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Mazda sluit boekjaar af met positief resultaat


Sterk herstel in tweede helft boekjaar zorgt voor positieve winst



Positieve vooruitzichten voor omzet en winst ondanks onzeker ondernemingsklimaat

Waddinxveen, 14 mei 2021. Mazda Motor Corporation heeft vandaag zijn financiële en
verkoopresultaten van het afgelopen boekjaar bekendgemaakt. De onderneming verkocht
wereldwijd 1.287.000 voertuigen in die periode van twaalf maanden, eindigend op 31 maart 2021.
Noord-Amerika en China, de twee grootste markten van Mazda, hebben hun verkoopvolumes verhoogd
ten opzichten van het vorige boekjaar. In deze twee markten werden er respectievelijk 403.000
eenheden (+ 2 %) en 228.000 eenheden (+ 8 %) verkocht. In thuismarkt Japan werden
176.000 eenheden verkocht (- 13 %).
De pandemie van COVID-19 had vanzelfsprekend impact op Mazda’s verkoopresultaten in Europa*,
vanwege de langdurige lockdowns in veel Europese regio’s. In totaal werden er in Europa 178.000
eenheden verkocht (- 32 %).
Als gevolg van toegenomen investeringen in verkoopherstel, kostenverlagingen en variabele
winstverbetering tijdens de tweede helft van het boekjaar genereerden de verkoopprestaties van Mazda
in het gehele boekjaar een netto-omzet van ¥ 2.882,1 miljard (€ 23,2 miljard**), resulterend in een
positief bedrijfsresultaat van ¥ 8,8 miljard (€ 71,0 miljoen**), maar een nettoverlies van ¥ 31,7 miljard
(€ 255,6 miljoen**).
Hoewel het bedrijfsklimaat onzeker blijft door uitdagingen zoals het tekort aan halfgeleiders en de
stijgende grondstofprijzen, focust Mazda op een herstel van de verkoop tijdens het boekjaar dat eindigt
eind maart 2022. De prognose voor de wereldwijde verkoop ligt op 1.410.000 eenheden. Verwacht
wordt dat Noord-Amerika en China de verkopen zullen blijven aanvoeren. Naar verwachting zal in
Europa op jaarbasis de verkoop met meer dan een kwart toenemen, waardoor zijn rol als derde grootste
regio voor Mazda wordt versterkt.
Voor het volledige boekjaar voorspelt Mazda een netto-omzet van ¥ 3.400,00 miljard (€ 26,4 miljard**),
een bedrijfswinst van ¥ 65,0 miljard (€ 503,9 miljoen**) en een nettowinst van ¥ 35,0 miljard (€ 271,3
miljoen**).
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Inclusief Rusland.

**

Geconsolideerde financiële resultaten van Mazda Motor Corporation voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2021. Eurocijfers
voor het boekjaar worden berekend op € 1 = ¥ 124; voor het kalenderjaar op €1 = ¥129.
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