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Nissan melder om driftsoverskudd på 5,01 milliarder Euro  

i regnskapsåret 2011 

- Salgsrekord, ny vekstplan er startet, Nissan LEAF blir verdens mestselgende 
elektriske bi -  

Nissan Motor Co., Ltd., kunngjorde i dag det økonomiske resultatet for regnskapsåret som ble 
avsluttet 31.mars 2012, og meldte følgende resultater til Tokyo-børsen: 

 Netto inntekter på 86,32 milliarder Euro 

 Driftsoverskudd på 5,01 milliarder Euro 

 Overskudd på 4,91 milliarder Euro 

 Netto inntekter på 3,13 milliarder* 

I regnskapsåret 2011 nådde Nissans globale salg rekordhøye 4.845.000 solgte enheter. 
Salget av Nissan biler steg med 15,8 % fra 4.185.000  enheter i regnskapsåret 2010. Det 
totale volumet for bilbransjen steg med 4,2 % fra 72,6 millioner enheter i regnskapsåret 2010 
til 75,7 millioner. Nissans andel av det globale markedet steg med 0,6 % til 6,4 %. 

Carlos Ghosn, styreleder og CEO for Nissan, sa: ”Nissan har levert et robust driftsoverskudd, 
et rekordsalg og voksende etterspørsel etter våre modeller, merker og teknologier over hele 
verden. Resultatet er enda mer oppmuntrende sett i lys av motvind i form av 
naturkatastrofer, en overvaluert Yen og usikre globale økonomiske forhold." 

Nissan har jobbet hardt og målbevisst for å takle en serie med utfordringer, som det store 
jordskjelvet i Japan i mars 2011, men har opprettholdt planene for produktlansering og 
strategien for markedsekspansjon. Selskapet lanserte fem nye modeller på verdensbasis i 
regnskapsåret 2011: Tiida i Kina, Lafesta Highway Star i Japan, forhjulsdrevne og 
bakhjulsdrevne versjoner av NV400 varebilen i Europa og Infiniti JX i USA. 

I denne perioden nådde selskapet ytterligere milepæler som at Nissan LEAF ble verdens mest 
suksessrike elektriske bil og utvidelsen av partnerskapene med andre bilprodusenter inkludert 
Daimler og Mitsubishi. 

I de globale markedene rapporterte selskapet betydelig vekst. Salget steg med 21,9 % til 
1.247.000 biler i Kina, Nissans største marked. I USA gikk salget opp med 11,8 % til 
1.080.000 enheter. I Europa inkludert Russland endte salget på 713.000 enheter, opp 17,5 
%. I Japan økte salget med 9,2 % til 655.000 enheter. Salget endte på 826.000 enheter i 
andre markeder, opp 16,4 %.  

”Vi har begynt å levere i henhold til den omfattende Nissan Power 88 planen som ble lansert i 
fjor,” la Ghosn til. ”Vårt økonomiske resultat, produktlanseringer og markedspenetrering de 
siste 12 måneder viser at vi er på riktig vei mot målet om en bærekraftig driftsmargin på 8 % 
og 8 % global markedsandel.” 

Utsiktene for regnskapsåret 2012 
De globale salgsprognosene for regnskapsåret 2012, som startet 1.april 2012, er 5,35 
millioner enheter, en økning på 10,4 %. Nissan vil lansere 10 helt nye produkter inkludert 
Altima, Pathfinder, Sylphy/Sentra, NV350 Caravan og en versjon av Infiniti M hybrid sedanen 
med lang akselavstand.  
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Den 11.mai 2012 leverte Nissan følgende prognose til Tokyo-børsen*: 

 Netto inntekter på 98,10 milliarder Euro 

 Driftsoverskudd på 6,67 milliarder Euro 

 Overskudd på 6,48 milliarder Euro 

 Netto inntekter på 3,81 milliarder 

 
*Fotnote 1: Den 2.februar 2011 meldte Nissan følgende prognose til Tokyo-børsen basert på 
valutakurser på 79,9 yen/dollar og 111,9 yen/Euro for regnskapsåret som ble avsluttet 31.mars 2012: 

 Netto inntekter på 9,45 trillioner yen (118,27 milliarder US$, 84,45 milliarder €) 

 Driftsresultat på 510 milliarder yen (6,38 milliarder US$, 4,56 milliarder €) 

 Driftsresultat på 480 milliarder yen (6,01 milliarder US$, 4,29 milliarder €) 

 Netto inntekter på 290 milliarder yen (3,63 milliarder US$, 2,59 milliarder €) 
 
*Fotnote 2: Resultatene i dollar og Euro er konvertert for å gjøre dem lettere å lese med kurser på 79,1 
yen/dollar og 109,0 yen/Euro som var den gjennomsnittelige kursen for regnskapsåret som ble avsluttet 
31.mars 2012. 
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Om Nissan 
Nissan Motor Co., Ltd., Japans andre største japanske bilprodusent har sitt hovedkvarter i Yokohama, Japan og er en 
integrert hovedpilar i Renault-Nissan Alliance. Selskapet har mer enn 248.000 ansatte på verdensbasis og Nissan ga 
kundene mer enn 4,8 millioner biler i 2011, noe som genererte inntekter på 9,4 trillioner yen (118,96 milliarder 
US$). Med et sterkt engasjement for å utvikle spennende og innovative produkter for alle leverer Nissan en 
omfattende serie på 64 modeller under varemerkene Nissan og Infinity. Nissan er en pioner innenfor nullutslipps 
mobilitet og selskapet skapte historie med introduksjonen av Nissan LEAF, den første rimelige helelektriske bilen for 
massemarkedet og vant av mange internasjonale priser inkludert den prestisjefylte prisen for Årets Bil i Japan 2011-
2012 og Årets bil i verden 2011. 
 
For mer informasjon om våre produkter, tjenester og engasjement for bærekraftig mobilitet kan du besøke 
hemmesiden vår på http://www.nissan-global.com/EN/. 
 
 
Om Nissan i Europa 
Nissan er blant de utenlandske bilprodusentene med den mest omfattende representasjonen i Europa. Over 12.500 
mennesker arbeider med lokalbasert design, forskning og utvikling, produksjon, logistikk og salg- og markedsføring.  I 
fjor produserte Nissans anlegg i Storbritannia, Spania og Russland over 528.000 kjøretøyer, inkludert mini-MPV-er, 
prisvinnende crossovere, SUV-er og varebiler. Nissan tilbyr i dag 24 ulike, innovative produkter på det europeiske 
markedet og er i posisjon til å bli den ledende japanske bilprodusenten i Europa. 
 
 
Nissan Nordic Europe Ltd. er Nissans import- og markedsorganisasjon for Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, 
Latvia og Litauen. Selskapet har omkring 165 ansatte og har sitt hovedkontor i Finland. 


