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Det är inte ofta man som VD är stolt över ett resultat 

som har minskat 16%. Men i år är jag det. 

Under 2018 tog Paf ett för branschen unikt steg 

och införde de absolut hårdaste reglerna för ansvars-

fullt spelande som setts inom den konkurrensutsatta 

delen av marknaden. Speciellt vår unika gräns för 

den maximala årsförlusten som började rullas ut i 

september 2018 har satt en ny nivå för åtgärder som 

verkligen kan påvisa konkret effekt. En effekt som 

ofrånkomligt innebär lägre intjäning från spelare 

som inte kan eller bör spela för så stora belopp 

som de önskar.

Vi har också tagit det för branschen helt unika 

beslutet att vara helt transparenta med hur stor vår 

intjäning är i olika kundsegment (se sida 18). Tidi-

gare en mycket väl bevarad hemlighet i branschen, 

sannolikt drivet av hur oerhört stor resultatpåverkan 

ett fåtal individer har. Få andra branscher har en 

sådan koncentrerad intjäning i en mycket liten del 

av kundbasen. 

Naturligtvis påvisar detta sårbarheten i 

affärsmodellen och det är tydligt för alla betrak-

tare hur problematisk intjäningen är från de som 

förlorar mest. Spelmissbruk måste regleras, det är 

V D  H A R  O R D E T
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helt orimligt att förvänta sig självreglering i spel-

branschen när intjäningen är av en sådan explosiv 

magnitud!

Pafs minskade intjäning och därmed resultat 

drivs helt av en kraftig minskning av storspelarnas 

förluster – samtidigt som vi ökar inom de lägre 

segmenten. I ljuset av detta känner vi oss stolta.

Paf har ökat antalet aktiva kunder med den helt 

fantastiska siffran 24%. De nya kunderna håller en 

god kvalitet och kostnaden för att attrahera dem 

är internationellt sett konkurrenskraftigt. Vi kan 

alltså konstatera att Pafs erbjudande står sig mycket 

väl - trots att vi ställer branschens hårdaste krav på 

våra kunder. 

För oss är det ett kvitto på att den väg vi har 

valt är den som hela branschen med tid kommer 

att tvingas följa. Att vi tidigt har anpassat oss till 

en framtida marknadsdynamik, kommer att vara en 

stor tillgång för Paf under de kommande 5-10 åren. 

Land & Ship visar en i närmaste oförändrad 

intjäning där intäkterna minskade med 1% och 

bruttomarginalen var oförändrad. Resultatet föll 

med 18% pga 5% högre kostnader vilket är en effekt 

av de investeringar i affärsområdet Land & Ship som 

vi kontinuerligt gör. Paf har en stark tro på Land & 

Ship och ser intressant potential med de teknolo-

giskiften som sker inom inte minst betalningar och 

digitalisering.

Under 2018 har Paf lanserat internetspel i 

Lettland och vi är nöjda med starten på något som 

vi ser som ett långsiktigt projekt som passar väl 

in med Pafs övriga marknader och positionering.

Paf har även sökt och tilldelats en femårig spel-

licens för internetspel i Sverige. En viktig milstolpe 

för Paf som innebär att 100% av våra spelintäkter 

nu kommer från reglerade marknader – en siffra få, 

om ens något, internationellt verksamt spelbolag 

kan matcha.

Syftet med Paf är att generera överskott att 

fördela till samhällsnyttiga ändamål. Det är därför 

med stolthet vi kan konstatera att vi under 2018 

genererat ett belopp på 21 miljoner euro till våra 

förmånstagare.

Paf är på ett unikt sätt rustat för att kunna vara 

en långsiktigt uthållig aktör på seriösa, reglerade 

europeiska marknader. Det finns en icke reversibel 

trend mot ökad transparens, ökat fokus på ansvars-

fullt spelande och etiskt försvarbar verksamhet. När 

lagstiftningen och regleringarna hinner ikapp Paf 

kommer vi att vara mycket välpositionerade och det 

i en bransch som har ett helt annat anseende och 

stolthet än vad som tyvärr är fallet idag.

Pafs utmaning är att ständigt förbättra oss så 

att vi trots våra självpåtagna begränsningar kan 

konkurrera på ett lönsamt sätt. Detta samtidigt 

som vi aktivt och entusiastiskt arbetar för skärpt 

reglering – en inspirerande uppgift!

Christer Fahlstedt, vd
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Att erbjuda den roligaste 

och mest underhållande 

spelupplevelsen på ett 

ansvarsfullt sätt för att generera 

medel till goda ändamål.

V Å R  
V I S I O N
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V Å R A  
S T R A T E G I E R

• En hög rolighetsfaktor – Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster 

och produkter för att kunna leverera den roligaste och mest 

underhållande spelupplevelsen på våra marknader.

• Ansvarsfullt spelande – Vi har en hög ambitionsnivå i vårt dagliga 

arbete med samtliga frågor som har en spelansvarskoppling, och vi tar 

medvetna beslut angående hur våra intäkter genereras.

• Hållbar tillväxt – Vi fortsätter att utveckla vår spelverksamhet 

på hemmaplan samtidigt som vi expanderar till nya, närliggande 

marknader.
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30 000 €
Vi införde en årsgräns som innebär att 
våra kunder inte ska kunna förlora mer 
än 30 000€ på ett år.

Paf erhöll spellicens i Lettland och 
lanserade spelsidan pafbet.lv den 
13 juni 2018.

Paf och Tallink Silja förlängde sitt samarbete 
i mars 2018.

Paf lanserade en företagssida den 
26 november 2018, aboutpaf.com.

Vi förvärvade bingoleveran-
tören Programutvecklarna i 
Norrköping AB den 1 oktober 
2018, sedermera har vi ett 
nytt kontor i Norrköping.

En helt ny spelkategori lanserades 
på Paf.com den 3 september 2018. 
Jackpot Pools är ett bettingspel 
där man försöker vinna jackpotten 
genom att tippa rätt resultatet i 
flera olika matcher.

Jan-Mikael von Schantz utsågs till ny 
ordförande för Pafs styrelse den 24 maj 
2018. Han ersatte tidigare ordförande 
Åsa Ceder som lämnade styrelsen.

Åland United vann brons i 
den finländska damligan. Paf 
är huvudsponsor till Åland 

United.

24,6
MI L JONER

Vinsten 2018 landade 

på 24,6 miljoner euro 

varav 21 miljoner euro 

kommer att delas ut 

till samhällsnyttiga 

ändamål.
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På hösten 2018 inleddes 
samarbetsförhandlingar. 
20 anställda lämnade Paf 
efter förhandlingarna. 

Inför stundande 
fotbolls-VM in-
leddes ett samarbete 
med VM 94-legenden 
Kennet Andersson.

Sara Björk-Södergård utsågs till Chief 
Product Officer och Francois Maugis 
Chief Technology Officer den 1 oktober 
2018. Båda två blev därmed även med-
lemmar i koncernledningen.

Carl Haglund lämna-
de Pafs styrelse den 
28 augusti 2018.

I juni vann en Paf-kund 2,7 miljoner euro 
på spelautomaten Hall of Gods, hon vann 
även Mega Millions-kampanjen vilket gav 
henne ytterligare 350 000 euro.

2 700 000 €
350 000 €+

Paf inledde samarbete med skidle-
genderna Thomas Wassberg och 
Juha Mieto vilket resulterade i ett 
nytt spel, utvecklat i Paf Games 
Studio. 

Den 20 december 2018 beviljades 

Paf en femårig spellicens i Sverige.

Paf tilldelades Corporate Spirit-priset som 
det företag som förbättrat sitt resultat mest i 
Finland enligt personalundersökningen.

I januari 2018 lanserades 
Schlagerslotten som ut-

vecklats av Paf Games Studio i 
samarbete med Lasse Holm.
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Paf skiljer sig från andra spelbolag. Vi strävar efter en långsiktigt hållbar 

verksamhet genom att bry oss om våra kunder och samhället i stort. Paf är 

ett internationellt spelbolag grundat på Åland med det tydliga uppdraget att 

generera vinst till samhällsnyttiga ändamål.

Vårt uppdrag är solklart 
– att generera vinst till samhällsnyttiga ändamål

Vinsten från vår verksamhet fördelas till projekt 

och organisationer som skapar en meningsfull 

fritid och ett bättre samhälle på Åland. Sedan 

Paf grundades 1966 har över 300 miljoner euro 

fördelats till olika mottagare.

Så här bidrar vi till ett 
bättre samhälle
Varje år får Ålands landskapsregering hun-

dratals ansökningar om stöd och stipendi-

er för finansiering av projekt, investeringar, 

evenemang och aktiviteter. Alla dessa initiativ 

berikar vår ö med idrott, kultur och konst. Pro-

jekten bidrar även till ett tryggare samhälle 

och en renare natur.

Alla initiativ som finansieras av Paf har 

en sak gemensamt – de bidrar till ett blomst-

rande samhälle genom att skapa mening, 

främja gemenskap och väcka nya drömmar 

om framtiden.

Mottagarna av Paf medel hittar du på 

sidan 30.
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Ombord, online och på Åland
Paf.com är ett komplett onlinecasino med tio olika spelkategorier; spelautomater, videopoker, 

bordsspel, live casino, bingo, lotterier, poker, betting, fantasy sports och jackpot pools. Vi är 

stolta över att många av våra mest populära spel har utvecklats och skapats i vår egen Paf 

Games Studio. Studion gör att vi kan differentiera oss med våra produkter online och vi kan 

skräddarsy spel för olika marknader.

Kärnan i vår verksamhet kommer från vår ombordverksamhet. Vi har spelautomater och 

spelbord på 33 kryssningsfartyg på Östersjön och Nordsjön. Vi samarbetar med Viking Line, AS 

Tallink Grupp, Eckerökoncernen, Finnlines, Moby St Peterline och sedan 2017 även med Color 

Line, Norges största rederi för passagerartrafik. Förutom spelautomaterna, casinospelen och 

nöjesspelen ombord, ordnar vi även temakryssningar och evenemang ombord på fartygen i 

samarbete med rederierna.

Även om vi historiskt sett gick ut tidigt på fartygen så startade vår verksamhet på land. Vi 

grundades på Åland 1966 av Röda Korset, Rädda Barnen, Folkhälsan på Åland och stiftelsen 

Dagens Barn. Spelverksamheten på land består idag av Paf Casino i Mariehamn, spelautomater, 

skraplotter, nöjesspel och trav i samarbete Ålands Hästsportförening och svenska ATG. Förutom 

vår spelverksamhet så bidrar det faktum att huvudkontoret, basen för verksamheten, är placerat 

i Mariehamn till vår starka närvaro i det åländska samhället. 

Våra kontor och vår personal
Pafs huvudkontor ligger i Mariehamn på Åland och vi har kontor i Helsingfors, Stockholm, 

Norrköping, Oslo, Tallinn, Riga och Madrid samt anställda ombord på kryssningsfartygen på 

Östersjön. Sammanlagt har vi cirka 400 anställda från över 30 olika länder.

Läs mer om vår personal på sidan 24.
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Hållbarhet i ryggmärgen
Att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet är grundläggande i förvaltandet 

av vårt förtroendeuppdrag. Ända från början har vår vision och strategi handlat 

om att generera en hållbar vinst till det åländska samhället. Hållbarhet sitter i 

vår ryggmärg och genomsyrar allt vi gör.

Våra tre viktigaste områden för hållbarhet är ansvarsfullt spelande, en hållbar arbetsplats 

och en miljömässigt hållbar verksamhet.   

Ansvarsfullt spelande
Ett hållbart spelande på en lagom nivå är viktigt för att värna om våra kunder och det ger oss 

en starkare verksamhet. Därför är ansvarsfullt spelande en viktig byggsten i vår verksamhet.

En hållbar arbetsplats
Vi vill att Paf ska vara en inspirerande arbetsplats. Vi tror att våra anställda kan växa och må bra 

i en rättvis, trygg och jämställd arbetsmiljö.

Miljömässig hållbarhet
Alla företag gör ett avtryck på miljön. Paf arbetar kontinuerligt med att utveckla smarta och 

hållbara lösningar för att begränsa vår klimatpåverkan. 
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Vårt hållbarhetsarbete 2018 
Med tidigare åtgärder som bas har vi på Paf anpassat våra 

hållbarhetsmål till den strategi som omfattar hela det åländska 

samhället. Vi följer och bidrar aktivt till utvecklings- och håll-

barhetsagendan för Åland vars mål ska uppnås senast år 2030. 

Varje år har vi ett antal konkreta mål uppsatta.

Under 2018 prioriterade vi följande:

• minska vår miljöpåverkan från arbetsresorna

• kunskapsutbyte och samarbete både externt och internt

• inköp av hållbarare produkter  

• Pafs Årsgräns, ett kraftfullt verktyg för ansvarsfullt 

spelande

• att påverka spelbranschens ansvarstagande

• att utveckla en ny ledarskapsutbildning



14 Paf Årsberättelse 2018

Paf är branschledande inom ansvarsfullt spelande. Vi utvecklas kontinuerligt 

och jobbar innovativt framåt. För oss är det viktigt att ta ett socialt ansvar och 

ett sunt spelbeteende hos våra kunder skapar även en långsiktig lönsamhet. 

På så vis kan vi uppnå en hållbar tillväxt som också överensstämmer med våra 

värderingar.

Spelansvar går som en röd tråd genom hela 

vår verksamhet. Våra anställda uppmuntras 

att alltid ha ansvarsfullt spelande med sig i 

det dagliga arbetet. I slutändan är det förstås 

spelaren själv som gör sina val, men vi strävar 

efter att skapa goda förutsättningar för lång-

siktigt hållbara val.

Vi tror att kunskap och insikt är nycklarna 

till ett sunt och hållbart spelande – kunskap 

om spelandets risker och insikt i hur det egna 

spelbeteendet ser ut. 

Vårt arbete för långsiktigt hållbara kund-

relationer grundar sig i tanken om ett delat 

ansvar som bärs upp av både kunskap och 

förebyggande åtgärder. Som en landskapsägd 

förening strävar Paf efter att verksamheten är 

socialt hållbar och därför är utvecklingsarbetet 

kring ansvarsfullt spelande alltid en prioritet. 

Men fina ord kan alla skriva, utan konkreta 

åtgärder betyder de egentligen ingenting. Och 

om vi bortser från alla verktyg och åtgärder vi 

redan infört, så tog vi förra året ett enormt steg 

framåt för att öka vårt spelansvar. Vi lanserade 

och implementerade Pafs årsgräns. 

Branschledande spelansvar



15Paf Årsberättelse 2018

“En hållbar tillväxt kan bara ske med nöjda kunder 

och sunda spelvanor – därför är ansvarsfullt 

spelande ryggraden i all vår verksamhet”

Daniela Johansson, Chief Responsibility Officer & vice VD
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Pafs årsgräns 
– lyfter spelansvar till en ny nivå

När vi säger att vi gör konkreta åtgärder för att förbättra vårt spelansvar, så menar vi det. Som-

maren 2018 gick vi ut med en världsunik åtgärd, en åtgärd som inget annat spelbolag på den 

internationella marknaden tidigare gjort. Vi lanserade Paf årsgräns, en maxgräns som gör att 

ingen kund ska kunna förlora mer än 30 000€ under ett år på Paf.com. Och vi gör inga undantag, 

alla våra nätspelare omfattas av årsgränsen.

Vår årsgräns innebär att spelarna och speciellt de spelare som under året får problem med 

sitt spelande, når en maxgräns där vi faktiskt säger nej till deras pengar. Det är ett nej som vi 

tror kan stoppa spelaren med spelproblem från att falla djupare ner i skuldträsket. Vi tror också 

att det blir en rejäl väckarklocka för spelaren, när vi som spelbolag säger nej tack.

Vad årsgränsen innebär på alla plan för oss, det har vi ännu en del att lära oss om. Men vi vet 

att vi nu tackar nej till alla storspelare, storspelare som hos många spelbolag är den drivande 

och huvudsakliga inkomstkällan. Vi kan också redan se skillnader i de kunder vi har, där spelare 

som spelar mycket är en försvinnande skara medan de som spelar för mindre summor blir fler 

hos oss.

Vår årsgräns har givetvis tagit bort en del av våra inkomster och vi räknar med att vi tackar nej 

till åtskilliga miljoner euro i inkomster årligen. Så för ett internationellt spelbolag som konkurrerar 

online, är årsgränsen något helt unikt och förmodligen otänkbar för de flesta spelföretag. Men 

vi hoppas att vi kan leda vägen i spelbranschen och att fler spelföretag sätter fasta gränser för 

sina kunder. För det är inte hållbart att ta emot dessa pengar och spelbranschen skulle må 

bättre utan dem.

“30 000€ är fortfarande mycket pengar men det 

är ändå en överkomlig summa, som gör det 

lättare för spelaren att komma tillbaka”
Christer Fahlstedt CEO
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Öppenhet i en sluten bransch
Paf går in för att öppet redovisa kundsegmenten vilket är unikt i en annars väldigt sluten bransch. 

Vi publicerar siffrorna för olika kundgruppers spelförluster under de två senaste åren. Vi är troligen 

det första spelbolaget i världen som öppet och transparent visar hur våra kundsegment ser ut.   

— Det här är siffror som de flesta spelbolag vill gömma undan eftersom den visar att ett 

fåtal individer kan ha en oerhört stor påverkan på resultatet, säger Pafs vd Christer Fahlstedt.

Vi anser att det behövs en debatt om detta faktum och genom att vara transparenta vill 

vi bidra till att sätta ljus på den här frågan som är helt avgörande för spelbranschens framtid.   

Översikt av Pafs spelarsegment 2017 & 2018

Totalt bruttospel- 
överskott* (EUR)

Andel kunder  
per segment

Genomsnittligt bruttospel- 
överskott* per kund (EUR)

Årligt spel (EUR) 2018 2017 2018 2017 2018 2017

 > 30 000  9 648 523  13 653 368  0,13%  0,20%  39 870  44 765

15 001 - 30 000 18 087 884 18 436 519 0,48% 0,60% 20 255 20 349

8 001 - 15 000 22 007 735 21 600 129 1,09% 1,32% 10 751 10 805

0 01 - 8 000 71 410 935 67 150 397 66,74% 73,65% 570 604

Vinnande spelare −23 056 491 −23 003 994 31,57% 24,22% −389 −629

Total 98 098 586 97 836 418 100,00% 100,00% 522 648

*Bruttospelöverskott = kundens förluster av egna pengar

Kort summerat visar siffrorna att vi tappat 4 miljoner euro i intäkter från det röda segmentet 

med storspelare. På samma gång har vi lyckats öka mängden spelare i det gröna kundsegmentet 

som årligen spelar för mindre summor.
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Tre tunga löften
• Vi kommer att fortsätta med vår öppenhet. 

Vi kommer framöver att årligen publicera våra kundsegment öppet. 

• Vi kommer att stoppa alla storspelare. 

Vår årsgräns gör att vi kan lova att vi kommer att stoppa alla storspelare. När årsgränsen 

är fullt implementerad så har vi inga storspelare kvar i våra nätspel år 2020.

• Vi kommer att sluta med direktreklam till kunder i riskzonerna. 

Vi kommer att stoppa all direktmarknadsföring till spelkunder som tillhör riskzonerna. 

Det betyder att endast kunder i det gröna segmentet får direktreklam från oss. I 

praktiken dubblerar vi därmed mängden kunder som inte får direkta erbjudanden från 

oss.

Utvecklad Radar
Pafs Radar är ett verktyg som vi utvecklade för flera år sedan för att upptäcka riskbeteenden hos 

våra kunder, vilket gav oss möjligheten att proaktivt kontakta dem från ett spelansvarsperspektiv.

En ny version av Radarn utvecklas nu för att på ett bättre och snabbare sätt kunna upptäcka 

ett riskfyllt spelbeteende. Det innebär bland annat att Radarn kommer att ha tydligare parametrar 

så att inga manuella bedömningar längre kommer att behövas. Radarn kommer även att integreras 

med vår process kring årsgränsen och de segment vi delar in kunderna i, vilket kommer att 

resultera i en tydligare och mer frekvent kommunikation till kunder med högre risknivå. 

Vi kommer även att vara mera öppna och visa hur vår Radar fungerar. Det hoppas vi kan 

bidra till en större öppenhet gällande spelansvar i branschen, vilket i förlängningen innebär en 

bättre och tryggare spelupplevelse för kunderna.
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Miljömässig hållbarhet
Alla företag påverkar miljön. Paf arbetar kontinuerligt med att utveckla hållbara lösningar för 

att begränsa just vår klimatpåverkan. Vi mäter varje år våra utsläpp inom flera olika kategorier 

tillsammans med en extern partner, vi jobbar med Green Office och vi engagerar oss i vårt 

närsamhälle för att förbättra den miljömässiga hållbarheten. För att konkret minska effekten 

av vår klimatpåverkan så väljer vi att klimatkompensera hela vår verksamhet.
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Årlig klimatgranskning
Pafs årliga klimatgranskning utförs av Tricorona Climate Partner Ab som har specialiserat sig 

på att hjälpa företag att minimera sin klimatpåverkan. Granskningen hjälper oss att förstå, 

identifiera och minska vår klimatpåverkan. Den mäter tre olika kategorier av klimatpåverkan.

Kategori 1 / Direkta utsläpp 

Direkta utsläpp av växthusgaser som kommer från källor som ägs eller kontrolleras av Paf (t.ex. 

företagsfordon).

Kategori 2 / Indirekta utsläpp från köpt energi

Utsläpp vid uppvärmning, nedkylning och vid produktion av el som Paf köpt.

Kategori 3 / Indirekta utsläpp från företagsaktiviteter

Indirekta utsläpp orsakade av Pafs aktiviteter såsom tjänste- och kundresor (t.ex. flyg-, båt-, 

taxi- och hotellvistelser). 

Vår klimatpåverkan ökade 2018
Pafs verksamhet 2018 resulterade i sammanlagt 1897 ton CO₂e, vilket är en ökning med 11,5% 

från år 2017. De flesta av våra utsläpp kommer från arbetsresor som stod för 93 % av de totala 

utsläppen, dvs. kategori 3. Energiförbrukning i våra kontor stod för 6% och 1% utgjordes av 

transporter. 
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Bättre hållbarhet 
tillsammans

Paf är med i nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland. Gruppens huvudsakliga syfte 

är att driva på de större företagens arbete med att förverkliga den åländska utvecklings- och 

hållbarhetsagendan. Sedan hösten 2018 är Pafs vice VD Daniela Johansson en av två ord-

föranden för gruppen. Hösten 2018 gick tolv av företagen med på att anta en utmaning för att 

minska deras klimatpåverkan.

— Tillsammans ska vi framförallt se över våra tjänsteresor och vi vill även få fram hållbarare 

luncher till våra företag, berättar Daniela Johansson.  

Paf investerar också i en hållbarhetslots tillsammans med flera av de större företagen: Wiklöf 

Holding, Ömsen och Ålandsbanken/Crosskey. Lotsfunktionen består av en person som har till 

uppgift att lotsa och stöda; organisationer, företag, kommuner, föreningar och myndigheter 

som vill bidra till ett mer hållbart samhälle inom ramen för nätverket Bärkraft.ax som jobbar för 

hållbarhetsagendan på Åland. Investeringen gör det möjligt för Bärkraft.ax att anställa  ytterligare 

en hållbarhetslots för de kommande tre åren, med start 2019.
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Green Office
Våra två största kontor i Mariehamn och Helsingfors 

ingår i programmet Green Office som drivs av World 

Wildlife Fund (WWF). Programmet tillhandahåller verktyg 

för planering och uppföljning av internt miljöarbete på 

olika områden; som avfall, återvinning, energieffektivitet 

och inköp. Pafs kontor i Mariehamn och Helsingfors är 

Green Office-certifierade. 

De största satsningarna inom ramen för Green Office 

2018 var införandet av plastfria luncher och inköp av i 

första hand ekologiskt närodlade produkter.

Under våren 2019 kommer WWF att genomföra en 

granskning av kontoret i Helsingfors och på hösten 2019 

granskas kontoret i Mariehamn. Granskningen görs vart 

tredje år och målet är att båda kontoret bibehåller sin 

status som Green Office-certifierade.

Klimatkompensering
Paf klimatkompenserade för hela sin klimatpåverkan 

under 2018 genom att stödja Sodo och Humbo-projektet 

i Etiopien. Projektet har som mål att vända avskogning-

strenden i landet vilket görs genom att man planterar 

och skyddar 1,2 miljoner träd. Paf kompenserade därmed 

1897 ton CO₂e som verksamheten beräknas ha orsakat 

under året. Klimatkompensationen har gjorts med hjälp 

av vår klimatpartner Tricorona och den har gått till ett 

projekt som är av högsta möjliga standard.

Klimatkompensation 
— Paf 2018
Kompensation för:  

1 897 ton CO₂e 

Projekt:  

Sodo och Humbo

Certificat:  

Gold Standard 

Klimatpartner:  

Tricorona
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En kreativ arbetsmiljö
Vi skapar underhållning i vardagen och personalen är kärnan i vår verksamhet. Vi tror att en 

inspirerande arbetsmiljö går hand i hand med att kunna ge våra kunder det de vill ha. Då kan vi 

även lyckas ge våra spelare upplevelser som överträffar deras förväntningar och spel utöver det 

vanliga. Vi jobbar tillsammans för att kontinuerligt ta vår kompetens och verksamhet framåt. Vi 

vill uppmuntra våra anställda till att växa och utvecklas professionellt, så att de kan få använda 

sin fulla potential hos oss.

Vi formar vår kultur
Jobbkulturen genomsyrar hela verksamheten och gör Paf till Paf. Den särskiljer oss, definierar 

och formar oss som företag. Vår kultur skapas utifrån våra nyckelbeteenden – vad vi gör och 

hur vi gör det?

• Vi arbetar hela tiden aktivt för att komma framåt

• Vi strävar kontinuerligt efter förbättring och utveckling

• Vi behandlar varandra och samhället omkring oss med respekt

Ny företagssida
Vi lanserade en ny företagssida den 26 november 2018, aboutpaf.com. På företagssidan kan du 

läsa mer om oss, våra senaste nyheter och där hittar du även alla lediga tjänster.
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Kön Antal

Män 257

Kvinnor 142

36%

64%

Kön Antal

Män 40

Kvinnor 24

38%

63%

Könsfördelning, totalt Könsfördelning, ledarnivå

399
ANSTÄLLDA

Plats Antal
Mariehamn 223

Helsingfors 89

Tallinn 43

Stockholm 17

Madrid 13

Norrköping 9

Oslo 3

Riga 2

35
NATIONALITETER

Vi hade 35 olika nationaliteter som jobbar på 

Paf (31.12.2018).

71,1
PEOPLE POWER INDEX

People Power Index anger personalens till-

fredsställelse med Paf som arbetsgivare, 

i jämförelse med den generella nivån (67,4) 

för företag i Finland. Föregående år (2017) var 

siffran 69,2 för Paf.
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Från Aleppo i Syrien 
till Paf i Mariehamn

I Mariehamn jobbar Elias Azar 49 år som serviceman på fältservice avdelningen. Elias flydde 

tillsammans med sin familj från miljonstaden Aleppo i Syrien till Libanon år 2012 när striderna 

i staden ökade. 

— Vi var tre år i Libanon innan vi fick möjlighet att flytta till Finland, under tiden i Libanon 

föddes faktiskt min yngsta dotter. Nu bor jag på Åland med min fru och tre döttrar, säger Elias Azar.

Elias är utbildad ingenjör och hade ett företag i Aleppo som jobbade med banksystem och 

bankmaskiner. Företaget blev sönderbombat i kriget men hösten 2018 kunde det byggas upp igen.

— Vi införde faktiskt den allra första bankomaten i Aleppo, den importerade vi från Sverige. 

Numera jobbar två personer på företaget och jag har daglig kontakt med dem, säger Elias Azar.

På Paf har Elias Azar snart jobbat i två år.

— Jag trivs mycket bra på Paf, spelmaskiner är lite som bankautomater så det här jobbet 

passar mig bra. Jag har väldigt bra kollegor som stödjer och hjälper mig, säger Elias Azar.

Hans 75-åriga mamma bor fortfarande kvar i Aleppo och de diskuterar ibland hemma om 

att flytta tillbaka någon gång. Men hans döttrar stortrivs på Åland och de vill inte flytta tillbaka 

till Syrien.

— Ett av mina mål är att fortsätta jobba här, det ger mig livskvalitet. Såklart har jag funderat 

på att åka tillbaka också, men inte nu när det ännu är krig och senast igår fick jag veta att de 

skjutit in tre bomber i Aleppo. Men det blir säkert något besök i mitt hemland i framtiden, säger 

Elias Azar.
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Inspelningen av reklamfilmerna med skidlegenderna Thomas Wassberg 

och Juha Mieto i svenska Lappland.
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Summering av våra 
hållbarhetsområden 

Vi har varje år ett antal olika konkreta mål uppsatta, för vi tror starkt på att handling är bättre 

än ord när det gäller hållbarhet. Vi kan med en titt i backspegeln konstatera att vi gjort flera 

framsteg inom våra hållbarhetsområden, men vi kunde inte uppnå alla målsättningar. 

Vi införde vår årsgräns som klart förbättrar vårt spelansvar och stärker vår position som 

branschledande företag inom spelansvar. Vi har ökat vårt externa samarbete för hållbarhet, 

framförallt inom ramen för nätverket Bärkraft.ax. Internt har vi lyckats använda vår egen personal 

för att utveckla nya ledare. Vi har gjort klara förbättringar gällande inköp av hållbara produkter 

och numera har vi bl.a. plastfria luncher. Vi har även jobbat med att påverka spelbranschens 

ansvarstagande där vi bl.a. pläderade för en tuffare lagstiftning i Sverige. Men vår miljöpåverkan 

från arbetsresorna är fortfarande på en hög nivå och vi lyckades tyvärr inte sänka våra CO₂e-värden.

Hållbarhetsarbetet 2019
Våra viktigaste satsningar inom ramen för vårt hållbarhetsarbete 2019 görs inom spelansvaret. 

Vi ska fullfölja våra tre löften och fortsätta vara öppna, stoppa storspelarna samt sluta med 

direktreklam till kunder i riskzonerna. Det kommer att stärka vår position som branschledande 

inom spelansvar ytterligare och det kommer framförallt att vara bra för våra kunder.
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Vårt bidrag
All vår vinst går till samhällsnyttiga ändamål, det är vårt uppdrag. I enlighet med åländsk lag 

finns ett fördelningsråd med uppgift att föreslå principer och lämna förslag till Ålands landskaps-

regering hur Pafs överskott för varje verksamhetsår ska fördelas. Därefter kommer vårt bidrag 

ut i samhället.

Fördelningsrådet
Fördelningsrådet består av en ordinarie representant från varje medlemsorganisation inom 

föreningen samt en representant från Ålands Kulturdelegation, en från Ålands Landskapsre-

gering och en representant från Paf. Fördelningsrådet utses för två år i taget. Representanten 

för Ålands Landskapsregering agerar ordförande för fördelningsrådet.

Fördelningen av Pafs överskott
Baserat på Pafs vinst år 2017, delades 18 miljoner euro ut år 2018.

I år kommer vårt bidrag att höjas till 21 miljoner euro, en ökning med 3 miljoner euro. 

Social verksamhet 3 342 000

Miljöverksamhet 600 000

Ungdomsarbete 617 000

Idrott 1 700 000

Kulturell verksamhet 1 698 000

Leaderstöd 95 000

Övriga verksamhetsstöd 2 750 000

Investeringsstöd 4 000 000

Evenemangsstöd 200 000

Integration 40 000

Lån 2 958 000

Totalt 18 000 000



31

300 MILJONER EURO 
FÖRDELAT SEDAN 1966
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Hur fördelas medlen?

1. Budget
Med uppgifter från Pafs styrelse 

som grund, meddelar fördelnings-

rådet under september månad den 

beräknade nettoavkastningen för 

det löpande verksamhetsåret till 

landskapsregeringen. 

Utifrån fördelningsrådets förslag 

gör de olika områdenas handläggare 

upp ett förslag som behandlas av 

landskapsregeringen som sedan 

lämnar in en budgetframställning 

till lagtinget där landskapets budget 

antas.  

2. Ansökan tas emot 
Ansökningar om stöd och lån ur 

Pafs avkastning ska lämnas till 

landskapsregeringen senast den 

15 oktober året före sökanden 

önskar erhålla stödet eller lånet. 

Evenemangsstöd kan sökas lö-

pande, minst tre månader före 

planerat evenemang.
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3. Ärendet bereds
Handläggare gör upp ett förslag 

utgående från de inlämnade an-

sökningarna för fördelning av 

medel inom de följande områ-

den:

• Social verksamhet

• Miljö

• Ungdom

• Idrott, redskap och 

anläggningar

• Kultur

• Allmän verksamhet, 

evenemang och 

anläggningsprojekt

Förslaget behandlas sedan av 

fördelningsrådet.

4. Beslut
Efter behandlingen i fördelnings-

rådet föredrar respektive hand-

läggare förslaget för ansvarig 

minister inom landskapsreger-

ingen. Fördelning som gäller 

verksamhetsstöd för idrott be-

handlas av styrelsen för Ålands 

Idrottsförbund och den som 

gäller kulturell verksamhet av 

Ålands Kulturdelegation.

5. Utbetalning
Penningautomatmedel 

betalas ut till mottagar-

na som:

• Arbetsstipendier

• Resestipendier

• Projektstöd

• Kulturstipendier

• Evenemangsstöd

• Investeringsstöd

• Elitstöd

• Verksamhetsstöd
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Finansavdelningen / Evenemangsbidrag
Leader Landsbygdsriksdag 
Ålands innebandyförbund, Baltic preseason
Ålands curlingsklubb, Paf Masters Women
Ålands curlingsklubb, Ålands mens ICC
Teater Alandica, My Fair Lady
Ålands Curlingsklubb, NJT
Mariehamns stad, Tall Ships Race

Finansavdelningen / Integration
Emmaus Åland r.f. främja integration
Jomala IK fotboll integrationsprogram
Rädda Barnen på Åland r.f. integrationsprojekt

Finansavdelningen / Investeringsbidrag
Ålands sjöräddningssällskap r.f.
Geta kommun, Hemgården och skolan
Mariehamns stad, kultur- och fritidsavdelningen
Mariehamns stad, friidrottsarena och fotbollsarena
Jomala kommun, miljöcertifierat samlingshus
Mariehamns stad, hiss i Islandia
Ålands Motorklubb r.f. förprojektering trafiksäkerhetscentrum
Mariehamns gymnastikförening förprojektering gymnastikarena
Svinryggens deponi Ab förprojektering av biogasanläggning

Finansavdelningen / Lån
Nybonds i Krogstad r.f. 
Germundö Alpin r.f.

Finansavdelningen / Verksamhetsbidrag
Ålands Brands- och Räddningsförbund r.f.
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Röda Korsets frivilliga räddningstjänst
Ålands Bruks- och Sällskapshundklubb r.f. räddningssektorn
Ålands Flygklubb r.f.
Ålands Hästsportförening r.f.
Ålands Marthadistrikt r.f.
Ålands 4H-distrikt r.f.
Stiftelsen Ålands Fredsinstitut r.s.
Ålands guider r.f.
Föreningen Norden på Åland r.f.
Visit Åland r.f.
Skördefestens vänner r.f.
Ålands feministparaply

Idrott / Redskap och anläggningar
Mariehamns stad, fotbollsmål, bowling, simning, tennis
Åländska Segelsällskapet, säkerhetsbåt
Åländska Sportskytteföreningen, luftgevär junior m.m.
Lemlands Kommun, motionsbana
Mariehamns Seglarförening, J70-båt, optimistjollar m.m.
Vårdö Kommun, tennisbana, bollplank
Ålands Motorklubb, säkerhetsanpassad motorbana
Ridklubben Sleipner, barnponnyer, sadlar m.m.
Agility.ax, träninsplan, hopphinder m.m.
Germundö Alpin, tidtagningssystem

Idrott / Idrottsverksamhet
Ålands Fotbollsförbund
Ålands Idrottsdisktrikt
Ålands Innebandyförbund
Ålands Motionsförbund
Mariehamn Lawn-Tennisklubb
Ridklubben Sleipner 
IFK Mariehamn Ishockey
Mariehamns Gymnastikförening
Ålands Simförening
Ålands Golfklubb
Ålands Seglardisktrikt
Ålands Judoklubb
Ålands Volleybollförbund
Ålands Bowlingförbund
Karateklubben Ogawa
Ålands Motorklubb 
De Utvecklingsstördas Väl
Ålands Sportskytteförening
Ålands Kraftsportklubb
Badmintonklubben Smash
Germundö Alpin 
Nordic Budo & Sports Academy
Mariehamns Bågskytteförening
Ålands Curlingklubb
Alenskur Islandshästförening
IFK Mariehamn Bordtennis
Åland Triathlon Club
Åland Stags Rubgy Club
Joker Dart
Kyrkoby Golfklubb
Tai Chi Föreningen Vita Tranan
Sportdykarklubben Nautilus
Ålands Schackklubb
Jomala IK
Ålands Idrott, Starka Barn

Kulturavdelningen / Övrigt
Ung resurs
Ålands Idrott
Ålands Sjöfartsmuseum
Ålands Bildningsförbund
Arbetarnas bildningsförbund

Kulturdelegationen / Investeringsstöd
Pålsbölenejdens byalag
Segeljaktföreningen Altana
Enklinge hembygdsförening
Hembygdens vänner
Lumparlands uf
Brändö ungdomsförening
Sunds ungdomsförening
Torsholma ungdomsförening
Kökar hembygdsförening
Dånö museiförening
Hammarlands Torp byalag

Kulturdelegationen / Verksamhetsbidrag och specialprojekt
Ålands konstförening r.f.
Ålands slöjd- och konsthantverk r.f.
Filmklubben Chaplin r.f.
Fotoklubben Obscura
Fornföreningen Fibula
Ålands Spelmansgille r.f.
Folkmusiklaget Kvinnfolk r.f.
Antons vänner r.f.
Visans Vänner på Åland r.f.
Föreningen Ålands Gospel r.f.
Sångföreningen Triolen
Ålands Accordion Club
Ålands Dragspelsklubb r.f.
Alandia Squaredancers r.f.
Folkdansarna på Åland r.f.
Swingskeppet r.f.
Ålands Sång & Musikförbund r.f.
Teaterföreningen i Mariehamn
Föreningen Kappsäcksteatern r.f.
Föreningen Teater Alandica
Åbo Svenska Teaterförening r.f.
Lumparlab Teaterförening r.f.
Kompani Nord Teaterförening r.f.
Teaterföreningen Kuling r.f.
Kulturföreningen Katrina Kammarmusik
Förbundet Ålands Sjödagar r.f.
Visor så in i Norden
Ålands orgelfestival
Shanty Society Pommern r.f.
Geta Kulturförening r.f.
Ålands kulturstiftelse r.s.
Ålands litteraturförening r.f.
Kulturfestival på Åland
Sund Kultur r.f.
Föreningen Franciskus på Kökar r.f.
Kökarkultur r.f.
Skeppsföreningen Albanus
DUV, De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
Mariehamns Strategiklubb r.f.
Hemslöjdsgillet i Mariehamn r.f.
Ålands amatörastronomer
Ålands Radioamatörer r.f.
Ålands Telehistoriska förening r.f.
Ålands mångkulturella förening r.f.
Skeppargården Pellas r.f.
Stiftelsen Ålands Jakt- och fiskemuseum
Stödföreningen för Ålands Jakt- och fiskemuseum r.f.
Kobba Klintars Vänner r.f.
Kökar Hembygdsförening r.f.
Lappo uf/Skärgårsmuseet r.f.
Önningeby Hembygdsförening r.f.
Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f.
Föglö Hembygdsförening r.f.
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.
Bomarsundssällskapet r.f.
Kumlinge byalag r.f.

Mottagare av penningautomatmedel 2018
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Nybonds i Krogstad r.f.
Dånö Museiförening r.f.
Alandia Strings r.f.
Bild och Formskolan r.f.
Sällskapet Bel Canto Alandia r.f.
Flera Röster r.f.
Ålands Marthadistrikt
Föreningen Vård i Livet r.f.

Kulturdelegationen / Kulturstipendier
Kalle Wetterström
Erica Törnroth
Gunnar Sjöblom
Dexter Mäkelä
Pernilla Hurme
Karl Henrik Edlund
Anna Sundblom-Westerlund
Marcus Boman
Marika Markström
Ann-Britt Eriksson
Saija Saarela
Maja Sundblom
Ursula Sepponen
Katja Syrjä-Johansson
Ellen Smulter
Grancine Eriksson
Christer Liewendahl
Ulf Andersson
Kristoffer Gottberg
Emilia Eriksson
Mats Backman
Sara Alm
Emil Hage
Filip Karlström
Lydia Eriksson
Anton Johansson
Patrik Komorowski
Andreas Jocobsson
Emanuele Ferrari
Anton Österlund

Kulturdelegationen / Projektunderstöd
Träffpunkt Ungdom
Ålands Projektkör
Lamori
TAIR
Performance HBTQI
Textil 3D
Krisgruppen
Sälskärs Fyr
Ukulele och vinyl
Skärgårdsteatern
Holmström och Raar
Kodarklubben
Ålands konstförening
Ålands Biodlarförening
Garantiföreningen Matsmårs

Windjammars Barn
Duo Ponthin
Mariehamns Gröna kulturarv
No Title
Tri tidig Beethoven
Gabriel Sydänvirta
Ålands Marthadistrikt
IFK Mariehamn r.f.
Visans Vänner på Åland
Arbetsgruppen Grüssner & Andersson
Red Room Ensemble
Arbetsgruppen Ålandscoloristen
Kodarklubben
Arbetsgruppen 80-konsert
Arbetsgruppen Spetalsund

Kulturdelegationen / Understöd för självstyrelsefirande 2018
Kökars Marthaförening
Garantiföreningen Matsmårs
Kasteholmsnejdens byalag
Ålands Fredsinsitut

Resestipendier
Arbetsgruppen Katrina
Ulrika Kjeldsen
Anna Sundblom
Alexandra Sjöblom
Hannele Ögård
Linda Smith
Elspeth Randeling & Anna Eklund
O´Really
Åke Hillar
Rita Jokiranta
Katja Syrjä-Johansson
Minna Ö & Edward J
Katarina Holmberg
Johanna M Engdahl

Kulturdelegationen / Arbetsstipendier
Annika Åkerfelt
Therese Karlsson
Liz Lindvall

Miljöverksamhet
Östersjöfonden
Ålands djurskyddsförening r.f.
Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, vattenförbättring
Ålands fågelskyddsförening r.f., fyrvaktarhuset på Lågskär
Ekologiska odlarna på Åland r.f.
Rädda Lumparn r.f.
Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f.
Åland teknikkluster r.f.
Ålands fiskvårdsförening r.f. 
Natur och Miljö r.f., Ålands naturskola
Emmaus Åland r.f. hållbarhetsstrategi
Lions Club Åland Freja r.f., Miljödagen
Ålands landskapsregering, Hållbarhetslots

Nåtö biologiska station
Katthjälpen r.f.
Ålands Natur & Miljö r.f.
Husö biologiska station, Åbo Akademi

Socialsektorn / Verksamhetsstöd och specialprojekt
Andning & Allergi Åland r.f.
De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
Demensföreningen på Åland r.f.
Den inre oasen r.f. 
Diabetesföreningen på Åland r.f.
Emmaus Åland r.f.
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelning
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f.
Fri från narkotika Åland r.f.
Föreningen Vård i livet r.f.
Föreningen Vårt Hjärta r.f.
Krigsveteranerna på Åland r.f.
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.
Mariehamns pensionärsförening r.f.
Norra Ålands pensionärer r.f.
Pusselfamiljen r.f.
Rädda Barnen på Åland r.f.
Socialmission på Åland r.f.
Stall JoY’s handikappridklubb r.f.
Stiftelsen Hemmet r.s.
Vuxna på stan r.f.
Ålands autismspektrumförening r.f.
Ålands cancerförening r.f.
Ålands fackliga semesterorganisation r.f.
Ålands fountainhouse r.f.
Ålands handikappförbund r.f.
Ålands handikappförbund r.f. - Fixtjänst
Ålands hemgårdsförbund r.f.
Ålands hälso- och sjukvård - Tobakskampen
Ålands hälsoalternativ r.f.
Ålands hörselförening r.f.
Ålands intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f.
Ålands motorförares helnykterhetsförening r.f.
Åland neurologiska förening r.f.
Ålands reumaförening r.f.
Ålands synskadade r.f.
Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f.
Ålands landskapsregering, projekt Äldres psykisk ohälsa
Ålands landskapsregering, projekt motarbeta sexuellt våld

Ungdomsverksamhet
Ung resurs
Ålands ungdomsförbund
SKUNK
DUV, De utvecklingsstördas väl
Ungmartha
Ålands scoutdistrikt
Åländska studentlaget vid Åbo Akademi
Förbundet Hem och skola
Emmaus
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Ekonomisk översikt
OMSÄTTNING
Koncernens omsättning för 2018  minskade från 116,5 till 111,8 miljoner euro. Den minskade 

omsättningen beror främst på minskad omsättning för internetverksamheten.

Internetverksamheten

Spelomsättningen för internetverksamheten minskade från 84,5 till 80,0 miljoner euro. Den 

minskade omsättningen förklaras till stor del av att Paf på eget initiativ valt att introducera en 

årsgräns för hur mycket Pafs onlinekunder maximalt kan förlora under en tolvmånadersperiod 

med start från första september 2018. Åtgärden påverkar omsättningen negativt men görs för 

att kunna erbjuda en mer ansvarsfull och socialt accepterad spelprodukt.  

Paf har som enda bolag på den konkurrensutsatta marknaden valt att redogöra för hur om-

sättningen fördelas i valda kundsegment. Det totala bruttospelöverskottet från kunder som 

genererat mer än 30 000 euro har under året minskat med 4,0 miljoner euro vilket omräknat 

till omsättning motvarar ca 3,3 miljoner euro. Senast 2020 ska inga kunder finnas i segmentet 

över 30 000 euro.

De produkter som har haft starkast utveckling under året är sportspel, spelautomater, live 

casino och lotterier. Nya spelleverantörer under året är SG Digital, en leverantör av kasinospel 

och Colossus Bets, en leverantör av sk Pool betting. 

Den 1 oktober 2018 förvärvade Paf bolaget Programutvecklarna i Norrköping AB som levererar 

Pafs bingoprodukt. Förvärvet har haft ytterst begränsad påverkan på omsättningen.

Antalet kunder som har bidragit till omsättningen under året ökade till 187 819 (150 894, 2017) 

vilket är ett nytt rekord. Paf bedömer att antalet aktiva kunder kommer att fortsätta öka under 

2019 drivet av starkt fokus på utveckling av den tekniska plattformen, kundfokus och effektiv 

marknadsföring. 
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Land- och fartygsverksamheten

Spelomsättningen för land- och fartygsverksamheten var 31,8 miljoner euro (31,9 miljoner euro 

2017). Paf hade en något lägre snittintäkt per passagerare på fartygen på Östersjön vilket i sin 

tur delvis förklaras av att den svenska kronan försvagats gentemot euron. Utvecklingen går mot 

att kunderna har allt mindre kontanter med sig ombord vilket har haft en negativ påverkan på 

omsättningen. Paf jobbar hårt med att utveckla alternativa betalningsmetoder ombord och 

fortsätter att investera i ny teknologi.

Material och tjänster
Kostnaderna minskade från 32,9 till 28,5 miljoner euro. Lägre omsättning har inneburit att de 

direkta kostnaderna för internetverksamheten minskat med ca 1,2 miljoner euro. Minskade 

kostnader på ca 1,3 miljoner euro förklaras av effektivisering och minskad användning av ex-

terna tjänster. Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 5 februari 2019 innebär att Paf inte 

ska betala omvänd moms på sina inköp från partners. Beslutet medför en kostnadsminskning 

för året på 1,8 miljoner euro.

Personalkostnader
Kostnaderna ökade marginellt 25,6 till 26,0 miljoner euro. Paf genomförde under Q3 en perso-

nalneddragning motsvarande 20 tjänster. Som en följd av neddragningen tog Paf en engångs-

kostnad på 0,7 miljoner euro i form av avgångsvederlag. Medelantalet anställda minskade från 

358 till 351 personer.

Aktiverade utvecklingskostnader
Aktivering av egna utvecklingskostnader ökade något, från 0,7 till 1,0 miljoner euro. Den egna 

teknikplattformen och de egna kasinospelen kräver konstant utveckling för att kunna erbjuda 

bästa möjliga spelupplevelse för Pafs kunder.

Avskrivningar och nedskrivningar
Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar var 5,8 miljoner euro (5,7 miljoner euro 2017). 

Avskrivningar enligt plan ligger på en oförändrad nivå, samma för avskrivning av goodwill och 

nedskrivningar.
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Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader ökade från 25,5 till 28,1 miljoner euro.

Kostnadsökningen förklaras av att Paf under 2018 ökade marknadsföringskostnaderna med 3,7 

miljoner euro. En stor del av denna ökning är kopplad till ökade marknadsföringskostnader på 

den svenska marknaden. Under 2019 förväntas marknadsföringskostnaderna att fortsätta öka 

under kontrollerade former.

Bortsett från marknadsföringskostnaderna har övriga rörelsekostnader minskat vilket förklaras 

av lägre administrativa kostnader och lägre kostnader för externa tjänster.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat för året minskade från 27,6 till 24,7 miljoner euro.

Finansiella intäkter och kostnader
Nettoresultatet för finansiella intäkter och kostnader minskade från ett positivt resultat på 2,0 

miljoner euro till ett positivt resultat på 0,2 miljoner euro. Minskningen förklaras till stor del av 

att Paf 2017 redovisade engångsposter som hade en positiv påverkan på resultatet på totalt 

1,5 miljoner euro. I slutet på september avyttrade Paf samtliga placeringar i värdepapper vilket 

gav en reavinst på 0,5 miljoner euro. 

Räkenskapsperiodens resultat
Resultatet för räkenskapsperioden minskade från 29,4 till 24,6 miljoner euro. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Under 2013 genomförde skattemyndigheterna en momsgranskning i delar av Paf-koncernen. 

Skatteförvaltningen fattade därefter ett beslut att Paf skulle betala omvänd moms på sina inköp 

från partners. Paf överklagade beslutet och reserverade för kostnader i enlighet med Skatteför-

valtningens beslut. Den 5 februari 2019 fick Paf slutgiltigt rätt av Högsta förvaltningsdomstolen. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut har inneburit att Paf i redovisningen 2018 bokat bort de 

belopp som reserverats. Resultatet för 2018 har påverkats positivt med 1,8 miljoner euro och 

tidigare års avsättningar och räntor har bokats mot eget kapital som ökats med ett totalt 5,7 

miljoner euro.

ÅTERBETALD LOTTERISKATT
Förutom de vinstmedel som Paf betalar ut får landskapsregeringen därtill i efterskott 12,6 mil-

joner euro i återbetald lotteriskatt från finska staten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Den 22 maj beviljades dotterföretaget SIA Paf Latvija en lettisk spellicens för onlinespel. SIA 

Paf Latvija erbjuder från juni 2018 spel på internet i Lettland genom www.pafbet.lv.

Den 1 september 2018 introducerade Paf som första bolag på de marknader där Paf verkar en 

årsgräns för hur mycket spelare ska kunna förlora. Beloppet är satt till 30 000 euro respektive 

300 000 kronor för den svenska marknaden.

Den 1 oktober 2018 förvärvade Paf bolaget Programutvecklarna i Norrköping AB. Bolaget har 9 

anställda och levererar Pafs bingoprodukt. Under oktober till december generade bolaget en 

extern omsättning på 59 tusen euro. 

I februari 2018 kom Ålands tingsrätts dom i rättsprocessen mot Paf och Pafs tidigare VD om 

penningtvättsbrott. Paf dömdes av Ålands tingsrätt för penningtvätt av oaktsamhet medan Pafs 

tidigare VD frikändes på alla punkter. Domstolen ansåg att Paf hade tillräckliga processer och 

rutiner för arbetet mot penningtvätt på plats men att hanteringen hade brustit i det specifika 

fallet. Paf har överklagat tingsrättens dom till Åbo hovrätt och avvaktar nu hovrättens bedöm-

ning. Dom faller 11 april 2019.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Den 1 januari 2019 beviljades Paf Consulting Abp två svenska licenser, en för vadhållning och 

en för kommersiellt onlinespel på www.paf.se och www.se.paf.com. Licensen är giltig till 31 

december 2023.

Under januari och februari 2019 beviljades Paf Consulting Abp svensk licens för bordsspel 

ombord på nio stycken fartyg.

UPPSKATTNING AV DEN SANNOLIKA 
KOMMANDE UTVECKLINGEN
De marknader som Paf verkar på förväntas under 2019 präglas av fortsatt tillväxt i en tillta-

gande konkurrens med skärpta myndighetskrav för hur verksamheten ska bedrivas. Ett viktigt 

fokusområde är tillväxt på internationella marknader där ökade marknadsföringsinsatser är 

sannolika, vilket kortsiktigt kommer att påverka rörelseresultatet negativt men på längre sikt 

förväntas bidra till ökad lönsamhet.

VÄSENTLIGA RISKER
Paf genomför en fortlöpande riskutvärdering som årligen föreläggs styrelsen. Paf har identifierat 

ett antal risker som skulle kunna få en betydande inverkan på bolagets verksamhet, finansiella 

ställning och resultat. Förståelse av bolagets risker är av stor vikt för bolagets styrning.
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Klassificering av risker

Strategiska risker

Strategiska risker utgör ändrade förutsättningar på de marknader där Paf verkar. Ökad konkur-

rens, högre skatter, skärpta myndighetskrav och dyrare marknadsföringskanaler kan medföra 

lägre lönsamhet. Om spelbranschen inte kontrollerar sina marknadsföringsinsatser finns risk 

för minskad social acceptans för spel vilket kan leda till lägre framtida marknadstillväxt. Genom 

att verka på flera marknader kan Paf minska dessa risker.

Operativa risker

Paf är beroende av bra samarbete med externa partners. Ändrade kontraktsvillkor med till 

exempel spelleverantörer, betalningsplattformar, banker eller tekniska leverantörer kan ha en 

negativ inverkan på Pafs utveckling.

Paf är direkt beroende av att den egenutvecklade tekniska plattformen och av att dess it-system 

fungerar väl och med god prestanda. Om Paf inte hänger med i den tekniska utvecklingen riske-

rar Paf att tappa marknadsandelar. Det är viktigt att Pafs it-system håller en hög säkerhetsnivå 

för att motarbeta risken för bedrägerier, penningtvätt, DDos-attacker och säkerhetsintrång.

Pafs land- och fartygsbaserade verksamhet kan påverkas negativt av ändrad lagstiftning. Över-

gång till ny teknologi kan skapa nedskrivningsbehov som kortsiktigt kan påverka lönsamheten.

För att kunna leverera en kundupplevelse i toppklass är det viktigt att bolaget kan behålla och 

rekrytera nödvändig kompetens.
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Finansiella risker

Pafs finansiella risker kan delas upp i kreditrisk och valutarisk. Kreditrisker kan uppstå om viktiga 

leverantörer eller banker hamnar på obestånd. Genom att arbeta med flera leverantörer kan Paf 

minska risken. Paf kan påverkas negativt av kraftiga förändringar i valutors värde. Främst är det 

en försvagning av svenska och norska kronor som kan inverka negativt på Pafs resultat, men 

valutarisken är ändå relativt låg då merparten av intäkterna och kostnaderna uppstår i euro.

Legala risker

En tydlig risk för Paf liksom för branschen som helhet är de juridiska riskerna. Spel och lotteri 

utgör en tillståndspliktig verksamhet och politiska beslut påverkar naturligtvis vår verksamhet. 

Vi bevakar och följer noggrant med eventuella lagändringar och anpassar vår verksamhet ef-

ter det. Ett fokusområde under året har varit anpassningar till EU:s nya dataskyddsförordning 

(”GDPR”) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Eventuella rättsliga processer mot Paf kan orsaka 

avsevärda kostnader och minskat förtroende.
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KONCERNÖVERSIKT
Paf-koncernen bestod i slutet av 2018 av moderbolaget Ålands Penningautomatförening med 

dotterbolagen Paf New Business Ab, Paf Consulting Abp och Programutvecklarna i Norrköping 

AB. Paf Consulting Abp står i sin tur som ägare till dotterbolagen Pafer A/S och SIA Paf Latvija.

Aktiva bolag
Ålands Penningautomatförening erbjuder fysiska spel på Åland och ombord på fartyg registre-

rade på Åland samt internationell spelverksamhet på internet.

Paf Consulting Abp bedriver spelverksamhet på utlandsflaggade fartyg samt internetspel på 

den internationella marknaden.

Paf Consulting bildar en underkoncern vilken består av Pafer A/S, SIA Paf Latvija samt Paf 

Consulting Sverige AB (vilande) som i sin tur äger Paf Sverige AB (vilande). Paf Consulting-kon-

cernens huvudsakliga affärsområden består av fartygsbaserad spelverksamhet och internetspel 

på den internationella marknaden. De olika verksamhetsgrenarna är fördelade mellan Paf 

Consulting-koncernens olika bolag.

Programutvecklarna i Norrköping AB bedriver utveckling av Pafs bingomjukvara.

Paf New Business Ab har bedrivit en begränsad verksamhet under 2018.

Ålands Penningautomatförening
(Paf)

Pafer A/S
(100 %)

SIA Paf Latvĳa
(100 %)

Paf New Business Ab
(100 %)

Paf Consulting Abp
(100 %)

Programutvecklarna i Norrköping AB
(100 %)
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Organisation och ledning
Styrelse
I början av år 2018 bestod styrelsen av ordförande Åsa Ceder, vice ordförande Anders Å Karlsson 

ledamöterna Sara Kemetter, Danne Sundman, Birgitta Eriksson, Carl Haglund och Anna Dahlsten.

Förändringar under året

Åsa Ceder valde att lämna styrelsen i maj och i hennes ställe utsågs Jan-Mikael von Schantz 

till styrelseordförande. Även Anders Å. Karlsson lämnade styrelsen i maj, hans position som 

viceordförande övertogs av Carl Haglund. Anna Dahlsten utsågs till ny viceordförande i septem-

ber efter att Carl Haglund lämnat styrelsen i slutet av augusti. Danne Sundman avled i slutet 

av året efter en tids sjukdom. I januari 2019 utsågs Andreas Remmer till ny styrelseledamot.

Styrelsen
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VD och koncernledning
I början av år 2018 bestod Pafs koncernledning av VD Christer Fahlstedt, vice vd Daniela Jo-

hansson, COO Land & Ship Jukka Nikula, CCO Anders Sims, CFO Per Sahlberg, CMO Goran 

Ristic, CIO Tuomas Bergström, CGO Kim Johansson, General Counsel Sara Eriksson och SVP 

Public Affairs Sverker Skogberg.

Förändringar under året

Tuomas Bergström lämnade koncernledningen och Paf i början på juli. Anders Sims lämnade 

koncernledningen och Paf i början på september. I början på oktober utnämndes Sara Björk-Sö-

dergård till CPO och Francois Maugis till CTO CISO. Sara och Francois ingår från oktober i 

koncernledningen.

Revisorer
Av Ålands landskapsregering utsedda revisorer för Ålands Penningautomatförening är David 

Mattsson (CGR) och Fredrik Westerholm (CGR). Deras suppleanter är Petter Westerback  (CGR) 

och Henry Maarala (CGR).

Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att 21 miljoner euro av årets vinst på 24,6 miljoner (och tidigare vinstmedel) 

utdelas till Ålands landskapsregering för fördelning till allmännyttig verksamhet. Styrelsen vill 

samtidigt framföra sitt stora tack till den operativa ledningen och personalen för utmärkt arbete.
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Koncernen 2014 2015 2016 2017 2018
Omsättning 98 148 110 033 113 515 116 513 111 821
Rörelseresultat 16 763 19 972 15 788 27 607 24 742
Resultat före skatt 17 315 22 852 15 330 29 600 24 950
Resultat 17 160 22 697 15 171 29 407 24 622
Rörelsemarginal 17,1 % 18,2 % 13,9 % 23,7 % 22,1 %
Resultat i % av omsättningen 17,5 % 20,6 % 13,4 % 25,2 % 22,0 %
Avkastning på eget kapital i %  (ROE) 17,1 % 23,0 % 15,4 % 27,9 % 20,3 %
Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 17,6 % 22,6 % 15,8 % 28,0 % 20,4 %
Soliditet 81,8 % 85,6 % 84,5 % 87,4 % 88,2 %
Investeringar materiella tillgångar 5 080 13 451 9 929 3 936 4 405
Investeringar i immateriella  tillgångar 1 136 2 289 2 406 887 2 087
Investeringar materiella och immateriella tillgångar 6 215 15 739 12 335 4 824 6 492
Medelantalet anställda 314 345 376 358 351

Ekonomisk redovisning

Moderbolaget Ålands Penningautomatförening 2014 2015 2016 2017 2018
Omsättning 77 641 81 336 86 224 93 793 89 404
Rörelseresultat 17 110 23 335 20 837 28 081 24 374
Resultat före skatt 17 590 23 626 18 374 26 305 24 673
Resultat 17 590 23 618 18 341 26 270 24 654
Rörelsemarginal 22,0 % 28,7 % 24,2 % 29,9 % 27,3 %
Resultat i % av omsättningen 22,7 % 29,0 % 21,3 % 28,0 % 27,6 %
Avkastning på eget kapital i %  (ROE) 17,9 % 24,3 % 18,5 % 24,8 % 20,5 %
Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 18,3 % 23,9 % 18,7 % 25,7 % 20,3 %
Soliditet 85,3 % 83,9 % 85,0 % 86,2 % 87,7 %
Investeringar materiella tillgångar 4 742 13 225 7 887 1 676 2 370
Investeringar i immateriella  tillgångar 927 1 779 1 979 792 1 640
Investeringar materiella och immateriella tillgångar 5 668 15 004 9 866 2 469 4 011
Investeringar i placeringar 4 808 3 880 4 930 3 756 1 243
Investeringar totalt 10 477 18 884 14 796 6 224 5 253
Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 13,5 % 23,2 % 17,2 % 6,6 % 5,9 %
Medelantalet anställda 256 264 261 305 291
Utdelning av vinstmedel 21 000 20 000 15 000 18 000 21 000*
Lotteriskatt till finska staten 9 995 11 105 11 433 12 413 12 583

*Styrelsens förslag till utdelning

R E L A T I O N S T A L 1  0 0 0  €

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2018Ålands Penningautomatförening
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Omsättning Försäljningsintäkter - vinstutbetalningar - lotteriskatter och liknande skatter

Avkastning på eget kapital i %  
ROE

resultat före skatt – skatter
×100

eget kapital + minoritetsandel

Avkastning på investerat kapital 
i % ROI

resultat före skatt + räntekostnader + övr.finansiella kostn. 
×100

balansomslutning - räntefria kortfristiga skulder

Soliditet
eget kapital + minoritetsandel + avsättningar

×100
 balansomslutning - erhållna förskott

Medelantalet anställda Relationstalet räknas som ett medeltal av antalet anställda vid kalendermånadernas 
slut med beaktande av deltidsanställningar

För ROE och ROI räknas relationstalets divisor som ett medeltal av värdena enligt räkenskapsperiodens och föregående 
räkenskapsperiods balansräkning

Definitioner av relationstal

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2018Ålands Penningautomatförening
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R E S U L T A T R Ä K N I N G

Moderbolaget Koncernen
Not 2018 2017 2018 2017

OMSÄTTNING R1 89 403 560,61 93 793 185,37 111 820 755 116 512 706
Övriga rörelseintäkter 1 786 896,22 1 835 449,01 380 392 119 098

Material och tjänster
Inköp under räkenskapsperioden -16 285,20 -19 074,32 -5 429 952 -5 023 542
Köpta tjänster totalt -17 656 369,92 -21 630 320,12 -23 116 165 -27 878 710

-17 672 655,12 -21 649 394,44 -28 546 116 -32 902 252

Personalkostnader R2
Löner och arvoden -18 375 566,57 -17 873 665,38 -21 258 181 -20 350 976
Pensionskostnader -2 819 778,40 -3 102 977,51 -3 025 349 -3 276 121
Övriga lönebikostnader -1 161 884,27 -1 481 914,81 -1 706 328 -1 958 877

-22 357 229,24 -22 458 557,70 -25 989 857 -25 585 974

Aktiverade utvecklingskostnader 990 197,85 679 624,76 990 198 745 722

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan -4 583 138,92 -4 614 400,10 -5 738 261 -5 644 920
Avskrivning på goodwill 0,00 0,00 -25 301 -72 572
Nedskrivning tillgångar bland bestående aktiva -8 244,84 -29 714,78 -8 245 -29 835

-4 591 383,76 -4 644 114,88 -5 771 807 -5 747 327

Övriga rörelsekostnader -23 185 265,34 -19 475 653,53 -28 141 310 -25 534 548

RÖRELSERESULTAT 24 374 121,22 28 080 538,59 24 742 254 27 607 425

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag 0,00 0,00 0 3 102 836
Övriga ränte- och finansiella intäkter 1 327 769,07 1 281 138,15 1 428 729 1 386 776
Räntekostnader till koncernbolag -40 471,43 -39 862,38 0 0
Övriga ränte- och finansiella kostnader R3 -988 550,80 -3 017 029,55 -1 220 906 -2 496 946

298 746,84 -1 775 753,78 207 824 1 992 666

RESULTAT FÖRE SKATT 24 672 868,06 26 304 784,81 24 950 078 29 600 091

Årets och tidigare års skatt -18 512,00 -35 077,43 -18 512 -35 077
Latenta skatter 0,00 0,00 -309 837 -158 037

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 24 654 356,06 26 269 707,38 24 621 729 29 406 977

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2018Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget Koncernen
Not 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar B1
Balanserade utvecklingskostnader 1 054 714,18 1 346 534,58 1 531 668 1 346 535
Immateriella rättigheter 0,00 0,00 126 941 23 755
Goodwill 0,00 0,00 476 954 0
Övriga utgifter med lång verkningstid 602 497,45 935 367,64 926 711 1 081 318
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 553 134,24 296 312,95 553 134 296 313

2 210 345,87 2 578 215,17 3 615 408 2 747 921
Materiella tillgångar B2
Mark- och vattenområden 702 700,11 702 700,11 702 700 702 700
Byggnader och konstruktioner 18 381 906,50 19 021 765,60 18 825 866 19 491 766
Maskiner och inventarier 5 342 957,75 6 799 103,36 9 125 184 10 115 355
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 50 501,57 175 614,26 761 824 375 134

24 478 065,93 26 699 183,33 29 415 574 30 684 955
Placeringar B3
Andelar i företag inom samma koncern 5 948 895,83 4 706 389,29 0 0
Kapitallån till företag inom samma koncern 6 700 000,00 6 700 000,00 0 0
Övriga aktier och andelar 20 406,15 20 406,15 20 406 20 406

12 669 301,98 11 426 795,44 20 406 20 406
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 39 357 713,78 40 704 193,94 33 051 388 33 453 282
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Lånefordringar 83 839,07 4 909 401,34 83 839 5 109 401

83 839,07 4 909 401,34 83 839 5 109 401
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 070,92 39 000,08 383 134 179 476
Fordringar på företag i samma koncern B5 7 290 575,65 4 376 206,49 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 347 393,05 16 706 467,91 15 436 982 16 668 546
Resultatregleringar 1 842 169,60 2 088 587,76 2 064 603 2 613 635

24 491 209,22 23 210 262,24 17 884 719 19 461 657
Finansiella värdepapper
Övriga värdepapper 0,00 21 726 120,88 0 21 726 121

0,00 21 726 120,88 0 21 726 121
Kassa och bank B4 86 011 794,06 50 508 276,99 99 339 855 60 714 833
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 110 586 842,34 100 354 061,45 117 308 413 107 012 012

AKTIVA TOTALT 149 944 556,12 141 058 255,39 150 359 801 140 465 294

PASSIVA

EGET KAPITAL B8
Övrigt bundet kapital 0,00 0,00 31 423 33 306
Balanserat resultat 102 577 106,30 86 616 752,42 103 654 962 84 380 934
Årets resultat 24 654 356,06 26 269 707,38 24 621 729 29 406 977

127 231 462,36 112 886 459,80 128 308 114 113 821 217
AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar B7 4 035 493,53 8 472 142,50 4 052 689 8 776 431

4 035 493,53 8 472 142,50 4 052 689 8 776 431
Långfristigt främmande kapital
Latenta skatteskulder 0,00 0,00 1 165 243 855 406

0,00 0,00 1 165 243 855 406
Kortfristigt främmande kapital
Skulder till leverantörer 2 818 068,59 3 553 770,10 3 544 473 3 940 037
Erhållna förskott 210 661,19 200 295,47 210 661 200 295
Kortfristiga skulder till koncernbolag B6 4 640 528,05 4 948 519,93 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 662 816,66 6 439 295,12 8 315 435 7 956 557
Resultatregleringar 4 345 525,74 4 557 772,47 4 763 187 4 915 349

18 677 600,23 19 699 653,09 16 833 756 17 012 239

PASSIVA TOTALT 149 944 556,12 141 058 255,39 150 359 801 140 465 294

B A L A N S R Ä K N I N G
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Moderbolaget 2018 2017

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelseresultat 24 374 121 28 080 539
Korrigering för icke-likvida poster 7 845 381 7 272 749
Förändring i rörelsekapitalet -2 302 999 -5 915 397
Finansiella intäkter och kostnader 298 747 -1 775 754
Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 656 876
Skatter -18 512 -35 077
Nettokassaflöde av affärsverksamheten 30 196 738 28 283 935

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar -1 016 430 -807 729
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar -985 967 -1 190 390
Överlåtelseintäkter från försäljning av dotterbolag 0 5 498 723
Ökning/minskning placeringar i finansiella värdepapper 21 726 121 9 096 748
Kapitallån till dotterbolag 0 -3 700 000
Ökning av övriga långfristiga placeringar -1 242 507 -55 599
Investeringskassaflöde totalt 18 481 217 8 841 753

Kassaflöde före finansiering 48 677 955 37 125 688

Finansiering
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 4 825 562 -409 371
Utdelade vinstmedel -18 000 000 -15 000 000
Övrigt 0 315 371
Finansieringens kassaflöde totalt -13 174 438 -15 094 000

Förändring av likvida medel 35 503 517 22 031 688
Likvida medel 01.01 50 508 277 28 476 589
Likvida medel 31.12 86 011 794 50 508 277

F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S  M O D E R B O L A G E T
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Koncernen 2018 2017

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelseresultat 24 742 254 27 607 425
Korrigering för icke-likvida poster 8 925 468 8 499 499
Förändring i rörelsekapitalet 1 398 455 -4 427 952
Finansiella intäkter och kostnader 207 824 -1 110 170
Skatter -18 512 -35 077
Nettokassaflöde av affärsverksamheten 35 255 489 30 533 725

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar -2 442 467 -887 220
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar -2 939 229 -3 503 900
Överlåtelseintäkter från försäljning av dotterbolag med avdrag
för dotterbolagets likvida medel vid försäljningstidpunkten 0 3 642 724
Ökning/minskning placeringar i finansiella värdepapper 21 726 121 9 096 748
Investeringskassaflöde totalt 16 344 425 8 348 352

Kassaflöde före finansiering 51 599 914 38 882 077

Finansiering
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 5 025 562 -609 371
Utdelade vinstmedel -18 000 000 -15 000 000
Övrigt -454 325 288
Finansieringens kassaflöde totalt -12 974 892 -15 284 083

Förändring av likvida medel 38 625 022 23 597 994
Likvida medel 01.01 60 714 833 37 116 839
Likvida medel 31.12 99 339 855 60 714 833

F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S  K O N C E R N E N
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I N F O R M A T I O N  O M  R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R 

Konsolideringsprinciper
Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Differensen mellan anskaffningsutgiften för 
dotterbolagen och motsvarande egna kapital har redovisats som koncerngoodwill/koncernpassiva. 
Koncerngoodwill har avskrivits under 5 år.

Koncernmässigt resultat vid försäljning av dotterbolag har upptagits bland finansiella intäkter och 
kostnader. De sålda dotterbolagens bidrag till koncernens resultat under året fram till försäljningstillfället 
redovisas inom respektive post i koncernens resultaträkning.

Koncernens interna transaktioner, interna vinster, intern vinstutdelning samt interna fordringar och skulder 
har eliminerats.

Omräkningsdifferenser
De omräkningsdifferenser som föranletts av det fria egna kapitalet har upptagits i koncernens fria egna 
kapital och de omräkningsdifferenser som föranletts av det bundna egna kapitalet har upptagits i posten 
övrigt bundet eget kapital.

Poster i utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt bokslutsdagens kurs. Utländska 
dotterföretags resultaträkningar har omräknats till euro enligt räkenskapsperiodens månatliga medelkurs 
medan balansräkningen har omräknats enligt kursen för bokslutsdagen. 

Aktiverade utvecklingskostnader
Aktiverade utvecklingskostnader för egen räkning avser periodens direkta utgifter för löner och andra 
personalrelaterade kostnader samt direkta utgifter vilka hänförts till utvecklingsprojekt som upptagits som 
tillgång i balansräkningen. En förutsättning för aktivering är att det rör sig om betydande nyutveckling.

Avskrivningsprinciper
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgifterna med avdrag av 
planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt och är baserade på 
anläggningstillgångarnas ekonomiska verkningstid.

Utgifter som under tre eller flera år medför intäkter har aktiverats och avskrivs under brukstiden. Mindre 
anskaffningar kostnadsförs direkt vid anskaffningstidpunkten. Avskrivningstiderna som tillämpas är:

Immateriella tillgångar
Spelplattformar samt grundinvesteringar i större datasystem och licenser 3-5 år
Spelprodukter och licenser 3 år
Programlicenser 3-6 år
Investering i hyrda lokaler 5-6 år
Goodwill 5 år

Materiella tillgångar
Fastigheter 40 år
Lätta konstruktioner 5-10 år
Spelutrustning      3-6 år
Persondatorer och tillbehör 3-5 år
Bilar 5-7 år
Inventarier 3-5 år
Övriga materiella tillgångar 5 år
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N O T E R  T I L L  R E S U L T A T R Ä K N I N G

Moderbolaget Koncernen
Not 2018 2017 2018 2017

Omsättning enligt geografiskt område R1
Åland - Landbaserade spel 2 561 162,61 3 359 589,90 2 561 163 3 359 590
Spel ombord fartyg 12 162 131,42 11 799 373,16 29 160 994 28 587 220
Finland 0,00 0,00 48 000 48 000
Internet 74 680 266,58 78 634 222,31 80 050 598 84 517 896

89 403 560,61 93 793 185,37 111 820 755 116 512 706

Omsättning enligt verksamhetsområde
Systemutveckling och anknutna tjänster 0,00 0,00 48 000 48 000
Casinospel och lotterier på land och fartyg 14 723 294,03 15 158 963,06 31 722 157 31 946 810
Spel på internet 74 680 266,58 78 634 222,31 80 050 598 84 517 896

89 403 560,61 93 793 185,37 111 820 755 116 512 706

Omsättning internet enligt kundsegment (EUR)
Bruttospelöverskott*
> 30 000 9 648 523 13 653 368
15 001 - 30 000 18 087 884 18 436 519
8 001 - 15 000 22 007 735 21 600 129
0.01 - 8 000 71 410 935 67 150 397
Vinnande spelare -23 056 491 -23 003 994
Totalt 98 098 586 97 836 419

Lotteriskatt, jackpot reservering och övriga poster
som ej påverkar kundsaldon -18 047 988 -13 318 523
Totalt internet 80 050 598 84 517 896

*Bruttospelöverskott = spelinsatser - vinster - bonusar

Ledningens löner och arvoden R2
Lön till moderbolags VD och ställföreträdare -518 140,44 -575 285,96 -518 140 -575 286
Lön till dotterbolags VD och ställföreträdare 0,00 0,00 -66 073 -84 909
Styrelsearvoden -120 866,67 -85 900,00 -120 867 -85 900
Totalt -639 007,11 -661 185,96 -705 080 -746 095

Övriga ränte- och finansiella kostnader R3
Förlust vid försäljning av aktier i dotterbolag 0,00 -656 876,04 0 0
Nedskrivning av fordringar -94 000,00 -1 560 148,99 -94 000 -1 560 149
Övriga ränte- och finansiella kostnader -894 550,80 -800 004,52 -1 126 906 -936 797
Totalt -988 550,80 -3 017 029,55 -1 220 906 -2 496 946
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Moderbolaget Koncernen
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2018 2017 2018 2017

B1
Balanserade utvecklingskostnader
Ingående anskaffningsvärden 6 465 612,48 5 762 430,36 6 602 965 5 995 650
Förvärv 0,00 0,00 497 159 0
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 0 -95 867
Överföringar mellan posterna 757 866,56 703 182,12 757 867 703 182
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 5 100 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 223 479,04 6 465 612,48 7 863 090 6 602 965
Ingående avskrivningar enligt plan -5 119 077,90 -4 118 372,69 -5 256 430 -4 309 347
Periodens avskrivningar -1 049 686,96 -1 000 705,21 -1 074 988 -1 004 143
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 0 57 060
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 -5 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 168 764,86 -5 119 077,90 -6 331 423 -5 256 430
Balanserade utvecklingskostnader totalt 1 054 714,18 1 346 534,58 1 531 668 1 346 535
Patent, licenser och liknande rättigheter
Ingående anskaffningsvärden 0,00 0,00 126 772 708 098
Periodens investeringar 0,00 0,00 200 000 8 800
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 0 -590 126
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0,00 326 772 126 772
Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0,00 -103 016 -642 418
Periodens avskrivningar 0,00 0,00 -96 815 -20 088
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 0 559 490
Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0,00 -199 831 -103 016
Patent och liknande rättigheter totalt 0,00 0,00 126 941 23 755
Goodwill
Ingående anskaffningsvärden 893 179,10 893 179,10 13 816 746 15 993 893
Förvärv 0,00 0,00 497 159 0
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 0 -2 177 147
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 5 100 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 893 179,10 893 179,10 14 319 005 13 816 746
Ingående avskrivningar enligt plan -893 179,10 -893 179,10 -13 816 746 -14 687 447
Periodens avskrivningar 0,00 0,00 -25 301 -72 572
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 0 943 669
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 -4 -396
Utgående ackumulerade avskrivningar -893 179,10 -893 179,10 -13 842 051 -13 816 746
Goodwill totalt 0,00 0,00 476 954 0
Förskottsbetalningar och pågående projekt
Ingående anskaffningsvärden 296 312,95 281 399,31 296 313 281 399
Periodens investeringar 1 633 677,70 764 451,96 1 633 678 764 452
Sålda/utrangerade/kostnadsförda -618 989,85 -11 636,20 -618 990 -11 636
Överföringar mellan posterna -757 866,56 -737 902,12 -757 867 -737 902
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 553 134,24 296 312,95 553 134 296 313
Förskottsbetalningar och pågående projekt totalt 553 134,24 296 312,95 553 134 296 313
Övriga utgifter med lång verkningstid
Ingående anskaffningsvärden 22 088 630,43 21 998 996,91 22 114 252 26 108 216
Periodens investeringar 6 577,60 27 871,02 253 406 113 968
Sålda/utrangerade -55 221,60 0,00 -75 222 -4 317 355
Överföringar mellan posterna 26 459,10 61 762,50 26 460 209 423
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 066 445,53 22 088 630,43 22 318 896 22 114 252
Ingående avskrivningar enligt plan -21 153 262,79 -20 804 503,45 -21 032 934 -23 941 567
Periodens avskrivningar -334 612,75 -348 759,34 -403 178 -439 461
Sålda/utrangerade 23 927,46 0,00 43 927 3 348 094
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 463 948,08 -21 153 262,79 -21 392 185 -21 032 934
Övriga utgifter med lång verkningstid totalt 602 497,45 935 367,64 926 711 1 081 318

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 2 210 345,87 2 578 215,17 3 615 408 2 747 921

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G
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Moderbolaget Koncernen
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2018 2017 2018 2017

B2
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 22 512 058,76 22 509 114,78 23 110 688 23 141 962
Periodens investeringar 0,00 2 943,98 34 218 2 944
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 0 -34 218
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 512 058,76 22 512 058,76 23 144 906 23 110 688
Ingående avskrivningar enligt plan -3 490 293,16 -2 849 780,28 -3 618 923 -2 946 548
Periodens avskrivningar -639 859,10 -640 512,88 -700 117 -672 375
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 130 152,26 -3 490 293,16 -4 319 040 -3 618 923
Byggnader totalt 18 381 906,50 19 021 765,60 18 825 866 19 491 766
Mark och vattenområden
Ingående anskaffningsvärden 702 700,11 1 098 528,31 702 700 1 098 528
Sålda/utrangerade 0,00 -395 828,20 0 -395 828
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 702 700,11 702 700,11 702 700 702 700
Mark och vattenområden totalt 702 700,11 702 700,11 702 700 702 700
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 32 757 642,89 32 376 967,41 38 196 667 34 571 452
Periodens investeringar 725 107,14 913 507,02 1 932 120 1 120 593
Sålda/utrangerade -3 326 769,36 -1 620 195,09 -3 443 063 -2 182 962
Överföringar mellan posterna 1 674 166,44 1 087 363,55 1 938 705 4 688 477
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 -1 374 -892
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 830 147,11 32 757 642,89 38 623 056 38 196 667
Ingående avskrivningar enligt plan -25 512 081,69 -24 414 927,12 -27 626 678 -25 982 496
Periodens avskrivningar -2 558 980,11 -2 624 422,66 -3 508 493 -3 508 853
Sålda/utrangerade 2 030 330,28 1 527 268,09 2 091 740 1 864 319
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 191 352
Utgående ackumulerade avskrivningar -26 040 731,52 -25 512 081,69 -29 043 239 -27 626 678
Ingående nedskrivningar -446 457,84 -446 457,84 -454 633 -454 633
Utgående ackumulerade nedskrivningar -446 457,84 -446 457,84 -454 633 -454 633
Maskiner och inventarier totalt 5 342 957,75 6 799 103,36 9 125 184 10 115 355
Förskottsbetalningar och pågående projekt
Ingående anskaffningsvärden 175 614,26 529 998,07 375 134 2 466 462
Periodens investeringar 1 645 221,55 760 022,24 2 438 249 2 812 748
Sålda/utrangerade -69 708,70 0,00 -86 394 -40 897
Överföringar mellan posterna -1 700 625,54 -1 114 406,05 -1 965 164 -4 863 180
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 501,57 175 614,26 761 824 375 134
Förskottsbetalningar och pågående projekt totalt 50 501,57 175 614,26 761 824 375 134

MATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 24 478 065,93 26 699 183,33 29 415 574 30 684 955

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G
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Moderbolaget Koncernen

Not 2018 2017 2018 2017
PLACERINGAR B3
Moderbolagets placeringar
Andelar i företag i samma koncern
Anskaffningsutgift vid periodens början 30 779 430,51 30 723 831,87
Ökningar 1 242 506,54 55 598,64
Anskaffningsutgift vid periodens slut 32 021 937,05 30 779 430,51
Tidigare nedskrivningar -26 073 041,22 -20 217 442,58
Försäljning -5 855 598,64
Bokföringsvärde vid periodens slut 5 948 895,83 4 706 389,29
Placeringar i övriga aktier och andelar
Anskaffningsutgift vid periodens början 3 229 946,16 3 229 946,16
Anskaffningsutgift vid periodens slut 3 229 946,16 3 229 946,16
Tidigare nedskrivningar -3 209 540,01 -3 209 540,01
Bokföringsvärde vid periodens slut 20 406,15 20 406,15
Kapitallån till företag inom samma koncern
Anskaffningsutgift vid periodens början 6 700 000,00 3 300 000,00
Ökningar 0,00 3 700 000,00
Försäljning 0,00 -300 000,00
Anskaffningsutgift vid periodens slut 6 700 000,00 6 700 000,00

Placeringar totalt 12 669 301,98 11 426 795,44

Moderbolagets dotterbolag B3

Paf New Business Ab, Åland
Ägarandel 100 % 100 %
Värde i balansräkningen 4 000 000 4 000 000
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång 4 822 045 4 787 544
Räkenskapsperiodens resultat 34 501 5 422

Paf Consulting Abp, Åland
Ägarandel 100 % 100 %
Värde i balansräkningen 706 389 706 389
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång* 2 925 719 3 216 915
Räkenskapsperiodens resultat -582 572 -1 122 908
*inklusive erhållet kapitallån från moderbolag 
uppgående till 6 700 000 euro
Programutvecklarna i Norrköping AB, Sverige
Ägarandel 100 % 0 %
Värde i balansräkningen 1 242 507 0
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång 168 494
Räkenskapsperiodens resultat -80 155

Övriga koncernbolag
Koncernbolag Moderbolag Ägarandel 2018 Ägarandel 2017
Winone Oy, Åland Paf New Business Ab 100 % 100 %
Pafer A/S, Estland Paf Consulting Abp 100 % 100 %
SIA Paf Latvija, Lettland Paf Consulting Abp 100 % 100 %
Paf Consulting Sverige AB, Sverige Paf Consulting Abp 100 % 100 %
Paf Sverige AB, Sverige Paf Consulting Sverige AB 100 % 100 %

KASSA OCH BANK B4 2018 2017 2018 2017
Kundmedel 2 958 534,89 2 863 339,02 2 975 474 2 863 339
Övrig kassa och bank 83 053 259,17 47 644 937,97 96 364 381 57 851 494
Kassa och bank totalt 86 011 794,06 50 508 276,99 99 339 855 60 714 833

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G
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Moderbolaget Koncernen

Not 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
FORDRINGAR I SAMMA KONCERN B5

Kortfristiga fordringar på företag i samma koncern
Kundfordringar 119 379,31 143 534,14
Övriga fordringar 7 171 196,34 4 232 672,35

7 290 575,65 4 376 206,49

SKULDER I SAMMA KONCERN B6

Kortfristiga skulder till företag i samma koncern
Leverantörsskulder 39 600,00 36 450,00
Övriga skulder 4 600 928,05 4 912 069,21

4 640 528,05 4 948 519,21

AVSÄTTNINGAR B7

Övriga avsättningar
Jackpotreservering 3 760 493,54 2 583 857,62 3 777 689 2 596 770
Övrig avsättning 274 999,99 5 888 284,88 275 000 6 179 661

4 035 493,53 8 472 142,50 4 052 689 8 776 431

EGET KAPITAL B8

Övrigt bundet eget kapital vid årets början 0,00 0,00 33 306 34 739
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 -1 883 -1 434
Övrigt bundet eget kapital vid årets slut 0,00 0,00 31 423 33 306

Balanserad vinst vid årets början 112 886 459,80 99 079 940,83 113 787 911 96 852 448
Förändring av Paf-lån 0,00 315 371,47 0 315 371
Utdelning av vinstmedel -18 000 000,00 -15 000 000,00 -18 000 000 -15 000 000
Justering av föregående års resultat*  7 690 646,50 2 221 440,12 7 866 292 2 221 440
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 759 -8 325
Balanserad vinst vid årets slut 102 577 106,30 86 616 752,42 103 654 962 84 380 934

Räkenskapsperiodens resultat 24 654 356,06 26 269 707,38 24 621 729 29 406 977

EGET KAPITAL 127 231 462,36 112 886 459,80 128 308 113 113 821 217

*Avser återföring av avsättningar för tidigare år efter vunnen skattetvist samt i koncernen även justering av tidigare års resultat i dotterbolag.

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 31.12.2018 31.12.2017

Ställda säkerheter till förmån för företag inom samma koncern
Bankgarantier för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet. 
Bankgaranti, huvudgäldenär Paf Consulting Abp 1 000 000,00 1 000 000,00

Övriga  ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Kreditlimiter för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet
Kreditlimit 10 000 000,00 10 000 000,00

Fastighetsinteckningar ställda som säkerhet totalt 10 000 000,00 10 000 000,00

Hyresgarantier 221 476,44 221 476,44

Övriga ekonomiska ansvar som inte har upptagits i balansräkningen
Fastighetsinvesteringar;
Bolaget är skyldigt att justera de mervärdesskatteavdrag som bolaget har gjort för en år 2016 färdigställd 
fastighetsinvestering, om fastighetens användning ändras under justeringsperioden. Det sista justeringsåret är 
2025. Ansvarets maximibelopp är 96 165 euro.
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Bokslut för perioden 01.01-31.12 2018Ålands Penningautomatförening

Undertecknande av styrelse och verkställande direktör samt revisorspåskrift 

Jomala, den

        VD

                    Ordförande

Över utförd granskning har i dag avgetts revisionsberättelse.

Jomala, den
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Förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag samt förvaringssätt

Bokföringsböcker
Balansbok Pappersformat inbunden

Dagbok Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Huvudbok Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Leverantörsreskontrajournal Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Kundreskontrajournal Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Anläggningsregister Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Koncernsammanställningar Elektronisk förvaring i Aaro koncernredovisningssystem 

BokfL 2:10 § uppfylls genom att avslutat bokföringsår låses för redigering samt att databasen  
säkerhetskopieras till separat datamedium.

Verifikationsserier
AN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra Pappersverifikationer

AR Motbokning av  leverantörsreskontra Pappersverifikationer

AV Periodisk avskrivning av anläggningstillgångar Elektronisk verifikation

BOX Elektronisk överföring från försystem Pappersverifikationer

KB Inbetalningar på kundfakturor Pappersverifikationer

KR Kundfakturering Pappersverifikationer

LB Utbetalningar av leverantörsfakturor Elektronisk verifikation

LF Slutbokföring av leverantörsfakturor Pappersverifikationer

PE Periodisering av bokföringshändelser Elektronisk verifikation

RE Huvudbokföring Pappersverifikationer

IMAN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation

IMAR Motbokning av  leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation

IMLF Slutbokföring av leverantörsfakturor i Invoice Manager Elektronisk verifikation

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2018Ålands Penningautomatförening
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Danne Sundman 
1973-2018

Styrelsemedlem Danne Sundman gick bort den 24 november 2018 

efter en lång kamp mot cancer. 
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