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2020 summeras som ett extremt år. På bara 12 månader har världen runt 

omkring oss förändrats fundamentalt och på sätt som vi för ett år sedan aldrig 

hade kunnat föreställa oss. Stora delar av vår verksamhet har till och från 

varit nedstängd eller opererat med mycket kraftiga begränsningar. För våra 

anställda ser arbetslivet helt annorlunda ut än tidigare och även våra kunder 

och affärspartners lever idag i en annan vardag. 

V D  
H A R  
O R D E T
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Vid en snabb titt ser ändå Pafs ekonomiska resultat ut att vara ganska stabilt med en intäktsminskning om 

1% och ett förvisso betydligt lägre resultat (-35%) men fortsatt ordentligt positivt resultat.  

Vid en närmare titt syns dock stora förändringar. Covid-19 har påverkar Land & Fartyg utomordentligt 

negativt och resulterade i minskade intäkter med hela -59%. Även på Internetdelen finns stora förändringar 

där dels Pafs självpåtagna arbete med att minska intäkterna från de största spelarna haft en stor effekt och 

dels de restriktioner som införts på olika marknader till följd av covid-19 under året har haft stor påverkan. 

Dessa effekter uppvägs dock till viss del av förvärvet av den svensklicensierade operatören No Account 

Casino som slutfördes under första kvartalet 2020. Ett förvärv som trots covid-19 har slagit mycket väl ut 

och till stor del har kompenserat för minskningen av intjäning på andra marknader. 

Lönsamheten i Pafs verksamhet har dock som helhet varit pressad under 2020 och Paf har behövt vidta 

smärtsamma åtgärder för att anpassa oss till den nya verklighet vi lever i. Under hösten 2020 genomfördes 

en större samarbetsförhandling som resulterade i att 10% av de anställda tyvärr fick lämna bolaget.

Genom förvärvet men också genom organisk tillväxt har Paf under året sett en mycket stark ökning av 

antalet aktiva kunder på hela 50%.  Detta till trots ser vi ändå att intjäningen från de kunder som förlorat 

allra mest - de “röda” intäkterna har sjunkit med 93%. Rakt av en effekt av det medvetna arbete och strategi 

Paf har att kraftfullt ställa om mot hållbara intäkter.

Trots den tuffa verklighet vi har levt med under året har vi ändå bestämt oss för att ytterligare skärpa 

vårt löfte och vi lovar nu att ingen kund under 2021 ska förlora mer än 20.000€, en minskning från fjolårets 

25.000€. Väl medvetna om vilken ekonomisk påverkan detta har och att våra konkurrenter inte tar ansvar 

på samma sätt så känner vi ändå att detta är ett nödvändigt steg och något som vi som företag måste 

klara av att leverera på!
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Christer Fahlstedt, vd

Det här är tredje året Paf redovisar intäkterna per kundsegment i vår årsredovisning (se sid. 21). Vi väntar 

fortsatt på att någon annan aktör i vår bransch, statlig eller privat, skall delge sina siffror på riktigt... Vi tror 

att det är ett måste för vår bransch långsiktiga, hållbara utveckling. Transparensen måste till!

Under 2020 har Paf som leverantör till Grand Casino Luzern blivit klar marknadsledare på den reglerade 

onlinemarknaden i Schweiz. En fantastisk framgång och ett mycket starkt kvitto på den yttersta världsklass 

som vår teknik och organisation idag besitter. Ett tätt och långsiktigt samarbete med Grand Casino Luzern 

finns idag på många områden och avdelningar inom Paf och vi ser fram emot att fortsätta att bygga på vårt 

framgångsrika partnerskap.

Pafs syfte är att generera överskott att fördela till samhällsnyttiga ändamål. Det är därför med stolthet 

vi kan konstatera att vi efter 2020 kan dela ut ett belopp på 15 miljoner euro till våra förmånstagare.

Vår omvärld befinner sig i en mycket stark förändring men under 2020 har Paf lyckats väl med att hålla 

samma tempo i vår egen utveckling. Inget tyder på att utmaningarna och förändringstakten kommer att avta. 

Konstant förändring - oavsett om vi tycker om det eller ej - är den nya verkligheten och något vi som bolag 

måste fortsätta att vara öppna för. Jag vill därför speciellt tacka alla våra anställda som på ett fantastiskt 

sätt har anpassat sig till att arbeta hemifrån med allt vad det innebär. Därtill har våra medarbetare trots ett 

år fullt av motgångar gång på gång visat sig kapabla att övervinna vilka utmaningar som än kommer i vår 

väg - det ger råg i ryggen inför framtiden!
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Vårt ursprung

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. Paf är en offentligrättslig förening som förvaltas av Ålands Landskapsregering och 

övervakas av Lotteriinspektionen.

Ända sedan början har vårt överskott gått till samhällsnyttiga ändamål och sammanlagt 

har över 362 miljoner euro fördelats till olika mottagare. 

Paf finns till för att generera vinst till samhällsnyttiga ändamål.

Grundat 1966 av Rädda Barnen, Röda Korset, Folkhälsan
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16,7
MI L JONER

Vinsten 2020 landade på 
16,7 miljoner euro varav 
15 miljoner delas ut till 
samhällsnyttiga ändamål. 

20 000 €
Vi valde att sänka den obligatoriska 
förlustgränsen igen, vilket innebär 
att våra kunder inte kan förlora mer 
än 20 000€ på ett år.

Paf utsågs till Sveriges 
mest hållbara spelföre-
tag i Swedish Gambling 
Awards i juni.

Pafs vice VD och Chief Re-
sponsibility Officer Daniela 
Johansson utsågs till vin-
nare i kategorin Ledarskap 
vid Swedish Gambling 
Awards, för hennes fokus 
att göra spelbranschen 
mer hållbar.

Paf utsågs till Baltikums bästa online kasino 
år 2020. Priset delades ut vid The Baltic 
and Scandinavian Gaming Awards som 
arrangerades i samband med den årliga 
baltiska konferensen Mare Balticum Gaming 
Summit i Tallinn.

Pafs klimatpåverkan minskade 
rejält (-74%) under året som 
en följd av covid-19 och ett 
minskat antal flygresor. Vi 
klimatkompenserar hela vår 
klimatpåverkan 2020 genom 
att stödja ett vindenergiprojekt 
i Filippinerna och ett klimatpro-
jekt på Island.

74%

2 0 2 0
I  K O R T H E T

Å R E T

Paf satsar på open source 
tech utveckling, där ut-
vecklare från hela världen 
kan bidra till och dra nytta 
av teknologin.
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På sommaren inleddes samarbets-
förhandlingar. 35 anställda lämnade 
Paf efter förhandlingarna.

I november 2020 lanserades spelet 
Snowroller som utvecklats av Paf 

Games Studio i samarbete med Lasse 
Åberg. Spelet baserar sig på filmen 

Sällskapsresan II – Snowroller.

Paf lanserade spelet Book of 
Kambala tillsammans med 
den lettiska basketlegenden 
Kaspars Kambala i augusti.

Den första omgången av Paf 
Låttå spelades i juni. Paf Låttå är 
ett åländskt jackpåttspel med 
stigande jackpott och direktsända 
låttdragningar varje vecka.

Under året lanserade Paf flera nya 
skraplotter som kom till försäljning 
hos de åländska ombuden.

Paf köpte det svensklicensierade spelbolaget 
Mandalorian Technologies som driver spelsi-
dorna No Account Casino, No Account Bet 
och Prank Casino. I och med förvärvet blev 
Paf ett av de tio största spelbolagen i Sverige.

Paf renoverade kontoret i 

Helsingfors, och i Norrkö-

ping flyttade personalen in 

i ett nytt kontor.

En kvinna i Estland vann över 3,6 
miljoner euro på Paf.com i januari, 
vilket är den största spelvinsten 
någonsin i Estland.

Paf utsågs till vinnare i spelansvar-
skategorin Corporate Responsibility 
Programme of the Year vid Global 
Gaming Awards i London i februari.

Pafs kontor i Norrköping 
blev ISO/IEC 27001:2013 
certifierat i november 2020. 
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Hela havet stormar
När covid-19 viruset slog till på allvar våren 2020 drabbades våra partnerbolag rederierna extra 

hårt. Inom loppet av en månad blev resor ombord oönskade, flera linjer sattes på paus och sedan 

kom sommarens annars så livliga resperiod aldrig riktigt igång. En ekonomisk storm drabbade 

branschen och med den även Pafs verksamhet.

– Vi hade siktet inställt på ett bra år men vi fick väldigt snabbt tänka om, införa corona-

restriktioner och säkerställa att vi följde myndigheternas rekommendationer tillsammans med 

våra rederipartners, säger Andreas Remmer, Chief Operating Officer för Land & Ship.

Under året har spelverksamheten ombord till stora delar hållits stängd och fortfarande 

vid ingången av år 2021 är merparten av verksamheten avstängd ombord. Säkerhetsavstånd, 

utökad rengöring och tillgången till desinficeringsmedel är bara några av åtgärderna som 

införts under året. 

– Det har givetvis varit ett tufft år men vi valde att kavla upp ärmarna och satsa mer på 

utveckling och uppgraderingar under året. Det arbetet gör att vi står i beråd att växla upp och 

erbjuda våra partners modernare lösningar framöver, säger Andreas Remmer.
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Cash is not king
Det gamla uttrycket cash is king har fått ge vika när nya kontantlösa betalningar har blivit allt 

vanligare. För att svara upp mot den trenden har Paf infört kontantlösa betalsystem ombord 

på flera olika fartyg under året.

– De nya betalterminalerna gör det möjligt för våra kunder ombord att använda bankkort 

och olika mobilanpassade lösningar istället för kontanter, säger Anna-Lena Svenblad, Corporate 

Development Director.

Hos Pafs norska rederipartner Color Line infördes ett helt kontantlöst system för förströ-

elsespelen ombord. Systemet installerades först ombord på fartyget Color Fantasy som går på 

rutten mellan Oslo och Kiel.

– I fartygets spelrum som heter Adventure Planet, används inte längre kontanter överhuvud-

taget. Endast betalkort eller förbetalda vristarmband går att använda. De förbetalda armbanden 

utgör ett smidigt sätt för kunden att koppla av och fokusera på spelupplevelsen utan att behöva 

fundera på myntväxling och kontanthantering, säger Anna-Lena Svenblad.

Pafs partners Viking Line och 
Color Line blev de första rede-
rierna i världen som verifierats 
för sin hantering av covid-19. 
Snyggt jobbat! 



Paf utvecklade spelet Book of Kambala tillsammans med den lettiska basketlegenden 

Kaspars Kambala. 
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Open source och speldesign
Paf är ett av få företag som börjat använda open source teknologi. Det är en viktig milstolpe i 

Pafs tekniska utveckling. Open sourcing innebär att koderna för programmen görs tillgängliga 

på webben så att alla kan bidra och även dra nytta av dem.

– När du open source:ar dina projekt för alla, så placerar du ditt namn på teknikradarn. 

Utvecklare i hela världen kommer att veta vem vi är, vad vi gör och vilken nivå av expertis vi kan 

leverera. Samtidigt välkomnar vi dessa utvecklare att också bidra till våra projekt och skapa en 

synergi där alla gynnas, säger Chief Technology Officer Francois Maugis.

Tech som gynnar samhället
Open source utveckling ger tillbaka till samhället eftersom tekniska lösningar och know-how 

delas mellan utvecklare.

– Open source tech är verkligen i linje med Pafs värdegrund, att ge något tillbaka till samhället. 

När vi utvecklar bra och säkra programvaror kan vi göra livet lättare för andra företag, samtidigt 

ser vi till att open source communityn kan blomstra och utvecklas vidare, säger Francois Maugis.

Paf har sedan tidigare en öppen teknik radar som visar all teknik som Paf använder och 

vilken teknik vi utvärderar, testar samt implementerar. Du kan hitta den på tech-radar.paf.dev.

Snowroller och Östersjöfonden
Paf utvecklar varje år helt egna spel i Paf Games Studio, spel som ingen annan spelleverantör 

kan erbjuda. Ett av de senaste spelen är Snowroller, ett spel som utvecklats i samarbete med 

Lasse Åberg och som lanserades i november 2020. Spelet baserar sig på den andra filmen i 

filmserien om Sällskapsresan. 

I spelet får man se karaktärerna, höra musik och ljud som överensstämmer med filmen samt 

se många originalbilder från den riktiga inspelningen. En del av överskottet från spelet Snowroller 

har Lasse Åberg själv valt att donera till Östersjöfonden. Hans egen närhet till Östersjön, har 

skapat intresset för att hjälpa till.

– Östersjön är viktig för oss alla och inte minst för vår familj med sommarhus på Gotland. 

Därför vill jag bidra till det arbete som Östersjöfonden gör, säger Lasse Åberg.

– Det är fantastiskt att Lasse Åberg har en förståelse för att vi behöver satsa på Östersjön 

och vi är jätteglada över hans donation, säger Östersjöfondens VD Lotta Nummelin.
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Hållbarhet är  
värt en hög insats

Alla verksamheter gör ett avtryck på närmiljön, människorna och samhället, därför är det 

viktigt att vi gör vår verksamhet långsiktigt hållbar. Vårt uppdrag är att generera en vinst till 

samhällsnyttan och den vinsten vill vi generera på samma gång som vi påverkar vår omgivning 

positivt. Det är inte ett lätt uppdrag att utföra men vi är beredda att betala en hög insats, för 

att bli ett hållbart spelbolag. 

Vi fokuserar på våra tre viktigaste hållbarhetsområden, där vi har mest möjlighet att påverka 

vår verksamhet. Dessa tre är ansvarsfullt spelande, en hållbar arbetsplats och miljömässig 

hållbarhet.

Ansvarsfullt spelande
Vi säljer spel om pengar som är roligt och spännande för de flesta men på samma gång farligt 

för en del. Vi har ett ansvar gentemot våra kunder och vi vill verkligen värna om dem, därför är 

spelansvar en hörnsten i vårt hållbarhetsarbete.

En hållbar arbetsplats
Vi kan direkt påverka våra anställda och deras välmående. Vi tror att en hållbar och bra arbets-

plats kan skapas genom att satsa på våra nyckelbeteenden; aktivitet, utveckling och respekt

Miljömässig hållbarhet
Vår verksamhet har en inverkan på miljön och vi kan genom aktiva val begränsa vår miljöpåverkan. 

Vi försöker varje år utveckla vårt miljötänk och vi har de senaste åren valt att klimatkompensera 

verksamheten.



Vi koncentrerar våra satsningar på hållbarhet inom ramen för våra tre viktigaste hållbarhets-

områden. I en större helhet har vi bundit oss till att följa och aktivt bidra till utvecklings- och 

hållbarhetsagendan för Åland vars mål ska uppnås senast år 2030, en gedigen hållbarhetsag-

enda som prisats av Europeiska kommissionen. Varje år har vi ett antal konkreta mål uppsatta.

Vårt hållbarhetsarbete 2020

Under 2020 prioriterade vi följande:

• en ny sänkning av vår förlustgräns

• fortsatt öppenhet och transparens

• vi förbättrade rekryteringsprocessen av nya anställda

• vi förnyade våra spelansvarssidor

• vi installerade fler laddstolpar för elbilar

• vi installerade fler energisnåla LED lampor och kranar 

som minskar vattenförbrukningen
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Våra utvalda hållbarhetsmål
Vi har tre prioriterade hållbarhetsområden som är de viktigaste för oss att arbeta med; ansvars-

fullt spelande, en hållbar arbetsplats och miljömässig hållbarhet. Utifrån våra tre hållbarhets-

områden har vi identifierat hur vårt hållbarhetsarbete bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Vi 

har även identifierat hur vårt hållbarhetsarbete bidrar till den lokala åländska utvecklings- och 

hållbarhetsagendans strategiska mål.

– På Paf vill vi självklart vara med och bidra till utvecklingsmålen, både lokalt och på en 

global nivå. Genom att tydligt identifiera vilka mål vi bidrar till, så kan vi bättre fokusera och 

tydliggöra vårt hållbarhetsarbete framöver, säger Pafs vice VD och Chief Responsibility Officer 

Daniela Johansson. 

Utvecklingsmålen i den åländska hållbarhetsagendan och FN:s globala mål utgör en mycket 

ambitiös plan för att utveckla våra samhällen. När vi identifierade vilka mål som vårt hållbar-

hetsarbete bidrar till så resulterade det i, fem olika mål inom den åländska hållbarhetsagendan 

och sju stycken olika globala FN mål. 
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FN:s globala utvecklingsmål

Ansvarsfullt 

spelande

Miljömässig  

hållbarhet

En hållbar  

arbetsplats

Läs mer på sdgs.un.org/goals

Åländska hållbarhetsagendan

Ansvarsfullt 

spelande

Mål 1

Välmående människor vars inneboende resurser växer

Mål 2

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Miljömässig  

hållbarhet

Mål 6

Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Mål 7

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

En hållbar  

arbetsplats

Mål 2

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Mål 5

Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Läs mer på bärkraft.ax

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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En ny nivå av spelansvar
Föga kunde vi tro att år 2020 skulle få den inverkan på spelbranschen som den fick. Men i köl-

vattnet av pandemin blev spelbranschens spelansvar mer diskuterat än någonsin på flera av 

de marknader där Paf har verksamhet. I takt med att coronarestriktionerna infördes så sattes 

även tuffare regleringar in för spelbranschen, regleringar som mestadels motiverades med en 

rädsla för ett ökat spelande under pandemin. Vissa regleringar blev lite förhastade när takten 

av förändringar var hög, men i det stora hela blev resultatet en rad förändringar som förbättrat 

spelbranschens hållbarhet och satt en hög fokus på debatten om vad spelansvar verkligen betyder.

Paf förespråkar en hårt reglerad spelbransch och vi anser att myndigheterna har ett ansvar 

att verkligen slå fast och förklara de regler som samtliga spelbolag på en marknad ska efterfölja. 

Vi ställer väldigt höga krav på våra egna spelansvarsåtgärder, där vi framförallt har gått in för en 

kunddatabas utan röda segmentets storspelare och de ohållbara inkomster som de spelarna 

står för. Vi jobbar varje år för att hålla oss på en hög nivå av spelansvar och det är kul att vårt 

arbete uppmärksammas, men det är viktigt att myndigheterna kräver mer av alla spelbolag. För 

spelbranschen blir aldrig hållbar om inte alla spelbolag höjer nivån av spelansvar.

Vi sänkte förlustgränsen igen
Vi har igen valt att sänka vår förlustgräns med 5000 euro till 20 000 euro, sänkningen trädde i 

kraft den 1 januari 2021. När vi införde förlustgränsen år 2018 var den på 30 000 euro per år, en 

maxgräns som vi sänkte året därpå till 25 000 euro och som vi nu har sänkt ytterligare till 20 

000 euro.

– Vi är stolta över att på bara två år kunnat sänka vår förlustgräns med så mycket som en 

tredjedel. Vi ser att vår maxgräns effektivt stoppar storspelare och förhindrar de personliga 

tragedier som kan uppstå när enorma belopp spelas bort, säger Pafs VD Christer Fahlstedt.

– Nu har vi sänkt förlustgränsen ytterligare för att visa att det går bra att överleva som 

spelbolag utan inkomster från de största storspelarna. Vi ska vara ett spelbolag som säljer 

ett spännande nöje för vuxna utan att försöka krama den sista pengen ur dem, säger Christer 

Fahlstedt. Paf blev för två år sedan det första internationella spelbolaget i världen som infört en 

maxgräns för vad kunderna kan förlora under ett år. Införandet av förlustgränsen är en åtgärd 

som uppmärksammats i spelbranschen.
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Vi utsågs till Sveriges mest hållbara spelbolag
Paf utsågs till Sveriges mest ansvarsfulla spelbolag år 2020 när vi vann kategorin Hållbarhet i 

Swedish Gambling Awards som arrangeras av svenska spelbranschens riksorganisation. Utgående 

ifrån de över 40 bidrag som skickats in, utsågs 11 finalister i tre priskategorier. En oberoende jury 

bestående av sju personer med lång erfarenhet och kunskap från såväl hållbarhet, spelansvar, 

marknadsföring och ledarskap har utsett samtliga vinnare.

– Vi fick väldigt intressanta bidrag i år och det var en lång juryprocess. Vinnarna har utgått 

ifrån ett konkret problem, lyssnat på kunderna och marknaden och hittat lösningar, säger 

Thomas Nilsson, ordförande i Swedish Gambling Award.

Juryns vinnarmotivering i kategorin hållbarhet:

”En hållbar spelbransch kräver transparens, öppenhet och ärlighet. Många säger sig arbeta 

mot spelmissbruk, men få vågar visa hur det faktiskt ser ut i reda siffror, än mindre tacka nej 

till intäkter som andra säger ja till. Paf visar vägen – och för det förtjänar de absolut årets pris 

i kategorin.”
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Vi tror på öppenhet 
Vi började öppet redovisa våra kunders vinster och förluster för två år sedan. De siffror som Paf 

visar upp är unika i sitt slag i spelbranschen eftersom inget annat spelbolag har vågat sig på en 

lika detaljerad redovisning. Vi visar kundsegmenten för att berätta om hur vi verkligen jobbar 

med vårt spelansvar och vilken effekt det ger.

– Vi tror på öppenhet och att öppenhet ger en stärkt trovärdighet till diskussionen om 

spelansvar. Vi är stolta och glada över att vår utveckling går åt rätt håll, säger Christer Fahlstedt.

I år kommer vi att utöka vår öppenhet och även redovisa kundsegmenten för Paf kombin-

erat med Paf Multibrand (No Account Casino) som Paf förvärvade år 2020. Siffrorna för den 

svensklicensierade operatören har förändrats rejält efter att operatören blev en del av Paf.
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Totalt spelöverskott Andel kunder per segment Genomsnittligt spelöverskott per kund (EUR)

Kundsegment (EUR) 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017

> 30 000 0 3 189 244 9 720 655 13 923 396 0,00% 0,04% 0,13% 0,21% 0 37 967 40 003 44 626

15 001 - 30 000 16 320 095 20 626 663 18 508 905 18 793 786 0,36% 0,46% 0,49% 0,61% 19 592 20 751 20 273 20 340

8 001 - 15 000 21 676 896 23 001 102 22 237 825 21 979 908 0,87% 1,00% 1,11% 1,35% 10 663 10 713 10 733 10 806

0 - 8 000 90 558 779 78 986 037 71 909 105 68 016 420 70,04% 67,68% 66,09% 73,80% 554 544 583 6 012

Vinnande spelare -31 451 455 -22 966 373 -23 159 811 -23 061 013 28,73% 30,82% 32,18% 24,03% -469 -347 -385 -637

Total 97 104 315 102 836 673 99 216 679 99 652 497 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 416 479 531 662

Översikt av Pafs kundsegment 2017, 2018, 2019 & 2020

Denna tabell är rakt av jämförbar med tidigare år. Kort summerat visar siffrorna för 2020 att vi minskade 

intäkterna med 100% från det röda segmentet med storspelare. Vi har även lyckats öka intäkterna från 

spelare i det gröna kundsegmentet som spelar för mindre summor med 14,7%. 

Totalt spelöverskott Andel kunder per segment Genomsnittligt spelöverskott per kund (EUR)

Kundsegment (EUR) 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017

> 30 000 219 812 6 072 132 9 720 655 13 923 396 0,00% 0,05% 0,13% 0,21% 54 953 39 175 40 003 44 626

15 001 - 30 000 18 284 221 26 214 835 18 508 905 18 793 786 0,28% 0,43% 0,49% 0,61% 19 597 20 561 20 273 20 340

8 001 - 15 000 24 750 155 28 863 944 22 237 825 21 979 908 0,69% 0,91% 1,11% 1,35% 10 654 10 655 10 733 10 806

0 - 8 000 120 684 221 104 547 874 71 909 105 68 016 420 72,91% 70,83% 66,09% 73,80% 494 498 583 612

Vinnande spelare -43 367 676 -31 772 901 -23 159 811 -23 061 013 26,12% 27,78% 32,18% 24,03% -495 -386 -385 -637

Total 120 570 733 133 925 884 99 216 679 99 652 497 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 359 452 531 662

Översikt av Paf och Paf Multibrands kundsegment

I år väljer vi också att visa siffrorna för Paf kombinerat med Paf Multibrand den tabell som vi framöver 

kommer att redovisa som en helhet för Paf. Paf Multibrands siffror finns med för åren 2019 och 2020 i 

tabellen. 

– Paf Multibrand kommer inte att vara något undantag till de värderingar vi följer och de målsättningar 

vi har. Hädanefter är de en del av Paf och kommer att följa våra riktlinjer kring spelansvar, säger Christer 

Fahlstedt.
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Vi vill påverka spelbranschens ansvarstagande
Vi har i många års tid försökt påverka spelbranschens ansvarstagande genom att aktivt berätta 

om hur vi jobbar med vårt spelansvar för branschen. Två av våra främsta initiativ som vi gärna 

vill se fler spelbolag anamma är, en ökad transparens och införandet av obligatoriska förlust-

gränser. Under hösten år 2020 berättade vi, bland annat för teknikleverantören Camelot Lottery 

Solutions ett dotterbolag till Camelot UK som handhar det stora nationella lotteriet i England, 

om hur vi på Paf arbetar med vårt spelansvar.

Vi vann internationell utmärkelse för vårt spelansvar
Paf vann första priset i kategorin “Corporate Responsibility Programme of the Year” vid Global 

Gaming Awards. Prisceremonin hölls i samband med den välkända internationella spelmässan 

ICE i London.

– Det är roligt och motiverande att vi får ett internationellt erkännande för de åtgärder vi 

infört för att stärka vårt spelansvar. Bevisligen har det gett ett eko ut i hela spelbranschen, säger 

Pafs vice VD och Chief Responsibility Officer, Daniela Johansson.

Vinnarna i samtliga kategorier röstades fram av en jury beståendes av 50 personer i 

spelbranschen. Paf fick priset framförallt för den årliga obligatoriska förlustgränsen som vi har 

infört. Paf är fortfarande det enda internationella spelbolaget i världen med en dylik förlustgräns.
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Ett speciellt år för miljön
Om du inte gör något så påverkar du inte miljön, men då har du heller inte gjort något. I grunden 

påverkar alla verksamheter miljön men år 2020 blev ett speciellt år för Paf och många verk-

samheter. Den korta förklaringen är förstås coronapandemin som gjorde att vi inte utförde lika 

många arbetsresor, vi var mer sällan på våra kontor och vi har inte arrangerat resor tillsammans 

med våra kunder i samma utsträckning som tidigare. Det blev därmed ett speciellt år för miljön 

och vår påverkan på miljön, där våra jämförelser med tidigare år sticker ut ordentligt. 

Varje år strävar vi efter att aktivt begränsa vår klimatpåverkan och förbättra vår hållbarhet. 

Vi jobbar med att bidra till den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan samt dess 

målsättningar. Vi mäter varje år vår klimatpåverkan inom flera olika kategorier tillsammans med 

en extern partner och vi jobbar med att hålla våra kontor Green Office certifierade. Vi väljer att 

klimatkompensera vår uträknade påverkan av miljön i sin helhet, där vi i år stöder ett intressant 

isländskt alternativ och ett vindkraftsprojekt i Filippinerna.

Årlig klimatgranskning
Pafs årliga klimatredovisning utförs av en extern partner enligt den etablerade internationella 

standarden GHG-protokoll (The Greenhouse Gas Protocol). Granskningen hjälper oss att 

förstå, identifiera och även minska vår klimatpåverkan, genom att mäta tre olika kategorier av 

klimatpåverkan.

Kategori 1 / Direkta utsläpp 

Direkta utsläpp av växthusgaser som kommer från källor som ägs eller kontrolleras av 

Paf (t.ex. företagsfordon).

Kategori 2 / Indirekta utsläpp från köpt energi

Utsläpp från uppvärmning, nedkylning och 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). 
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Vår klimatpåverkan minskade markant 2020
Pafs verksamhet 2020 resulterade i sammanlagt 371 ton CO₂e, vilket är en minskning med 

hela 74% från år 2019. Orsaken till minskningen är framförallt en minskning i antalet flygresor, 

från 3119 stycken år 2019 till 629 stycken år 2020.  Där orsaken bakom det minskade resandet 

framförallt är coronapandemin.

De flesta av våra utsläpp kommer från arbetsresorna som stod för 67% av de totala utsläppen, 

dvs. kategori 3. Energiförbrukning i våra kontor stod för 26% och 7% utgjordes av transporter.

0

Transport Energi Resor

Utsläpp per kategori 2017, 2018, 2019 & 2020 (CO₂e) 

Pafs vice VD & CRO Daniela Johansson deltar aktivt i nätverket bärkraft.ax som 

samordnar arbetet med utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.
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Vårt huvudkontor blev Green Office-certifierat 
Våra 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; såsom avfall, återvinning, energieffektivitet och inköp. Pafs kontor 

i Helsingfors blev under hösten 2019 Green Office-certifierat igen och vårt kontor i Mariehamn 

genomgick en ny granskning år 2020 som godkändes. Granskningen görs vart tredje år och vår 

målsättning är att båda kontoren behåller sin status som Green Office-certifierade.

Laddstolpar, grön el och vattenkranar
Under hösten 2020 satsade vi på att utöka antalet laddstolpar för elbilar och laddhybrider vid 

vårt huvudkontor i Mariehamn. Vi har sedan tidigare haft 6 laddplatser för elbilar och numera 

har vi 20 stycken platser. Våra anställda har möjlighet att ladda elbilar gratis vid laddstolparna. 

På detta sätt vill vi uppmuntra våra anställda att gå över till eldrivna bilar och bidra till att den 

utvecklingen drivs på. Fossilfria personbilar är också ett delmål i den åländska utvecklings- och 

hållbarhetsagendan som Paf följer.

Till vårt nya kontor i Norrköping har vi sett över inköpet av energi och elektricitet, så att vi 

numera köper in miljövänligare alternativ, så kallad grön el. I samband med renoveringen av vårt 

kontor i Helsingfors valde vi att installera vattenkranar som minskar på förbrukningen av vatten. 
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Klimatkompensering
Vi klimatkompenserar för hela vår klimatpåverkan 2020 

genom att stödja vindenergiprojektet Barangay i Filip-

pinerna. Fossila bränslen står för mer än 70% av energin 

i Filippinerna och Barangay är en av de första förnybara 

energiprojekten i landet. Klimatkompenseringsprojektet 

bygger ut vindenergin i Filippinerna och det bidrar även 

till socioekonomiska vinster för regionens invånare. 

Isländskt projekt fångar koldioxid
Vi har även valt att klimatkompensera en lika stor sum-

ma i ett klimatprojekt som pågår på Island. Företaget 

Climeworks har utvecklat en teknik som suger koldioxid 

ur luften och trycker ner den i marken. Den banbrytande tekniken kallas för Direct Air Capture, 

den blandar koldioxiden med vatten i en geotermisk anläggning vartefter den pumpas djupt 

ner i Islands berggrund, där den omvandlas till sten inom några år. Det är inte ett vanligt klimat-

kompenseringsprojekt men vi vill stödja deras satsning och vi kommer att få en bekräftelse av 

företaget när koldioxiden permanent tagits bort från atmosfären.

Klimatkompensering 
Paf 2020
Kompensation för:  

371 ton CO₂e 

Projekt:  

Vindenergi i Barangay & 

Direct Air Capture på Island 

Certifikat:  

Barangay – Gold Standard  

Klimatpartner:  

Tricorona
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Arbetsmiljön i fokus
Personalen är vårt tredje fokusområde för hållbarhet. Vi vill att alla anställda ska må bra och 

få rätt förutsättningar för att utvecklas professionellt. Vi är stolta över hur bra vår personal 

lyckades genomgå år 2020, ett år när ingenting har varit sig likt och förutsättningar för vårt 

arbete har varierat starkt.

År 2020 har vi förbättrat den fysiska arbetsmiljön genom att renovera vårt kontor i Helsingfors 

och vi bytte till en nytt kontor i Norrköping. För att säkerställa att vi fortsättningsvis hittar 

rätt medarbetare har vi under året satsat mycket på att aktivt förbättra vår rekryteringspro-

cess. Det är viktigt att vår rekrytering präglas av ett objektivt synsätt, hög kvalité och en bra 

kandidatupplevelse. Vi har infört en process för att trygga att föräldralediga har möjlighet att 

hålla sig uppdaterade om vad som händer på arbetsplatsen under sin ledighet och därigenom 

skapa förutsättningar för en smidigare övergång när de återvänder till arbetet. Vi valde även 

att öronmärka en specifik lönepott för att jämna ut eventuella skillnader mellan könen i den 

årliga löneprocessen. 

Arbetskultur
Arbetskulturen på Paf ska forma hela verksamheten. Vi är ett annorlunda spelbolag och vi går 

vår egen väg i branschen, 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



Norrköping

Helsingfors
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Kön Antal

Män 225

Kvinnor 117

34%

66%

Kön Antal

Män 34

Kvinnor 19

36%

64%

Könsfördelning, totalt Könsfördelning, ledarnivå

342
ANSTÄLLDA

Plats Antal
Mariehamn 180

Helsingfors 63

Tallinn 34

Norrköping 19

Stockholm 17

Malta 13

Madrid 10

Oslo 3

Riga 3

29
NATIONALITETER

Vi hade 29 olika nationaliteter som jobbar på 

Paf (31.12.2020).

75,6
PEOPLE POWER INDEX

People Power Index anger personalens tillfreds-

ställelse med Paf som arbetsgivare, i jämförelse 

med den generella nivån (68,2) för företag i 

Finland år 2020. Föregående år (2019) var siffran 

70,8 för Paf.



Coronaviruset orsakade en stor brist på skyddsutrustning vid sjukhuset, vi kunde hjälpa 

till genom att tillverka skyddsvisir i våra 3D-skrivare. 
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Ålands Penningautomatförening, Paf, grundades år 1966 för att samla in pengar till samhäll-

snyttiga ändamål. De som lade grunden till Pafs verksamhet var Röda Korset, Rädda Barnen, 

Folkhälsan och dåtida Stiftelsen Dagens Barn. Insamlingen till samhällsnyttan skulle ske genom 

att anordna och erbjuda underhållande spel. Det är den korta historien om bakgrunden till varför 

Paf finns till och vilket uppdrag vi varje år jobbar enligt. Vårt uppdrag ska även återspegla sig 

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

våra kunder och det samhälle vi verkar i.

Det är till stora delar vårt uppdrag som gör oss till ett annorlunda spelbolag. Vi finns till för 

att generera en vinst som går till samhällsnyttiga ändamål och vi ska generera den vinsten på 

ett ansvarsfullt sätt. Sedan vi grundades år 1966 har över 362 miljoner euro fördelats till olika 

mottagare. 

Så här fördelas Pafs vinst
I enlighet med åländsk lag finns det ett fördelningsråd med uppgift att föreslå principer och 

lämna förslag till Ålands landskapsregering hur Pafs överskott för varje verksamhetsår ska 

fördelas. Därefter är det landskapsregeringen som tar beslut om hur pengarna fördelas mellan 

olika bidragsmottagare som ansökt om Paf-medel. Därefter kommer Pafs bidrag ut i samhället. 

Fördelningsrådet
Fördelningsrådet består av en ordinarie representant från varje grundande medlemsförening, 

en representant från Ålands Kulturdelegation, en representant från Ålands Idrott och en från 

Ålands Landskapsregering samt en representant från Paf. Fördelningsrådet utses för två år i 

taget. Representanten för Ålands Landskapsregering agerar ordförande för fördelningsrådet.

Paf-medel till samhällsnyttan

“Pafs vinster används till utbildning, utrustning 
och övningar, vi är otroligt tacksamma och 
beroende av de Paf-medel som vi får”
Olof Collin, Röda Korsets Beredskapschef
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Fördelningen av Pafs överskott
Baserat på Pafs vinst år 2019 och tidigare års vinstmedel, delades 15 miljoner euro ut år 2020. 

Därtill delades 25 miljoner euro ut för att lindra effekterna av covid-19.

I år kommer vårt bidrag att bli 15 miljoner euro vilket baseras på Pafs vinst år 2020.

Social verksamhet 3 500 000

Miljöverksamhet 600 000

Ungdomsarbete 612 000

Idrott 1 780 000

Kulturell verksamhet 2 349 000

Leaderstöd 27 000

Övriga verksamhetsstöd 3 000 000

Investeringsstöd 2 902 000

Evenemangsstöd 200 000

Integration 30 000

Lån 0

Totalt 15 000 000

Paf donerade kramdjur till Rädda Barnen.
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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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Rädda Barnens  
lekterapi på sjukhuset

Sjukhusmiljön kan vara både skrämmande och svår för barn att möta. Organisationen Rädda 

Barnen jobbar med att göra besöken lättare för barn i alla åldrar, genom att erbjuda lekterapi 

på sjukhuset. 

– Det är en hel del sorg och elände på ett sjukhus. I allt det försöker jag ta fram det roliga och 

allt som är bra, det som kan övervinna sorgligheten, säger Linda Ehn, Rädda Barnens lekterapeut.

Linda Ehn är anställd för Rädda Barnen men jobbar vid Ålands Hälso- och Sjukvård som är 

centralsjukhuset på Åland. Redan på 70-talet började Rädda Barnen erbjuda lekterapi till barnen 

som en sysselsättning under dagarna. Grundtanken har länge varit att man ska leka bort det 

sjuka. I en modern sjukhusmiljö har lekterapin utvecklats till att innefatta mycket mer än bara lek.

– Vårdtiderna på sjukhusen har förkortats mycket, nu går jobbat mestadels ut på att jobba 

med patienter som är rädda för undersökningar och sprutstick. Jag är mera av en pedagog i 

mitt arbete och lär barnen vad de kommer att få vara med om, säger Linda Ehn.

En frizon för barnen
Lekterapin finns i Barn- och ungdomsenhetens lokaler på sjukhuset och den består av en lekpa-

viljong, en utegård med lekanordningar och ett mindre lekrum inne på avdelningen. Även om 

lekterapin är väl sammanvävd med sjukhusets verksamhet, så är det viktigt att den särskiljer 

sig från den vanliga sjukhusvården.

– Det är viktigt att vi inte har vårdkläder, vi ska vara en frizon för barnen. Sjukhuskläder gör 

jobbet svårare eftersom många barn är rädda för personer i vårdkläder, säger Linda Ehn.

För tillfället är det kö till lekterapins mer terapeutiska behandlingar eftersom covid-19 

restriktionerna gjort att endast de mest akuta patienterna har kunnat få hjälp.

– Jag har mycket långa köer just nu tyvärr. Det här är en viktig tjänst som expanderat mycket 

de senaste åren, där framförallt primärvården har insett att lekterapin kan vara till en enorm 

hjälp, för exempelvis de som inte vågar ta vacciner, säger Linda Ehn.
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FN:s konvention om barnets rättigheter
I FN:s konvention om barnets rättigheter erkänner konventionsstaterna barnets rätt till lek och 

rekreation, samt även barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, rätt till sjukvård och reha-

bilitering. Det är precis dessa punkter som lekterapin kombinerar och jobbar med att förbättra. 

– Jag är jätteglad över att Rädda Barnen har denna tjänst. Drömmen skulle vara att vi skulle 

bli två personer som jobbar med det här, för denna funktion borde inte tas bort för något i 

världen, säger Linda Ehn.

Rädda Barnen är en av de organisationer som grundat Paf år 1966 och som årligen tar emot 

en viktig stödsumma från Paf-medlen för att bedriva föreningens arbete. 
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Röda Korsets  
frivilliga räddningstjänst

Frivilliga räddningstjänsten finns till för att hjälpa myndigheterna när samhället behöver extra 

hjälp vid olyckor eller andra krissituationer. Röda Korset på Åland koordinerar verksamheten 

som består av ett flertal olika organisationer och ungefär 90 frivilliga personer. Olof Collin är 

Röda Korsets beredskapschef för Frivilliga räddningstjänsten på Åland.

– Vi finns tillgängliga dygnet runt och 365 dagar om året. Hela uppgiften går ut på att stöda 

myndigheterna, det är dom som styr och vi kan endast kallas in av dom, säger Olof Collin.
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10 000 frivilliga i Finland
I hela Finland består Frivilliga räddningstjänsten av ett nätverk med 53 organisationer, 10 000 

frivilliga och över 1000 larmgrupper. De olika grupperna är specialister på sina egna områden 

och de bidrar frivilligt med sina specialkunskaper. Exempelvis är Ålands Räddningshundsklubb, 

Ålands Radioamatörer och Ålands Flygklubb med i den åländska Frivilliga räddningstjänsten.

–Myndigheterna har ett smörgåsbord att välja ifrån, där de kan alarmera specifika grupper 

enligt det behov som finns. På Åland och i Finland har man verkligen kommit långt med 

organiseringen av frivilliga i beredskap, säger Olof Collin.

Covid-19 och fartyg på grund
De mest vanliga operationer för Frivilliga räddningstjänsten är att leta efter försvunna personer, 

leda om trafik och hjälpa till vid evakueringar. År 2020 blev på många sätt ett annorlunda år när 

pandemin slog till och dessutom inträffade två olyckor med passagerarfartyg.

– Vi har hjälpt Ålands centralsjukhus med att bygga upp deras tält för coronatestning på 

parkeringen. Och när de ringde oss gällande Viking Amorella och även Viking Grace, så kunde vi 

snabbt rycka ut för att hjälpa till. Vi hade ett fantastiskt samarbete med de övriga myndigheterna, 

säger Olof Collin.

Röda Korset tillför resurser
Varje år utför organisationen två större övningar och ett antal utbildningar för medlemmarna. 

På Åland finns bland annat en av endast två godkända platser där hundar kan träna sökningar 

i ruiner. Hela verksamheten finansieras med hjälp av Paf-medel till Röda Korset som frigör 

pengar till Frivilliga räddningstjänsten.

– Pafs vinster används till utbildning, utrustning och övningar, vi är otroligt tacksamma och 

beroende av de Paf-medel som vi får, säger Olof Collin.

Man behöver inte vara specialsakkunnig på något område för att gå med i Frivilliga rädd-

ningstjänsten. 

– Vi tillför alla olika styrkor och vi lär oss av varandra, vårt nätverk gör oss starka. Ingen av 

våra frivilliga får betalt men de är ändå motiverade och jag tror de flesta av oss drivs av att det 

här känns meningsfullt, säger Olof Collin.
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Finansavdelningen / Evenemangsbidrag
Alenskur islandshästförening, Istölt
Tai chi föreningen Vita tranan, internationellt läger
Åland Triathlon Club, Bomarsund trail run
Åland Triathlon Club, Käringsundsloppet
Ålands Curlingklubb, Nordiska juniortävlingar, tjejer/killar
Ålands curlingklubb, Paf masters women curling tour
Ålands simförening, Bomarsund open water challenge
Ålands thriatlonclub, Åland Swimrun

Finansavdelningen / Integration
ABF, skärgårdskultur för inflyttade
Emmaus, integration genom arbete

Finansavdelningen / Investeringsbidrag
Finströms kommun, Fastighetsförbättring Godbyhallen
Germundö Alpin, belysning, ny nedfart, 
snötillverkning, tidtagningssystem
Hammarlands Idrottsklubb r.f, Hammarvallen 
renovering 2 omklädningsrum
Hembygdens vänner, Frideborg
Jomala kommun Vikingavallen, grundförbättring av motionsspår 3 km
Mariehamns stad, Led-belysningsarmaturer stadens motionsbanor
Mariehamns stad, Mariebad vattenreningsssystem
Mariehamns stad, Pommerndocka
Mariehamns stad, ute gym Idrottsparken
Norra Ålands högstadiedistrikt, konstgräsplan
Saltviks kommun, Ny beläggning på tennisbanor i Kvarnbo
Saltviks kommun, ombyggnad och tillbyggnad Rangsby skola
Södra Ålands högstadiedistrikt, multiarena vid Kyrkby högstadieskola
Ålands 4H-distrikt r.f., gödselhantering ramp till kastflak
Ålands Sjöräddningssällskap, byte av bränsletankar

Finansavdelningen / Lån
Emmaus, inköp av fastighet för möbel- och byggretur
Hembygdens vänner, Frideborg
Saltviks kommun ombyggnad och tillbyggnad Rangsby skola

Finansavdelningen / Verksamhetsbidrag
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, frivilliga räddningstjänsten
Föreningen Norden på Åland r.f. Specialprojekt
Föreningen Norden på Åland r.f. varav nordjobb 26000
Föreningen Vårt hjärta r.f, specialprojekt ett modigt hjärta räddar liv
Lemlands jaktvårdsförening
Skördefestens vänner r.f
Skördefestens vänner r.f specialprojekt, samhällsekonomisk analys
Stiftelsen Ålands fredsinstitut sr
Stiftelsen Ålands fredsinstitut sr specialprojekt 
e-kurs territoriella autonomier
Visit Åland r.f
Ålands 4H-distrikt r.f.
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. inkl. 
ungdomsverksamhet projektbidrag
Ålands Bruks- och Sällskapshundsklubb
Ålands feministparaply
Ålands flygklubb r.f. bistå vid räddningsuppdrag
Ålands Guider r.f.
Ålands Hästsportförening r.f.
Ålands Marthadistrikt r.f.
Ålands Marthadistrikt r.f. specialprojekt martha mot matsvinn

Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Ålands Sjöräddningssällskap r.f. Specialprojekt WBTS utbildning

Idrott / Redskap och anläggningar
Agility.ax
Finströms kommun
Föglö kommun
Germundö Alpin
Lumparlands kommun
Mariehamns stad
MH gymnastikförening
MSF
Ridklubben Sleipner
ÅI sportskytteförening
Åland Triathlon Club
Ålands Idrottscenter
Ålands judoklubb
Åländska segelsällskapet

Kulturdelegationen / Arbetsstipendier
Fredrik Erlandsson
Henrika Lax
Marc Svahnström

Kulturdelegationen / Finland 100 år
Ahveniset
Brändö grundskola
Emmaus Åland r.f
Flera Röster
Föglö Hembygdsförening rf
Geta kulturförening r.f.
Godby högstadieskola
Jomala bibliotek o kultur
Kulturföreningen Katrina
Kulturkampen
Kyrkby högstadieskola
Kökar grundskola
Kökar hembygdsförening
Lumparlands skola
Mariehamns Pensionärsförening rf
Milan daghem
Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum
Strandnäs skola
Sällskapet Bel Canto Alandia r.f.
Vikingaåsens skola
Ytternäs skola
Ålands konstförening r.f.
Ålands kulturstiftelse r.f.
Ålands Lyceum
Ålands Natur och Miljö
Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren
Önningeby hembygdsförening rf
Övernäs skola

Kulturdelegationen / Investeringsstöd
Arbetarnas bildningsförbund
Eckerö hbf
Eckerö u.f.
Enklinge hembygdsförening
Finströms kommun

Föglö hbf
Geta u.f.
Hembygdens väl
Lumparlands u.f.
Mariehamns stad/ Medis
Vårdö bönehus
Ålands bildningsförbund
Ålands telehistoriska förening

Kulturdelegationen / Kulturpris
Sally Salminen-priset till Peter Hägerstrand

Kulturdelegationen/ Kulturstipendier / Film
Rasmus Olin

Kulturdelegationen/ Kulturstipendier / Konst
Amanda Chanfreau
Ann-Louise Törnqvist
Annika Lahti
Caroline Pipping
Daniel Eriksson
Edward Johansson
Erica Petterson
Karl Henrik Edlund
Kjell Ekström
Lena Wilson
Linda Smith
Marcus Boman
Marika Markström
Mikko Snellman
Nayab Ikram
Saija Saarela
Tove Chanfreau
Tuulikki Huovinen

Kulturdelegationen/ Kulturstipendier / Musik
Anna Randelin
Anton Johansson
Emelie Eriksson
Jan-Erik Ramström
Johan Henriksson
Kaj Backas
Markus Helander
Victor Förström

Kulturdelegationen/ Kulturstipendier / Teater
Grete Sneltvedt
Nicklas Lantz

Kulturdelegationen / Litteraturstipendier
Cita Nylund
Gerd Karin Nordlund
Gunilla Wahlsten
Håkan Kulves
Janne Kütimaa
Johanna Boholm
Karin Erlandsson
Kristin Ilves
Pernilla Lindroos

Mottagare av penningautomatmedel 2020
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Kulturdelegationen / Projektunderstöd
Birdpeople
Boken som bro till Japan/E Johansson & A Murakami
Brändö kommun
Det händer på Sottunga
Finlands svenska hembygdsförbund (FSH)
Finström kommun/historiegruppen
Hembygdens Vänner i Sottunga r.f.
Krigsveteranerna på Åland r.f.
Krisgruppen Marika Sundqvist
Kultur i Båken
Kumlinge byalag
Kökar Röster
Lika Productions
Läsande Förebilder
Max Teater r.f.
Medeltidsföreningen à Austrvega
Skatbo arbetslag
Skärgårdsteatern 2017
Sällskapet
Sälskärs Fyr r.f.
Teater Kuling r.f.
Together 4 life
Zero
Åland Action Art
Ålands Gospel r.f.
Ålands Kulturfrämjande r.f.
Ålands Skeppsbefälhavareförening r.f.

Kulturdelegationen / Understöd för självstyrelsefirande 2017
Garantiföreningen för Matsmårs
Kastelholmsnejdens byalag
Kökars Marthaförening r.f.
Ålands Fredsinstitut
Önningeby hembygdsförening rf

Kulturdelegationen / Verksamhetsbidrag och specialprojekt
Alandia square dancers r.f.
Alandia Strings r.f.
Antons Vänner r.f.
Bomarsundssällskapet r.f.
DUV på Åland r.f.
Eckerö Ungdomsförening 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 Ålands Emigrantinstitut r.f.
Föreningen Ålands Orgelfestival r.f.
Föreningen Ålands Orgelfestival r.f.
Föräldraföreningen Bild- och Formskolan r.f.
Garantiföreningen Matsmårs r.f.
Geta Kulturförening r.f.
Hemslöjdsgillet i Mariehamn r.f.
Kappsäcksteatern r.f.
Kobba Klintars Vänner 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.
Lumparlab Teaterförening r.f.
Mariehamns Strategiklubb r.f.
Nybonds i Krogstad r.f.
Skeppargården Pellas r.f.
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.
Sällskapet Bel Canto r.f.
Teater Alandica r.f.
Teaterföreningen i Mariehamn r.f.
Visans vänner på Åland r.f.
Visor så in i Norden
Åbo Svenska Teater r.f.
Ålands Accordion Club r.f.
Ålands amatörastronomer r.f.
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.
Ålands Dragspelsklubb r.f.
Ålands Konstförening
Ålands Litteraturförening r.f.
Ålands Mångkulturella förening r.f.
Ålands Radioamatörer r.f.
Ålands Skötbåtsförening r.f.
Ålands Slöjd- och Konsthantverk r.f.
Ålands Spelmansgille
Ålands sång- och musikförbund r.f.
Önningeby Hembygdsförening r.f.

Kulturdelegationen / Övrigt
Keijo Hiltunen

Miljöverksamhet
Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f.
Husö biologiska station/Åbo Akademi
Nåtö biologiska station / Societas pro Flora et Fauna Fennica r.f.
Rädda Lumparn r.f.
Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s.
Världsnaturfonden, Finlandsstiftelse sr WWF specialprojekt
Ålands Biodlarförening r.f.
Ålands djurskyddsförening r.f.
Ålands fågelskyddsförening r.f.
Ålands landskapregering miljöbyrån, specialprojekt
Ålands Natur och Miljö r.f.
Ålands Näringsliv r.f. Specialprojekt

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 avdelning

Finlands Röda Kors Ålands distrikt
Fri från narkotika Åland r.f.
Föreningen Vård i livet r.f.
Föreningen Vårt Hjärta r.f.
Krigsveteranerna på Åland r.f.
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f
Mariehamns pensionärsförening r.f.
Norra Ålands pensionärer r.f.
Pusselfamiljen r.f.
Rädda barnen på Åland r.f.
Socialmissionen på Åland r.f
Stall JoY’s handikappridklubb
Stiftelsen Hemmet r.s
Vuxna på stan r.f.
Ål. motorförares helnykterhetsförening 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 neurologiska förening r.f.
Ålands reumaförening r.f.
Ålands synskadade r.f.
Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f.

Resestipendier
Arbetsgruppen Tittut
Elspeth Randelin
Johan Karrento
Karl Henrik Edlund
LaDena Laine
Linda Smith
Nayab Ikram
Ursula Sepponen
Zaida Ponthin
Åke Hillar

Ungdomsverksamhet
De utvecklingsstördas väl
Emmaus Åland r.f.
Natur och miljö
SKUNK r.f.
Ung resurs r.f.
Ungdomens Hus
Ungmartha
Ålands scoutdistrikt
Ålands Ungdomsförbund
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Ekonomisk översikt
OMSÄTTNING
Koncernens omsättning för 2020 minskade från 114,2 miljoner euro 113,0 miljoner euro. 

Internetverksamheten

Spelomsättningen för internetverksamheten ökade från 84,5 till 100,4 miljoner euro. Den ökade 

omsättningen förklaras av ett nytt rekord i antal aktiva kunder.

Paf köpte i februari 2020 spelföretaget Mandalorian Technologies Ltd, nu omdöpt till Paf Mul-

tibrand Ltd vilket har bidragit till omsättningen med 18,4 miljoner euro.  

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

under en tolvmånadersperiod gett en dämpande effekt på omsättningen. Förlustgränsen  är 

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

Förlustgränsen för 2020 var 25 000 euro jämfört med 30 000 euro för 2019. Pafs snittintäkt per 

kund har under 2020 minskat med 17% jämfört med föregående år.    

De produkter som har haft starkast utveckling under året är Bingo, spelautomater och Live 

Casino. Intäkterna från sportspel minskade som en följd av att ett stort antal sportarrangemang 

ställts in på grund av covid-19.  

Antalet kunder som har bidragit till omsättningen under året ökade till 336 206 (223 446, 2019) 

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

öka under 2021 genom effektiv marknadsföring på de marknader det är tillåtet och fortsatt 

utveckling av den tekniska plattformen. 

Land- och fartygsverksamheten

Spelomsättningen för land- och fartygsverksamheten minskade från 30,2 miljoner euro till 12,3 

miljoner euro och förklaras av ett kraftigt minskat resande ombord på fartyg till följd av covid-19. 

Utvecklingen går mot att kunderna har allt mindre kontanter med sig ombord och Paf jobbar 

hårt med att utveckla alternativa betalningsmetoder och fortsätter att investera i ny teknologi. 
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Det är glädjande att snittintäkten per passagerare ombord på fartygen var högre under 2020 

jämfört med föregående år.

Nedstängningen av Paf Casino i Mariehamn i slutet av december 2019 förklarar en minskning 

av omsättningen för den landbaserade verksamheten med 1,2 miljoner euro. Sammantaget har 

nedstängningen en marginell resultatpåverkan. 

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter ökade från 0,4 miljoner euro till 4,7 miljoner euro. De ökade intäkterna 

är inte av engångskaraktär och avser till stor del extern försäljning av spelplattform och tillhö-

rande tjänster.  

Material och tjänster
Kostnaderna minskade från 26,9 till 26,3 miljoner euro. 

Ökad omsättning för internetverksamheten medför högre rörliga kostnader i form av ersättningar 

till spelleverantörer och betalningsförmedlingskostnader. Minskad omsättning för land- och 

fartygsverksamheten medför lägre rörelsekostnader, kostnader som åter kommer att öka när 

omsättningen vänder upp. 

Personalkostnader
Kostnaderna ökade från 25,6 till 26,8 miljoner euro. Under kvartal 3 2020 genomförde Paf en om-

strukturering vilket resulterade i en engångskostnad 1,2 miljoner euro i form av avgångsvederlag. 

Antalet anställda som arbetar med IT har ökat vilket också till viss del driver lönekostnaderna. 

Medelantalet anställda har minskat från 372 till 350 personer. 

Aktiverade utvecklingskostnader
Aktivering av egna utvecklingskostnader minskade från 2,1 till 0,7 miljoner euro. Paf har under 

året fokuserat på utveckling av delar av spelplattformen som inte direkt kommer att generera 

nya intäkter men som är nödvändiga för att framtidssäkra teknologin. Under året har stora steg 

tagits mot en helt molnbaserad spelplattform.   
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Avskrivningar och nedskrivningar
Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar var 10,9 miljoner euro (5,9 miljoner euro 2019). 

Avskrivningar enligt plan ligger på en oförändrad nivå. Avskrivning av goodwill har ökat med 3,9 

miljoner euro och avser till stor del planenlig avskrivning för förvärvet av Mandalorian Techno-

logies Ltd. En nedskrivning av tidigare aktiverad utvecklingstid har gjorts med 1,1 miljoner euro. 

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader ökade från 32,3 till 37,0 miljoner euro.

Ökningen förklaras bland annat av att Paf under året ökade marknadsföringskostnaderna med 

2,8 miljoner euro. Högre omsättning för internetverksamheten och plattformsförsäljning till 

Grand Casino Luzern har medfört att de externa IT kostnaderna har ökat. 

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat för året minskade från 26,2 till 17,4 miljoner euro.

Finansiella intäkter och kostnader
Nettoresultatet för finansiella intäkter och kostnader var ett negativt resultat på 0,1 miljoner 

euro jämfört med 0,1 miljoner euro föregående år. 

Räkenskapsperiodens resultat
Resultatet för räkenskapsperioden minskade från 25,6 till 16,7 miljoner euro.

ÅTERBETALD LOTTERISKATT
Förutom de vinstmedel som Paf betalar ut får landskapsregeringen därtill i efterskott 10,2 mil-

joner euro i återbetald lotteriskatt från finska staten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Paf genomförde 1 februari 2020 ett förvärv av Mandalorian Technologies Ltd, nu omdöpt till Paf 

Multibrand Ltd. Syftet med förvärvet var främst att stärka marknadspositionen på den svenska 

marknaden. Paf Multibrand Ltd hade vid utgången av 2020 enbart svenska kunder och verk-

samheten bedrivs under en svensk spellicens. 
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Paf’s långsiktiga samarbetsavtal med Grand Casino Luzern AG där Paf levererar en komplett 

certifierad spelplattform med Pafs kasinospel, integrationer till kasinospel från tredje part och 

betalningslösningar har utvecklats väl. Grand Casino Luzern AG och www.mycasino.ch är nu 

marknadsledande på den schweiziska marknaden för internetspel.  

Covid-19 har medfört stora utmaningar för hela Pafs verksamhet och personal. Pafs personal 

har periodvis jobbat hemifrån beroende på gällande rekommendationer för respektive anställ-

ningsort. För Pafs verksamhet på internet är det främst sportspel som påverkas negativt då 

sportevenemang har ställts in och skjuts upp. Påverkan på Pafs land- och fartygsverksamhet 

har varit stor. Under året har en stor del av verksamheten ombord på fartygen varit nedstängd. 

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 smittskyddsperspektiv. 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.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Från 1 januari 2021 har Paf sänkt förlustgränsen för hur mycket en kund per år kan förlora på Pafs 

internetverksamhet till 20 000 euro för samtliga marknader förutom den svenska marknaden 

där förlustgränsen är 200 000 kronor. För 2020 var förlustgränsen 25 000 euro respektive 250 

000 kronor.

Paf Multibrand Ltd:s verksamhet har under februari 2021 migrerats till Pafs spelplattform.

Högsta domstolen meddelade i februari 2021 sin dom i det s.k. penningtvättsmålet som hänför 

sig tillbaka till en händelse år 2012. Paf ålades att betala en samfundsbot om 250 000 euro samt 

165 000 euro som skall förverkas till staten. Penningtvätt av oaktsamhet ansågs ha begåtts i 

Pafs verksamhet men Paf som juridisk person dömdes dock inte för något brott.
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UPPSKATTNING AV DEN SANNOLIKA 
KOMMANDE UTVECKLINGEN
De marknader som Paf verkar på förväntas under 2021 att präglas av fortsatt tillväxt och konso-

lidering, dock med stor osäkerhet kopplat till utvecklingen av covid-19. Skärpta myndighetskrav 

för hur verksamheten ska bedrivas kan förväntas och välkomnas av Paf. 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.
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Operativa risker
Paf är beroende av bra samarbete med externa partners. Ändrade kontraktsvillkor med till 

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

negativ inverkan på Pafs utveckling.

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

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

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

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

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

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

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

rekrytera nödvändig kompetens.

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 2020 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.

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 %)

Paf Holding Ltd
(100 %)

Paf Multibrand Ltd
(100 %)
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Paf Consulting Abp bildar en underkoncern vilken består av Pafer A/S, SIA Paf Latvija, Paf 

Consulting Sverige AB (vilande) samt Paf Holding Ltd som i sin tur äger Paf Multibrand Ltd och 

Paf International Ltd (vilande). 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.

Programutvecklarna i Norrköping AB utvecklar och tillhandahåller Pafs bingomjukvara.

Paf New Business Ab har bedrivit en begränsad verksamhet under 2020.

Fusioner som gjorts under 2020, 13 januari fusionerades Paf Sverige AB med Paf Consulting 

Sverige AB och 31 mars fusionerades Winone Oy med Paf New Business Ab.

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, Paf Multibrand Ltd: 

spellicens online.  

Nationell tillsynsmyndighet: Spelinspektionen 
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Organisation och ledning
Styrelse
I början av år 2020 bestod styrelsen av ordförande Jan-Mikael von Schantz, vice ordförande 

Anna Dahlsten, ledamöterna Sara Kemetter, Birgitta Eriksson och Gunnar Westerlund. 

Inga förändringar har skett i styrelsen under året.

VD och koncernledning
I början av år 2020 bestod Pafs koncernledning av VD Christer Fahlstedt, vice vd Daniela Jo-

hansson, COO Land & Ship Andreas Remmer, 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.

Inga förändringar har skett under året.

Styrelsen
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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 15 miljoner euro av årets vinst på 19,8 miljoner euro 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 2016 2017 2018 2019 2020
Omsättning 113 515 116 513 111 821 114 205 113 008
Rörelseresultat 15 788 27 607 24 742 26 151 17 420
Resultat före skatt 15 330 29 600 24 950 26 060 17 357
Resultat 15 171 29 407 24 622 25 630 16 687
Rörelsemarginal 13,9 % 23,7 % 22,1 % 22,9 % 15,4 %
Resultat i % av omsättningen 13,4 % 25,2 % 22,0 % 22,4 % 14,8 %
Avkastning på eget kapital i %  (ROE) 15,4 % 27,9 % 20,3 % 19,5 % 13,6 %
Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 15,8 % 28,0 % 20,4 % 19,7 % 14,5 %
Soliditet 84,5 % 87,4 % 88,2 % 87,4 % 83,3 %
Investeringar materiella tillgångar 9 929 3 936 4 405 3 038 2 130
Investeringar i immateriella  tillgångar 2 406 887 2 087 2 291 3 908
Investeringar materiella och immateriella tillgångar 12 335 4 824 6 492 5 330 6 038
Medelantalet anställda 376 358 351 372 349

Ekonomisk redovisning

Moderbolaget Ålands Penningautomatförening 2016 2017 2018 2019 2020
Omsättning 86 224 93 793 89 404 87 972 71 277
Rörelseresultat 20 837 28 081 24 374 30 646 19 710
Resultat före skatt 18 374 26 305 24 673 30 634 19 820
Resultat 18 341 26 270 24 654 30 616 19 791
Rörelsemarginal 24,2 % 29,9 % 27,3 % 34,8 % 27,7 %
Resultat i % av omsättningen 21,3 % 28,0 % 27,6 % 34,8 % 27,8 %
Avkastning på eget kapital i %  (ROE) 18,5 % 24,8 % 20,5 % 23,1 % 15,5 %
Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 18,7 % 25,7 % 20,3 % 22,8 % 15,4 %
Soliditet 85,0 % 86,2 % 87,7 % 87,2 % 87,8 %
Investeringar materiella tillgångar 7 887 1 676 2 370 1 187 1 648
Investeringar i immateriella  tillgångar 1 979 792 1 640 2 291 3 898
Investeringar materiella och immateriella tillgångar 9 866 2 469 4 011 3 479 5 546
Investeringar i placeringar 4 930 3 756 1 243 8 510 0
Investeringar totalt 14 796 6 224 5 253 11 989 5 546
Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 17,2 % 6,6 % 5,9 % 13,6 % 7,8 %
Medelantalet anställda 261 305 291 305 257
Utdelning av vinstmedel 15 000 18 000 21 000 40 000 15 000*
Lotteriskatt till finska staten 11 433 12 413 12 583 12 015 10 207

*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 2020Ålands 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 2020Ålands Penningautomatförening
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R E S U L T A T R Ä K N I N G

Moderbolaget Koncernen
Not 2020 2019 2020 2019

OMSÄTTNING R1 71 276 995 87 972 263 113 008 080 114 205 496
Övriga rörelseintäkter 7 203 349 5 509 044 4 747 163 443 172

Material och tjänster
Inköp under räkenskapsperioden -19 910 -23 549 -2 537 826 -5 473 855
Köpta tjänster totalt -12 032 216 -16 514 323 -23 806 733 -21 395 920

-12 052 126 -16 537 872 -26 344 559 -26 869 775

Personalkostnader R2
Löner och arvoden -18 270 341 -17 928 335 -22 328 123 -20 995 659
Pensionskostnader -2 295 676 -2 719 087 -2 435 289 -2 883 515
Övriga lönebikostnader -1 299 968 -1 019 245 -2 044 505 -1 682 274

-21 865 985 -21 666 667 -26 807 917 -25 561 449

Aktiverade utvecklingskostnader 693 829 2 128 912 693 829 2 128 912

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan -3 725 112 -3 930 016 -5 722 833 -5 722 792
Avskrivning på goodwill 0 0 -4 051 276 -131 132
Nedskrivning tillgångar bland bestående aktiva -1 124 685 -9 354 -1 124 685 -9 354

-4 849 797 -3 939 370 -10 898 794 -5 863 278

Övriga rörelsekostnader R3 -20 696 232 -22 820 363 -36 977 666 -32 331 922

RÖRELSERESULTAT 19 710 034 30 645 947 17 420 137 26 151 156

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter från koncernbolag 211 965 0 0 0
Övriga ränte- och finansiella intäkter 249 209 471 892 1 027 997 690 167
Räntekostnader till koncernbolag -23 043 -34 470 0 0
Övriga ränte- och finansiella kostnader -328 643 -449 170 -1 091 185 -781 312

109 488 -11 748 -63 188 -91 145

RESULTAT FÖRE SKATT 19 819 521 30 634 199 17 356 949 26 060 011

Årets och tidigare års skatt -28 457 -17 798 -92 931 -17 798
Latenta skatter 0 0 -576 714 -412 027

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 19 791 065 30 616 401 16 687 304 25 630 186

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2020Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget Koncernen
Not 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar B1
Balanserade utvecklingskostnader 2 031 591 1 404 591 2 493 433 1 998 914
Immateriella rättigheter 0 0 0 56 044
Licenser 0 0 8 000 0
Goodwill 0 0 37 987 297 594 323
Övriga utgifter med lång verkningstid 83 748 332 464 253 319 585 211
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 253 720 1 660 473 253 720 1 660 473

2 369 060 3 397 529 40 995 770 4 894 965
Materiella tillgångar B2
Mark- och vattenområden 702 700 702 700 702 700 702 700
Byggnader och konstruktioner 17 153 303 17 742 257 17 153 303 17 742 257
Maskiner och inventarier 2 755 583 3 806 502 6 783 057 8 526 805
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 575 330 0 580 382 50 161

21 186 916 22 251 459 25 219 442 27 021 923
Placeringar B3
Andelar i företag inom samma koncern 21 158 896 21 158 896 0 0
Övriga aktier och andelar 20 405 20 405 20 405 20 405

21 179 301 0 21 179 301 20 405 20 405
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 44 735 277 46 828 288 66 235 617 31 937 293
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Lånefordringar 51 062 63 350 51 062 63 350
Långfristiga fordringar på företag i samma koncern 13 450 000 0 0 0

13 501 062 63 350 51 062 63 350
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 044 10 326 1 021 835 732 201
Fordringar på företag i samma koncern B5 43 545 276 8 726 298 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 064 662 23 904 493 11 936 502 24 114 102
Resultatregleringar 2 078 099 1 949 127 2 313 148 2 523 110

56 692 080 34 590 244 15 271 485 27 369 413
Kassa och bank B4 22 101 854 81 021 550 55 012 890 98 681 503
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 92 294 996 115 675 144 70 335 437 126 114 266

AKTIVA TOTALT 137 030 273 162 503 432 136 571 054 158 051 558

PASSIVA

EGET KAPITAL B8
Övrigt bundet kapital 0 0 14 718 30 594
Balanserat resultat 97 781 313 107 292 776 93 982 691 108 416 244
Årets resultat 19 791 065 30 616 401 16 687 304 25 630 186

117 572 377 137 909 177 110 684 712 134 077 024
AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar B7 2 776 330 3 715 290 3 000 227 3 828 198

2 776 330 3 715 290 3 000 227 3 828 198
Långfristigt främmande kapital
Latenta skatteskulder 0 0 2 153 984 1 577 270

0 0 2 153 984 1 577 270
Kortfristigt främmande kapital
Skulder till leverantörer 3 158 273 3 689 987 4 053 770 4 592 189
Erhållna förskott 0 174 783 56 183 274 225
Kortfristiga skulder till koncernbolag B6 4 780 000 7 059 677 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 637 150 5 276 941 11 087 901 8 448 321
Resultatregleringar 4 106 142 4 677 577 5 534 278 5 254 332

16 681 565 20 878 965 20 732 131 18 569 066

PASSIVA TOTALT 137 030 273 162 503 432 136 571 054 158 051 558

B A L A N S R Ä K N I N G

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2020Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget 2020 2019

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelseresultat 19 710 034 30 645 947
Korrigering för icke-likvida poster 3 782 973 4 680 482
Förändring i rörelsekapitalet -26 299 237 -7 897 670
Finansiella intäkter och kostnader 109 488 -11 748
Skatter -28 457 -17 798
Nettokassaflöde av affärsverksamheten -2 725 199 27 399 214

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar -388 824 -2 301 625
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar -2 385 186 -598 321
Kapitallån till dotterbolag 0 -8 000 000
Ökning av övriga långfristiga placeringar 0 -510 000
Investeringskassaflöde totalt -2 774 010 -11 409 946

Kassaflöde före finansiering -5 499 209 15 989 268

Finansiering
Ökning/minskning av långfristiga fordringar -13 437 712 20 489
Utdelade vinstmedel -40 000 000 -21 000 000
Övrigt 17 225 0
Finansieringens kassaflöde totalt -53 420 487 -20 979 511

Förändring av likvida medel -58 919 696 -4 990 244
Likvida medel 01.01 81 021 550 86 011 794
Likvida medel 31.12 22 101 854 81 021 550

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 2020Ålands Penningautomatförening
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Koncernen 2020 2019

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelseresultat 17 420 137 26 151 156
Korrigering för icke-likvida poster 9 231 027 6 615 121
Förändring i rörelsekapitalet 14 260 993 -7 749 384
Finansiella intäkter och kostnader -63 188 -91 145
Skatter -92 931 -17 798
Nettokassaflöde av affärsverksamheten 40 756 039 24 907 950

Investeringar
Förvärv av bolag exklusive övervärden -1 690 798
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar -41 872 432 -2 687 496
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar -2 217 227 -1 899 296
Investeringskassaflöde totalt -45 780 457 -4 586 792

Kassaflöde före finansiering -5 024 418 20 321 158

Finansiering
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 12 288 20 489
Utdelade vinstmedel -40 000 000 -21 000 000
Övrigt -370 845 0
Finansieringens kassaflöde totalt -40 358 557 -20 979 511

Förändring av likvida medel -45 382 976 -658 353
Likvida medel 01.01 98 681 503 99 339 855
Likvida medel i förvärvat dotterbolag vid förvärvstillfället 1 714 363
Likvida medel 31.12 55 012 890 98 681 503

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 2020Ålands 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 

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 3-5 år
Investering i hyrda lokaler 5-6 år
Goodwill 5-10 år

Materiella tillgångar
Fastigheter 40 år
Lätta konstruktioner 5-10 år
Spelutrustning      3-6 år
Bilar 5-7 år
Inventarier 3-5 år
Övriga materiella tillgångar 5 år

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2020Ålands 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 2020 2019 2020 2019

Omsättning enligt geografiskt område R1
Åland - Landbaserade spel 1 472 138 2 391 328 1 472 138 2 391 328
Spel ombord fartyg 4 553 618 11 591 209 10 875 320 27 785 623
Finland 0 0 0 48 000
Internet 65 251 239 73 989 726 100 660 622 83 980 544

71 276 995 87 972 263 113 008 080 114 205 496

Omsättning enligt verksamhetsområde
Systemutveckling och anknutna tjänster 0 0 0 48 000
Casinospel och lotterier på land och fartyg 6 025 756 13 982 537 12 347 458 30 176 952
Spel på internet 65 251 239 73 989 726 100 660 622 83 980 544

71 276 995 87 972 263 113 008 080 114 205 496

Omsättning internet enligt kundsegment (EUR)
Bruttospelöverskott*
> 30 000 219 812 3 120 471
15 001 - 30 000 18 284 221 20 509 999
8 001 - 15 000 24 750 155 22 613 351
0.01 - 8 000 120 684 221 78 115 076
Vinnande spelare -43 367 676 -22 962 153
Totalt 120 570 733 101 396 744

Lotteriskatt, jackpot reservering och övriga poster
som ej påverkar kundsaldon -19 910 111 -16 891 157
Totalt internet 100 660 622 84 505 587

*Bruttospelöverskott = spelinsatser - vinster - bonusar

Genomsnittligt antal anställda R2 257 305 349 372

Ledningens löner och arvoden
Lön till moderbolags VD och ställföreträdare -532 462 -517 207 -532 462 -517 207
Lön till dotterbolags VD och ställföreträdare 0 0 -112 800 -112 184
Styrelsearvoden -118 000 -121 286 -118 000 -121 286
Övriga ersättningar till styrelsens medlemmar 0 0 0 0
Totalt -650 462 -638 493 -763 262 -750 677

Arvoden till revisionsbyråer R3
KPMG
Arvoden för revision 32 115 32 900 67 808 65 040
Arvoden för skatterådgivning 223 8 768 223 8 768
Arvoden för övriga tjänster 24 826 0 28 734 5 168
Totalt 57 164 41 669 96 765 78 977

EY
Arvoden för revision 0 0 0 0
Arvoden för skatterådgivning 16 690 16 114 16 690 16 114
Arvoden för övriga tjänster 0 0 20 425 27 249
Totalt 16 690 16 114 37 115 43 363

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2020Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget Koncernen
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2020 2019 2020 2019

B1
Balanserade utvecklingskostnader
Ingående anskaffningsvärden 8 397 502 7 223 479 9 286 935 7 863 090
Periodens investeringar 1 751 593 0 1 751 593 0
Förvärv 0 0 0 255 000
Överföringar mellan posterna 0 1 174 022 0 1 174 022
Omräkningsdifferens 0 0 30 917 -5 178
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 149 094 8 397 502 11 069 445 9 286 935
Ingående avskrivningar enligt plan -6 992 910 -6 168 765 -7 288 021 -6 331 423
Periodens avskrivningar -1 124 593 -824 145 -1 274 764 -955 278
Omräkningsdifferens 0 0 -13 226 -1 321
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 117 503 -6 992 910 -8 576 012 -7 288 021
Balanserade utvecklingskostnader totalt 2 031 591 1 404 591 2 493 433 1 998 914
Patent och liknande rättigheter
Ingående anskaffningsvärden 0 0 279 272 326 772
Sålda/utrangerade 0 0 0 -47 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 279 272 279 272
Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 -223 227 -199 831
Periodens avskrivningar 0 0 -56 044 -70 896
Sålda/utrangerade 0 0 0 47 500
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -279 272 -223 227
Patent och liknande rättigheter totalt 0 0 0 56 044
Licenser
Ingående anskaffningsvärden 0 0 0 0
Förvärv 0 0 20 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 20 000 0
Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 0 0
Periodens avskrivningar 0 0 -3 667 0
Förvärv 0 0 -8 333 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -12 000 0
Licenser totalt 0 0 8 000 0
Goodwill
Ingående anskaffningsvärden 893 179 893 179 14 567 510 14 319 005
Förvärv 0 0 41 426 561 255 000
Omräkningsdifferens 0 0 17 690 -6 495
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 893 179 893 179 56 011 761 14 567 510
Ingående avskrivningar enligt plan -893 179 -893 179 -13 973 187 -13 842 051
Periodens avskrivningar 0 0 -4 051 276 -131 132
Omräkningsdifferens 0 0 0 -4
Utgående ackumulerade avskrivningar -893 179 -893 179 -18 024 464 -13 973 187
Goodwill totalt 0 0 37 987 297 594 323
Förskottsbetalningar och pågående projekt
Ingående anskaffningsvärden 1 660 473 553 134 1 660 473 553 134
Periodens investeringar 2 102 544 2 281 361 2 102 544 2 281 361
Sålda/utrangerade/kostnadsförda -3 509 296 0 -3 509 296 0
Överföringar mellan posterna 0 -1 174 022 0 -1 174 022
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 253 720 1 660 473 253 720 1 660 473
Förskottsbetalningar och pågående projekt totalt 253 720 1 660 473 253 720 1 660 473
Övriga utgifter med lång verkningstid
Ingående anskaffningsvärden 21 703 366 22 066 446 21 975 817 22 318 896
Periodens investeringar 43 983 10 132 53 983 10 132
Sålda/utrangerade 0 -383 343 0 -383 343
Överföringar mellan posterna 0 10 132 0 30 132
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 747 350 21 703 366 22 029 800 21 975 817
Ingående avskrivningar enligt plan -21 370 902 -21 463 948 -21 390 606 -21 392 185
Periodens avskrivningar -292 700 -290 297 -385 875 -381 765
Sålda/utrangerade 0 383 343 0 383 343
Överföringar mellan posterna 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 663 602 -21 370 902 -21 776 481 -21 390 606
Övriga utgifter med lång verkningstid totalt 83 748 332 464 253 319 585 211
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 2 369 060 3 397 529 40 995 770 4 894 965
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Moderbolaget Koncernen
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2020 2019 2020 2019

B2
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 22 512 059 22 512 059 22 512 059 23 144 906
Periodens investeringar 0 0 0 0
Sålda/utrangerade 0 0 0 -632 847
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 512 059 22 512 059 22 512 059 22 512 059
Ingående avskrivningar enligt plan -4 769 802 -4 130 152 -4 769 802 -4 319 039
Periodens avskrivningar -588 954 -639 650 -588 954 -646 160
Sålda/utrangerade 0 0 0 195 397
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 358 756 -4 769 802 -5 358 756 -4 769 802
Byggnader totalt 17 153 303 17 742 257 17 153 303 17 742 257
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 27 467 996 31 830 147 36 156 067 38 623 056
Periodens investeringar 784 120 1 072 764 1 071 365 2 691 873
Förvärv 0 0 1 373 612 0
Sålda/utrangerade -3 516 164 -5 589 705 -3 744 231 -6 183 796
Överföringar mellan posterna 200 604 154 790 439 821 1 025 539
Omräkningsdifferens 0 0 1 328 -605
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 936 556 27 467 996 35 297 961 36 156 067
Ingående avskrivningar enligt plan -23 215 036 -26 040 732 -27 174 629 -29 043 239
Periodens avskrivningar -1 736 090 -2 175 924 -3 430 754 -3 646 787
Förvärv 0 0 -705 400 0
Sålda/utrangerade 3 216 611 5 001 619 3 251 262 5 515 289
Omräkningsdifferens 0 0 -750 108
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 734 515 -23 215 036 -28 060 271 -27 174 629
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 2 755 583 3 806 502 6 783 057 8 526 805
Förskottsbetalningar och pågående projekt
Ingående anskaffningsvärden 0 50 502 50 161 761 824
Periodens investeringar 864 113 114 420 1 058 221 346 600
Sålda/utrangerade -88 179 0 -88 179 -2 591
Överföringar mellan posterna -200 604 -164 922 -439 821 -1 055 671
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 575 330 0 580 382 50 161
Förskottsbetalningar och pågående projekt totalt 575 330 0 580 382 50 161

MATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 21 186 916 22 251 459 25 219 442 27 021 923
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Moderbolaget Koncernen

Not 2020 2019 2020 2019
PLACERINGAR B3
Moderbolagets placeringar
Andelar i företag i samma koncern
Anskaffningsutgift vid periodens början 47 231 937 32 021 937
Ökningar 0 15 210 000
Anskaffningsutgift vid periodens slut 47 231 937 47 231 937
Tidigare nedskrivningar -26 073 041 -26 073 041
Bokföringsvärde vid periodens slut 21 158 896 21 158 896
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 -3 209 541 -3 209 540
Årets nedskrivningar 0 -1
Bokföringsvärde vid periodens slut 20 405 20 405
Kapitallån till företag inom samma koncern
Anskaffningsutgift vid periodens början 0 6 700 000
Ökningar 0 8 000 000
Omvandlat till andelar i dotterbolag 0 -14 700 000
Anskaffningsutgift vid periodens slut 0 0
Placeringar totalt 21 179 301 21 179 301

Moderbolagets dotterbolag B3 2020 2019

Paf New Business Ab, Åland
Ägarandel 100 % 100 %
Värde i balansräkningen 4 000 000 4 000 000
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång 4 916 129 4 901 042
Räkenskapsperiodens resultat 15 087 78 998

Paf Consulting Abp, Åland
Ägarandel 100 % 100 %
Värde i balansräkningen 15 406 389 15 406 389
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång 2 591 020 5 449 039
Räkenskapsperiodens resultat -2 858 019 -5 516 398
Programutvecklarna i Norrköping AB, Sverige
Ägarandel 100 % 100 %
Värde i balansräkningen 1 752 507 1 752 507
Eget kapital vid räkenskapsperiodens utgång 342 708 197 307
Räkenskapsperiodens resultat 131 391 32 733

Övriga koncernbolag
Koncernbolag Moderbolag Ägarandel 2020 Ägarandel 2019
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 Holding Ltd, Malta Paf Consulting Abp 100 % -
Paf Multibrand Ltd, Malta Paf Holding Ltd 100 % -
Paf International Ltd, Malta Paf Holding Ltd 100 % -
Winone Oy, Åland, och Paf Sverige AB, Sverige, har under året fusionerats med sina respektive moderbolag.
KASSA OCH BANK B4 2020 2019 2020 2019
Kundmedel 1 835 101 1 846 159 3 413 995 2 939 601
Övrig kassa och bank 20 266 753 79 175 392 51 598 895 95 741 901
Kassa och bank totalt 22 101 854 81 021 550 55 012 890 98 681 503
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Moderbolaget Koncernen

Not 2020 2019 2020 2019
FORDRINGAR I SAMMA KONCERN B5

Långfristiga fordringar på företag i samma koncern
Lånefordringar 13 450 000 0

13 450 000 0

Kortfristiga fordringar på företag i samma koncern
Kundfordringar 2 989 429 186 000
Övriga fordringar 40 555 847 8 540 298

43 545 276 8 726 298

SKULDER I SAMMA KONCERN B6

Kortfristiga skulder till företag i samma koncern
Leverantörsskulder 139 677 33 750
Övriga skulder 4 640 323 7 025 927

4 780 000 7 059 677

AVSÄTTNINGAR B7

Övriga avsättningar
Jackpotreservering 2 776 330 3 715 290 3 000 227 3 828 198

2 776 330 3 715 290 3 000 227 3 828 198

EGET KAPITAL B8

Övrigt bundet eget kapital vid årets början 0 0 30 594 31 423
Omräkningsdifferens 0 0 -15 877 -829
Övrigt bundet eget kapital vid årets slut 0 0 14 718 30 594

Balanserad vinst vid årets början 137 909 177 127 231 462 134 046 430 128 276 691
Utdelning av vinstmedel -40 000 000 -21 000 000 -40 000 000 -21 000 000
Justering av föregående års resultat*  -127 865 1 061 314 -145 967 1 159 940
Omräkningsdifferens 0 0 82 228 -20 387
Balanserad vinst vid årets slut 97 781 313 107 292 776 93 982 691 108 416 244

Räkenskapsperiodens resultat 19 791 065 30 616 401 16 687 304 25 630 186

EGET KAPITAL 117 572 377 137 909 177 110 684 713 134 077 024

*Moderbolagets belopp 2019 avser erhållna återbetalningar och återföring av avsättningar för tidigare år efter vunnen skattetvist. 
 Övriga belopp består av mindre justeringar avseende tidigare år.
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Moderbolaget Koncernen

ÖVRIG INFORMATION
Högsta domstolen meddelade i februari 2021 sin dom i det s.k. penningtvättsmålet som hänför sig tillbaka till en händelse år 2012. Paf ålades 
att betala en samfundsbot om 250 000 euro samt 165 000 euro som skall förverkas till staten. Penningtvätt av oaktsamhet ansågs ha begått i 
Pafs verksamhet men Paf som juridisk person dömdes dock inte för något brott. Bötesbeloppen har kostnadsförts redan tidigare år och har inte 
påverkat årets eller föregående års resultat.

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 31.12.2020 31.12.2019

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 0 10 000 000

Fastighetsinteckningar ställda som säkerhet 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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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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