
Paf jakaa 21 miljoonaa euroa yleishyödylliseen toimintaan
Vuonna 2014 ahvenanmaalaisen peliyritys Pafin voitto oli 17,2 miljoonaa euroa ja liikevaihto 98,1 miljoonaa euroa.  Edellisvuoden tapaan
vuosivoitosta ehdotetaan jaettavaksi yleishyödylliseen toimintaan 21 miljoonaa euroa Pafin omistavalle Ahvenanmaan
maakuntahallitukselle.

”Verrattuna kahteen edellliseen toimintavuoteen vuosi 2014 oli heikompi. Tulokseen ovat vaikuttaneet negatiivisesti tarkoituksellisesti suuremmat
panostukset muun muassa markkinointiin ja ulkoiset tekijät, kuten laivojen lipunvaihdot, viranomaispäätökset, yleinen taloustilanne ja koventunut
kansainvälinen kilpailu”, Pafin toimitusjohtaja Anders Ingves toteaa.

Liiketoiminta-alueittain tarkasteltuna Paf.com -sivuston peliliikevaihto laski 11 prosentilla 65,3 miljoonaan euroon, kun taas maa- ja laivatoiminnan
peliliikevaihto pieneni 5 prosentilla 32,8 miljoonaan euroon.

Konsernin kokonaisliikevaihto laski 9 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna ja oli 98,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 31,4 miljoonasta 17,2 miljoonaan
euroon, mikä vastaa 45 prosentin laskua. Konsernin liiketulos laski 30,9 miljoonasta 16,8 miljoonaan euroon. Liiketulosmarginaali oli 17,1 prosenttia.

”Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna panostuksella vastuulliseen pelaamiseen on ollut ja tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia liikevaihtoon ja tulokseen,
mutta pidemmällä tähtäimellä on odotettavissa, että turvallisempi pelaaminen saa asiakkaat pelaamaan meillä, mikä puolestaan johtaa parempaan
tuloskehitykseen”, Anders Ingves sanoo.

Viime vuoden tapaan ehdotetaan tänäkin vuonna jaettavaksi 21 miljoonaa euroa Ahvenanmaan maakuntahallitukselle. Pafin jakamien voittovarojen lisäksi
maakuntahallitus saa jälkikäteen vielä 10 miljoonaa euroa arpajaisveropalautuksia Suomen valtiolta.

”Emme ole tyytyväisiä liikevaihto- emmekä tuloskehitykseen, ja vuoden 2015 tavoitteenamme onkin kehittää ja suorittaa toimenpiteitä, joilla Paf saadaan
jälleen kasvuun”, Anders Ingves sanoo.

Pafin vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös ovat nähtävissä kokonaisuudessaan täällä: https://www.paf.com/about/company-information

Tapahtumia vuonna 2014:

Vuoden lopussa Paf osti italialaisen onlinetoimija Wingan, joka toimii Italian pelimarkkinoilla, joita säännellään paikallisilla pelilisensseillä. Hankinta
merkitsee sitä, että vuodesta 2015 alkaen Paf-konserni toimii Italiassa tuotemerkillä Winga ja sivustolla winga.it.

Marraskuussa kansainvälinen pelialan lehti eGaming Review valitsi Pafin yhteiskuntavastuullisimmaksi pelialan yritykseksi netissä.

Espanjan lisenssin laajuutta kasvatettiin vuoden aikana, ja nyt se käsittää myös online-bingon.

Vuoden aikana Paf aloitti suomalaisen hotelliyritys Sunbornin kanssa työt kansainvälisen kasinon avaamiseksi viiden tähden kelluvaan Sunborn
Hotel -jahtihotelliin Gibraltarille. Casino Sunborn avattiin huhtikuussa 2015 ja vihitään virallisesti käyttöön toukokuussa.

Pafin johtoryhmä kasvoi vuoden aikana neljällä, sisäisesti rekrytoidulla jäsenelle, joiden osaamisalueita ovat tekniikka, juridiikka ja vastuullinen
pelaaminen. Johtokunnassa on nyt yhteensä 10 jäsentä.
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