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NISSAN 2011. FINANŠU GADA PEĻŅA NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 

SASNIEDZ 5,01 MILJARDUS EIRO. 

 

Jauni pārdošanas rekordi visā pasaulē; uzsākts jauns vidēja termiņa izaugsmes 
plāns; Nissan LEAF kļūst par pasaulē visvairāk pārdoto elektroautomobili. 

Nissan Motor Co., Ltd. ir paziņojis 12 mēnešu finanšu rezultātus uz 2012. gada 31. martu un 
iesniedzis Tokijas Fondu biržā šādus rādītājus: 

 86,32 miljardu eiro neto ieņēmumi; 

 5,01 miljardu eiro peļņa no saimnieciskās darbības; 

 4,91 miljardu eiro peļņa no pamatdarbības; 

 3,13 miljardu eiro neto peļņa*. 

2011. finanšu gadā Nissan visā pasaulē pārdeva 4,845 miljonus automobiļu, kas ir jauns 
rekords, un pieprasījums pēc tiem bija lielāks nekā nozarē kopumā. Pārdoto Nissan 
automobiļu skaits pieauga par 15,8% salīdzinājumā ar pagājušā gada 4,185 miljoniem, 
kamēr kopējais pieaugums nozarē bija 4,2% no 72,6 miljoniem 2010.gadā līdz 75,7 
miljoniem. Nissan globālā tirgus daļa pieauga par 0,6 procentiem, sasniedzot 6,4%. 

Karloss Gosns (Carlos Ghosn), Nissan prezidents un galvenais izpilddirektors: “Nissan ir 
darbojies ar stabilu peļņu no saimnieciskās darbības un rekordaugstu pārdošanas apjomu, 
pateicoties augošam pieprasījumam pēc mūsu automobiļu modeļiem, zīmoliem un 
tehnoloģijām visā pasaulē. Šie rādītāji ir vēl iespaidīgāki, ja ņemam vērā dabas katastrofas, 
spēcīgā jenas kursa un pasaules ekonomiskās situācijas nenoteiktības radītās nevēlamās 
sekas.” 

Nissan ātri rada izeju no dažādām grūtībām, ieskaitot 2011. gada marta Japānas zemestrīci, 
ievērojot produktu prezentācijas grafiku un tirgus paplašināšanas stratēģiju. 2011. finanšu 
gadā uzņēmums pasaulē laida klajā piecus jaunus modeļus: Nissan Tiida - Ķīnā, Lafesta 
Highway Star – Japānā, jaunā NV400 mikroautobusa priekšpiedziņas un aizmugures 
piedziņas versijas - Eiropā un Infiniti JX - Amerikas Savienotajās Valstīs. 

Šajā laika posmā tika gūti nozīmīgi sasniegumi, piemēram, Nissan LEAF kļuva par pasaulē 
populārāko elektroautomobili un tika paplašināta sadarbība ar citiem automobiļu ražotājiem, 
ieskaitot Daimler un Mitsubishi. 

Izaugsme bija ievērojama dažādos pasaules reģionos. Ķīnā, kas ir vislielākais Nissan noieta 
tirgus visā pasaulē, pārdošanas apjoms pieauga par 21,9% līdz 1 247 000 pārdotu 
automobiļu. Amerikas Savienotajās Valstīs pārdošanas apjoms palielinājās par 11,8% un 
sasniedza 1 080 000 pārdotu automobiļu. Eiropā, ieskaitot Krieviju, tika pārdoti 713 000 
automobiļu, kas ir par 17,5% vairāk nekā iepriekšējā periodā. Japānā pārdošanas apjoms 
pieauga par 9,2%, sasniedzot 655 000 pārdotu automobiļu. Pārējos reģionos tika pārdoti 
826 000 automobiļu jeb par 16,4% vairāk nekā iepriekšējā periodā.  

“Mēs esam sākuši pildīt pagājušajā gadā prezentēto Nissan Power 88 plānu,” saka Karloss 
Gosns. “Mūsu finanšu rezultāti, produktu prezentācijas un tirgus apguve pēdējo 12 mēnešu 
laikā demonstrē mūsu virzību uz ilgtspējīgu 8% peļņas un 8% pasaules tirgus daļas 
nodrošināšanu.” 



 

2012. finanšu gada prognozes. 
 
Globālais prognozētais pārdošanas apjoms 2012. finanšu gadam ir 5,35 miljoni automobiļu 
jeb par 10,4% vairāk nekā iepriekšējā periodā. Nissan prezentēs 10 pilnīgi jaunus produktus, 
ieskaitot Altima, Pathfinder, Sylphy/Sentra, NV350 Caravan un pagarinātu Infiniti M hibrīda 
sedana versiju.  

2012. gada 11. maijā Nissan Tokijas Fondu biržā iesniedza šādas prognozes*: 

 98,10 miljardu eiro neto ieņēmumi; 

 6,67 miljardu eiro peļņa no saimnieciskās darbības; 

 6,48 miljardu eiro peļņa no pamatdarbības un 

 3,81 miljardu eiro neto peļņa. 

 
Piezīme Nr. 1: 2011. gada 2. novembrī Nissan Tokijas Fondu biržā iesniedza šādas prognozes finanšu gadam, kas 
beidzas 2012. gada 31. martā, ņemot vērā valūtu maiņas kursu 79,9 jenas pret dolāru un 119,9 jenas pret eiro: 
 9,45 triljonu jenu (118,27 miljardu USD, 84,45 miljardu eiro) neto ieņēmumi; 

 510 miljardu jenu (6,38 miljardu USD, 4,56 miljardu eiro) peļņa no saimnieciskās darbības; 

 480 miljardu jenu (6,01 miljardu USD, 4,29 miljardu eiro) peļņa no pamatdarbības; 

 290 miljardu jenu (3,63 miljardu USD, 2,59 miljardu eiro) neto peļņa; 
 
Piezīme Nr. 2: Summas ir pārvērstas dolāros un eiro ērtības nolūkā, ņemot vērā finanšu gada, kas beidzās 2012. 
gada 31. martā, vidējo maiņas kursu 79,1 jenas pret dolāru un 109,0 jenas pret eiro. 
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Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar:  
 
Taina Erkkilä 

Communications Director, Nissan Nordic Europe Ltd. 

+358 (0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com 

Par Nissan. 
 
Nissan Motor Co., Ltd. ir pēc apjoma otrs lielākais Japānas automobiļu ražotājs, kura galvenā mītne atrodas 
Jokohamā, Japānā, un viens no Renault-Nissan Alliance partneriem. Vairāk nekā 248 000 darbinieku visā pasaulē 
2011. gadā palīdzēja Nissan saražot vairāk nekā 4,8 miljonus automobiļu un panākt 9,4 triljonu jenu (118,95 USD) 
apgrozījumu. Ar savu stingro apņemšanos izstrādāt aizraujošus un novatoriskus produktus visiem potenciālajiem 
klientiem Nissan piedāvā 64 dažādus modeļus ar Nissan un Infiniti zīmolu. Nissan ir bezizmešu automobiļu pionieris: 
Nissan LEAF ir pirmais pieejamais, sērijveidā ražotais, pilnībā elektriskais automobilis, kas ieguvis vairākus 
starptautiskus apbalvojumus, ieskaitot prestižo Japānas 2011. - 2012. gada automobiļa un 2011. gada Pasaules 
automobiļa titulu. 
 
Lai iegūtu papildus informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem un ilgtspējīgas mobilitātes apņemšanos, 
apmeklējiet mūsu mājas lapu: http://www.nissan-global.com/EN/. 
 
 
Nissan Eiropā 

Japāņu automobiļu zīmolam – Nissan ir viens no visplašāk pārstāvētajiem tīkliem Eiropā, nodarbinot vairāk nekā 12 
500 darbinieku, kas nodrošina vietējā dizaina, pētniecības un attīstības, ražošanas, loģistikas, pārdošanas un 
mārketinga darbību. Iepriekšējā gadā Nissan rūpnīcās Apvienotajā Karalistē, Spānijā un Krievijā tika saražots vairāk 
kā 528 000 automobiļu, ieskaitot minivenus, daudzus apbalvojumus ieguvušos krossoverus, SUV klases automobiļus 
un komerctransportlīdzekļus. Šobrīd tirdzniecībai Eiropā Nissan piedāvā 24 daudzveidīgus un novatoriskus 
produktus, un tā mērķis ir kļūt par līderi japāņu automobiļu zīmolu vidū Eiropā.  

Par Nissan Nordic Europe  
Nissan Nordic Europe, Ltd. ir uzņēmums, kas atbild par Nissan Motor Co., Ltd. automobiļu importu un mārketingu 
Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Igaunijā Latvijā un Lietuvā. Nissan Nordic Europe ir nodarbināti aptuveni 165 
savas jomas profesionāļi, un uzņēmuma centrālais birojs atrodas Espo, Somijā. www.nissan.lv 
 
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet: http://newsroom.nissan-europe.com/lv 


