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Mazda Motor Corporation sluit boekjaar af met goed resultaat


Sterke verkoopresultaten en stijging marktaandeel in Europa



Positieve vooruitzichten met betrekking tot omzet en winst ondanks uitdagende
marktomstandigheden

Waddinxveen, 13 mei 2022. Mazda Motor Corporation heeft vandaag zijn financiële en
verkoopresultaten voor het volledige jaar bekend gemaakt, met een wereldwijde verkoop van
1.251.000 voertuigen tijdens de periode van twaalf maanden eindigend op 31 maart 2022.
Mazda’s verkoop in Europa steeg met 7,2 procent op jaarbasis tot 163.000 eenheden, met een stijging
van het marktaandeel met 0,1 punt tot 1,2 procent. Ook op de Noord-Amerikaanse markt stegen de
verkoopvolumes in vergelijking met het vorige fiscale jaar, met een verkoop van 439.000 eenheden (+9
procent). Op Mazda’s thuismarkt Japan werden 149.000 eenheden verkocht (-16 procent).
China, Mazda’s grootste markt in Azië, registreerde een verkoop van 170.000 eenheden (-26 procent).
Als gevolg van de verhoogde inspanningen op het vlak van verkoopherstel, kostenverlaging en variabele
winstverbetering, zorgden de verkoopprestaties van Mazda voor een netto-omzet van ¥ 3.120,3 miljard
(€ 23,8 miljard*), wat resulteerde in een positief bedrijfsresultaat over het volledige jaar van ¥ 104,2
miljard (€ 795,4 miljoen*) en een nettowinst van ¥ 81,6 miljard (€ 622,9 miljoen*).
Hoewel het bedrijfsklimaat onzeker blijft door problemen, zoals de oorlog in Oekraïne, het tekort aan
halfgeleiders en de stijgende grondstofprijzen, wil Mazda de verkoopcijfers blijven verbeteren en verdere
volumegroei realiseren met de nieuwe CX-50** en CX-60, die op de markt worden gebracht tijdens het
fiscale jaar dat eindigt in maart 2023, waarin een wereldwijde verkoop van 1.349.000 exemplaren wordt
verwacht. Noord-Amerika, Japan en Europa zullen naar verwachting het grootste aandeel hebben in de
verkoop.
Voor het volledige fiscale jaar voorspelt Mazda een netto-omzet van ¥ 3.800,00 miljard (€ 28,5
miljard*), een bedrijfswinst van ¥ 120 miljard (€ 902,2 miljoen*) en een netto-inkomen van ¥ 80 miljard
(€ 601,5 miljoen).

* Bron: Mazda Motor Corporation’s Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ending March 31, 2022
Eurocijfers voor het boekjaar werden berekend op basis van de koersverhouding € 1 = ¥ 131; prognose voor het volledige jaar op basis van de
koersverhouding € 1 = ¥ 133.
** De CX-50 is enkel bestemd voor de Amerikaanse markt
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