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V Praze dne 26. července 2018

Mitsubishi Motors - finanční výsledky za první
čtvrtletí fiskálního roku 2018

Společnost Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dnes oznámila finanční výsledky
za první čtvrtletí fiskálního roku 2018, který končí 31. března 2019 (FY18)
1. Finanční výsledky - klíčové body
Mitsubishi Motors za první čtvrtletí fiskálního roku 2018 vykázalo čisté tržby ve
výši 560 mld. jenů, což znamená meziroční nárůst o 27 %. Provozní zisk vzrostl z
20,6 mld. jenů za identické období fiskálního roku 2017 na 28,1 mld. jenů
(meziročně o 36,4 %) při marži provozního zisku na úrovni 5,0 %. Za poslední
kvartál vygenerovala společnost čistý zisk o objemu 28,2 mld. jenů (meziročně
nárůst o 22,6 %).

(údaje v mld. jenů)
První čtvrtletí (3 měsíce, duben-červen)
(actual) = Skutečnost
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Variance = Rozdíl
Retail volume = Objem prodejů (v tis. ks)
Čisté tržby
Provozní zisk (marže provozního zisku)
Běžný zisk
Čistý zisk *1
*1 Čistý zisk připadající na majitele mateřské společnosti

2. Celosvětové prodeje
Celosvětové prodeje za první čtvrtletí fiskálního roku 2018 meziročně vzrostly o
21 % na 292 000 vozů.
Prodeje v regionu ASEAN vzrostly o 28 % na 69 000 vozů, k čemuž přispěly
zejména objednávky pick-upů v Thajsku a dobré prodeje nového MPV s
označením XPANDER, uvedeného vloni na podzim na indonéském trhu.
Prodeje v Číně vzrostly meziročně o 50 % na 36 000 vozů díky výrazné poptávce po
modelu Outlander v úpravě pro místní trh.
Prodeje v Severní Americe meziročně vzrostly o 25 % na 45 000 vozů. K růstu
napomohla zvýšená poptávka po modelech Outlander PHEV a Eclipse Cross, které

byly uvedeny v druhé polovině roku 2017.
3. Předpověď na fiskální rok 2018
Prognózy MMC na fiskální rok 2018 jsou uvedeny níže. Oproti informacím z května
2018, uvedeným na tokijské burze cenných papírů, nedošlo k žádným změnám.
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(údaje v mld. jenů)
Celoroční prognóza (duben-březen)
(actual) = Skutečnost
(forecast) = Předpověď
Variance = Rozdíl
Retail volume = Objem prodejů (v tis. ks)
Čisté tržby
Provozní zisk (marže provozního zisku)
Běžný zisk
Čistý zisk *1
*1 Čistý zisk připadající na majitele mateřské společnosti

Komentuje Osamu Masuko, (CEO) výkonný ředitel společnosti Mitsubishi Motors:
„Ve druhém roce aktuálního střednědobého plánu jsme úspěšně vyrazili kupředu v
souladu s našimi cíli v oblasti prodejních objemů i ziskovosti. Nepolevíme v našem
úsilí o dosažení stanoveného cíle a současně realizujeme investice potřebné k
našemu budoucímu růstu.“

