouzení 
účinnosti uplatňovaných všeobecných bezpečnostních postupů, a v tomto ohledu 
jsou výsledky NWR srovnatelné se standardy v oboru. Koeficient úrazovosti se 
v OKD v prvním pololetí roku 2010 snížil o 24 % na 8,64, ve srovnání s hodnotou 
11,44 za první pololetí roku 2009. 
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V OKK se koeficient úrazovosti v prvním pololetí 2010 snížil o 73 % na 1,18, oproti 
hodnotě 4,30 za stejné období roku 2009. 

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

Směnné kurzy 

V období mezi prvním pololetím roku 2009 a prvním pololetím roku 2010 posílila 
česká koruna proti euru přibližně o 5 %. Průměrný směnný kurz CZK/EUR v prvním 
pololetí roku 2010 byl 25,73. 

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

Současnou strategií Společnosti je zajišťovat hedgingem přibližně 70 % volné 
hotovosti Společnosti vůči kolísání směnných kurzů. Přibližně 80 % expozice 
předpokládané pro účetní rok 2010 je nyní zajištěno forwardovými pozicemi společně 
s výnosem z prodeje NWR Energy. 

Provozní cash flow 

Hodnota čistého provozního cash flow dosáhla v prvním pololetí roku 2010 výše 76 
mil. EUR, což je o 103 mil. EUR více než ve stejném období roku 2009. Za tímto 
nárůstem stála především vyšší hodnota EBITDA, dosažená díky vyššímu objemu 
prodeje, i vratka daně z příjmu ve výši 19 mil. EUR., obdržená v hotovosti ve druhém 
čtvrtletí 2010. 

Dividenda 

Dividendovou politikou NWR je snaha rozdělovat přibližně 50 % konsolidovaných 
čistých ročních příjmů těžební divize v průběhu obchodního cyklu. V souladu s touto 
zásadou a snahou dosáhnout vhodné rovnováhy mezi mezitimní a případnou 
konečnou výplatou dividendy navrhuje představenstvo Společnosti mezitimní 
dividendu za první pololetí roku 2010  ve výši 0,21 EUR, která bude majitelům akcií 
druhu A vyplacena 22. října 2010. 

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 jejich konkrétních případných 
daňových dopadů výplaty dividendy od společnosti NWR. 

NWR oznamuje dividendu v eurech. Akcionáři si mohou zvolit, zda si přejí dividendu 
obdržet v librách šterlinků, eurech, českých korunách nebo polských zlotých. Pokud 
akcionář nevyjádří konkrétní volbu, bude se dividenda vyplácet v librách šterlinků. 
Výše dividendy k výplatě v librách šterlinků, českých korunách a polských zlotých 
bude určena podle směnného kurzu k euru platného k 8. říjnu 2010. 
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Časový rozpis pro mezitimní dividendu: 

Ex-dividend den pro Londýnskou burzu (LSE) 15. září 2010 
Ex-dividend den pro Pražskou burzu (BCPP) 15. září 2010 
Ex-dividend den pro Varšavskou burzu (WSE) 15. září 2010 
Rozhodný den 17. září 2010 
Konec lhůty pro volbu měny 1. října 2010 
Fixace kurzu k euru a jeho vyhlášení 8. října 2010 
Datum výplaty 22. října 2010 
 
Rozhodným časem je ukončení obchodování na příslušné burze cenných papírů 
v rozhodný den stanovený výše. 

Další podrobnosti ohledně výplaty dividendy, možnosti volby měny a mandátní 
formuláře jsou k dispozici na stránkách společnosti NWR 
(www.newworldresources.eu) nebo v sídle Společnosti. 

Likvidita a kapitálové zdroje 

K 30. červnu 2010 dosahovala hodnota čistého dluhu Společnosti výše 411 mil. 
EUR, což je pokles o 15 % oproti stavu k 31. prosinci 2009, bez nutnosti podstatného 
refinancování před rokem 2015. 

Dne 27. dubna 2010 NWR vydala a prodala seniorní zajištěné dluhopisy v hodnotě 
475 mil. EUR, splatné v roce 2018, s kuponem ve výši 7,875 %. Čistý výnos z úpisu, 
společně s hotovostí ve výši přibližně 186 mil. EUR, byl využit k úhradě splatných 
seniorních zajištěných dluhových nástrojů, včetně úroků a poplatků, v plné výši. Dne 
18. května 2010 NWR vydala další seniorní zajištěné dluhopisy v hodnotě 25 mil. 
EUR, splatné v roce 2018, a upsala je prostřednictvím neveřejné nabídky. Dodatečné 
dluhopisy nesou stejná práva a nároky jako seniorní zajištěné dluhopisy v hodnotě 
475 mil. EUR splatné v roce 2018, včetně kuponu 7,875 %. 

Volná hotovost dosahovala k 30. červnu 2010 výše 433 mil. EUR, což znamená 
pokles z hodnoty 548 mil. EUR platné k 31. prosinci 2009, jelikož přibližně 168 mil. 
EUR v hotovosti, společně s čistým výnosem z úpisu seniorních zajištěných 
dluhopisů s kuponem 7,875 %, bylo použito k úhradě splatných seniorních 
zajištěných dluhových nástrojů NWR, včetně úroků a poplatků. 

Koš pro omezené platby, určený podmínkami dluhopisu 7,375 % a dluhopisu 
7,875 % v současnosti dosahuje výše přibližně 213 mil. EUR. 

Další údaje jsou uvedeny v části Likvidita a kapitálové zdroje v poznámkách 
k dokumentu „Operating and Financial Review for the six-month period ended 30 
June 2010“. 

Investi ční výdaje – CAPEX 

Celkové investiční výdaje vynaložené v prvním pololetí roku 2010 byly o 22 % nižší 
než v prvním pololetí 2009, především v důsledku dokončení investičního programu 
POP 2010. Investiční výdaje v rámci programu POP 2010 vynaložené v prvním 
pololetí roku jsou odložené platby z předcházejícího roku. 

NWR očekává investiční výdaje v účetním roce 2010 ve výši 200 mil. EUR, které 
budou zahrnovat především odložené platby k programům POP 2010, COP 2010 a 
udržovací investiční výdaje. 
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CAPEX (v milionech EUR) 
1. pol. 2010 1. pol. 2009 

POP 2010 41(1) 74 
OKD 36 59 
OKK 38 15 
Projekty v Polsku 0,3 0,5 
Jiné 4 4 
CELKEM 119 152 
(1) Nevztahuje se na vlastní pořizování aktiv, ale jedná se o odložené platby za aktiva v rámci programu 
POP 2010 pořízená v roce 2009. 
 

Prodej spole čnosti NWR Energy 

NWR uzavřela 8. ledna 2010 smlouvu o prodeji akcií se společností Dalkia Česká 
republika, a. s. (Dalkia Ceska). Prodej byl uzavřen 21. června 2010. Společnost 
získala za akcie NWR Energy 3.370 mil. Kč (131 mil. EUR). Prodejní cena zůstává 
předmětem úprav podle výše čistého dluhu v okamžiku uzavření obchodu a výsledků 
portfolia obchodování s elektřinou společnosti Czech Karbon, které může vést 
k poklesu prodejní ceny nejvýše o přibližně 2 mil. EUR. Prodejní cena je dále 
předmětem standardních závazků a záruk plynoucích z kupní smlouvy. 

V souvislosti s prodejem společnosti NWR Energy bude NWR dál odebírat dodávky 
od firem NWR Energy a Czech Karbon v souladu s dlouhodobou smlouvou, platnou 
do roku 2029. 

Corporate Governance 

Dne 21. května 2010 NWR poskytla celkem 103 465 akcií druhu A pěti nezávislým 
nevýkonným členům představenstva společnosti, na základě souhlasu výroční valné 
hromady akcionářů pořádané 27. dubna 2010. Společnost požádala o zapsání u UK 
Listing Authority a jejich přijetí k obchodování na burzách cenných papírů v Londýně, 
Praze a Varšavě. 

Výhled 

Poptávka po produktech NWR zůstává nadále silná, zejména poptávka po 
koksovatelném uhlí a koksu, jak dokládají výrazně lepší ceny dojednané pro třetí 
čtvrtletí 2010. Zachováváme si tak pozitivní dlouhodobý výhled pro oba tyto trhy. 

Bez ohledu na zlepšování situace v okolních ekonomikách, jako je například 
německá, zůstává krátkodobý výhled v oboru výroby materiálů z oceli v regionu stále 
ještě spíše omezený. Pokračující nejistota ohledně hospodářské situace v eurozóně 
znamená, že pozornost věnovaná produktivitě a nákladům bude mít i nadále kritický 
význam, stejně jako velmi opatrný přístup ke kapitálovým výdajům. 

Naše strategie sjednávání cen 80 % koksovatelného uhlí na období japonského 
účetního 2010 (JFY 2010) znamená, že jsme z velké míry chráněni před případnými 
úpravami cen v důsledku krátkodobé volatility. Potvrzujeme náš produkční cíl pro 
kalendářní rok 2010 ve výši 11,5 mil. tun uhlí a 1,0 mil. tun koksu, stejně jako na 
prodejním cíli pro kalendářní rok 2010 ve výši 10,5 mil. tun uhlí a 1,1 mil. tun koksu. 

NWR se bude dál zaměřovat na kontrolu jednotkových provozních nákladů, které 
v první polovině roku 2010 zůstaly poměrně stabilní ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2009. Společnost nicméně očekává dopad zvýšených vstupních nákladů výroby 



15 

koksu i dalšího zintenzivnění rozvoje činností v důlních provozech na provozní 
náklady ve druhé polovině roku. 

Realizace programu COP 2010 pokračuje v souladu s rozpočtem a bude dokončena 
před koncem tohoto roku. 

 
 
Omezení zodpov ědnosti a upozorn ění ohledn ě sdělení týkajících se budoucnosti a 
některých dalších oblastí 
 
Některá sdělení v tomto dokumentu nejsou historická fakta, a je třeba k nim přistupovat jako 
ke „sdělením týkajícím se budoucnosti“. Očekávání společnosti, její plány, finanční situace a 
obchodní strategie, sdělení týkající se kapitálových zdrojů, budoucích investic do rozvoje 
projektů a provozních výsledků mohou být sděleními, která se týkají budoucnosti. Sdělení 
týkající se budoucnosti je mimoto většinou možno identifikovat podle přítomnosti výrazů 
zaměřených do budoucnosti, mezi něž mimo jiné patří „moci“, „očekávat“, „zamýšlet“, 
„odhadovat“, „předpokládat“, „plánovat“, „předvídat“, „bude“, „mohl by“, „možná“ „nebo“ 
„pokračovat“ nebo záporných tvarů těchto termínů, jejich obdob či jiných podobných slov. 
Jakkoli společnost věří, že očekávání, jež tato sdělení týkající se budoucnosti odrážejí, jsou 
rozumná, nemůže zaručit, že se tato očekávání ukážou jako správná. Tato sdělení týkající se 
budoucnosti obsahují řadu rizik, nejistot a dalších faktorů, které mohou mít za následek, že 
výsledky budou ve skutečnosti jiné, než jaké byly v těchto sděleních implicitně nebo explicitně 
zmíněny, neboť se vztahují k událostem a závisejí na okolnostech, které v budoucnosti 
mohou, ale nemusejí nastat a mohou stát mimo možnosti společnosti NWR je kontrolovat 
nebo předvídat. Sdělení týkající se budoucnosti nejsou zárukou budoucích výsledků. 
 
Mezi faktory, rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výstupy a výsledky budou 
ve skutečnosti jiné, než se předpokládalo, patří především následující: rizika vyplývající z 
politických, ekonomických a společenských podmínek v České republice, Polsku a střední a 
východní Evropě; budoucí ceny a poptávka po produktech společnosti a po produktech jejích 
zákazníků; zásoby uhlí v dolech; životnost dolů společnosti; produkce uhlí; trendy v uhelném 
průmyslu a podmínky na tuzemském i mezinárodním trhu uhlí; rizika vyplývající z důlních 
provozů; budoucí rozvojové plány a kapitálové náklady; vztahy společnosti s jejími zákazníky 
a podmínky mající vliv na její zákazníky; konkurence; výkonnost a náklady železniční či jiné 
dopravy; dostupnost odborníků a kvalifikovaných pracovníků, klimatické podmínky nebo 
škody způsobené katastrofami; rizika vyplývající z českých a polských zákonů, regulací a 
zdanění včetně zákonů, regulací, dekretů a rozhodnutí vztahujících se k uhelnému průmyslu; 
prostředí, měnové směnné nástroje týkající se českých a polských subjektů a jejich oficiální 
výklad realizovaný vládními či regulačními orgány a soudy; a rizika související s globálními 
ekonomickými podmínkami a globálním ekonomickým prostředím. Další rizikové faktory jsou 
popsány ve výroční zprávě společnosti. 
 
Sdělení týkající se budoucnosti vyjadřují pouze stav platný k datu vzniku tohoto dokumentu. 
Společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti nebo závazku ke zveřejňování jakýchkoli 
aktualizací nebo oprav jakýchkoli sdělení týkajících se budoucnosti obsažených v tomto 
dokumentu, které by měly mít za cíl vyjádření změn v našich očekáváních nebo změny v 
událostech, podmínkách, předpokladech nebo okolnostech, na nichž je příslušné tvrzení 
založeno, pokud by to nevyžadoval platný zákon. 
 
 



16 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
 
Oddělení vztah ů 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 
 
 
Firemní komunikace 
Petra Mašínová 
Tel:  +31 65 476 4119 
Email: pmasinova@nwrgroup.eu 
 
Webové stránky: www.newworldresources.eu 
 
 
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 co do výnosů a objemu. Společnost obsluhovala v roce 2009 
zákazníky v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Maďarsku a 
Německu. Společnost vyprodukovala 11 mil. tun uhlí a 843 tisíc tun koksu. 


