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NISSAN TEATAS, ET ETTEVÕTTE ÄRIKASUM OLI 2011. 

RAHANDUSAASTAL 5,01 MILJARDIT EUROT 

 

- Üleilmse müügirekordi aasta; käivitus uus keskpikk kasvuplaan; Nissan 
LEAFist sai maailma enim müüdud elektriauto - 

Nissan Motor Co., Ltd. tegi täna teatavaks 31. märtsil 2012 lõppenud majandusaasta 
finantstulemused ning esitas Tokyo börsile järgmised andmed: 

 puhastulu 86,32 miljardit eurot; 

 ärikasum 5,01 miljardit eurot; 

 normaalkasum 4,91 miljardit eurot; 

 puhaskasum 3,13 miljardit eurot*. 

 
Nissan müüs 2011. rahandusaastal üle maailma rekordilise hulga sõidukeid – tervelt 4,845 
miljonit. Nõudlus Nissanite järele kasvas tublisti rohkem kui nõudlus sõidukite järele 
tervikuna. Võrreldes eelnenud aastaga, mil müüdi 4,185 miljonit Nissanit, kasvas ettevõtte 
läbimüük tervelt 15,8%, samal ajal kui autotööstuse müügimaht tervikuna suurenes aastaga 
4,2% – 72,6 miljonilt sõidukilt 75,7 miljoni sõidukini. Nissani globaalne turuosa kasvas 0,6 
protsendipunkti võrra 6,4%-ni. 

Nissani president ja tegevdirektor Carlos Ghosn lausus: „Nõudlus Nissani mudelite, 
kaubamärkide ja tehnoloogia järele on üle maailma kasvanud. Tänu sellele saavutas Nissan 
möödunud aastal rekordilise ärikasumi ja ülihead müüginumbrid. Looduskatastroofide, 
ülehinnatud jeeni ja ebakindla globaalse majanduskliima tekitatud vastutuult arvestades 
mõjub see saavutus veelgi innustavamalt.”  

Nissan sai raskustest, millest suurim oli 2011. aasta märtsis Jaapani idaosa tabanud suur 
maavärin, kiiresti üle, tõi uued mudelid turule plaanitud ajal ning rakendas edukat 
laienemisstrateegiat. Ettevõte tõi 2011. rahandusaastal üle maailma turule viis uut mudelit: 
Hiinas Tiida, Jaapanis Lafesta Highway Stari, Euroopas kaubiku NV400 esi- ja tagasillaveoga 
versioonid ning USAs Infiniti JXi. 

Möödunud aastasse jääb ka mitu muud olulist saavutust, nii näiteks tõusis Nissan LEAF 
maailma kõige edukamaks elektrisõidukiks ning samuti pikendas Nissan partnerlusleppeid 
teiste autotootjatega, sealhulgas Daimleri ja Mitsubishiga. 

Ettevõtte käive globaalsetel turgudel kasvas tublisti. Nissani suurimal turul Hiinas suurenes 
sõidukite läbimüük 21,9%, ulatudes 1 247 000 sõidukini. USAs müüdi 1 080 000 sõidukit, 
mida on 11,8% rohkem kui aasta varem. Euroopas, sealhulgas Venemaal, müüdi kokku 
713 000 sõidukit, mis teeb aastaseks kasvuks 17,5%. Jaapanis kasvas läbimüük 9,2%, 
tõustes 655 000 sõidukini. Teistel turgudel müüdi kokku 826 000 sõidukit ehk 16,4% 
rohkem kui möödunud aastal. 

„Oleme hakanud eelmisel aastal tutvustatud ulatuslikku Nissan Power 88 plaani ellu viima,” 
lisas Ghosn. „Meie finantstulemused, uued turule toodud tooted ja turuosa kasv viimasel 12 
kuul näitavad, et liigume kindlalt eesmärgiks seatud 8% ärikasumi marginaali ja 8% üleilmse 
turuosa suunas.” 



 

2012. rahandusaasta ettevaade 
Prognoosi järgi müüb Nissan 2012. rahandusaastal 5,35 miljonit sõidukit, mis on uus 
müügirekord ja ületab 2011. aastat 10,4% võrra. Nissan toob üle maailma turule kümme 
uhiuut mudelit, näiteks Altima, Pathfinderi, Sylphy/Sentra, NV350 Caravani ja hübriidsedaani 
Infiniti M pika teljevahega versiooni. 

11. mail 2012 esitas Nissan Tokyo börsile* järgmise prognoosi: 

 puhastulu 98,1 miljardit eurot; 

 ärikasum 6,67 miljardit eurot; 

 normaalkasum 6,48 miljardit eurot; 

 puhaskasum 3,81 miljardit eurot. 

 
* Märkus 1. 2. novembril 2011 edastas Nissan Tokyo väärtpaberibörsile 31. märtsil 2012 lõppeva majandusaasta 
kohta järgmise algse prognoosi, mis põhines valuutakurssidel 79,9 jeeni dollari kohta ja 111,9 jeeni euro kohta: 

 puhastulu 9,45 triljonit jeeni (118,27 miljardit USA dollarit, 84,45 miljardit eurot); 

 ärikasum 510 miljardit jeeni (6,38 miljardit USA dollarit, 4,56 miljardit eurot); 

 normaalkasum 480 miljardit jeeni (6,01 miljardit USA dollarit, 4,29 miljardit eurot); 

 puhaskasum 290 miljardit jeeni (3,63 miljardit USA dollarit, 2,59 miljardit eurot). 
 

* Märkus 2. Lugemislihtsust arvestades on dollarites ja eurodes väljendatud tulemused arvutatud valuutakursiga 
79,1 jeeni dollari kohta ja 109,0 jeeni euro kohta, mis olid 31. märtsil 2012 lõppenud majandusaasta keskmised 
kursid. 

 

### 
 

Lisainformatsioon: 
Taina Erkkilä 
Communications Director, Nissan Nordic Europe Ltd,  
+358 (0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com 

   
 
Nissani kohta 
Nissan Motor Co., Ltd. on Jaapani suuruselt teine autotootja peakorteriga Jaapanis Yokohamas. Nissan on partner 
Renault’-Nissani alliansis. Nissan, kellel on üle maailma enam kui 248 000 töötajat, tootis 2011. aastal üle 4,8 
miljoni sõiduki ning ettevõtte müügitulu oli 9,4 triljonit jeeni (118,95 miljardit USA dollarit). Nissan on pühendunud 
põnevatele uudistoodetele ning pakub seepärast Nissani ja Infiniti kaubamärkide all tervelt 64 väga erinevat 
sõidukimudelit. Heitmevabade transpordilahenduste teerajajana tegi Nissan oma LEAFiga ajalugu – see on esimene 
taskukohane seeriatootmisse jõudnud täiselektrisõiduk, mis on võitnud arvukalt rahvusvahelisi tiitleid, sealhulgas 
2011. ja 2012. aasta „Jaapani aasta auto” ning 2011. aasta „Maailma aasta auto” tiitli. 
 
Lisateavet meie toodete, teenuste ja säästvate transpordilahenduste arendamise kohta leiate meie veebilehelt 
aadressil http://www.nissan-global.com/EN/. 

 
Nissan Nordic Europe Oy 
Nissan Nordic Europe OY põhitegevuseks on Nissani sõidukite ja varuosade import ning hulgimüük Nissani 
edasimüüjatele Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Nissan Nordic Europe Eesti kontor asub 
Tallinnas Osmussaare tee 10 ning haldab Baltimaade edasimüüjaid. www.nissan.ee 
 
http://newsroom.nissan-europe.com/ee  

 
 
 

 

 


