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Under 2019 har Paf accelererat den process som inleddes 2018. Vårt resultat är 

upp 4% men än mer viktigt är att vår kundbas har utvecklats oerhört positivt. 

Dels har vi 19% fler kunder än i fjol men det som verkligen står ut är hur 

dramatiskt fördelningen av intäkterna har förbättrats. 

V D  
H A R  
O R D E T
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De “röda” intäkterna från spelare som förlorat mer än €30.000 under året har minskat med 67% medan de 

“gröna” intäkterna från spelare som förlorat mellan €0 och €8000 under året har ökat med 9,8%. Vi sticker 

ut hakan och säger att inget annat konkurrensutsatt bolag i denna bransch kan visa en liknande utveckling!

Vi var faktiskt så nöjda med utvecklingen att vi under året bestämde oss för att ytterligare skärpa vårt 

löfte och vi lovar nu att ingen kund under 2020 ska förlora mer än €25.000, en skärpning från det löfte vi 

tidigare gett om €30.000.

Det här är andra året Paf redovisar intäkterna per kundsegment i vår årsredovisning. När vi började i 

fjol slog det ned som en mindre bomb i branschen och genomslaget har varit mycket stort. Vi hade dock 

trott att fler vid denna tidpunkt skulle ha följt efter - det finns goda exempel i branschen som vi tycker borde 

anamma transparensen och följa vårt exempel. 

För att återvinna samhällets förtroende för vår bransch så måste vi vara transparenta med de problem 

vi har - samt påvisa att vi konkret förbättrar situationen. Att stoppa huvudet i sanden och leverera floskler 

om att AI ska lösa alla problem med spelmissbruk är inte vad vår bransch behöver!

Under 2019 har Paf som leverantör till Grand Casino Luzern blivit en del av den reglerade online 

marknaden i Schweiz. Det är frukten av ett långt samarbete som inleddes redan 2016 vilket har resulterat 

i att starka band har knutits mellan bolagen något som kulminerade i en mycket framgångsrik lansering i 

Schweiz under augusti 2019. 

För ett anrikt företag som Grand Casino Luzern med staden Luzern som största ägare har Pafs 

bakgrund och ledande inställning till ansvarsfullt spelande varit en mycket viktig faktor. Dock är historien 

inget man kan luta sig mot när en ny produkt ska lanseras i en marknad. Kundernas reaktion beror endast 

på hur bra och konkurrenskraftig produkten är just i detta nu och vi kan vara stolta över det mottagande 

vår gemensamma produkt har fått. Paf levererar helt klart en produkt i yttersta världsklass!

Paf befinner sig sannerligen i en bransch satt under stor press och stor förändring. De närmaste åren 

kommer för reglerade europeiska marknader innebära ett stålbad där aktörer kommer att behöva förändras 

eller slås ut. Paf är fast beslutet att vara en långsiktig aktör på de marknader vi är aktiva i och vi tror att 

den marknad som blir resultatet efter detta stålbad är en attraktiv plats för Paf. En plats där nöjesindustrin 

Spel är hårt reglerad, transparent och rättvis. I en sådan marknad har Paf alla förutsättningar att vara en 

långsiktig vinnare. 

Under Q1 2020 genomförde Paf det största företagsförvärvet i Pafs historia när NoAccountCasino 

förvärvades. NoAccountCasino är en svensklicensierad aktör med en mycket stark ställning på den reglerade 

svenska marknaden. Paf och NoAccountCasino kommer tillsammans att bli en aktör med tillräckligt storlek 

och kompetens för att bli en långsiktig vinnare i den oerhört tuffa svenska marknaden. 
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Christer Fahlstedt, vd

Land & Ship visade en något lägre intäkt -2% och bruttomarginalen sjönk med -6%. Dessa effekter 

drevs främst av den nya svenska reglering som infördes 1:a januari 2019. Fortsatt höga investeringar i såväl 

organisation som teknologi innebar att resultatet föll med 31% jämfört med ifjol. Under de senaste två 

åren har resultatet för Land & Ship i stort halverats och tveklöst finns det bara en väg framåt och det är att 

förbättra och modernisera produkten. 

Paf är en stor aktör inom spel ombord på fartyg med en uppskattad marknadsandel om ca 40% av 

passagerarvolymen i norra Europa (Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen). När en marknadsledande aktör 

som Paf har en marginal på låga 5% och branschen står inför fortsatt press med ökade skatter och strängare 

reglering samt krav på produktutveckling och digitalisering så säger det sig självt att mycket kommer att 

förändras under de kommande åren. Land & Ship är Pafs vagga och vi är fast beslutna att fortsätta investera 

i Land & Ship och bli den långsiktigt ledande aktören i norra Europa.

Syftet med Paf är att generera överskott att fördela till samhällsnyttiga ändamål. Det är därför med 

stolthet vi kan konstatera att vi under 2019 genererat ett belopp på 15 miljoner euro till våra förmånstagare

Paf är ett starkare bolag idag än i fjol. Vi vet dock att de marknader vi verkar på kommer att bli tuffare 

under de kommande åren. För att klara av våra åtaganden mot samhället är det helt nödvändigt att Paf 

fortsatt har en hög förändringstakt och ambitionsnivå - att slå av på takten är inte ett alternativ!

Under arbetet med denna årsredovisning har COVID-19 skapat problem och frågeställningar som 

bolaget aldrig tidigare har behövt konfronteras med. Samma situation gäller för våra partners, våra anställda 

och våra kunder. Effekterna kommer säkerligen att bli stora och det är i dagsläget omöjligt att bedöma 

vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter vi kommer att få. En redan föränderlig omvärld har blivit än mer 

osäker och kraven på att Paf ska klara av att anpassa sig till nya förutsättningar har därmed höjts än mer. 

För att lindra de negativa effekterna av COVID-19 kommer Paf att göra en extra utdelning om 25 miljoner 

euro utöver den planerade ordinarie utdelningen på 15 miljoner euro, vilket innebär att Paf totalt sett bidrar 

med 40 miljoner euro under året.
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Våra rötter

Paf grundades den 31 oktober 1966 på Åland 

av Röda Korset, Rädda Barnen, Folkhälsan på 

Åland och dåtida Stiftelsen Dagens Barn. Paf 

inledde verksamheten under spellicens den 

1 januari 1967. Idag är Paf en offentligrättslig 

förening som förvaltas av Ålands Landskaps-

regering och övervakas av Lotteriinspektionen.

Ända sedan början har vårt överskott gått 

till samhällsnyttiga ändamål och sammanlagt 

har över 300 miljoner euro fördelats till olika 

mottagare. 

Paf finns till för att generera vinst till 

samhällsnyttiga ändamål.

Grundat av Röda Korset, Rädda Barnen, Folkhälsan och Stiftelsen Dagens Barn
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Vår vision
Att erbjuda den roligaste och mest underhållande spelupplevelsen på ett 

ansvarsfullt sätt för att generera medel till goda ändamål.

Våra strategier
• 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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25 000 €
Vi sänkte den obligatoriska 
förlustgränsen vilket innebär att 
våra kunder inte kan förlora mer än  
25 000€ på ett år.

Paf blev schweiziska Grand 
Casino Luzerns online-partner. 
Paf levererar tekniken och 
spelen till mycasino.ch som 
lanserades i augusti 2019.

I april utsågs Paf till det mest 
ansvarsfulla spelbolaget i Spa-
nien. Det är första gången ett 
spelbolag på internet tilldelats 
priset.

Most
Responsible

Spain

Most
Responsible

Spain

Paf blev det första 
bolaget på Åland 
som erhållit det 
internationella be-

viset för hög informationssäkerhet 
ISO standarden ISO/IEC 27001:2013.

Tillsammans med fyra andra 
spelbolag skrev Paf under ett 
avtal i oktober som stärker 
spelansvaret i Lettland mer 
än den lettiska lagen kräver.

Den populära betalnings-
metoden Swish infördes i 
januari för Paf.se i Sverige. 

Paf lanserade spelet Kreisi-
raadio i november. Spelet 
baseras på de kända 

karaktärer från tv-showen 
Kreisiraadio i Estland och 
det har utvecklats av Paf 

Games Studio.

I  K O R T H E TÅ R E T

Vi minskade vår klimatpå-
verkan med 23,3%, till 1455 
ton CO₂e, framförallt p.g.a. 
minskat antal flygresor. 
Vi klimatkompenserar för 
hela vår klimatpåverkan 
under 2019 genom att 
stödja ett solenergiprojekt.

23,3%

25,6
MI L JONER

Vinsten 2019 landade på 
25,6 miljoner euro varav 15 
miljoner kommer att delas 
ut till samhällsnyttiga 
ändamål. Därtill delas 25 
miljoner euro ut från årets 
och tidigare års vinstme-
del för att lindra effekterna 
av COVID-19. 
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Andreas Remmer utsågs till ny 
direktör för Land & Ship-verk-
samheten i september, efter 
sju månader i Pafs styrelse.

Paf beslutade på hösten 
2019 att lägga ner Paf 
Casino i Mariehamn den 
31 december 2019. 

Paf lanserade ett spel exklu-
sivt för Spanien i juni. Spelet 
är baserat på en välkänd 
animerad spansk karaktär 
Enjuto Mojamuto och har 
utvecklats av Paf Games Studio.

I februari valde Paf att öppet visa 
hur mycket olika kundsegment 
vinner och förlorar, ett unikt tilltag 
i en annars väldigt sluten bransch.

Sveriges mest erkända spel-
seminarium Spelakademin 
arrangerades på Åland i 
september, genom ett samar-
bete mellan Spelbranschens 
riksorganisation Sper och Paf.

Det fyra år långa forsk-
ningsprojektet som Paf 
finansierat vid Stockholms 
Universitet presenterade 
sina resultat. Frivilliga 
spelgränser visar sig ha 
ytterst liten effekt på 
spelintensiteten.

Marknadsföringskampanjen 
Spelfabriken blev synlig på 
den svenska och spanska 
marknaden, där Paf är spel-
fabriken med en skön stämning.

Pafs partner Colorline 
sjösatte världens största 
hybriddrivna fartyg M/S 
Color Hybrid i augusti. 

Paf blev huvudsponsor 
till den estnisk lettiska 
basketbollligan i augusti, 
samarbetet sträcker sig 
över minst två 
säsonger.

Vår sajt blev snabbare 
under året när vi imple-
menterade nya tekniska 
lösningar. Hastigheten 
förbättrar framförallt kund-
upplevelsen eftersom spe-
len och övrig information 
laddas snabbare.
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CARING. Med en ”omtänksam” ordlek på engelska förklarar Andreas Remmer, 

Land & Ships nya Chief Operating Officer, avdelningens sex strategiska mål för 

den närstående framtiden. 

Sex strategiska mål 
för Land & Ship

Ta den första bokstaven från varje strategiskt 

mål på agendan för Land & Ship, nu med An-

dreas Remmer vid rodret, och du får Caring på 

engelska. C för Cashless, A för Amusement, 

R för Relationships, I för Internationalization, 

N för Network and G för Gaming experience. 

Efter omstruktureringarna på avdelningen 

laddar man med dessa sex nya strategiska mål, 

där det första på listan, Cashless, är bland de 

viktigaste. 

– Vi lever i ett allt mer kontantlöst samhäl-

le, och vi behöver få infrastrukturen ombord 

på de fartyg där vi är verksamma att anpassas 

till en framtid där inga kontanter behövs, att 

bli en norm snarare än ett komplement, säger 

Andreas Remmer.

Nästa punkt på listan, Amusement, 

handlar om att öka fokuset på att underhålla. 

Här kommer VR in i bilden tillsammans med 

spelupplevelser där det ingår en fysisk inter-

aktion och inte bara en digital upplevelse. 

- De flesta är i dag vana med att ha en 

helt digital upplevelse hemma via exempelvis 

Playstation och liknande, så vi tittar på att 

differentiera oss i vårt utbud, säger Remmer. 

Fördjupa existerande 
affärsrelationer
Följande punkt, Relationships, rymmer en för-

klaring av den nya uppdelningen inom Land 

& Ship, där man skiljer på Sales i förhållande 

till Relationships. Sales står för nya konton. 
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Relationships för att fördjupa relationerna 

med de kunder man redan har. I frågan om 

internationaliseringen rör det sig om att öka 

Pafs business genom att hitta nya internatio-

nella kunder och använda sig av synergier med 

befintliga kunder i närregionen. 

Spelupplevelser med ny teknik 
För att kunna införa pengalösa system på far-

tygen måste infrastrukturen fungera. Därför 

är Network ett av de strategiska målen för 

att bland annat kunna övervaka och optimera 

processerna. Nätverken behöver även byggas 

ut med tanke på att kunna införa automa-

tisk åldersidentifikation på spelautomater-

na och få maskinerna ombord uppkopplade 

till myndigheternas system med ansvarsfullt 

spelande i åtanke. Detta är någonting som 

redan görs på de estniska fartygen och som 

man hoppas kunna få system för överallt i en 

närstående framtid.

Sist på listan nämner Andreas Remmer 

Gaming experience, att satsa på en spelupp-

levelse med ny teknik i en bra paketering som 

väcker nyfikenhet hos Pafs nya och befintliga 

kunder. Han använder sig av begreppet proak-

tivitet och betonar vikten av att ligga i framkant 

istället för att enbart reagera på utvecklingen 

inom branschen. 
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Paf.com – 1 000 spel i molnet
Paf.com erbjuder tio olika spelkategorier och allt som en modern spelsida ska leverera. Spel-

upplevelsen är anpassad för att fungera på samtliga tänkbara mobiler, datorer och surfplattor. 

År 2020 är året när Paf kan säga att vi erbjuder 1 000 olika spel på Paf.com. 

Utvecklingen av spelutbudet har gått snabbt framåt

• År 2017 lanserades 150 nya spel 

• År 2018 lanserades 220 nya spel 

• År 2019 lanserade hela 460 nya spel

Vi är mycket nöjda över att många av våra mest uppskattade spel har utvecklats och skapats 

i vår egen Paf Games Studio. Studion gör att vi kan erbjuda spelprodukter online som ingen 

annan spelleverantör har och vi kan specialtillverka ungefär 6-8 spel årligen.

Nästa nivå av tech i molnet
Takten för spelutvecklingen och kraven på tekniska lösningar gör att vi snart har gjort hela vår 

teknologi molnbaserad. Den molnbaserade teknologin gör det lättare att snabbare skala upp 

verksamheten och enklare att implementera ny teknologi.

I Pafs Tech Radar visar vi öppet vår teknologiska 

portfolio; vilka språk, verktyg, infrastruktur och hu-

rudan teknik vi använder. Vi har även valt att öppet 

visa vilka teknologier som vi utvärderar, testar och 

implementerar, från idé till färdig produkt.

Du kan hitta vår uppdaterade Tech Radar på 

denna webbsida: radar.pafcloud.net
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Ett av våra hackathons i Helsingfors 2019.
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Paf – en online-partner  
i Schweiz

Paf blev vald till schweiziska Grand Casino Luzerns online partner i juni 2019. Paf har följt re-

gleringen av spelmarknaden i Schweiz under en längre tid och efter en omfattande urvalsprocess 

föll valet på Paf när operatören Grand Casino Luzern valde samarbetspartner.

– Vi är glada över att Grand Casino Luzern valt oss som samarbetspartner. Vi har en stark 

gemensam syn på vårt samarbete, vi har tekniken på plats och jag är övertygad om att vi 

tillsammans kommer att lyckas bra i Schweiz, säger Pafs VD Christer Fahlstedt.

I Schweiz kan endast landbaserade kasinon erhålla licenser för onlinespel och Grand 

Casino Luzern är ett av endast fyra kasinon som erhållit en licens år 2019. Paf levererar tekniken, 

spelen och operationellt stöd till Grand Casino Luzerns spelsida mycasino.ch som lanserades 

i augusti 2019. 

Grand Casino Luzern är ett populärt schweiziskt landbaserat kasino med en lång tradition. Deras 

mål har varit att hitta en stabil samarbetspartner med rätt kunnande och ett gott anseende i 

branschen.

– Paf blir vår strategiska know-how-partner med rätt teknologi. 

De har varit pionjärer på online sidan och vi tror att Paf kan ge oss 

den erfarenheten och innovationen som behövs för att snabbt 

kunna etablera ett online kasino på den schweiziska marknaden, 

säger Grand Casino Luzerns VD Wolfgang Bliem.

– Paf har långsiktiga stabila ägare och de är dessutom välkända 

för sitt spelansvar vilket gör dem till en utmärkt partner för vår del, 

tillägger Wolfgang Bliem.

”Paf blir vår strategiska know-how-partner 

med rätt teknologi.” 

Wolfgang Bliem
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Hållbarhet är  
en del av vårt DNA

Att bedriva en långsiktig hållbar verksamhet är grundläggande i förvaltandet 

av vårt förtroendeuppdrag. Vår vision och strategi har alltid handlat om att 

generera en hållbar vinst till det åländska samhället. Hållbarhet är en del av 

vårt DNA och allt vi gör.

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

och miljömässig hållbarhet. 

Ansvarsfullt spelande
Ett hållbart spelande på en måttfull nivå är viktigt för att värna om våra kunder. Vi anser att vi 

som spelbolag har ett stort ansvar att jobba proaktivt för att förhindra ett ohållbart spelande 

hos våra kunder samt även bidra till en mer hållbar bransch.

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 och Paf är inget undantag. Vi arbetar ständigt med att 

utveckla nya och hållbara metoder för att begränsa vår klimatpåverkan. 
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Vi följer och bidrar aktivt till utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland vars mål ska 

uppnås senast år 2030. Vi anpassar våra hållbarhetsmål till agendan som omfattar hela det 

åländska samhället genom att bidra inom framförallt våra tre viktigaste områden. Varje år har 

vi ett antal konkreta mål uppsatta.

Vårt hållbarhetsarbete 2019

Under 2019 prioriterade vi följande:

• mer öppenhet och transparens

• stoppa alla kunder i det röda segmentet

• sluta med direktreklam till kunder i riskzonerna

• minska vår miljöpåverkan från resor

• göra våra kontor hållbarare  

• påverka spelbranschens ansvarstagande
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Spelbranschen är i ett vägskäl på många marknader, ett vägskäl som avgör hur samhället ser 

på branschen. Kommer samhället att acceptera spelbranschen som en del av det nöjesutbud 

som vuxna kan ta del av eller kommer spel om pengar att förvisas till samhällets utkant av icke 

önskvärda branscher. Hur vi som spelbolag hanterar spelansvaret är helt klart avgörande för 

vilken väg branschen kommer att gå. Spelansvaret är den i särklass viktigaste hållbarhetsfrågan 

som vi behöver synliggöra och prata öppet om, fastän många kanske hellre gömmer sig undan 

en öppen och sårbar diskussion om spelansvar.

Vi är branschledande inom ansvarsfullt spelande. Vi utvecklar ständigt vårt spelansvar 

och vi tar till konkreta åtgärder som ger resultat. Vi tror att en större öppenhet kan ändra på 

framtidens spelbransch och göra oss mer hållbara.

Vårt viktigaste hållbarhets-
område – spelansvar
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På hösten 2019 valde vi att sänka vår förlustgräns med 5 000 euro till 25 000 euro. Det är en 

rejäl åtgärd som påverkar vårt resultat negativt med ett tapp på ungefär 2% motsvarande 2 

miljoner euro. 

– Vi vill inte bara sitta och klappa oss själva på axeln när vi gjort något bra. Vi har följt 

utvecklingen, tagit till oss av det som forskningen säger och den feedback vi fått. En lägre årlig 

förlustgräns är bra för våra kunder och det mest rejäla vi kan göra, säger Pafs VD Christer Fahlstedt.

Forskningen stöder obligatoriska förlustgränser
Paf har både finansierat samt bidragit med verklig speldata från vår spelsajt till ett fyraårigt 

forskningsprojekt vid Stockholms Universitet. Syftet för Paf har varit att bidra till att forskningen 

inom spelansvar tar ett steg framåt. 

Totalt har tre stycken studier gjorts under projektet:

• Studie I - utvärdering av effekterna av en frivillig förlustgräns

• Studie II - prediktion av frysning av spelkategorier

• Studie III - undersöka spelares erfarenheter av spelansvarsåtgärder

Vi sänkte förlustgränsen
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Speciellt mycket uppmärksamhet har Studie I fått i vilken det 

konstaterades att frivilliga förlustgränser saknar en märkbar effekt 

på intensiteten i spelandet.

– Frivilliga spelgränser verkar bara inte ge en önskvärd effekt. 

Den samlade forskningen antyder det, säger Ekaterina Ivanova, 

forskare vid Stockholms Universitet.

– Den obligatoriska förlustgränsen som Paf har är absolut ett 

steg åt rätt håll och det är en sådan åtgärd som behöver testas, 

tillägger Ekaterina Ivanova. 

Det är bra att vårt understöd har hjälpt forskningen om spelansvar.

– Vi är stolta över att ha bidragit till att ha tagit forskningen om spelansvar ett steg framåt. 

Forskningen kan bidra till att vi alla får en bättre förståelse för vilka verktyg och metoder som 

bevisligen ger ett bättre spelansvar, säger Pafs vice VD och Chief Responsibility Officer Daniela 

Johansson.

Ekaterina Ivanova

Paf arrangerade seminariet ”Branscher vi älskar och hatar” under Almedalsveckan i Visby 

ombord på skolfartyget Michael Sars. 
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Öppenhet ger trovärdighet
Paf gick in för att öppet redovisa kundsegmenten år 2019, ett unikt initiativ i spelbranschen. Vi 

publicerade siffrorna för olika kundgruppers spelförluster under de senaste åren. Vi blev därmed 

troligen det första spelbolaget i världen som öppet och transparent visar hur våra kundsegment 

ser ut. 

– Siffrorna visar att ett fåtal kunder står för en enorm del av intäkterna, vilket är ohållbart i 

längden om spelbranschen ska bli mer accepterad, säger Pafs vice vd och hållbarhetsdirektör 

Daniela Johansson. 

Översikt av Pafs spelarsegment 2017, 2018 & 2019

Totalt bruttospel- 
överskott* (EUR)

Andel kunder  
per segment

Genomsnittligt  
spelöverskott per kund (EUR)

Kundsegment 
(EUR)

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

 > 30 000 3 189 244 9 720 655 13 923 396 0,04% 0,13% 0,21% 37 967 40 003 44 626

15 001 - 30 000 20 626 663 18 508 905 18 793 786 0,46% 0,49% 0,61% 20 751 20 273 20 340

8 001 - 15 000 23 001 102 22 237 825 21 979 908 1,00% 1,11% 1,35% 10 713 10 733 10 806

0 01 - 8 000 78 986 037 71 909 105 68 016 420 67,68% 66,09% 73,80% 544 583 612

Vinnande spelare −22 966 373 −23 159 811 −23 061 013 30,82% 32,18% 24,03% −347 −385 −637

Total 102 836 673 99 216 679 99 652 497 100,00% 100,00% 100,00% 479 531 662

*Bruttospelöverskott = kundens förluster av egna pengar

Kort summerat visar siffrorna att vi minskade intäkterna med 67% från det röda segmentet med 

storspelare. Vi har även lyckats öka intäkterna från spelare i det gröna kundsegmentet som 

spelar för mindre summor med 9,8%.



22 Paf Årsberättelse 2019

Inga storspelare år 2020
I år kommer vi inte att ha några kunder i det röda segmentet kvar. Det röda segmentet kommer 

att visa på 0 euro i intäkter och då har vi dessutom sänkt förlustgränsen till 25 000 euro. Det 

är vad vi kallar en konkret och äkta åtgärd för att stärka vårt spelansvar. Utöver det har vi även 

slutat med direkt marknadsföring till spelare i riskzonerna, vilket innebär att endast kunder i 

det gröna segmentet kommer att få direkt marknadsföring från Paf. 

Vidareutveckling av Pafs Radar
Pafs Radar är ett verktyg som vi utvecklade för många år sedan för att upptäcka riskbeteenden 

hos våra kunder samt proaktiv kontakta dem från ett spelansvarsperspektiv.

Under 2019 uppdaterades Radarn för att på ett bättre och snabbare sätt upptäcka ett riskfyllt 

spelbeetende. Det innebär bland annat att Radarn nu har tydligare parametrar vilket har lett 

till att manuella bedömningar enbart behöver göras i undantagsfall. Ytterligare har Radarn 

integrerats med processen för den årliga förlustgränsen och risksegmenten vilket har lett till 

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

Paf blev det första internetspelbolaget i Spanien som utsetts till det mest ansvarsfulla 

spelbolaget. Affiliate manager Liliana Bugallo tog emot utmärkelsen i Barcelona.
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Spelakademin på Åland
På hösten samlades den nordiska spelbranschen på Åland för att diskutera hållbarheten i 

spelbranschen. Det gjordes i samband med att Sveriges mest etablerade branschforum Spe-

lakademin arrangerades, i ett samarbete mellan Paf och spelbranschens riksorganisation Sper. 

Talaren Erik Elvingsson Hedén, VD för SB Insight, presenterade spelbranschens position enligt 

ett hållbarhetsindex.

– Spelbranschen har ett så dåligt rykte i Sverige just nu, så det finns egentligen ingen väg 

neråt längre. Därför kan ni nu pröva på egentligen vad som helst för att försöka göra det bättre, 

berättade Erik Elvingsson Hedén.

Erik Elvingsson Hedén talade på Spelakademin.
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Identifiering behövs vid alla spelautomater 
Ett viktigt steg för att förbättra spelansvaret ytterligare är identifiering vid fysiska spelautomater. 

Vi har fysiska spelautomater på Åland och ombord på flera passagerarfartyg. I nuläget efterföljs 

de regler som görs gällande i överenskommelsen om automatspel på fartyg mellan Finland och 

Sverige från år 1979 (“Spelkonventionen”). Vi har skickat in ett utlåtande till myndigheterna, där 

vi anser att en utveckling och uppdatering av överenskommelsen bör genomföras, där kraven 

på striktare identifiering vid spelautomaterna är något vi ser positivt på och som skulle medföra 

ett förbättrat spelansvar. 

Identifiering vid spelautomater är något som vi redan gör ombord på de estniska fartygen. 

Passagerarna identifieras genom det boardingkort de har fått för resan och de kontrolleras även 

gentemot det estniska självavstängningsregistret. Denna funktion kunde implementeras även 

på övriga fartyg och där kontrolleras gentemot registret Spelpaus i Sverige samt ett motsvarande 

nationellt register för Finland. 

Öppenhet är nyckeln
Öppenheten är viktig för spelbranschen. När vi öppet visar våra siffror och talar om de problem 

som finns i spelbranschen, så visar vi även för allmänheten att vi verkligen känner till proble-

men. Vi behöver ha en öppen sanningsenlig diskussion om spelproblem och spelansvar, det är 

det enda sättet för spelbranschen att skapa ett förtroende igen. I slutändan ska vi även öppet 

erkänna att spelbranschen inte är bra för alla.

– Spel är som alkohol, att låtsas som det är något annat är att vara en hycklare. I likhet med 

alkoholen är spel är för massans förnöjelse men fåtalets fördärv, säger Pafs VD Christer Fahlstedt.
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M/S Color Hybrid är världens största plug-in hybrid fartyg. Pafs partner Color Line tog 

fartyget i bruk i augusti 2019.

Foto: Octocopterfilm / Glenn Walmann
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Vårt miljöarbete
Alla verksamheter påverkar miljön. Vi arbetar varje år med att utveckla bättre lösningar för att 

begränsa vår klimatpåverkan och förbättra vår hållbarhet. Vi mäter varje år vår klimatpåverkan 

inom flera olika kategorier tillsammans med en extern partner, vi jobbar med att hålla våra 

kontor Green Office certifierade och vi aktiverar oss i vårt närsamhälle för att förbättra den 

lokala miljömässiga hållbarheten. För att på ett konkret sätt i slutändan minska effekten av vår 

klimatpåverkan, så har vi redan flera år i rad valt att klimatkompensera hela vår verksamhet. 

Europeiska kommissionen prisade hållbarhetsagendan 
Ett av de mest påtagliga sätten som vi aktiverar oss i närsamhället är genom att delta och bidra 

till den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. Hållbarhetsagendan prisades under 

våren 2019 av Europeiska kommissionen som arrangerade European Sustainability Awards 

i Bryssel. Den åländska agendan ansågs vara den bästa i kategorin för samhällen i storleken 

upp till 100 000 invånare.

Vi deltar även 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. Fyra av gruppens medlemmar, däribland Paf, valde att investera i en 

hållbarhetslots, en investering som gjort det möjligt för Bärkraft.ax att anställa ytterligare en 

hållbarhetslots de kommande tre åren med start 2019. Nätverksgruppen arbetade under vintern 

med temat hållbara mötesplatser, resande och värdskap. Under perioden maj-augusti 2019 

utfördes kampanjen och utmaningen att hitta gemensamma hållbara färdsätt till och från arbetet.

Årlig klimatgranskning
Pafs årliga klimatgranskning utförs av en extern partner som utför ett GHG-protokoll (The Gre-

enhouse Gas Protocol) enligt den etablerade internationella standarden. Granskningen hjälper 

oss att förstå, identifiera och även minska vår klimatpåverkan. Den mäter tre olika kategorier 

av klimatpåverkan.
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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 minskade 2019
Pafs verksamhet 2019 resulterade i sammanlagt 1455 ton CO₂e, vilket är en minskning med 

23,3% från år 2018. Orsaken till minskningen är framförallt en minskning i antalet flygresor, från 

3807 stycken år 2018 till 3119 stycken år 2019. Vi har även gått in för att i största möjliga mån 

enbart boka hållbarhetscertifierade hotell.

De flesta av våra utsläpp kommer från arbetsresorna som stod för 86% av de totala utsläppen, 

dvs. kategori 3. Energiförbrukning i våra kontor stod för 11% och 3% utgjordes av transporter. Vår 

energiförbrukning ökade till största delen som en följd av att vi nu har ett kontor i Norrköping. 

För att minska energiförbrukningen installerades LED-belysning i verkstaden och vi kommer 

att byta ut all belysning på huvudkontoret till mindre energikrävande LED-belysning år 2020.
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Våra kontor blev Green Office certifierade
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 

Helsingfors blev under hösten 2019 Green Office-certifierat 

igen och vår kontor i Mariehamn genomgår en ny granskning år 2020. Granskningen görs vart 

tredje år och vårt mål är att båda kontoret bibehåller sin status som Green Office-certifierade.

Kranmärkta kontor
Vi valde på hösten att gå in för att kranmärka våra kontor i Mariehamn och i Stockholm. Det 

innebär att vi inte längre köper in vatten som serveras i plastflaskor. Istället serverar vi enbart 

lokalt kranvatten, direkt från våra egna kranar. Hösten 2018 installerade vi dessutom nya vat-

tensparande munstycken till de flesta kranarna på huvudkontoret, vilket minskade vår vatten-

förbrukning 2019 med hela 136 kubikmeter vatten. 
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Klimatkompensering 2019
Vi klimatkompenserar för hela vår klimatpåverkan under 

2019 genom att stödja solenergiprojektet Bhilwara i 

Indien. Klimatkompenseringsprojektet bygger ut sats-

ningen på solenergi i Indien och det ger bidrar även till 

socioekonomiska vinster för regionens invånare. Pro-

jektet drivs av det finländska energibolaget Fortum som 

profilerat sig starkt för en hållbarare energi tillverkning.

Vi kompenserar därmed 1455 ton CO₂e som verk-

samheten beräknas ha orsakat under året. Klimatkom-

pensationen har gjorts med hjälp av vår klimatpartner 

Tricorona och den har gått till ett projekt som är av 

högsta möjliga standard.

Klimatkompensering 
— Paf 2019
Kompensation för:  

1 455 ton CO₂e 

Projekt:  

Solenergi i Bhilwara

Certificat:  

FN och Gold Standard  

Klimatpartner:  

Tricorona
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En balanserad  
och aktiv arbetsmiljö

Spelbranschen utvecklas snabbt och arbetstempot är högt, just därför är balansen mellan 

arbetsliv och privatliv otroligt viktig. Vi strävar efter att erbjuda våra anställda möjligheter att 

hitta en bra arbetssituation som fungerar för deras livssituation. Vår personal är nyckeln till Pafs 

framgång, när alla vi som jobbar på Paf mår bra så kan vi även aktivt prestera mer och utvecklas 

tillsammans. Vi skapar tillsammans en underhållning i form av penningspel för vuxna, och när vi 

alla mår bra och utvecklas på arbetsplatsen då kan vi även skapa något riktigt bra för våra kunder.

Vi är vår kultur
Kulturen på vår arbetsplats ska prägla hela verksamheten och vara det som gör alla vi som 

jobbar på Paf till Paf. Vi är ett annorlunda spelbolag och vi går vår egen väg i branschen, för vi 

tror på det vi gör. Om vi ska sätta ord på vår arbetskultur, för vad vi gör och hur vi gör det, så är 

dessa tre nyckelord de mest beskrivande:

• 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
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Employee Forum & Leader Forum 
Förra året arrangerade vi Employee Forum på Åland för alla anställda på Paf. Heldagen började 

på vårt huvudkontor, följt av en guidad busstur runt Åland, lunch vid Smakbyn samt besök till 

bryggeriet Stallhagen. Kvällen avslutades med en stor middag för hela sällskapet på restaurang 

i Mariehamn. 

Under året arrangerades även Leader Forum, där samtliga chefer samlas för att få en 

gemensam insyn i Pafs fortsatta verksamhet. Ledarskapet är väldigt viktigt för oss och vi har 

ett utvecklat ett nytt ledarskapsprogram. Programmet finns till för att hjälpa och guida våra 

ledare, samt berätta om vilka förväntningar vi har på en ledare i Paf.

Vi vill bli fler
Vi vill locka de skarpaste och mest innovativa hjärnorna till Paf. I slutet av förra året gick vi in 

för att satsa extra mycket på rekrytering av tekniskt kunniga och den satsningen kommer att 

bli mera synlig år 2020. Vårt mål är att anställa ett tiotal personer bara till vårt huvudkontor på 

Åland och med den satsningen vill vi även bli ett företag som driver framåt möjligheten att locka 

behövlig kompetens till hela Åland.

Employee Forum arrangerades på Åland i maj 2019
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Kön Antal

Män 253

Kvinnor 142

36%

64%

Kön Antal

Män 41

Kvinnor 25

38%

62%

Könsfördelning, totalt Könsfördelning, ledarnivå

395
ANSTÄLLDA

Plats Antal
Mariehamn 203

Helsingfors 82

Tallinn 63

Stockholm 19

Norrköping 12

Madrid 11

Oslo 3

Riga 2

30
NATIONALITETER

Vi hade 30 olika nationaliteter som jobbar på 

Paf (31.12.2019).

70,8
PEOPLE POWER INDEX

People Power Index anger personalens tillfreds-

ställelse med Paf som arbetsgivare, i jämförelse 

med den generella nivån (67,5) för företag i 

Finland år 2019. Föregående år (2018) var siffran 

71,1 för Paf.
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Vi arrangerar gemensamma onboarding-dagar för våra nyanställda.
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Santiago Dominguez, Madrid 
Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag är Senior Designer och Creative Marketing Assistant på 

Paf-kontoret i Madrid. Tillsammans med Cristina Sebastian sköter 

jag marknadsföringskampanjerna här i Spanien och innehållet 

på den spanska webbplatsen. Jag har jobbat på Paf i cirka fyra 

och ett halvt år och har lärt mig en hel del. 

Vad åt du till frukost och hur ser dina lunchplaner ut? 

– Jag äter inte alltid frukost, men idag åt jag en typiskt spansk. 

Det vill säga café con leche, nypressad apelsinjuice och rostat 

bröd med tomat och olivolja. Till lunch blir det rester från igår. 

Ris och kyckling och lite sallad till det. 

Hur tar du dig till jobbet och hur länge tar det? 

– Jag kör min egen bil och det tar cirka en timme. Jag bor ungefär 26 kilometer utanför Madrids 

centrum. 

Hur ser en drömdag ut på jobbet? 

– Jag tycker om när dagen blir som jag tänkt och planerat. Jag gillar att jobba med kreativa 

projekt och det är kul att skapa någonting från noll och känna sig produktiv. 

Vad har du som skärmsläckare? 

– Olika landskapsbilder som finns färdigt i datorn. Jag är en riktig spelnörd, så ibland har jag 

även ett av våra spel som bakgrundsbild. 

Vad har du hittills lärt dig på Paf? 

– Vikten av bra kommunikation. Jag tycker det är intressant att se reaktionerna hos allmänheten 

när vi kör olika kampanjer. Av det lär man sig mycket. 

Vad skulle du vilja lära dig generellt i livet just nu? 

– Jag skulle vilja lära mig allt, men tyvärr finns det inte tid för det. Exempelvis skulle det vara roligt 

att måla mer, men jag hittar aldrig tiden till det. Kanske borde jag lära mig göra en tidsmaskin. 

Vi på Paf

Santiago
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Diana Degro, Riga
Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Diana och är mamma till två pojkar. Jag gillar trädgårdsarbete, science fiction, olika 

tv-serier där brott utreds och hantverk av olika slag. 

– Min position på det mest ansvarsfulla och gröna spelbolaget någonsin är Market Operations 

Manager. Med support från AML-teamet är jag också ansvarig för AML i Lettland. Jag har just 

gjort klart kvartalsrapporten till de lokala myndigheterna. Och på dagens att-göra-lista finns en 

uppsjö av olika saker. Jag började jobba för Paf i september 2017 när pafbet.lv var i sin vagga. 

Det har varit roligt att vara med från början och att se företaget växa. 

Vad åt du till frukost och hur ser dina lunchplaner ut? 

– En ostsmörgås. Jag är ingen frukostmänniska. Lunch-

planerna ser ut som vanligt. Jag kommer att gå tillsam-

mans med mina kollegor och äta på ett kafé någonstans 

här i närheten. 

Hur tar du dig till jobbet och hur länge tar det? 

– Jag kör bil och hur länge det tar beror på om det är 

rusningstrafik eller inte. Bilresan kan ta allt från 20 mi-

nuter till en timme. 

Hur ser en drömdag ut på jobbet? 

– Drömdagen är när allt jag planerat blir gjort och när 

inget brådskande inträffar. 

Vad har du som skärmsläckare? 

– Ärligt talat, så vet jag inte ens. Antagligen en bild av ett landskap. Jag har fullt av ikoner och 

snabblänkar överallt på mitt skrivbord, så jag knappt ser bakgrundsbilden. Jag tänker att det 

är det bästa sättet för att inte tappa bort något. 

Vad har du hittills lärt dig på Paf? 

– Att saker inte alltid är som de verkar vid första anblicken. Att du behöver få så mycket infor-

mation som möjligt innan du kan dra några slutsatser. Och att det är värt att prova, vad det än 

handlar om. 

Vad skulle du vilja lära dig generellt i livet just nu? 

– En massa saker. Men att hantera min tid på ett bra sätt är någonting jag skulle vilja förbättra 

och bli så bra på som är möjligt. 

Diana
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Linda Wilander, Stockholm 
Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Linda och är en 43-årig mamma till en 8-årig dotter som jag har varannan vecka hos 

mig. Jag älskar handboll och att träna och har jobbat på Paf i snart åtta år. Jag jobbar med HR 

och har även hand om våra svenska kontor. 

Vad åt du till frukost och hur ser dina lunchplaner ut? 

– Till frukost åt jag ett par kokta ägg och drack en kopp kaffe. Idag äter jag medhavd mat till 

lunch som de flesta av dagarna. Ungefär hälften av kollegorna äter inne så man får alltid sällskap. 

Hur tar du dig till jobbet och hur länge tar det? 

– Jag åker tunnelbana till jobbet och det är cirka en timme från dörr till dörr. 

Hur ser en drömdag ut på jobbet? 

– En drömdag på jobbet är när jag har fullt upp, men det ändå flyter på och jag får interagera 

med människor.

Vad har du som skärmsläckare?

– En bild på en person som springer på stranden i solnedgången. 

Vad har du hittills lärt dig på Paf? 

– Jag har lärt mig att det är människor jag vill jobba med och jag har fått möjligheten att utbilda 

mig till HR-assistent.

Vad skulle du vilja lära dig generellt i livet just nu? 

– Att säga vad man vill lära sig av livet i stort är svårt, jag vill bara fortsätta utvecklas både i min 

yrkesroll och privat.

Linda
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Zoran Grojic, Tallinn 
Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag är en medelålders man som njuter som bäst av livet. Jag är också 

någons far och någons son. Jag jobbar som Campaign Manager på 

Pafs kontor i Tallinn. Vår marknadsföringsenhet här i Estland är väldigt 

liten och jag är involverad i nästan allt som berör vår marknad. Rent 

generellt handlar mitt jobb om att göra planer, kampanjer och reklam 

för Estland och att följa läget på marknaden och ta hand om PR-saker 

och sponsoreringsprojekt. 

– Min resa på Paf började för tio år sedan när jag började jobba på ett 

företag som hette Spordiennustus och sedan blev omdöpt till Paf. 

Sedan dess har min jobbbeskrivning ändrats flera gånger och vi har flyttat kontoret två 

gånger eftersom Paf växer hela tiden här. Man kan därför säga att det helt klart har varit en resa. 

Vad åt du till frukost och hur ser dina lunchplaner ut? 

– Ingenting. Jag tycker att det här med att äta är lite överskattat. Vi skojar ibland, på ett vän-

skapligt sätt, om våra kollegor på de andra kontoren vars huvudfråga är ”när och var ska vi äta 

lunch?”. Här handlar det först och främst om att få saker och ting gjorda och sedan äter vi. 

Hur tar du dig till jobbet och hur länge tar det? 

– När det kommer till detta är jag tyvärr inte alls miljövänlig. Jag kör ensam i min dieselbil i cirka 

10-15 minuter. Ledsen Greta! Mina dagliga uppgifter kräver att jag kör runt i stan och jag skulle 

förlora en extra timme varje dag om jag använde allmänna transportmedel. 

Hur ser en drömdag ut på jobbet? 

– Drömdagen är såklart dagen före en nationell högtid, när vi har kortare arbetsdag. Men om 

jag ska vara lite mer allvarlig, vilket inte alltid är så lätt för mig, är en bra dag när jag har avslu-

tat ett projekt eller en kampanj framgångsrikt. När jag känner att kampanjen varit relevant för 

företaget och jag får reda på att våra spelare har tyckt om den. 

Vad har du som skärmsläckare? 

– Jag vet inte. Jag ser den aldrig. 

Vad har du hittills lärt dig på Paf? 

– Att lunchen är viktig och att inte boka in möten klockan 12. 

Vad skulle du vilja lära dig generellt i livet just nu? 

– Jag skulle vilja lära mig att ta det lite lugnare. Inte allt för mycket, bara lite. Den rätta balansen 

är antagligen någonstans emellan lättheten eller tryggheten i ”gamla Europa” och energin och 

konkurrenskraften i länderna från den postkommunistiska tiden. Jag skulle exempelvis kunna 

börja med att lära mig hur man småpratar i början av ett möte. 

Zoran
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Victor Rincón, Helsingfors 
Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag jobbar som Senior Software Engineer & QA. I praktiken innebär det att jag skapar olika 

tekniska lösningar så att Paf kan fullgöra sina förpliktelser mot myndigheterna i de länder där 

vi verkar. Jag har jobbat för Paf i två omgångar och både i Mariehamn och Helsingfors. Första 

gången var år 2014-2017 och nu har jag jobbat på kontoret i Helsingfors i cirka nio månader. 

– När jag ska beskriva mig själv brukar jag säga att jag är en ålänning som är född i Spanien 

och bor i Esbo. Jag är även småbarnspappa till tre döttrar och är ganska upptagen med allt 

som har att göra med det. 

Vad åt du till frukost och hur ser dina lunchplaner ut? 

– Bröd med hummus och kaffe med mjölk, men utan 

socker. Egentligen hade jag velat ha ost på smörgåsen 

också men tyvärr hittade jag inte osthyveln. Till lunch 

blir det matrester från igår. Pasta med kyckling, spenat 

och grädde. 

Hur tar du dig till jobbet och hur länge tar det? 

– Idag jobbar jag hemifrån, men vanligtvis åker jag buss 

och tunnelbana och det tar cirka 45 minuter. När det blir 

finare väder planerar jag att börja cykla. Jag har ungefär 

12 kilometer till jobbet. 

Hur ser en drömdag ut på jobbet? 

– Jag trivs när dagen går enligt plan och det jag behövde göra blir gjort. 

Vad har du som skärmsläckare? 

– En bild på mina döttrar.  

Vad har du hittills lärt dig på Paf? 

– Jag har mycket att göra med många olika team och har lärt mig att lyssna och försöka förstå 

problemen som de andra har för att kunna lösa problemen hos oss. Det gäller att se saker i sitt 

sammanhang och fundera över hur verkligheten ser ut för de andra jag jobbar med. Den kan 

nämligen se väldigt olika ut.

Vad skulle du vilja lära dig generellt i livet just nu? 

– Jag har fyllt 40 år, så det är kanske dags att växa upp och bli en medelålders man. Jag tänker 

väl också en hel del framåt. Vad ska jag göra de följande tio åren? Det skulle vara roligt att som 

50-åring kunna blicka tillbaka på bra stunder och erfarenheter och att ha hunnit njuta av livet 

lite också. 

Victor
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Niklas Burman, Norrköping 
Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Niklas och bor i Stockholm med Carin och våra två barn Max och Philip. Jag jobbar 

som Team Manager för Pingu och Integration och har jobbat för Paf i cirka 1,5 år. Innan dess 

jobbade jag för Proactive Gaming i fem år med Paf som vår kund. 

Vad åt du till frukost och hur ser dina lunchplaner ut? 

– Det blev en SJ breakfast box till frukost och på lunchen idag kommer jag att träffa ett rekry-

teringsbolag som jag hoppas ska kunna hjälpa till med att få fler utvecklare till oss. 

 Hur tar du dig till jobbet och hur länge tar det? 

– Jag tar Lidingöbanan och sedan tunnelbanan till T-centralen och efter det tar det cirka en 

timme och 15 minuter med tåget från Stockholm till Norrköping. Jag jobbar oftast på tåget. 

Hur ser en drömdag ut på jobbet? 

– En dag utan möten. 

Vad har du som skärmsläckare? 

– Jag har ingen. 

Vad har du hittills lärt dig på Paf? 

– Jag har lärt mig att prioritera på ett mer effektivt sätt. 

Vad skulle du vilja lära dig generellt i livet just nu? 

– Att lära mig fokusera på en sak i taget. 

Niklas
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Från FN och Somalia till Paf 
Att leva under ständigt dödshot förändrar dig för alltid som människa, säger 

Mia Korhonen. I höstas bytte hon ut sin tillvaro som FN:s expert i polisfrågor i 

Somalia och New York till att bli Pafs nya Corporate Security Manager. En stor 

livsförändring, minst sagt. 

– Jag är jättenöjd över mitt beslut, säger hon. 
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Efter många års erfarenhet inom den finländ-

ska poliskåren åkte Mia som första finländska 

polis till Somalia för att på plats hjälpa till att 

bygga upp polisväsendet efter kriget. 

Det fanns inte några färdiga roller, inget 

sammanhang eller kollegor att luta sig mot och 

Mia beskriver utmaningen som både krävande 

och stressig. 

– Lärdomarna därifrån är både positiva 

och negativa. Att under två år hela tiden leva 

under hotet om att dö är en erfarenhet jag 

aldrig glömmer. Jag vande mig aldrig vid det. 

När jag kom hem till Finland kunde jag höra 

vänner klaga över småsaker. Det kunde nästan 

vara svårt när jag samtidigt visste hur illa livet 

var för så många i Somalia. 

– Samtidigt var det fantastiskt att se hur 

mina somaliska kollegor kämpade för ett bättre 

land och hur barnen där kunde skratta och 

leka fastän de knappt hade någon mat, rent 

vatten eller kläder på kroppen. Och absolut 

inte några leksaker. 

Efter Somalia jobbade Mia som expert i 

polisfrågor för FN i New York. Hon beskriver 

känslan att jobba för en sådan stor organisa-

tion som hisnande, men det innebar även en 

stor byråkrati som hon höll på att bli tokig på. 

När Mia senare hade uppdrag för EU i 

Palestina drabbades hon av en lungsjukdom 

och blev tvungen att ändra om sitt liv helt 

och hållet. 

– Det var tufft, men jag hade redan då 

börjat känna mig redo för ett annat slags liv. 

Jag har två söner som är 15 och 16 år gamla. 

De kunde inte vara med mig i ett sådant 

konfliktdrabbat område som Somalia och 

enbart delvis i New York. Nu vill jag främst av 

allt vara mer med dem innan de blir helt och 

hållet vuxna. 

Mia började jobba på Paf i oktober och har 

skapat sig en pendlande tillvaro som passar 

henne perfekt. 

– Varannan helg åker jag till mina barn i 

Helsingfors och ibland arbetar på Pafs kontor 

där. Annars  bor och jobbar jag på Åland 

och varannan helg bor jag i vårt lägenhet i 

Stockholm tillsammans med min fästman. 

Det blir en hel del åkande fram och tillbaka, 

men avstånden är ändå små om man tänker 

på hur jag tidigare pendlade mellan Afrika, 

USA och Finland. 

Som utbildad croupier med flera års erfa-

renhet på casino innan hennes polisutbildning, 

är inte heller spelbranschen främmande för 

henne. 

– Jag stortrivs. Människorna är vänliga 

och det känns bra för mig att jobba för ett 

spelbolag som Paf som skänker pengarna till 

goda ändamål, säger hon. 
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Vinsten till  
samhällsnyttiga ändamål

Paf (Ålands Penningautomatförening) är ett spelbolag som grundades år 1966 för att samla 

ihop pengar till samhällsnyttiga ändamål. De som lade grunden till Paf var Röda Korset, Rädda 

Barnen, Folkhälsan och dåtida Stiftelsen Dagens Barn. Insamlingen till samhällsnyttan skulle 

ske genom att anordna och erbjuda underhållande spel. Den grunden har gett oss vårt uppdrag, 

ett uppdrag som i allra högsta grad finns kvar ännu idag. Ett uppdrag som återspeglar sig i vad 

vi gör, hur vi agerar och att vi vill åstadkomma en spelverksamhet som är hållbarare för våra 

kunder och samhället i sin helhet.

Vi är ett annorlunda spelbolag och vårt uppdrag är en stor orsak till det. Vi finns till för att ge-

nerera en vinst till samhällsnyttiga ändamål. Sedan vi grundades år 1966 har över 300 miljoner 

euro fördelats till olika mottagare.

Så här bidrar vi till ett bättre samhälle
Den vinst vi genererar fördelas till projekt, föreningar och organisationer som skapar en me-

ningsfull fritid och ett bättre samhälle. Varje år får Ålands landskapsregering ta emot hundratals 

ansökningar om stöd och stipendier för finansiering av projekt, olika investeringar, bidrag till 

evenemang och övriga aktiviteter. Alla dessa initiativ inom idrott, kultur, forskning och konst 

gör samhället bättre, tryggare och även naturen renare.

Hur fördelas vårt bidrag
I enlighet med åländsk lag finns ett fördelningsråd med uppgift att föreslå principer och lämna 

förslag till Ålands landskapsregering hur Pafs överskott för varje verksamhetsår ska fördelas. 

Därefter kommer vårt bidrag ut i samhället. 

”Utan Paf-medel skulle vi inte kunna driva 
vår verksamhet som vi gör idag”
Dag Lindholm, verksamhetsledare på Ålands sjöräddningssällskap
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Fördelningen av Pafs överskott
Baserat på Pafs vinst år 2018, delades 21 miljoner euro ut år 2019.

I år kommer vårt bidrag att bli 15 miljoner euro. Därtill delas 25 miljoner euro ut från årets och 

tidigare års vinstmedel för att lindra effekterna av COVID-19.

Social verksamhet 3 500 000

Miljöverksamhet 600 000

Ungdomsarbete 548 000

Idrott 1 745 000

Kulturell verksamhet 1 785 000

Leaderstöd 95 000

Övriga verksamhetsstöd 2 800 000

Investeringsstöd 3 500 000

Evenemangsstöd 200 000

Integration 40 000

Lån 6 187 000

Totalt 21 000 000

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.
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Hur fördelas medlen?

1. Budget
Med uppgifter från Pafs styrelse som 

grund, meddelar fördelningsrådet un-

der september månad den beräknade 

nettoavkastningen för det löpande 

verksamhetsåret till landskapsreger-

ingen. 

Utifrån fördelningsrådets förslag 

gör de olika områdenas handläggare 

upp ett förslag som behandlas av land-

skapsregeringen 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 öns-

kar erhålla stödet eller lånet. Eve-

nemangsstöd kan sökas löpande, 

minst tre månader före planerat 

evenemang.
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3. Ärendet bereds
Handläggare gör upp ett förslag 

utgående från de inlämnade 

ansökningarna för fördelning 

av medel inom de följande om-

råden:

• Social verksamhet

• Miljö

• Ungdom

• Idrott, redskap och 

anläggningar

• Kultur

• Allmän verksamhet, 

evenemang och 

anläggningsprojekt

Förslaget behandlas sedan av 

fördelningsrådet.

4. Beslut
Efter behandlingen i fördel-

ningsrådet föredrar respekti-

ve handläggare förslaget för 

ansvarig minister inom land-

skapsregeringen. Fördelning 

som gäller verksamhetsstöd 

för idrott behandlas av styrel-

sen för Ålands Idrottsförbund 

och den som gäller kulturell 

verksamhet av Ålands Kultur-

delegation.

5. Utbetalning
Penningautomatmedel 

betalas ut till mottagarna 

som:

• Arbetsstipendier

• Resestipendier

• Projektstöd

• Kulturstipendier

• Evenemangsstöd

• Investeringsstöd

• Elitstöd

• Verksamhetsstöd
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Paf hjälper Röda korset  
att kämpa mot ensamheten

Det kan vara svårt att som inflyttad komma in i det åländska samhället och 

få vänner. Även många äldre på Åland samt unga med psykisk ohälsa lider av 

ensamhet. Under de senaste åren har Röda korset på Åland fått extra mycket 

Paf-medel för att jobba med integration.

 – Vår vänverksamhet engagerar många frivilliga och förändrar liv, säger 

Linda Johansson, Röda korsets samordnare för social och mångkulturell 

verksamhet.
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Vem som helst kan känna sig ensam, men 

lyckligtvis kan vem som helst även vara en 

vän. Röda korset på Ålands vänverksamhet 

är viktig för många människor. De jobbar mot 

ensamhet och för gemenskap. Det kan handla 

om att besöka en äldre som bor hemma eller 

på äldreboende, träffa och umgås med unga 

som är ensamma och mår psykiskt dåligt eller 

har andra funktionshinder eller bli vän till en 

nykommen flyktingfamilj. 

Röda korset på Åland har även en vän-pool 

som kan hjälpa till om exempelvis någon brutit 

benet och behöver ha matutkörning eller om 

någon vill gå på ett kulturellt evenemang och 

saknar sällskap.

– Ensamhet är en folksjukdom i klass med 

rökning och övervikt. Ensamma människor blir 

lättare sjuka. Att vi fått extra Paf-pengar för att 

jobba med integration är därför oerhört värde-

fullt, säger Tomas Urvas, verksamhetsledare 

på Röda korset på Åland. 

Intresset för att vara med i vänverksam-

heten är stort både bland de som behöver 

hjälp och de som vill hjälpa, fortsätter Linda. 

– Cirka 100 frivilliga är engagerade på 

Åland och vi har vissa projekt som lockar 

extra många, såsom hundarna som besöker 

äldreboenden, där är cirka 40 frivilliga är aktiva. 

– När det kommer till de som behöver 

hjälp hör många barn eller andra släktingar 

utomlands av sig. De ringer och berättar att 

deras föräldrar inte har så många som kan be-

söka dem i hemmet eller på äldreboendet och 

frågar om de kan bli en del i vår vänverksamhet. 

Röda korset är världens största hjälpor-

ganisation och har som huvudsakliga mål att 

minska lidande på olika sätt. På Åland har Röda 

korset 1400 medlemmar och är indelat i 16 

avdelningar, ett i varje kommun. Samarbetet 

mellan Paf och Röda korset sträcker sig långt 

tillbaka i tiden. De var med och grundade Paf 

år 1966 och idag finansieras 80 procent av 

distriktets verksamhet på Åland av Paf-medel. 

Dess uppgift är att stödja, inspirera och ut-

bilda alla frivilliga på Åland. De samordnar, 

koordinerar och arrangerar utbildningar och 

evenemang av olika slag. De står även alltid i 

beredskap om någonting händer i samhället 

och hjälp behövs. 
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Sjösäkerhet i fokus för 
Ålands sjöräddningssällskap

Ingen ska dö till havs på Åland och vi ska nå en nödställd på en timme. Så lyder 

Ålands sjöräddningssällskap r.f:s två viktigaste målsättningar. Den frivilliga 

föreningens verksamhet, som finansieras till 65 procent av medel från Paf, kan 

både vara tuff och krävande. Sjöräddningssällskapet har sex stationer och 120 

aktiva som gör cirka 150 utryckningar per år. 

Hur ska du egentligen bete dig på sjön? Vad 

behöver du tänka på och hur kallar du på hjälp 

om någonting händer? 

– Sunt sjövett är viktigt för att förebygga 

olyckor till havs, säger verksamhetsledare Dag 

Lindholm. 

– Vi gör 150 utryckningar per år. De flesta i 

juli, fortsätter han. Men vi sysslar även mycket 

med förebyggande arbete. Vi utbildar frivilliga, 

åker ut till skolorna och informerar om sjösä-

kerhet och håller kurser i första hjälpen och 

navigation. 

Ett flertal räddningsbåtar ligger förtöjda 

i Fiskehamnen i Ytternäs i Mariehamn, där 

Ålands sjöräddningssällskap med fem an-

ställda håller hus. Totalt har de 15 båtar till 

sitt förfogande och i föreningens arbete ingår 

underhåll av båthus och de sex stationerna 

runt om på Åland. Både de frivilliga och den 

årsanställda personalen står även myndighe-

terna till förfogande vid sjöräddning, brand och 

oljebekämpning. Och sjöräddningen hjälper 

även Ålands hälso- och sjukvård när det är 

dags att göra läkarbesök i skärgården. 

– Patienterna får mer tid och läkarna 

hinner ta emot alla patienter på en dag, när vi 

skjutsar ut deras läkare, så att de inte behöver 

sitta på de långsamma färjorna, säger Dag.

– Som ni ser, finns det mycket att göra och 

det är fint att se att vi har så många frivilliga 

som ställer upp. Och en sak är säker, säger 

han. Utan Paf-medel skulle vi inte kunna driva 

vår verksamhet som vi gör idag.
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Paf-medel för 
Barnens internet 

”Kör inte bil när du kollar Facebook” och ”lägg undan mobilen när du är med 

mig”. Barnens internet pratar med barn om sociala medier, appar och spel och 

frågar hur de upplever vuxnas internetanvändning. Det är Rädda barnen på 

Åland som står bakom verksamheten, som finansieras av Paf-medel. 

De flesta av barnen som Tanja Rönnberg på 

Barnens internet träffar berättar om hur roligt 

det är att spela och befinna sig ute på sociala 

medier. Under 2019 har hon träffat 1411 barn i 

grundskolan och gymnasiet och pratar om hur 

man är man är snälla mot varandra på nätet, 

låter bli att trakassera, hur man kan hjälpa en 

kompis som råkat ut för något och vilka lagar 

som gäller när man filmar och sprider bilder. 

– Vi försöker forma schysta nätanvändare 

och se till att barnen har det så bra som möjligt 

på de forum de använder. Rädda barnen utgår 

hela tiden från barnens rättigheter enligt Barn-

konventionen och vi informerar även föräldrar 

till dagisbarn om hur barnen kan vara trygga 

på nätet och vad barnen har för rättigheter, 

säger Tanja. 

– Barn uppskattar när vuxna har filter och 

är måna om att de mår bra. Ett problem är att 

vuxna sällan befinner sig där barn är ute på 

nätet. Vi tror på att vända på diskussionerna 

och inte bara banna och klaga på chattarna, 

säger Tanja och ger förslag på frågor du kan 

ställa till ditt barn. 

– Vad är det som är roligt? Vem träffar 

du på den chatten? Är det någon du känner? 

Försök visa nyfikenhet och vara en bra förebild. 

– Nätmobbning sker också bland vuxna 

och trakasserier flyger kors och tvärs på 

Facebook. Undersökningar visar att barn vill 

göra rätt, så det skulle vara bra om vuxna kunde 

stötta dem i det, säger Tanja och fortsätter: 

– Det är inte jättemånga barn som råkar 

ut för hemska saker på internet, men de 

som gör det kan drabbas väldigt allvarligt. 

Riskerna beror på olika saker men vi behöver 

vara medvetna om att vi hela tiden bara är ett 

klick bort från vad som helst. 
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Finansavdelningen / Evenemangsbidrag
IF Fram, Innebandyturnering juniorer 2019
IF Fram, Innebandyturnering kvinnor och män
Mariehamns stad, Tall Ships Race
Sångvik, havets röst 2020
Ålands Curlingklubb, nordic mixed double 2019
Ålands Curlingklubb, Nordic mixed double 2020
Ålands Curlingklubb, women 2019
Ålands simförening, BOW, 2019
ÅSS, nordic championship 2019

Finansavdelningen / Integration
Ålands natur och miljö, träffpunkt skogen

Finansavdelningen / Investeringsbidrag
Emmaus, utrustning för återvinning
Finlands röda kors, Mariehamns avdelning, solpaneler
Folkhälsan på Åland r.f., hiss styrmansgatan
Geta kommun, byte från olja till bergvärme skolan
Geta kommun, ombyggnad av kansli till gym
Hammarlands kommun, utbyggnad Hammargården
Lemlands kommun, solceller Sveagården
Mariehamns stad, fastighetsavd, renovering av Mariebad
MGF, gymnastikhall
MLK, padeltennisbana
Saltviks kommun, byte av olja till bergvärme kommungården
Skeppsföreningen Albanus, renovering Albanus inför TSR
Stiftelsen Emelia
Ålands fågelskyddsförening, renovering Lågskär
Ålands motorklubb r.f., trafiksäkerhetscentrum
Ålandsfåret r.f., dräktighetsscanner

Finansavdelningen / Verksamhetsbidrag
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, frivilliga räddningstjänsten
Föreningen Norden på Åland r.f. Inkl Nordjobb
Mathantverkarna
Skördefestens vänner r.f
Stiftelsen Ålands fredsinstitut r.s.
Visit Åland r.f, inkl specialprojekt
Ålands 4H-distrikt r.f.
Ålands 4H-distrikt r.f., företagsamma fyrklövern
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. inkl. 
ungdomsverksamhet projektbidrag
Ålands Bruks- och Sällskapshundsklubb
Ålands feministparaply r.f.
Ålands flygklubb r.f. bistå vid räddningsuppdrag
Ålands Guider r.f.
Ålands Hästsportförening r.f.
Ålands Marthadistrikt r.f.
Ålands Marthadistrikt r.f., Navet
Ålands Räddningshundklubb r.f.
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
ÅSRS, Sjösäkerhetsutbildning

Socialsektorn / Verksamhetsstöd och specialprojekt
Andning & Allergi Åland r.f.
De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
Demensföreningen på Åland r.f.
Diabetesföreningen på Åland r.f.
Emmaus Åland r.f.
Finlands Röda Kors, Mariehamns avd.
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt
Föreningen Vård i livet r.f.
Föreningen Vårt Hjärta r.f.
Krigsveteranerna på Åland r.f.
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland

Mariehamns pensionärsförening r.f.
Matbanken på Åland r.f.
Norra Ålands pensionärer r.f.
Pusselfamiljen r.f.
Rädda barnen på Åland r.f.
Socialmissionen 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
Ålands motorförares helnykterhetsförening r.f.
Ålands neurologiska förening
Ålands reumaförening r.f.
Ålands synskadade r.f.
ÅLR - “Fair sex”
ÅLR - Äldres psykiska ohälsa
Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f.

Kulturdelegationen / Verksamhetsbidrag och specialprojekt
Alandia square dancers r.f
Alandia Strings r.f
Alandica Bugg r.f
Bomarsundssällskapet r.f
DUV på Åland r.f
Eckerö Hembygdsförening r.f
Filmklubben Chaplin r.f
Folkdansarna på Åland r.f
Folkmusiklaget Kvinnfolk r.f
Fornföreningen Fibula r.f
Fotoklubben Obscura r.f
Föglö hembygdsförening r.f
Förbundet Ålands Sjödagar r.f
Föreningen Franciskus på Kökar r.f
Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f
Föreningen Ålands Orgelfestival r.f
Föräldraföreningen Bild- och Formskolan r.f
Garantiföreningen för Matsmårs r.f
Geta Kulturförening r.f
Hantverksföreningen Östra smedjan r.f
Hemslöjdsgillet i Mariehamn r.f
Kappsäcksteatern r.f
Kompani Nord Teaterförening r.f
Kulturfestival på Åland r.f
Kulturföreningen Katrina r.f
Kumlinge Byalag r.f
Kökar hembygdsförening r.f
Kökarkultur r.f
Lappo uf/Skärgårdsmuseet r.f
Mariehamns Strategiklubb r.f
Medeltidsföreningen á Austrvega r.f
Nybonds i Krogstad r.f
Shanty Society Pommern
Skeppsföreningen Albanus r.f
Stiftelsen Sjökvarteret r.s
Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum r.s
Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum r.f

Sund Kultur r.f
Swingskeppet på Åland r.f
Sångföreningen Triolen
Sällskapet Bel Canto r.f
Teater Alandica r.f
Teaterföreningen i Mariehamn r.f
Teaterföreningen Kuling r.f
Visans Vänner på Åland r.f
Visor så in i Norden
Åbo Svenska Teater r.f
Ålands Accordion Club r.f
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f
Ålands Dragspelsklubb r.f
Ålands konstförening r.f
Ålands Litteraturförening r.f
Ålands Mångkulturella förening r.f
Ålands Radioamatörer r.f
Ålands Slöjd- och Konsthantverk r.f
Ålands Spelmansgille
Ålands Sång- och Musikförbund r.f
Ålands Telehistoriska förening r.f
Ålands Veterantraktorklubb r.f
Önningeby Hembygdsförening r.f

Kulturdelegationen / Projektunderstöd
Wårdö kulturstiftelse r.f 

Kulturdelegationen / Investeringsstöd
Föglö hembygdsförening
Garantiföreningen Mats Mårs
Lumparlands uf
Mariehamns Ungdomsorkester
Segelföreningen Storbåten
Skeppsföreningen Albanus
Ålands konstförening
Ålands scoutdistrikt

Kulturdelegationen / Kulturstipendier / Litteratur
Alberius-Forsman Kiki samt Ann-Britt Eriksson
Björkman Molin Emma
Elevall Jennie
Erlandsson Karin
Erlandsson Karin
Fjellander Tiina
Hancock Michael
Karlsson Carina
Karlsson Carina
Lantz Nicklas
Löthman Leo
Ruohonen Hannamari
Smith Linda
Sundberg Eva
Sundbäck Krister
Thalen Fanny
Toivonen Jeanette

Kulturdelegationen / Kulturstipendier / Konst
Bamberg Kenneth
Fagerholm Krister
Häggblom Anna
Jokiranta Rita
Mattsson Sture
Nygård Anna
Rosenlöf Maria
Saarela Saija
Tokur-Ehres Hülya

Mottagare av penningautomatmedel 2019
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Torgé Bo
Trizna Alexandra
Törnroth Erica
Warius Niclas
Wilén Jonas

Kulturdelegationen / Kulturstipendier / Musik
Alin Axa
Alm Sara
Blomqvist Amanda
Brunnsberg A
Carlstedt Jenny
Eriksson Emilia
Eriksson Francine
Förström Oliver
Grüssner Johanna
Heidenberg Camilla 
Hägerstrand Peter
Selander Linnea
Sundström Greta

Kulturdelegationen / Kulturstipendier / Teater, dans, övrigt
Stenlund Matts 

Kulturdelegationen / Resestipendier
Arbetsgrupp Jazz Farmer
Arbetsgruppen Sonck-Frisk
Astrid Olhagen
Birdpeople
Caroline Pipping
Elspeth Randelin
Gunilla Wahlsten
Haidari Benn
Jahrén Kjell
Karl Henrik Edlund
Linda Smith
Lisa Schåman
Lösa Boliner
Markus Boman
O’Really
Peter Winquist
Tiina Holmberg

Kulturdelegationen / Projektunderstöd
Antons Vänner
Arbetsgrupp Textil3D
Arbetsgruppen för Backstusittar-Brita
Arbetsgruppen Sneltvedt/Kaletsch
Arbetsgruppen TAIR
Arbetsgruppen Vinyl & Ukulele
Birdpeople
Bomarsundssällskapet r.f
Dånö museiförening r.f.
Edward Furbacken, Jochum Juslin m.fl.
Föreningen Kobba Klintar
Hembygdens Väl i Kumlinge
Kompani Nord Teaterförening r.f
Kompani Nord Teaterförening r.f.
Krisgruppen
Kunskapens hus
Kökarkultur r.f.
Kökars ungdomsförening r.f
Lappo Ungdomsförening r.f
LumparLab Teaterförening r.f.
Mirari konstresidens
Sing & Play med Miina och Liina/ Canary Songs

Skeppargården Pellas r.f.
Skeppargården Pellas r.f.
Skärgårdsteatern
Sottunga Hembygdsförening r.f.
Stiftelsen Ålands fredsinstitut
Träffpunkt Ungdom r.f.
Ulvens Döttrar
Ålands Kultur stiftelse
Ålands lärarförening r.f
Ålands projektkör r.f.
Ålands Slöjd- och konsthantverksförening

Kulturdelegationen / Understöd för självstyrelsefirande
Bomarsundssällskapet r.f.
Garantiföreningen för Matsmårs r.f.
Kastelholmsnejdens Byalag
Kökars marthaförening
Önningebymuseets vänner r.f.

Miljöverksamhet
Bärkraft.ax
Ekologiska odlarna på Åland r.f.
Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f.
Föreningen Ålandsfåret r.f. specialprojekt
Företagsam skärgård r.f.
Husö biologiska station/Åbo Akademi
Katthjälpen r.f.
Natur och Miljö r.f.
Nåtö biologiska station/Societas pro Flora et Fauna Fennica r.f.
Rädda Lumparn r.f. specialprojekt
Skördefestens vänner r.f. specialprojekt
Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s.
Ålands djurskyddsförening r.f.
Ålands fågelskyddsförening r.f.
Ålands Natur och Miljö r.f. specialprojekt

Idrott / Redskap och anläggningar
Brändö IK Tennisplan ute
Finströms kommun Höjdhoppsutrustning
Germundö Alpin Boxar för Snowpark
Hammarlands IK Ledstrålkastare till motionsbana
Kyrkoby Golf Övningsområde golf
Kyrkoby golfklubb rf Träningsutrustning för juniorer
Mariehamn Lawn Tennisklubb Padeltennis
Mariehamns Seglarförening, 2 optimistjollar, en J70 båt
Mariehamns stad Bowlingklot
Mariehamns stad Bänkpress, kettelbells och GHD
Mariehamns stad Friidrottsutrustning till Ytternäs sportfält
Sportdykarklubben Nautilus Högtryckskompressor
ÅID/IF Åland Orientering Emit stämpelenheter
ÅID/IF Åland Orientering Nyritning av kartor
Ålands Curlingklubb Handikapp redskap, Rullstolsramp
Ålands Curlingklubb Juniorskor, sweepers
Ålands Motorklubb r.f. Folkrace, prova på utrustning
Ålands Sportskytteförening 2st Lerduvekastare trapbanebyggnation

Idrott / Idrottsverksamhet
Álenskur islandshästförening r.f.
BK Smash Åland r.f.
De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
FC Åland
Friidrott -IF Åland
Germundö Alpin r.f.
IFF Fotboll
IFF Innebandy
IFFK Fotboll

IFFK Friidrott
IFFK Innebandy
IFK Mariehamn Bordtennis
IFK Mariehamn fotboll r.f.
IFK Mariehamn Friidrott
IFK Mariehamn ishockey r.f.
JIK Fotboll
JIK Friidrott
JIK Idrottskul
JIK Innebandy
Joker Dart r.f.
Karateklubben Ogawa r.f.
Kyrkoby golfklubb r.f.
LIF Basket
LIF Fotboll
LIF Friidrott
LIF Innebandy
LUIA r.f.
Mariehamn Lawn Tennisklubb r.f.
Mariehamns Bågskytteförening
Mariehamns Gymnastikförening r.f.
Mariehamns Seglarförening r.f.
Nordic Budo & Sports Academy r.f.
Orientering
Ridklubben Sleipner r.f.
Skidor
Sportdykarklubben Nautilus r.f.
Tai Chiföreningen Vita Tranan r.f.
Viking Åland Sport Club r.f.
Åland Judoklubb r.f.
Åland Triathlon Club
Åland United r.f.
Ålands Bowlingförbund r.f.
Ålands Bruks och sällskapshundsklubb
Ålands curlingklubb r.f.
Ålands Fotbollsförbund r.f.
Ålands Golfklubb r.f.
Ålands idrottsdistrikt r.f./IF Åland r.f.
Ålands Innebandyförbund r.f.
Ålands Kraftsportklubb
Ålands Motionsförbund r.f.
Ålands Motorklubb r.f.
Ålands Schackklubb
Ålands Seglardistrikt r.f.
Ålands Simförening r.f.
Ålands sportskytteförening r.f.
Ålands Volleybollförbund
Åländska Segelsällskapet r.f.

Ungdomsverksamhet
De Utvecklingsstördas Väl
Emmaus
Förbundet Hem och Skola
Föreningen Ung Resurs
SKUNK
Ålands scoutdistrikt
Ålands Ungdomsförbund
Åländska studentlaget vid Åbo Akademi

Kulturavdelningen / Övrigt
Arbetarnas Bildningsförbund
Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum
Ålands Bildningsförbund
Ålands Idrott



54



55

Verksamhetsberättelse



56 Paf Årsberättelse 2019

Ekonomisk översikt
OMSÄTTNING
Koncernens omsättning för 2019 ökade från 111,8 till 114,2 miljoner euro. 

Internetverksamheten

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

omsättningen förklaras av ett nytt rekord i antal aktiva kunder och av en förbättrad spelprodukt. 

Under året har Pafs självpåtagna årsgräns för hur mycket Pafs onlinekunder maximalt kan förlora 

under en tolvmånadersperiod en dämpande effekt på omsättningen men det är ett medvetet 

val för att kunna erbjuda en mer ansvarsfull och socialt accepterad spelprodukt.  

Paf redogör som enda bolag på den konkurrensutsatta marknaden för hur omsättningen för-

delas i valda kundsegment. Det totala bruttospelöverskottet från kunder som genererat mer 

än 30 000 euro har under året minskat från 9,7 till 3,2 miljoner euro. Omräknat till omsättning 

motsvarar en minskning av bruttospelöverskottet på 6,5 miljoner euro en minskad omsättning 

på ca. 5,4 miljoner euro. Skillnaden mellan bruttospelöverskott och omsättning förklaras av att 

jackpott-reserveringar och spelskatt dras av för att erhålla omsättning samt att intäkter från 

nätverksspel som t ex poker inte är direkt kopplade till kundernas vinster och förluster. Paf har 

under året övergått till att räkna årsgränsen per kalenderår. Från första januari 2020 har Paf 

beslutat att sänka årsgränsen från 30 000 euro till 25 000 euro. För 2020 kommer inga kunder 

att finnas i segmentet över 25 000 euro.  

De produkter som har haft starkast utveckling under året är spelautomater och s.k. Pool betting.  

Antalet kunder som har bidragit till omsättningen under året ökade till 223 446 (187 819, 2018) 

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

under 2020 genom effektiv marknadsföring och fortsatt utveckling av den tekniska plattformen.

Land- och fartygsverksamheten

Spelomsättningen för land- och fartygsverksamheten var 30,2 miljoner euro (31,8 miljoner 

euro 2018). Snittintäkten per passagerare på fartygen var något lägre under 2019 jämfört med 
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föregående år. Introduktionen av det svenska licenssystemet har medfört en kostnadsökning 

för spelskatt med ca 0,2 miljoner euro. Utvecklingen går mot att kunderna har allt mindre kon-

tanter 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.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter låg på en oförändrad nivå, 0,4 miljoner euro. Intäkterna för 2019 avser till 

stor del intäkter från Pafs samarbete med Grand Casino Luzern AG.

Material och tjänster
Kostnaderna minskade från 28,5 till 26,9 miljoner euro. Trots ökad omsättning har de direkta 

kostnaderna för internetverksamheten minskat med ca 1,4 miljoner euro vilket förklaras av ef-

fektivisering och minskad användning av externa tjänster. Pafs förvärv av Programutvecklarna i 

Norrköping AB i oktober 2018 innebär att kostnader som tidigare redovisats som kostnader för 

material och tjänster efter förvärvstidpunkten i stället redovisas som personalkostnader och 

övriga rörelsekostnader. Denna ändring förklarar en minskning av kostnaderna motsvarande 

0,2 miljoner euro.

Personalkostnader
Kostnaderna minskade marginellt från 26,0 till 25,6 miljoner euro. Pafs kostnader för IT-löner 

har ökat under året då Paf anställt fler programutvecklare. Under Q3 2018 genomförde Paf en 

omstrukturering då Paf tog en engångskostnad på 0,7 miljoner euro i form av avgångsvederlag. 

Medelantalet anställda har ökat från 358 till 372 personer. 

Aktiverade utvecklingskostnader
Aktivering av egna utvecklingskostnader ökade från 1,0 till 2,1 miljoner euro. Paf har under 

året ökat investeringarna i teknikplattformen och de egna kasinospelen vilka kräver konstant 

utveckling för att kunna erbjuda bästa möjliga spelupplevelse för Pafs kunder. 

Avskrivningar och nedskrivningar
Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar var 5,9 miljoner euro (5,8 miljoner euro 2018). 

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

har ökat med 0,1 miljoner euro.
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Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader ökade från 28,1 till 32,3 miljoner euro.

Kostnadsökningen förklaras av att Paf under 2019 ökade marknadsföringskostnaderna med 

2,0 miljoner euro samt att Paf under året haft högre kostnader för sk Compliance audits och 

engångskostnader i samband med certifiering för ISO 27001. Paf har även under året ingått 

förlikningsavtal med de företagare på Åland som under perioden 2009-2012 utsattes för grov 

förskingring där de stulna pengarna sedan användes för spel hos Paf. Förlikningsavtalen har 

medfört en engångskostnad på ca 0,8 miljoner euro. 

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat för året ökade från 24,7 till 26,2 miljoner euro.

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

miljoner euro till ett negativt resultat på 0,1 miljoner euro. 

Räkenskapsperiodens resultat
Resultatet för räkenskapsperioden ökade från 24,6 till 25,6 miljoner euro.

ÅTERBETALD LOTTERISKATT
Förutom de vinstmedel som Paf betalar ut får landskapsregeringen därtill i efterskott 12,0 mil-

joner euro i återbetald lotteriskatt från finska staten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Paf tecknade den 18 januari 2019 ett långsiktigt samarbetsavtal med Grand Casino Luzern AG 

om leverans av en komplett certifierad spelplattform med Pafs kasinospel, integrationer till 

kasinospel från tredje part och till betalningslösningar. Den 22 augusti 2019 lanserades www.

mycasino.ch under Grand Casino Luzern AG:s schweiziska spellicens. Enbart landbaserade 

kasinon i Schweiz kan ansöka om schweizisk kasinolicens för internetspel.  
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Paf dömdes i februari 2018 i Ålands tingsrätt för penningtvätt av oaktsamhet för en händelse 

som ägt rum år 2012. 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 överkla-

gade tingsrättens dom till Åbo hovrätt. Hovrätten meddelade sitt beslut den 11 april 2019 där 

man omfattade tingsrättens slutsats, Paf ådömdes en samfundsbot om 250 000 euro. Paf har 

ansökt om prövningstillstånd hos högsta domstolen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Från 1 januari 2020 har Paf sänkt förlustgränsen för hur mycket en kund kan förlora på Pafs 

internetverksamhet till 25 000 euro för samtliga marknader förutom den svenska marknaden 

där förlustgränsen är 250 000 kronor. För 2019 var förlustgränsen 30 000 euro respektive 300 

000 kronor.

Under första kvartalet 2020 förvärvade Paf det maltesiska bolaget Mandalorian Technologies 

Ltd som driver spelsiterna www.noaccountcasino.com, www.noaccountbet.com och www.

prankcasino.com. Mandalorian Technologies Ltd har har efter förvärvet genomförts bytt namn 

till Paf Multibrand Ltd. Under 2019 hade Mandalorian Technologies Ltd en omsättning på 34,6 

miljoner euro.  

Inför förvärvet av Mandalorian Technologies Ltd bildade Paf ett holdingbolag på Malta, Paf Holding 

Ltd som nu är moderbolag till Paf Multibrand Ltd. Samtidigt bildades ett nytt helägt maltesiskt 

dotterbolag till Paf Holding Ltd med namnet Paf International Ltd. Paf International Ltd bedri-

ver än så länge ingen verksamhet. Paf Consulting Abp äger samtliga aktier i Paf Holding Ltd. 

Utbrottet av virussjukdomen Covid-19 har haft stor påverkan på Pafs land- och fartygsverksamhet. 

I mitten på mars månad har verksamheten ombord på fartygen till stor del stängts ner. Flera 

av fartygen där Paf bedriver verksamhet har temporärt tagits ur trafik. Verksamheten kommer 

att startas upp igen när det bedöms vara lämpligt ur ett smittskydds perspektiv. För Pafs verk-

samhet på internet är det främst sportspel som påverkas negativt då sportevenemang ställs in 

och skjuts upp. Om utbrottet av Covid-19 leder till ökad arbetslöshet på de marknader där Paf 

verkar får det troligen i förlängningen en negativ inverkan på hela Pafs omsättning.
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UPPSKATTNING AV DEN SANNOLIKA 
KOMMANDE UTVECKLINGEN
De marknader som Paf verkar på förväntas under 2020 att 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. 

KLASSIFICERING AV RISKER
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.

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. 

Utbrott och bekämpning av virussjukdomar som t ex Covid-19 kan ha stor negativ påverkan på 

Pafs omsättning och lönsamhet samt för hur verksamheten kan bedrivas.

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.
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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.

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 efter det. 

Eventuella rättsliga processer mot Paf kan orsaka avsevärda kostnader och minskat förtroende.
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KONCERNÖVERSIKT
Paf-koncernen bestod i slutet av 2019 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 Sverige AB har 

fusionerats med Paf Consulting AB i januari 2020. Paf Consulting-koncernens huvudsakliga 

affärsområden består av fartygsbaserad spelverksamhet och internetspel på den internationella 

marknaden. De olika verksamhetsgrenarna är fördelade mellan Paf Consulting-koncernens 

olika bolag.

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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Programutvecklarna i Norrköping AB utvecklar och tillhandahåller Pafs bingomjukvara.

Paf New Business Ab har bedrivit en begränsad verksamhet under 2019.

Spellicenser
Paf bedriver tillståndspliktig verksamhet under följande nationella spellicenser:  

Åland: Ålands Penningautomatförening: spellicens online, på Åland och ombord på fartyg.

Nationell tillsynsmyndighet: Lotteriinspektionen, Åland

Estland: Pafer A/S: spellicens online och ombord på fartyg 

Nationell tillsynsmyndighet: EMTA (Estonian Tax and Customs Board)

Lettland: SIA Paf Latvija: spellicens online 

Nationell tillsynsmyndighet: IAUI (Lotteries and Gambling Supervision of Latvia)

Spanien: Paf Consulting Abp: spellicens online 

Nationell tillsynsmyndighet: DGOJ (Directorate General for the Regulation of Gambling)

Sverige: Paf Consulting Abp: spellicens online och ombord på fartyg 

Nationell tillsynsmyndighet: Spelinspektionen
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Organisation och ledning
Styrelse
I början av år 2019 bestod styrelsen av ordförande Jan-Mikael von Schantz, vice ordförande 

Anna Dahlsten, ledamöterna Sara Kemetter, Birgitta Eriksson och Andreas Remmer.

Förändringar under året

Andreas Remmer lämnade styrelsen i september. I slutet på november utsågs Gunnar Wester-

lund till ny styrelseledamot.

Styrelsen



65Paf Årsberättelse 2019

VD och koncernledning
I början av år 2019 bestod Pafs koncernledning av VD Christer Fahlstedt, vice vd Daniela 

Johansson, COO Land & Ship Jukka Nikula, CFO Per Sahlberg, CMO Goran Ristic, CPO Sara 

Björk-Södergård, CTO Francois Maugis, CGO Kim Johansson, General Counsel Sara Eriksson 

och SVP Public Affairs Sverker Skogberg.

Förändringar under året

Jukka Nikula lämnade koncernledningen och Paf i september. I början på september utnämndes 

Andreas Remmer till COO för Land & Ship.

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 40 miljoner euro av årets vinst på 25,6 miljoner euro (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.

Koncernledningen
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Koncernen 2015 2016 2017 2018 2019
Omsättning 110 033 113 515 116 513 111 821 114 205
Rörelseresultat 19 972 15 788 27 607 24 742 26 151
Resultat före skatt 22 852 15 330 29 600 24 950 26 060
Resultat 22 697 15 171 29 407 24 622 25 630
Rörelsemarginal 18,2 % 13,9 % 23,7 % 22,1 % 22,9 %
Resultat i % av omsättningen 20,6 % 13,4 % 25,2 % 22,0 % 22,4 %
Avkastning på eget kapital i %  (ROE) 23,0 % 15,4 % 27,9 % 20,3 % 19,5 %
Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 22,6 % 15,8 % 28,0 % 20,4 % 19,7 %
Soliditet 85,6 % 84,5 % 87,4 % 88,2 % 87,4 %
Investeringar materiella tillgångar 13 451 9 929 3 936 4 405 3 038
Investeringar i immateriella  tillgångar 2 289 2 406 887 2 087 2 291
Investeringar materiella och immateriella tillgångar 15 739 12 335 4 824 6 492 5 330
Medelantalet anställda 345 376 358 351 372

Ekonomisk redovisning

Moderbolaget Ålands Penningautomatförening 2015 2016 2017 2018 2019
Omsättning 81 336 86 224 93 793 89 404 87 972
Rörelseresultat 23 335 20 837 28 081 24 374 30 646
Resultat före skatt 23 626 18 374 26 305 24 673 30 634
Resultat 23 618 18 341 26 270 24 654 30 616
Rörelsemarginal 28,7 % 24,2 % 29,9 % 27,3 % 34,8 %
Resultat i % av omsättningen 29,0 % 21,3 % 28,0 % 27,6 % 34,8 %
Avkastning på eget kapital i %  (ROE) 24,3 % 18,5 % 24,8 % 20,5 % 23,1 %
Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 23,9 % 18,7 % 25,7 % 20,3 % 22,8 %
Soliditet 83,9 % 85,0 % 86,2 % 87,7 % 87,2 %
Investeringar materiella tillgångar 13 225 7 887 1 676 2 370 1 187
Investeringar i immateriella  tillgångar 1 779 1 979 792 1 640 2 291
Investeringar materiella och immateriella tillgångar 15 004 9 866 2 469 4 011 3 479
Investeringar i placeringar 3 880 4 930 3 756 1 243 8 510
Investeringar totalt 18 884 14 796 6 224 5 253 11 989
Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 23,2 % 17,2 % 6,6 % 5,9 % 13,6 %
Medelantalet anställda 264 261 305 291 305
Utdelning av vinstmedel 20 000 15 000 18 000 21 000 40 000*
Lotteriskatt till finska staten 11 105 11 433 12 413 12 583 12 015

*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 2019Ålands 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 2019Ålands Penningautomatförening
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R E S U L T A T R Ä K N I N G

Moderbolaget Koncernen
Not 2019 2018 2019 2018

OMSÄTTNING R1 87 972 263 89 403 561 114 205 496 111 820 755
Övriga rörelseintäkter 5 509 044 1 786 896 443 172 380 392

Material och tjänster
Inköp under räkenskapsperioden -23 549 -16 285 -5 473 855 -5 429 952
Köpta tjänster totalt -16 514 323 -17 656 370 -21 395 920 -23 116 165

-16 537 872 -17 672 655 -26 869 775 -28 546 116

Personalkostnader R2
Löner och arvoden -17 928 335 -18 375 567 -20 995 659 -21 258 181
Pensionskostnader -2 719 087 -2 819 778 -2 883 515 -3 025 349
Övriga lönebikostnader -1 019 245 -1 161 884 -1 682 274 -1 706 328

-21 666 667 -22 357 229 -25 561 449 -25 989 857

Aktiverade utvecklingskostnader 2 128 912 990 198 2 128 912 990 198

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan -3 930 016 -4 583 139 -5 722 792 -5 738 261
Avskrivning på goodwill 0 0 -131 132 -25 301
Nedskrivning tillgångar bland bestående aktiva -9 354 -8 245 -9 354 -8 245

-3 939 370 -4 591 384 -5 863 278 -5 771 807

Övriga rörelsekostnader R3 -22 820 363 -23 185 265 -32 331 922 -28 141 310

RÖRELSERESULTAT 30 645 947 24 374 121 26 151 156 24 742 254

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränte- och finansiella intäkter 471 892 1 327 769 690 167 1 428 729
Räntekostnader till koncernbolag -34 470 -40 471 0 0
Övriga ränte- och finansiella kostnader R4 -449 170 -988 551 -781 312 -1 220 906

-11 748 298 747 -91 145 207 824

RESULTAT FÖRE SKATT 30 634 199 24 672 868 26 060 011 24 950 078

Årets och tidigare års skatt -17 798 -18 512 -17 798 -18 512
Latenta skatter 0 0 -412 027 -309 837

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 30 616 401 24 654 356 25 630 186 24 621 729

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2019Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget Koncernen
Not 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar B1
Balanserade utvecklingskostnader 1 404 591 1 054 714 1 998 914 1 531 668
Immateriella rättigheter 0 0 56 044 126 941
Goodwill 0 0 594 323 476 954
Övriga utgifter med lång verkningstid 332 464 602 497 585 211 926 711
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 1 660 473 553 134 1 660 473 553 134

3 397 529 2 210 346 4 894 965 3 615 408
Materiella tillgångar B2
Mark- och vattenområden 702 700 702 700 702 700 702 700
Byggnader och konstruktioner 17 742 257 18 381 907 17 742 257 18 825 866
Maskiner och inventarier 3 806 502 5 342 958 8 526 805 9 125 184
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 0 50 502 50 161 761 824

22 251 459 24 478 066 27 021 923 29 415 574
Placeringar B3
Andelar i företag inom samma koncern 21 158 896 5 948 896 0 0
Kapitallån till företag inom samma koncern 0 6 700 000 0 0
Övriga aktier och andelar 20 405 20 406 20 405 20 406

21 179 301 12 669 302 20 405 20 406
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 46 828 288 39 357 714 31 937 292 33 051 388
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Lånefordringar 63 350 83 839 63 350 83 839

63 350 83 839 63 350 83 839
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 326 11 071 732 201 383 134
Fordringar på företag i samma koncern B5 8 726 298 7 290 576 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 23 904 493 15 347 393 24 114 102 15 436 982
Resultatregleringar 1 949 127 1 842 170 2 523 110 2 064 603

34 590 244 24 691 209 27 369 413 17 884 719
Kassa och bank B4 81 021 550 86 011 794 98 681 503 99 339 855
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 115 675 144 110 586 842 126 114 266 117 308 413

AKTIVA TOTALT 162 503 432 149 944 556 158 051 558 150 359 801

PASSIVA

EGET KAPITAL B8
Övrigt bundet kapital 0 0 30 594 31 423
Balanserat resultat 107 292 776 102 577 106 108 416 244 103 654 962
Årets resultat 30 616 401 24 654 356 25 630 186 24 621 729

137 909 177 127 231 462 134 077 024 128 308 114
AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar B7 3 715 290 4 035 494 3 828 198 4 052 689

3 715 290 4 035 494 3 828 198 4 052 689
Långfristigt främmande kapital
Latenta skatteskulder 0,00 0,00 1 577 270 1 165 243

0,00 0,00 1 577 270 1 165 243
Kortfristigt främmande kapital
Skulder till leverantörer 3 689 987 2 818 069 4 592 189 3 544 473
Erhållna förskott 174 783 210 661 274 225 210 661
Kortfristiga skulder till koncernbolag B6 7 059 677 4 640 528 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 276 941 6 662 817 8 448 321 8 315 435
Resultatregleringar 4 677 577 4 345 526 5 254 332 4 763 187

20 878 965 18 677 600 18 569 066 16 833 756

PASSIVA TOTALT 162 503 432 149 944 556 158 051 558 150 359 801

B A L A N S R Ä K N I N G

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2019Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget 2019 2018

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelseresultat 30 645 947 24 374 121
Korrigering för icke-likvida poster 4 680 482 7 845 381
Förändring i rörelsekapitalet -7 897 670 -2 302 999
Finansiella intäkter och kostnader -11 748 298 747
Skatter -17 798 -18 512
Nettokassaflöde av affärsverksamheten 27 399 214 30 196 738

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar -2 301 625 -1 016 430
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar -598 321 -985 967
Minskning placeringar i finansiella värdepapper 0 21 726 121
Kapitallån till dotterbolag -8 000 000 0
Ökning av övriga långfristiga placeringar -510 000 -1 242 507
Investeringskassaflöde totalt -11 409 946 18 481 217

Kassaflöde före finansiering 15 989 268 48 677 955

Finansiering
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 20 489 4 825 562
Utdelade vinstmedel -21 000 000 -18 000 000
Finansieringens kassaflöde totalt -20 979 511 -13 174 438

Förändring av likvida medel -4 990 244 35 503 517
Likvida medel 01.01 86 011 794 50 508 277
Likvida medel 31.12 81 021 550 86 011 794

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

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2019Ålands Penningautomatförening
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Koncernen 2019 2018

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelseresultat 26 151 156 24 742 254
Korrigering för icke-likvida poster 6 615 121 8 925 468
Förändring i rörelsekapitalet -7 749 384 1 398 455
Finansiella intäkter och kostnader -91 145 207 824
Skatter -17 798 -18 512
Nettokassaflöde av affärsverksamheten 24 907 950 35 255 489

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar -2 687 496 -2 442 467
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar -1 899 296 -2 939 229
Minskning placeringar i finansiella värdepapper 0 21 726 121
Investeringskassaflöde totalt -4 586 792 16 344 425

Kassaflöde före finansiering 20 321 158 51 599 914

Finansiering
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 20 489 5 025 562
Utdelade vinstmedel -21 000 000 -18 000 000
Övrigt 0 -454
Finansieringens kassaflöde totalt -20 979 511 -12 974 892

Förändring av likvida medel -658 353 38 625 022
Likvida medel 01.01 99 339 855 60 714 833
Likvida medel 31.12 98 681 503 99 339 855

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

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2019Ålands Penningautomatförening
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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

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2019Ålands Penningautomatförening
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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 2019 2018 2019 2018

Omsättning enligt geografiskt område R1
Åland - Landbaserade spel 2 391 328 2 561 163 2 391 328 2 561 163
Spel ombord fartyg 11 591 209 12 162 131 27 785 623 29 160 994
Finland 0 0 48 000 48 000
Internet 73 989 726 74 680 267 83 980 544 80 050 598

87 972 263 89 403 561 114 205 496 111 820 755

Omsättning enligt verksamhetsområde
Systemutveckling och anknutna tjänster 0 0 48 000 48 000
Casinospel och lotterier på land och fartyg 13 982 537 14 723 294 30 176 952 31 722 157
Spel på internet 73 989 726 74 680 267 83 980 544 80 050 598

87 972 263 89 403 561 114 205 496 111 820 755

Omsättning internet enligt kundsegment
Bruttospelöverskott*
> 30 000 3 120 471 9 648 523
15 001 - 30 000 20 509 999 18 087 884
8 001 - 15 000 22 613 351 22 007 735
0.01 - 8 000 78 115 076 71 410 935
Vinnande spelare -22 962 153 -23 056 491
Totalt 101 396 744 98 098 586

Lotteriskatt, jackpot reservering och övriga poster
som ej påverkar kundsaldon -16 891 157 -18 047 988
Totalt internet 84 505 587 80 050 598

*Bruttospelöverskott = spelinsatser - vinster - bonusar

Genomsnittligt antal anställda R2 305 291 372 351

Ledningens löner och arvoden
Lön till moderbolags VD och ställföreträdare -517 207 -518 140 -517 207 -518 140
Lön till dotterbolags VD och ställföreträdare 0 0 -112 184 -66 073
Styrelsearvoden -121 286 -120 867 -121 286 -120 867
Totalt -638 493 -639 007 -750 677 -705 080

Arvoden till revisionsbyråer R3
KPMG
Arvoden för revision -32 900 -17 410 -65 040 -23 420
Arvoden för skatterådgivning -8 768 -2 884 -8 768 -2 884
Arvoden för övriga tjänster 0 0 -5 168 0
Totalt -41 669 -20 294 -78 977 -26 304

EY
Arvoden för revision 0 -35 152 0 -53 549
Arvoden för skatterådgivning -16 114 -58 838 -16 114 -60 998
Arvoden för övriga tjänster 0 -45 086 -27 249 -58 638
Totalt -16 114 -139 076 -43 363 -173 185

Övriga ränte- och finansiella kostnader R4
Nedskrivning av fordringar 0 -94 000 0 -94 000
Övriga ränte- och finansiella kostnader -449 170 -894 551 -781 312 -1 126 906
Totalt -449 170 -988 551 -781 312 -1 220 906

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2019Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget Koncernen
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2019 2018 2019 2018

B1
Balanserade utvecklingskostnader
Ingående anskaffningsvärden 7 223 479 6 465 612 7 863 090 6 602 965
Förvärv 0 0 255 000 497 159
Överföringar mellan posterna 1 174 022 757 867 1 174 022 757 867
Omräkningsdifferens 0 0 -5 178 5 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 397 502 7 223 479 9 286 935 7 863 090
Ingående avskrivningar enligt plan -6 168 765 -5 119 078 -6 331 423 -5 256 430
Periodens avskrivningar -824 145 -1 049 687 -955 278 -1 074 988
Omräkningsdifferens 0 0 -1 321 -5
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 992 910 -6 168 765 -7 288 021 -6 331 423
Balanserade utvecklingskostnader totalt 1 404 591 1 054 714 1 998 914 1 531 668
Patent, licenser och liknande rättigheter
Ingående anskaffningsvärden 0,00 0,00 326 772 126 772
Periodens investeringar 0,00 0,00 0 200 000
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 -47 500 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0,00 279 272 326 772
Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0,00 -199 831 -103 016
Periodens avskrivningar 0,00 0,00 -70 896 -96 815
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 47 500 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0,00 -223 227 -199 831
Patent och liknande rättigheter totalt 0,00 0,00 56 044 126 941
Goodwill
Ingående anskaffningsvärden 893 179 893 179 14 319 005 13 816 746
Förvärv 0 0 255 000 497 159
Omräkningsdifferens 0 0 -6 495 5 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 893 179 893 179 14 567 510 14 319 005
Ingående avskrivningar enligt plan -893 179 -893 179 -13 842 051 -13 816 746
Periodens avskrivningar 0 0 -131 132 -25 301
Omräkningsdifferens 0 0 -4 -4
Utgående ackumulerade avskrivningar -893 179 -893 179 -13 973 187 -13 842 051
Goodwill totalt 0,00 0,00 594 323 476 954
Förskottsbetalningar och pågående projekt
Ingående anskaffningsvärden 553 134 296 313 553 134 296 313
Periodens investeringar 2 281 361 1 633 678 2 281 361 1 633 678
Sålda/utrangerade/kostnadsförda 0 -618 990 0 -618 990
Överföringar mellan posterna -1 174 022 -757 867 -1 174 022 -757 867
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 660 473 553 134 1 660 473 553 134
Förskottsbetalningar och pågående projekt totalt 1 660 473 553 134 1 660 473 553 134
Övriga utgifter med lång verkningstid
Ingående anskaffningsvärden 22 066 446 22 088 630 22 318 896 22 114 252
Periodens investeringar 10 132 6 578 10 132 253 406
Sålda/utrangerade -383 343 -55 222 -383 343 -75 222
Överföringar mellan posterna 10 132 26 459 30 132 26 460
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 703 366 22 066 446 21 975 817 22 318 896
Ingående avskrivningar enligt plan -21 463 948 -21 153 263 -21 392 185 -21 032 934
Periodens avskrivningar -290 297 -334 613 -381 765 -403 178
Sålda/utrangerade 383 343 23 927 383 343 43 927
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 370 902 -21 463 948 -21 390 606 -21 392 185
Övriga utgifter med lång verkningstid totalt 332 464 602 497 585 211 926 711

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 3 397 529 2 210 346 4 894 965 3 615 408
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Moderbolaget Koncernen
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2019 2018 2019 2018

B2
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 22 512 059 22 512 059 23 144 906 23 110 688
Periodens investeringar 0 0 0 34 218
Sålda/utrangerade 0 0 -632 847 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 512 059 22 512 059 22 512 059 23 144 906
Ingående avskrivningar enligt plan -4 130 152 -3 490 293 -4 319 039 -3 618 923
Periodens avskrivningar -639 650 -639 859 -646 160 -700 117
Sålda/utrangerade 0 0 195 397 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 769 802 -4 130 152 -4 769 802 -4 319 040
Byggnader totalt 17 742 257 18 381 907 17 742 257 18 825 866
Mark och vattenområden
Ingående anskaffningsvärden 702 700 702 700 702 700 702 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 702 700 702 700 702 700 702 700
Mark och vattenområden totalt 702 700 702 700 702 700 702 700
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 31 830 147 32 757 643 38 623 056 38 196 667
Periodens investeringar 1 072 764 725 107 2 691 873 1 932 120
Sålda/utrangerade -5 589 705 -3 326 769 -6 183 796 -3 443 063
Överföringar mellan posterna 154 790 1 674 166 1 025 539 1 938 705
Omräkningsdifferens 0 0 -605 -1 374
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 467 996 31 830 147 36 156 067 38 623 056
Ingående avskrivningar enligt plan -26 040 732 -25 512 082 -29 043 239 -27 626 678
Periodens avskrivningar -2 175 924 -2 558 980 -3 646 787 -3 508 493
Sålda/utrangerade 5 001 619 2 030 330 5 515 289 2 091 740
Omräkningsdifferens 0 0 108 191
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 215 036 -26 040 732 -27 174 629 -29 043 239
Ingående nedskrivningar -446 458 -446 458 -454 633 -454 633
Utgående ackumulerade nedskrivningar -446 458 -446 458 -454 633 -454 633
Maskiner och inventarier totalt 3 806 502 5 342 958 8 526 805 9 125 183
Förskottsbetalningar och pågående projekt
Ingående anskaffningsvärden 50 502 175 614 761 824 375 134
Periodens investeringar 114 420 1 645 222 346 600 2 438 249
Sålda/utrangerade 0 -69 709 -2 591 -86 394
Överföringar mellan posterna -164 922 -1 700 626 -1 055 671 -1 965 164
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 50 502 50 161 761 824
Förskottsbetalningar och pågående projekt totalt 0 50 502 50 161 761 824

MATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 22 251 459 24 478 066 27 021 923 29 415 574
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Moderbolaget Koncernen

Not 2019 2018 2019 2018
PLACERINGAR B3
Moderbolagets placeringar
Andelar i företag i samma koncern
Anskaffningsutgift vid periodens början 32 021 937 30 779 431
Ökningar 15 210 000 1 242 507
Anskaffningsutgift vid periodens slut 47 231 937 32 021 937
Tidigare nedskrivningar -26 073 041 -26 073 041
Bokföringsvärde vid periodens slut 21 158 896 5 948 896
Placeringar i övriga aktier och andelar
Anskaffningsutgift vid periodens början 3 229 946 3 229 946
Anskaffningsutgift vid periodens slut 3 229 946 3 229 946
Tidigare nedskrivningar -3 209 540 -3 209 540
Årets nedskrivningar -1 0
Bokföringsvärde vid periodens slut 20 405 20 406
Kapitallån till företag inom samma koncern
Anskaffningsutgift vid periodens början 6 700 000 6 700 000
Ökningar 8 000 000 0
Försäljning -14 700 000 0
Anskaffningsutgift vid periodens slut 0 6 700 000

Placeringar totalt 21 179 301 12 669 302

Moderbolagets dotterbolag B3 2019 2018

Paf New Business Ab, Åland
Ägarandel 100 % 100 %
Värde i balansräkningen 4 000 000 4 000 000
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång 4 901 042 4 822 045
Räkenskapsperiodens resultat 78 998 34 501

Paf Consulting Abp, Åland
Ägarandel 100 % 100 %
Värde i balansräkningen 15 406 389 706 389
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång* 5 449 039 2 925 719
Räkenskapsperiodens resultat -5 516 398 -582 572
* För 2018 inklusive erhållet kapitallån från
moderbolag uppgående till 6 700 000 euro
Programutvecklarna i Norrköping AB, Sverige
Ägarandel 100 % 100 %
Värde i balansräkningen 1 752 507 1 242 507
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång 197 307 168 494
Räkenskapsperiodens resultat 32 733 -80 155

Övriga koncernbolag
Koncernbolag Moderbolag Ägarandel 2019 Ägarandel 2018
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 2019 2018 2019 2018
Kundmedel 1 846 159 2 958 535 2 939 601 2 975 474
Övrig kassa och bank 79 175 392 83 053 259 95 741 901 96 364 381
Kassa och bank totalt 81 021 550 86 011 794 98 681 503 99 339 855
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Moderbolaget Koncernen

Not 2019 2018 2019 2018
FORDRINGAR I SAMMA KONCERN B5

Kortfristiga fordringar på företag i samma koncern
Kundfordringar 186 000 119 379
Övriga fordringar 8 540 298 7 171 196

8 726 298 7 290 576

SKULDER I SAMMA KONCERN B6

Kortfristiga skulder till företag i samma koncern
Leverantörsskulder 33 750 39 600
Övriga skulder 7 025 927 4 600 928

7 059 677 4 640 528

AVSÄTTNINGAR B7

Övriga avsättningar
Jackpotreservering 3 715 290 3 760 494 3 828 198 3 777 689
Övrig avsättning 0 275 000 0 275 000

3 715 290 4 035 494 3 828 198 4 052 689

EGET KAPITAL B8

Övrigt bundet eget kapital vid årets början 0 0 31 423 33 306
Omräkningsdifferens 0 0 -829 -1 883
Övrigt bundet eget kapital vid årets slut 0 0 30 594 31 423

Balanserad vinst vid årets början 127 231 462 112 886 460 128 276 691 113 787 911
Utdelning av vinstmedel -21 000 000 -18 000 000 -21 000 000 -18 000 000
Justering av föregående års resultat*  1 061 314 7 690 647 1 159 940 7 866 292
Omräkningsdifferens 0 0 -20 387 759
Balanserad vinst vid årets slut 107 292 776 102 577 106 108 416 244 103 654 962

Räkenskapsperiodens resultat 30 616 401 24 654 356 25 630 186 24 621 729

EGET KAPITAL 137 909 177 127 231 462 134 077 024 128 308 113

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

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 31.12.2019 31.12.2018

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 1 000 000

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

Fastighetsinteckningar ställda som säkerhet totalt 10 000 000 10 000 000

Hyresgarantier 221 476 221 476

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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Undertecknande av styrelse och verkställande direktör samt revisorspåskrift 

Jomala, den

Över utförd granskning har i dag avgetts revisionsberättelse.

Jomala, den

Christer Fahlstedt | VD

Jan-Mikael von Schantz | Ordförande

Anna Dahlsten Birgitta Eriksson

Sara Kemetter Gunnar Westerlund

David Mattsson | CGR Fredrik Westerholm | CGR
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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
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