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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

joonaa euroa, mikä on 7,2 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. 
Omavaraisuusaste säilyi korkeana.

Boreal on uudistanut kasvihuoneensa ja ottanut maa-
lämmön käyttöön energialähteenä. Vuoden 2017 loppuun 
mennessä liitetään myös kaikki loput kasvihuoneet maa-
lämpöjärjestelmään. Yhtiö on lisäksi merkittävissä määrin 
hankkinut omistukseensa kasvinjalostuksen edellyttämää 
peltomaata. Biotekniikan, genomiikkatyökalujen, taudinkes-
tävyyttä edistävien menetelmien ja datan hallintamenetel-
mien merkitys kasvaa nopeasti ja edellyttävät panostuksia. 
Kasvinjalostustoiminta on tuotekehitystä. Henkilöstöstä 
pääosa eli 77 % tekee työtä tuotekehityksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU – VARMISTETAAN 
RUOANTUOTANNON EDELLYTYKSET GLOBAALISTI

Borealissa toteutettiin olennaisuusanalyysi vuonna 2016. 
Kasvinjalostuksella on keskeinen rooli ilmastonmuutok-
seen sopeutumisessa. Paikallisen lajikejalostuksen merki-
tys kasvaa erityisesti viljelyn äärialueilla, kuten Suomessa. 
Boreal on ratkaisevassa roolissa myös silloin, kun maa-
taloustuotannon painopisteissä tapahtuu muutoksia ja 
esimerkiksi valkuaisomavaraisuuden kohottamiseksi ryh-
dytään kasvattamaan herneen ja härkäpavun viljelyaloja.

Boreal Kasvinjalostus Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
Strateginen intressi on varmistaa markkinoiden 
toimivuuden edellyttämä pohjoisille ilmastoalueille 
soveltuvien kasvintuotantolajikkeiden jalostaminen 
ja jalostusaineiston omistuksen säilyttäminen. 
Lajikkeiden saatavuus on tärkeää myös 
huoltovarmuuden kannalta.
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Boreal Kasvinjalostus Oy omistaa, jalostaa ja markkinoi 
satoisia ja laadukkaita peltokasvilajikkeita pohjoisissa 
oloissa toimiville ammattiviljelijöille. 

KESKIÖSSÄ KASVU JA KEHITYS

Boreal on Suomessa alan markkinajohtaja. Viljalajikkei-
den markkinaosuus viljelyalasta on 55 prosenttia ja nur-
mikasvien noin 70 prosenttia. Ulkomaisten lajikkeiden 
tarjonta on kasvanut edelleen ja kilpailu kiristynyt. Tavoit-
teena on kuitenkin edelleen vahvistaa markkina-asemaa 
kotimaassa ja kasvaa myös vientimarkkinoilla, etenkin 
Suomen lähialueilla. 

Liikevaihto laski 5,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Lii-
kevaihdon lasku johtui siemenmyynnin ja tilan oman sie-
menen käyttöoikeusmaksujen laskusta, joka taas johtui 
maatilojen heikosta taloudellisesta tilanteesta ja vilje-
lyalan pienenemisestä. Sen sijaan sertifioidun siemenen 
rojaltituotot nousivat erityisesti vientimarkkinoilla. Lii-
kevoitto parani edellisestä vuodesta ja oli 0,7 (0,5) mil-

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 9,8 10,4

Liikevoitto M€ 0,7 0,5

Liikevoittoprosentti % 7,2 4,8

Taseen loppusumma M€ 11,0 10,5

Omavaraisuusaste % 74,2 79,3

Nettovelkaantumisaste % -22,9 -17,3

Oman pääoman tuotto % 5,4 5,6

Sijoitetun pääoman tuotto % 9,0 6,2

Henkilöstö yhteensä 31.12. 62 68

Henkilöstö Suomessa 31.12. 62 68

Osinkosumma M€ 0,3 0,2

Valtion saama osinko M€ 0,2 0,1

Investoinnit M€ 0,6 1,7

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 3/3 4/3

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/3 1/4

60,75 %


