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Eways grundades 2015 och bygger på affärsidén att tillhandahålla lösningar för enkel, snabb
och säker laddning av el – och hybridbilar hemma, på arbetsplatsen och ute i samhället. Vår
affärsidé bygger på insikten att bilar står parkerade majoriteten av tiden och att denna tid
kan utnyttjas effektivt för laddning. Genom att tillhandahålla laddlösningar där bilen ofta står
parkerad kan vi bidra till att få upp räckvidden på dagens elbilar och våra användare slipper
ladda under färden (läs mer i Eways affärsmodell). Detta har lett fram till vår vision:

Vi gör det lätt att köra elbil!
vill bidra till en långsiktig utveckling mot
ökat delat ägande inom transportsystemet.
Ett annat sätt för oss att integrera hållbar
het i ett tidigt skede i vår resa som företag,
och leva som vi lär, är att sätta mål för vår
verksamhet som är i linje med relevanta
mål inom FN:s Agenda 2030 för Hållbar
Utveckling. Vi har valt att arbeta mot målen
om god hälsa och välbefinnande, hållbara
städer och samhällen samt hållbar industri,
innovationer och infrastruktur. Vi väljer att
fokusera på de mål som är direkt kopplade
till vår kärnverksamhet, eftersom det är där
vi ser att vi har störst potential att påverka
(Läs mer på s.14).
Detta är vår första årsredovisning och
med den vill vi kommunicera vilka vi är samt
berätta om hur vi vill påverka samhället i
rätt riktning genom att möjliggöra hållbart
bilkörande. Vi är intresserade av allt som
påskyndar konverteringen från fossila
bilar till elbilar. Hör av dig om du har några
frågor eller funderingar, behöver hjälp med
elbilsladdning eller bara vill heja på mot ett
mer hållbart bilkörande (Våra kontaktuppgifter
finns på s.5)!

Detta innebär också att vi genom vår verk
samhet arbetar med samhällets omställning
från användandet av fossilt bränsle. Miljö –
och hälsoproblem med fossilbilars utsläpp
av växthusgaser och nedsmutsning av
luften vi andas är stora, och tiden är knapp.
Människor blir sjuka och dör av luftföro
reningar och utsläppen av växthusgaser
från fossilbilars framfart bidrar starkt till
den globala uppvärmningen. Därför arbetar
vi intensivt med att etablera ett laddnät i
Norden så att fler människor ska kunna välja
att köra elbil istället för fossilbil.
Genom att vara med och ändra samhällets
transportsystem nu har Eways verksamhet
god potential att bidra positivt till ett hållbart
framtida samhälle. Det innebär att vi, till
sammans med våra kunder och leverantörer
(Läs mer på s.10), arbetar på uppdrag av
kommande generationer. Detta är en insikt
vi tar på stort allvar. Det innebär också att vi
inser att produktionen av nya elbilar också
innefattar belastning på social och miljö
mässig hållbarhet, trots fördelarna gentemot
fossildrivna bilar (Läs mer på s.11). Därför är
vi glada att våra tjänster är anpassningsbara
till nya former av delningsekonomier, och vi

EWAYS I KORTHET
Grundades:
2015

Kontor:
Huvudkontor i
Stocksund (Stockholm)
Lokalkontor i Höganäs
och Göteborg
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Antal sysselsatta:
9 heltidsanställda
och 1 timanställd

FÖR NÄSTA
GENERATIONS SKULL!

V

i har många stora miljöproblem, och tyvärr
stoppar vi ofta huvudet i sanden och hoppas
att problemen ska försvinna. Det gör de inte.
Vi har sedan efterkrigstiden skapat ett
enormt problem med en fossilbero
ende fordonsindustri som kväver
våra städer i ett dis av bensin
- och dieselångor. För mig känns det orimligt
att lämna över detta till våra barn och kom
mande generationer utan att först på allvar
ha försökt rätta till det.
Jag har som entreprenör engagerat
mig i många olika branscher. Min roll
har ofta varit att arbeta inom affärs
utveckling i nära samarbete med
kunder. Jag har en stark tilltro till
entreprenörernas roll i samhällsutveck
lingen och 2014 skrev jag ett kontrakt
med mig själv att använda min samlade
erfarenhet inom entreprenörskap till att
enbart arbeta med hållbart företagande.
Jag grundade Eways för att jag vill vara
med och bidra till ett mer hållbart samhälle.
FN har beslutat om 17 Globala Mål som
ska uppnås år 2030 och samma år ska Sverige
ha en fossiloberoende fordonsflotta. Det är bara
tolv år dit, och det finns oerhört mycket kvar att göra.
Vi på Eways vill underlätta för människor i vardagen att
göra rätt miljöval. Det ska vara enkelt att köra elbil, även om vi
i framtiden kommer att äga våra bilar eller inte. Vi tror att det är
enklast att ladda elbilen där den står parkerad en längre stund,
oavsett om det är hemma, på jobbet eller i det offentliga rummet.
Det är både miljövänligt, billigt och tidseffektivt!
Team Eways är en oberoende laddoperatör och vi värnar om
våra kunder och deras framtida miljöval. Välkommen till oss, vi
lovar att engagera oss i just dina behov så att du också kan bli av
med ditt fossilberoende. För nästa generations skull.

Niclas Sahlgren,
Grundare och VD
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TEAM EWAYS
Eways har sitt säte i Stocksund i Danderyds kommun samt
lokalkontor i Höganäs och Göteborg, som arbetar specifikt
med de lokala marknaderna i södra och västra Sverige,
och vi har våra kunder och laddstationer över hela landet.
Sedan 2015 har vi blivit totalt 9 heltidsanställda samt en
timanställd och vi fortsätter att växa. Nedan följer information
och kontaktuppgifter till vårt team. Kontakta oss på
+46(0) 10 121 94 00 eller mejla någon av våra mailadresser
nedan om du har några frågor.

Ej med på bild: Johan Bengtsson

Team Eways gör det lätt att köra elbil!
Robert Hägg – Affärsområdeschef
”Ladda på Jobbet”
Robert som tidigare var Marknadschef på
NCC Property Development leder vårt affärs
område som levererar laddning på jobbet.

Petra Sahlgren CDO – Chief Digital Officer
Petra har mångårig erfarenhet som ledare
och konsult hos HiQ och Acando. Hon leder
arbetet med att digitalisera hela laddupp
levelsen för våra partners och kunder.

Göran Fermbäck, Säljare Stockholm
Göran som är Energiingenjör har haft många
olika ledande roller inom Fortum under 24 år.
Göran hjälper nu Bostadsrättsföreningar och
Samfälligheter med elbilsladdning.

robert@eways.se

petra@eways.se

goran@eways.se

Christina Bergland – Säljare
”Ladda på Jobbet”
Christina har en gedigen bakgrund från
solenergibranschen och hon hjälper nu våra
företags - och fastighetskunder med ladd
ning på jobbet.

Lars Eliasson, Teknikchef
Lars som är energiingenjör har arbetat
många år med värme på Fortum och som
teknikchef på såväl Locum som Danderyds
kommun. Han leder vårt teknikarbete och
våra installationer över hela landet.

Jessica Sundberg, Säljare Stockholm
Jessica med en gedigen erfarenhet från
såväl Tele2 som Viasat hjälper nu både
privatpersoner, Bostadsrättsföreningar och
Samfälligheter med elbilsladdning.

christina@eways.se

lars@eways.se

Jörgen Synning – Regionchef Syd & Väst
Jörgen med en lång och bred bakgrund som
entreprenör i flera olika branscher leder vår
expansion i södra och västra Sverige från
vårt kontor utanför Helsingborg.

Fredrik Hansson, Säljare Göteborg
Fredrik har många års erfarenhet från försälj
ning av fiber till framförallt Bostadsrättsför
eningar, Samfälligheter och Fastighetsägare
på Svensk Infrastruktur och IP-Only. Nu hjälper
han våra kunder i Göteborg att ladda elbilar.

jorgen@eways.se

jessica@eways.se

Niclas Sahlgren, VD
Entreprenör med erfarenhet från Bank, Bygg,
Verkstadsindustri, IT, Telekom och konsult
verksamhet leder företagets arbete med att
göra det lätt att köra elbil.
niclas@eways.se

fredrik@eways.se

Göran Fermbäck, Eways
Vad är din roll på Eways?
Jag är ansvarig för försäljning av laddstationer till bostadsrättföreningar
och samfälligheter. Egentligen är jag pensionär men jag
tyckte att det var trist och ville ha något annat att göra.
Jag är intresserad av bilar, elbilar och miljö och har jobbat
med energi hela livet som energikonsult, chef för
gasdistribution i Stockholm och med elhandelsavtal
hos Fortum. Genom gemensamma bekanta kom jag i
kontakt med Eways som var i behov av en specialist.

man med Niclas (VD) och efter fem minuter är bollen i rullning. Det
negativa är att det ibland är mycket jobb för att alla rutiner och mallar
inte finns på plats idag. Men å andra sidan är det väldigt lätt
att anpassa vårt arbete efter kunden. De uppskattar vår
flexibilitet och vår personliga relation. Vi kan därför
snabbt anpassa oss efter marknadens behov.
Hur viktigt är det för dig att ha en arbetsgivare som
agerar hållbart?
Det är viktigt. Framförallt nu när jag egentligen inte
behöver jobba. Då är det viktigt att det jag gör känns
meningsfullt. I och med att jag har jobbat mycket med
energi är miljö- och klimatfrågor något som följt mig genom
karriären. Det är en hörnsten.

Hur är Eways som arbetsgivare?
Jag har tidigare jobbat i storföretag och det är lite skillnad.
Eways saknar samma struktur. Det är lite rörigare, men det
händer saker hela tiden och det blir något konkret av det man
gör! Det är korta beslutsvägar vilket är kul. Har man en idé så pratar
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EWAYS AFFÄRSMODELL
Vi är en laddoperatör som gör det lätt för
både företag och privatpersoner att välja
elbil. Vi finns för att underlätta omställningen
till ett samhälle som är fritt från fossila
bränslen. Det gör vi genom att tillhandahålla
laddlösningar för enkel, snabb och säker
laddning av elbilar hemma, vid arbetsplatsen
och publikt. Vår affärsidé bidrar således direkt
till Sveriges mål om en fossilfri fordonsflotta
år 2030.

Vi är en oberoende laddoperatör som hjälper
våra kunder genom hela processen. Från
idén om att ladda elbilar, till driftsättning och
övervakning av laddstationer samt slutligen
nedmontering och återvinning. Vi erbjuder
även en mängd innovativa molntjänster för
övervakning, statistik, lastbalansering och
betalningslösningar. Våra kunder är privatper
soner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare,
fastighetsförvaltare, företag, stad och kommun.

Ladda hemma

Ladda elbilen enkelt, säkert och bekvämt med EU-godkänd laddare. Vi hjälper
till med nyckelfärdiga installationer av marknadsledande, innovativa och
säkra laddare med målet att de alltid ska ladda din elbil oavsett väder och
årstid. Många av våra kunder bor i bostadsrätter, samfälligheter och hyres
fastigheter. Oftast så går det utmärkt att etablera laddning i garaget eller
på parkeringen utomhus. Som oberoende laddoperatör hjälper vi dig att ta
fram den bästa laddlösningen för din fastighet och dina behov.

Ladda på jobbet

Med våra laddkort blir det enkelt att erbjuda elbilsladdning på jobbet. Som
fastighetsägare eller fastighetsförvaltare kan du erbjuda laddning till dina
hyresgäster. Vi hjälper dig med nyckelfärdiga laddstationer som är smarta,
tillförlitliga och effektiva. Vi kan åta oss helhetsuppdrag från vägledning,
bidragsansökan och projektering till installerad, driftsatt och övervakad
lösning.

Ladda publikt

Vi hjälper många kommuner och energibolag att etablera publik laddning
så att medborgare och lokala företag kan ladda sina elbilar. Vi kan bidra
med allt från rådgivning till leverans av smarta laddstationer och mjukvara
för övervakning, statistik, betaltjänster, drift, underhåll och kundtjänst.
Vi kan leverera allt du behöver för att lyckas. Ibland gör vi det under vårt
varumärke EWAYS men ofta också i kommunens eller energibolagets namn.
Vi hjälper kommuner att konvertera till elbilar genom att göra det enkelt för
alla att ladda.

Från idé till laddning
1. Vi hjälper kunden med att identifiera behovet av laddning.

• En kundtjänst som är öppen dygnet runt, alla dagar om året för den
som ska ladda bilen.

2. Kopplat till entreprenaden har vi ett antal tjänster som anpassas

• En betalningslösning som baseras på att elbilsföraren beställer
ett laddkort på eways.se där debitering sker månadsvis från ett
förutbestämt kreditkort. Våra partners har möjlighet att bli en del
av vårt laddnät med varumärkesanpassade laddkort. Vi skickar inte
ut några pappersfakturor eftersom vi gör allt för att minimera vårt
avtryck på miljön.

Kunden beställer antal uttag och vi levererar ett nyckelfärdigt
införande av laddinfrastruktur.

efter den elbilsföraren som ska ladda:

• En molntjänst där laddstationen alltid är uppkopplad så att vi kan
säkerställa att den senaste mjukvaran är uppdaterad, slår larm om
något är fel samt möjliggör rapportering av laddstatistik.

3. Ladda enkelt, snabbt och säkert samtidigt som du bidrar till

• En smart lastbalanseringslösning som säkerställer att flera bilar
kan laddas samtidigt utan att elnätets effektuttag blir för högt. Med
hjälp av dynamisk lastbalansering så slipper kunden dyra uppgra
deringar av elabonnemang.

en hållbar framtid!
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Våra resurser

Våra aktiviteter

Engagerade
medarbetare s.10

Ladda
hemma
Laddstationer
& system s.6

Ladda
publikt

Finansiellt
kapital s.27

Ladda
på jobbet
Omvärlds-& framtidsbevakning s.11
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Vårt bidrag

Våra mål

Människan
Vi förenklar vardagen för
elbilsförare att bidra till ett
hälsosamt samhälle utan
luftföroreningar s. 15

Nöjda kunder, s.18
Ekonomin
Vi fyller marknadsgapet
mellan bilförare, elbilar
och laddstationer med vår
laddinfrastruktur s. 15

Minskade utsläpp, s. 12

Ekonomiskt värde s. 25

Planeten & Samhället
Vi bidrar till konverteringen
till en fossilfri fordonsflotta
och mer hållbara sam
hällen s. 15
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EWAYS INTRESSENTER
Medarbetare

Kunder

Leverantörer

Organisationer

Vilka vi påverkar och som
påverkar oss
Potentiella och existerande
medarbetare

Vilka vi påverkar och som
påverkar oss
Privatpersoner
Företag
Bostadsrättföreningar
Fastighetsägare
Kommuner

Vilka vi påverkar och som
påverkar oss
Charge Amps
Chargestorm
Garo
Wallbox
Ensto
EVBOX
Certifierade installatörer

Vilka vi påverkar och som
påverkar oss
Naturvårdsverket
Klimatpakten
Fossilfritt Sverige
Agenda 2030-delegationen
PowerCircle
SGBC – Sweden Green
Building Council

Hur vi kommunicerar
Djupa diskussioner över tele
fon eller fysiska möten.
Vi arbetar aktivt med att vara
en kompetent säljkanal för
våra leverantörer samtidigt
som vi vill utveckla branschen
och hela laddupplevelsen.

Hur vi kommunicerar
Vi är en aktiv röst som är
med i nätverk och håller oss
uppdaterade avseende nya
lagförslag och initiativ som
gynnar elladdbilens utveck
ling i Sverige.

Hur vi kommunicerar
Vi har ”röda” möten (korta
avrapporteringsmöten) två
gånger i veckan där alla går
igenom sina topp 3 aktivite
ter. På fredagar har vi ”blå”
möten som är fokuserade på
lärande.
Dialogfrekvens
Vi träffas tre gånger i veckan
i PULS-möten. Några medar
betare på plats och flera via
Skype.
Viktiga frågor
Viljan att påverka och bidra
till att bygga upp organisa
tionen från grunden är stark
i företaget och våra med
arbetare är mycket drivande
i arbetet. Vi fokuserar på
frågor som hindrar elbils
utvecklingens tillväxt och vi
arbetar ”agilt” med att lösa
de utmaningar som vi stöter
på. Under våra lärande möten
borrar vi gemensamt i ett
ämne som vi har identifierat
som ett hinder för vår tillväxt
och tar beslut om hur vi går
vidare.

Hur vi kommunicerar
Vi kommunicerar med våra
kunder via våra digitala kanaler,
telefon, Skype, kundbesök
och kundtjänst.
Dialogfrekvens
Inför beställning så tar kunden
ofta kontakt via telefon. Vi
genomför dagligen besök hos
bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare för att göra
en behovsanalys på plats. Vår
kundtjänst är öppet dygnet
runt, alla dagar om året.

Dialogfrekvens
Veckovis kontakt med våra
leverantörer på olika sätt, allt
ifrån telefon till fysiska möten
och samaktiviteter. Vi har ett
starkt fokus på lärande och
vi genomför återkommande
utbildningar tillsammans
med våra leverantörer.

Viktiga frågor
Vi kommunicerar med våra
kunder för att Identifiera
deras behov, för att kunna
säkerställa en effektiv
leverans och följa upp deras
kundnöjdhet. Vi pratar om
och arbetar hårt med kun
dens resa mot fossilfrihet
och hur vi kan slipa bort alla
hinder så att det bli ännu
enklare och billigare för våra
kunder att köra elbil.

Viktiga frågor
Vi diskuterar hur marknaden
utvecklas och hur vi genom
aktivt och fokuserat arbete
ska göra det ännu enklare
och billigare att köra elbil. Vi
är även med och påverkar
våra leverantörer i deras
utvecklingsarbete så att
laddupplevelsen blir bättre
för våra kunder.
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Dialogfrekvens
Månadsvis - ofta på olika
event men vi har också en
aktiv dialog om de olika hinder
som finns i arbetet mot ett
fossilfritt samhälle.
Viktiga frågor
Vi påverkas mycket av
styrmedel som underlättar
för omställningen till fossil
oberoende. Vi använder även
dessa organisationer som
informationskällor avseende
t.ex. statistik över laddbilens
utveckling i Sverige.

EWAYS OMVÄRLD OCH FR AMTID
Laddbilens utveckling i Sverige
Statistik
Maj 2018
Laddbara bilar i Sverige..................................................................53 999 st.

Antalet laddbara bilar kommer att fördubblas inom de kommande
femton månaderna – från drygt 50 000 laddbara bilar i april 2018
till drygt 100 000 i juli 2019, förutspår branschorganisationen Power
Circle som för statistik över antalet nyregistreringar av laddbara bilar
i Sverige.
”Vi går in i en spännande period nu. Beskedet om miljözoner och
tidigare beslutade styrmedel som snart träder i kraft tror jag samman
taget kan ge en större effekt på marknaden än vad många tror. Men jag
skulle vilja se en tydlig strategi från regeringen och dess myndigheter
avseende elektrifieringen av vägtransporter och infrastruktur för detta,
vilket saknas idag”, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Laddhybrider............................................................................................... 73 %
Elbilar (PB, LB, 4MC).................................................................................. 27 %
Tillväxt laddbara bilar i Sverige (senaste 12 mån)........................... 61 %
Prognos laddbara bilar i Sverige (2018-12-31)........................79 500 st.
Antal laddpunkter per laddbar bil (CPEV)............................................ 0,10

Topp 10 elbilar
Hyundai Ioniq Bev

BMW 13

Renault Zoe

Tesla Model S

489

763

2117

3123

Volkswagen E-up!
605

Tesla Model X
871

Volkswagen E-golf

Nissan Leaf

703

2837

Renault Kangoo Z.E
1323

Nissan E-NV200
749

Topp 10 laddhybrider
Volvo XC90 PHEV

Volkswagen Golf GTE

1352

1520

Volvo XC60

KIA Optima PHEV

1365

Mitsubishi Outlander PHEV
8013

2384

KIA Niro PHEV
1406

VW Passat GTE
Volvo V60 PHEV

Toyota Prius PHEV

9929

3623

1413

BMW 330E
1491

Läs mer på powercircle.org
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E WAYS O M VÄ RL D O C H F R A M T ID

Klimatklivet
Nu erbjuder Naturvårdsverket bidrag för etablering av laddinfrastruktur. En
fantastisk möjlighet för företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
och samfälligheter. Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått
stöd av Klimatklivet bidra med en årlig koldioxidminskning på 880 000
ton. Eways hjälper ofta till med bidragsansökningar via Naturvårdsverket
och står för ca 10% av samtliga ansökningar kopplade till laddstationer.
Här är kortfattat vad som gäller:
• Alla utom privatpersoner kan ansöka
• Upp till 50% av investeringen i bidrag
• Elmätning och Typ 2 Mode 3 är ett krav
Läs mer på naturvardsverket.se/klimatklivet

Ladda Hemma Stödet
Naturvårdsverket erbjuder från och med februari 2018 även stöd till privatpersoner
som vill etablera ett ladduttag i sin fastighet. Här är kortfattat vad som gäller:
• Upp till 50% av investeringen i bidrag
• Elmätning och Typ 2 Mode 3 är ett krav
Ansökan görs på naturvardsverket.se

Elbilars klimatpåverkan
”Elbilar och laddhybridbilar har stora fördelar jämfört
med bensin- och dieselbilar, speciellt när det gäller lokala
utsläpp och bullernivåer. Men det är också viktigt att titta
bakåt och minimera miljöpåverkan i produktionsledet” säger
Lisbeth Dahllöf”, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL
har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en rapport
som belyser klimatpåverkan från produktionen av elbilsbat
terier. Rapporten belyser en viktig utmaning för batteritill
verkarna, och har lett till en nödvändig debatt om batteriers
hållbarhet. Då batteriframställningen är energikrävande och
delvis förtar elbilens klimatnytta är det viktigt att tillverk
ningen blir mer energieffektiv och med minimering av fossil
el. För att en storskalig användning av elbilar ska bli hållbar,
parallellt med att lokala batterilager i energisystemet växer,
krävs därför teknikutveckling.

Det är vetenskapligt fastlagt att elbilar ger mindre klimat
påverkan jämfört med fossilbilar, men hur stor skillnaden
är beror mycket på hur elen är framställd. I Sverige är
elproduktionen väldigt ren, särskilt nu när vi har en energi
uppgörelse om att Sverige ska ha 100 % förnybar el till
2040. Därför minskar Sveriges utsläpp för varje bil som byts
ut mot ett laddbart fordon.
Att fler fordon blir eldrivna är därför en av nycklarna i om
ställningen av transportsektorn, och utvecklingen går åt rätt
håll. Antalet elbilar i Sverige har i det närmaste fördubblats
varje år sedan 2010 och antalet laddhybrider följer samma
utveckling. Den stora vinsten för klimatet är att en elmotor
använder det mesta av energin till att driva fram bilen och
att el – i alla fall i Sverige – i hög grad är fossilfri. I vanliga
förbränningsmotorer, i till exempel bensin- och dieselbilar,
går stora delar av energin bort som värme.
Ett skifte till elbilar skulle också innebära en större
förbättring av luftkvaliteten genom att minimera utsläpp
av kväveoxid och mikropartiklar från dieselbilar i städerna.
Dock kommer detta inte helt att eliminera problemet med
luftkvaliteten. Även de elbilar som ersätter dieselbilar bidrar
till att öka halten av mikropartiklar i luften. Till exempel
genom bromssystemen, vägslitage och uppvirvlat damm.

Läs rapporten på ivl.se

Läs mer på naturvardsverket.se
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Agenda 2030
De 17 Globala Målen antogs av världens stats-och
regeringschefer vid FN:s toppmöte 2015, och är en
agenda och gemensam målsättning för en fredlig och
hållbar utveckling som sträcker sig fram till år 2030.
För att dessa mål ska kunna uppfyllas måste alla med
lemsländer agera och samarbeta med näringslivet.
Därför har vi valt att göra dem till en del av Eways egna
målsättningar. Vi har börjat med att adressera de 3
mest relevanta målen för vår verksamhet, med strävan
mot att kunna göra ännu mer skillnad ju mer vi växer.
Läs mer på globalamalen.se

Fossiloberoende
fordonsflotta
2030
I en proposition från regeringen
2008 redogörs för den långsiktiga
prioriteringen att Sverige 2030
bör ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen.
Detta är viktiga delmål för att
uppnå visionen om att Sverige
2050 ska ha en hållbar och resurs
effektiv energiförsörjning utan
nettoutsläpp av växthusgaser i
atmosfären.
Läs mer på regeringen.se
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HÅLLBARHETS-
ST YRNING
– ”the Eway”
Ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor är VD men
alla medarbetare ska arbeta hållbart. Att hållbarhet
är ett integrerat element i vår kärnverksamhet är
nödvändigt för vår fortsatta existens. Därför har vi
en hållbarhetsstyrning som består av ägardirektiv,
målsättningar och policies med syfte att säkerställa
att vi påverkar samhället i positiv riktning och att vi
lever som vi lär.

Ägardirektiv
Vi är mycket fokuserade på att bidra till ett långsiktigt hållbart
samhälle och vårt ägardirektiv styr vår styrelses hållbara strategi
arbete och vår kärnverksamhet i rätt riktning.
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Vårt
bidrag

Människan
Eways målsättning: Vi förenklar vardagen
för elbilsförare att bidra till ett hälso
samt samhälle utan luftföroreningar
genom att göra det lätt att köra elbil.
FN:s Delmål: 3.9 Till 2030 väsentligt
minska antalet döds- och sjukdomsfall
till följd av skadliga kemikalier samt
föroreningar och kontaminering av luft,
vatten och mark.

Ekonomin
Eways målsättning: Vi fyller marknads
gapet mellan bilförare, elbilar och
laddstationer med en laddinfrastruktur
bestående av många ladduttag till låg
kostnad placerade där bilen är parkerad.
FN:s Delmål: 9.4 Till 2030 rusta upp in
frastrukturen och anpassa industrin för
att göra dem hållbara, med effektivare
resursanvändning och fler rena och miljö
vänliga tekniker och industriprocesser.

Planeten & Samhället
Eways målsättning: Vi bidrar till kon
verteringen till en fossilfri fordonsflotta
och mer hållbara samhällen genom att
konstant pressa priser och tillhanda
hålla ladduttag till våra kunder.
FN:s Delmål: 11.2 Senast 2030 tillhanda
hålla tillgång till säkra, ekonomiskt
överkomliga, tillgängliga och hållbara
transportsystem för alla.
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Policy
För att säkerställa att vårt dagliga arbete präglas av kvalitativa
leveranser som tar hänsyn till miljömässiga faktorer har Eways
upprättat en kvalitet- och en miljöpolicy. De är framtagna 2017,
signerad av VD och gäller för samtliga anställda.

KVALITETSPOLICY

UN GLOBAL COMPACT

– Vi är en långsiktig partner till vår kund

UN Global Compact är FN:s initiativ för hållbart företa
gande och syftar till att göra företag uppmärksamma på,
och ta ett aktivt ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
miljö samt bekämpning av korruption.

Interna riktlinjer för det dagliga kvalitetsarbetet:
• Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande
• Genom lyhördhet och kontinuerlig dialog ska vi anpassa
leverans och innehåll efter kundens behov
• Våra medarbetare inser att varje prestation har betydelse
för den totala kvalitén
• Effektiva redskap, nödvändiga verktyg och metoder ska
vara lättillgängliga för alla medarbetare
• Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regel
bundet följs upp och revideras
• Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet
anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfreds
ställelsen
• Kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget skall
uppfylla krav i enlighet med ISO 9001

Eways står bakom FN:s principer för hållbart företagande:

MILJÖ
– Vi påskyndar processen mot ett fossilfritt samhälle

•

Vi stöttar och respekterar mänskliga rättigheter och
säkerställer att vår verksamhet inte är delaktig i
några sådana kränkningar

•

Vi stöttar föreningsrätten och möjligheten till kol
lektiva förhandlingar och accepterar inga former av
diskriminering, tvångs- eller barnarbete, varken i vår
egen verksamhet eller i vår leverantörskedja

•

Vi tar ansvar för att minimera det miljömässiga
avtrycket från vår egen verksamhet och tar initiativ
samt uppmuntrar till miljövänlig innovation

•

Vi har nolltolerans mot alla former av mutor och
korruption, både i vår egen verksamhet och i vår
leverantörskedja

Interna riktlinjer för det dagliga miljöarbetet:
• Vi ska hushålla med naturresurser, sträva efter att effek
tivisera transporter och minimera användningen av icke
förnybara bränslen
• Vi ska verka för avfallsminimering, återbruk och återvinning
• Vi ska sträva efter att använda kretsloppsanpassade
behandlingsmetoder
• Vår personal ska ha hög kompetens och delta aktivt i
miljöarbetet
• Vi ska sträva efter att anlitade entreprenörer och leve
rantörer uppfyller motsvarande miljökrav som vi ställer
på vår egen verksamhet
• Vi ska delta i samhällsdebatten och öka våra kunders
och samarbetspartners miljömedvetenhet Vi ska följa
tillämplig lagstiftning, förordningar, föreskrifter samt
övriga krav som reglerar verksamheten
• Vi ska vara en aktiv medlem i Klimatpakten och Fossilfritt
Sverige

Förbättringsområden
• Jämställdhet och mångfald
Eways målsättning är en jämn fördelning av kvinnor och män. Idag
är vi 30% kvinnor och 70% män. Vi har större mångfald gällande
ålder där vår yngsta medarbetare är 17 och vår äldsta 65. En jäm
ställd personalstyrka med stor mångfald är nödvändig för oss för
att nå ut till en bred marknad, ta objektiva beslut, vara kreativa och
attrahera fler talanger.
• Förnybar energi
Eways har stora ambitioner om att snabbt bygga ut infrastruk
turen för laddning av eldrivna fordon. Nästa steg som vi vill ta
är att möjliggöra elbilsladdning av solenergi. Vi ser solenergi
med koppling till elbilsladdning som ett nästa naturligt steg för
oss och arbetar nu med lösningar som gör det möjligt till ett
attraktivt pris.

Vi försöker att leva som vi lär

• Fler arbetstillfällen
Eways verkar för trygga arbetsförhållanden genom att i takt med att
företaget växer också erbjuda fler anställningar. Samtidigt kommer
förmåner för en trygg vardag att tillföras de anställda. Främjande
av bra arbetsvillkor bedrivs parallellt med att utvidga tillgången till
grundläggande förmåner. Eways satsar på att ta in och lära upp
unga talanger och vill kunna erbjuda kontinuerlig utveckling och
utbildning för alla.

För att kunna bidra till en positiv samhällsförändring med minsta
möjliga klimatavtryck måste vi leva som vi lär. Därför nyttjar vi
själva elbilar, tunnelbana, tåg och Skype framför bensin- eller
dieselbil, taxi och flyg i vår dagliga verksamhet. För att skapa
hållbara samhällen måste vi ändra våra beteenden och alla
måste hjälpas åt.
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Vad säger

KUNDERNA?
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Pernilla Möller

Jonas Törnell

– Facility manager, Atea

– Inköpschef, Atrium Ljungberg

Vilket behov hos Atea är det som Eways tillfredsställer?
Vi har en hög andel elbilar och laddhybrider i vår tjänstebilsflotta
och den ökar stadigt. Det gör att vårt behov av laddplatser på
våra 30 kontor ökar. Vi vill därmed att våra fastighetsägare in
vesterar i en laddinfrastruktur och har funnit att Eways är en bra
helhetsleverantör för detta. De har bl.a. installerat 80 laddplatser
på vårt kontor i Kista på uppdrag av vår fastighetsägare Atrium
Ljungberg.

Hur kom ni i kontakt med Eways?
Vi bestämde oss för att göra en större satsning på elbilsladdning
inom våra elva marknadsområden i Stockholm, Uppsala, Göteborg 
och Malmö där varje marknadsområde utgör ca 100 000 kva
drater. Därför behövde vi hitta en pålitlig samarbetspartner som
kunde hjälpa oss att hantera den tekniska och innovativa delen
men där vi samtidigt kunde behålla ansvaret själva. Vår bedöm
ning av marknaden var att priserna kan fluktuera vilket resulte
rade i att vi inte ville skriva långa kontrakt direkt med leveran
törer av laddstolpar. Då var det bättre att teckna ramavtal med
en oberoende part som Eways som vi kom i kontakt med genom
några laddstolpstillverkare.

Vad fungerar bra med Eways och vad fungerar mindre bra?
Vi är fortfarande i startgroparna, men den erfarenhet vi har av
Eways är att de är väldigt flexibla och att allt fungerar väldig bra.
Det var lite uppstartsproblem, men när allt väl var på plats har vi
fått väldigt lite klagomål.
Vi vill inte själva investera i en laddinfrastruktur utan ser helst
att det är våra fastighetsägare som gör det. I de fall då de inte vill
göra det är det en stor fördel att Eways kan gå in och ta inves
teringen och istället leverera den som en nyckelfärdig tjänst till
oss. Det var en betydande faktor till varför vi nu har tecknat ett
ramavtal med Eways, just för att underlätta investeringen av
laddplatser på våra drygt 30 kontor i landet.

Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra med Eways?
Eways är pålästa och har en bra produkt som känns innovativ. De
kan helheten. Men då de växer så pass snabbt kan tidsbristen ibland
bli påtaglig genom att kommunikationen inte är så frekvent som
vi hade hoppats. Men som helhet är de kompetenta, e
 ntusiastiska
och drivande och vi har ett stort förtroende för dem.
Hur viktigt för er är det att ha en hållbar leverantör?
Vi lägger stor vikt vid det och vi ser över majoriteten av alla
våra leverantörer. De vi väljer att teckna ramavtal med granskar
vi genom att se över hur de jobbar, att de har ett kvalitet- och
miljöledningssystem, att de inte använder sig av för många
underentreprenörer och att de signerar vår leverantörspolicy.
Hållbarhet är en hygienfaktor som är avgörande i upphandlings
processer.

Hur viktigt för er är det att ha en hållbar leverantör?
Ett utav våra miljömål är att bidra till sänkta CO2-utsläpp genom
att bl.a. köra fossilfritt. Vi uppmuntrar därmed våra medarbetare
att välja en elbil eller laddhybrid när de väljer tjänstebil. Förutom
att vi vill att våra medarbetare ska agera på ett hållbart sätt vill vi
också att våra leverantörer gör det.

Per Aspegren

– BRF Västermalms Atrium, kassör
Hur kom ni i kontakt med Eways?
Det var vår nya tekniska förvaltare som rekommenderade Eways.
Vi höll på att handla upp 20 laddplatser till vårt garage men var inte
nöjda med de offerter vi fick in. När vi träffade Eways i maj 2017 kom
de med goda råd och de var snabba med att ge oss en enkel och bra
offert.

enda som har fungerat mindre bra var att Eways inte började instal
lationen förrän i mars 2018.
Hur viktigt för er är att ha en hållbar leverantör?
Det är en hygienfaktor. Vi utgår från att leverantörer av ladd
infrastruktur till elbilar i huvudsak är miljövänliga och hållbara. Det
vi letade efter specifikt var efter bra rådgivning, och vår tekniske
förvaltare refererade till Eways som en bra och tillförlitlig rådgivare.

Vad fungerar bra med Eways och vad fungerar mindre bra?
Det mesta har fungerat utmärkt. Eways hjälpte oss med ansökan om
bidrag från Naturvårdsverket som blev beviljad i november 2017. Det
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Peter Sjöström

Jens Andersson

Hur kom ni i kontakt med Eways?
Vi kom i kontakt med Eways på en energi- och fastighetsmässa.
Som en del av vår miljöprofilering vill vi uppmuntra våra med
arbetare att agera miljövänligt genom att erbjuda möjligheten till
elbilsladdning. Därför passar Eways erbjudande bra för oss med
en bra sammansättning av utrustning och tjänster. Våra med
arbetare får betala 2kr/kWh och vi tillhandahåller 22 laddstationer.
Vi har även fått bidrag från Naturvårdsverket (Klimatklivet) vilket
har gjort denna investering både miljövänlig och ekonomiskt
attraktiv.

Hur hittade du Eways?
I samband med att vi skulle köpa en ny bil gick jag ut på nätet
och letade efter laddstationer. Jag upptäckte att utbudet av ladd
ningslösningar till privatpersoner inte är så stort idag. Framförallt
inte i Skåne. Till slut kom jag i kontakt med Jörgen Synning på
Eways i Helsingborg, och vi började diskutera vilken typ av lösning
som var bäst för oss och vår nya Kia Niro Plug-In hybrid.

– Privatkund, Lund

– Technical manager, Tetra Pak

Vad fungerar bra med Eways och vad fungerar mindre bra?
Jag gillar att Eways erbjuder lösningar till privatpersoner. Men
precis som resten av marknaden saknas det idag information om
hur man ska gå till väga om man vill köpa utrustningen separat
och ordna med installationen på egen hand. Inte ens bilförsäljaren
visste! Eways har en hemsida där man kan köpa utrustning men
jag skulle önska att de gjorde installationsprocessen mer lättill
gänglig och förståelig för privatpersoner. Jag är själv ingenjör och
har en ganska god förståelse, men jag tror att privatmarknaden
kommer att växa och informationskravet likaså.

Vad fungerar bra och vad har fungerat mindre bra med Eways?
När vi jämför Eways med andra leverantörer så är nog tekniken
likvärdig men det var helhetslösningen och priset som avgjorde.
Det har varit ett par barnsjukdomar i installation men Eways har
agerat snabbt och professionellt. Våra laddstationer utnyttjas
mer eller mindre konstant och det har fungerat bra.
Hur viktigt för er är det att ha en hållbar leverantör?
Vi tittar mycket på hållbarhet i samband med våra inköp. Vi har
en urvalsprocess, en uppförandekod och kontinuerliga gransk
ningar som säkerställer att våra leverantörer uppfyller kriterier
gällande miljö och etik.

Hur viktigt är det för dig att de produkter och de företag du
handlar av är hållbara?
För mig är det viktigt att produkterna jag köper har bra kvalitet
och att man lätt kan komma i kontakt med kundtjänst om något
skulle strula. Jag vill handla av företag som vill ha långsiktiga
kundrelationer och inte några kortsiktiga vinstmaskiner. Däremot
har jag ingen insyn i hur Eways hanterar sin personal eller så,
men det framgår att de tar hänsyn till miljön.

Jonas Daun

– Kontorsansvarig Stockholm, Skanska
Hur kom ni i kontakt med Eways?
Vi behövde laddplatser för våra tjänstebilar och privata bilar i garaget
till vårt kontor i Stockholm. Via vår fastighetsägare kom vi i kontakt
med Eways och vi investerade i 30 laddstationer.

Kommunikationen oss emellan har varit okej. Vi har båda parter haft
mycket att göra och har därför inte hörts mer än våra regelbundna
avstämningsmöten. Behöver jag få tag på någon hos Eways så vet jag
att det inte är några svårigheter.

Vad funkar bra och vad funkar mindre bra?
För min del som beställare har jag inte haft några som helst bekym
mer med varken installationen eller driften. Jag har inte hört några
klagomål heller vilket är ett bra tecken. Det var någon laddstation
som låg nere ett tag men det åtgärdades snabbt och bra av Eways.

Hur viktigt för er är det att ha en hållbar leverantör?
Det är jätteviktigt. En del av vårt erbjudande är att vara gröna och
hållbara och installationen av laddplatser för elbilar är i linje med
det. Då är det viktigt att ha en leverantör som är ansvarstagande och
det tycker jag att Eways är.
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Gunnar Bäck

det blev ett samarbete. Vårt garage har 40 parkeringsplatser varar
9 nu är rustade för elbilsladdning och Eways har nu förberett för 31
laddplatser till.

– Vice Ordförande, BRF Mullbärsträdet 5
Hur kom ni kontakt med Eways?
Vi började diskutera detta i föreningen för lite mer än ett år sedan
och jag tog på mig att ansvara för att höra mig för och lära mig mer
om branschen. Det ledde till att jag gick på några mässor där jag
fick kontakt med Eways samt några andra liknande leverantörer. Vi
tog in 2–3 offerter som visade sig ha någorlunda liknande prisbilder.
Det slutade med att vi valde Eways för att jag kände stort förtroende
för personerna som representerar företaget. Jag hade mest kontakt
med Lars, som ju har arbetat länge med energifrågor, och kände att
vi pratade samma språk och att han hade den djupgående kunskap
och kompetens som vi sökte. För oss var det viktigt att leverantören
kunde mer än bara sätta upp några laddstolpar. Vi behövde en aktör
som hade förståelse för helhetsbilden med strömförsörjning och
planering för fler laddplatser i framtiden. Denna typ av kompetens
hittade jag i samtalen med Eways vilket var huvudanledningen till att

Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra med Eways?
Vi har bara varit igång i ca ett halvår. De är ett nystartat företag som
har fått mycket kunder på en gång. Det har lett till vissa problem med
uppföljning och svar på frågor när projektet väl var avslutat och i
användningsfasen. Men nu är allt på banan. Jag skulle sammanfatta
det positiva med att Eways har gjort en väldigt snygg och bra instal
lation, de har hög kompetens inom ett komplicerat område, kreativa
lösningar och snabba i sin problemlösning.
Hur viktigt för er är det att ha en hållbar leverantör?
Det viktigaste för oss när vi väljer leverantör är kompetens, kvalité
och att de vet vad de håller på med. Det vill säga, leverantörer som
inte bara vill sälja till varje pris. Det gör att tjänster och produkter vi
köper in funkar i längden, vilket är mer hållbart för oss som bostads
rättsförening.

Nina Sundberg

– Privatkund i Stockholm

Vad fungerar bra med Eways och vad fungerar mindre bra?
Än så länge har det bara fungerat bra, kan inte komma på vad vi
tycker skulle kunna förbättras.

Hur länge har du varit Eways kund?
I ett par månader.

Hur viktigt är det för dig att den leverantör som är hållbar?
Eftersom vi har valt att äga och köra en elbil är miljö och medveten
het viktigt för oss, och då är det klart att valet av leverantör ligger i
linje med det.

Hur kommer det sig att du valde Eways?
Det är ett enkelt och bekvämt sätt för oss att ladda bilen hemma med
hjälp av vår nya laddbox. Det gör det både enkelt och kul att äga en elbil!
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ORG NR 556167-9720

ÅRSREDOVISNING
FÖR RÄKENSK APSÅRE T
2017-01-01 – 2017-12-31
Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Enviroways AB intygar härmed
dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med
originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2018. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens
förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2018-06-30

Niclas Sahlgren
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Enviroways AB, 556167-9720, med säte i Danderyd
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver laddoperatören Eways som gör det lätt för
både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi tillhandahåller
laddlösningar för enkel, snabb och säker laddning hemma, vid
arbetsplatsen och publikt. Eways är en oberoende laddoperatör
som hjälper kunder genom hela processen från idén om att
kunna ladda bilar, hela vägen till driftsättning och övervakning av
laddstationer. Eways erbjuder en mängd innovativa molntjänster
för övervakning, statistik, lastbalansering och betalningslös
ningar. Vi arbetar med samhällets omställning från fossila bilar
till elbilar i syfte att förbättra luftmiljön. Kunderna är privatpersoner,
bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare,
företag, stad och kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Företaget har utvecklats väl under året och flera nya större
kundavtal har ingåtts. Däribland ett avtal med den ledande
fastighetsägaren Atrium Ljungberg som kommer att etablera
1 000 laddplatser spridda i deras fastighetsbestånd över hela

landet. Ramavtal har även tecknats med Nordea Bank som har
valt Eways som laddoperatör till sina större kontorsfastigheter i
Norden. Vidare har företagets försäljning via digitala kanaler ökat
markant när framförallt privatpersoner har beställt laddstation
inklusive installation.
Bilbranschen står inför en mycket stor omställning från fossilt
bränsle till eldrift och företaget har en positiv syn på utveck
lingen av marknaden för innovativa laddlösningar de kommande
åren.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Fortsatt stark efterfrågan och orderingång. Ramavtal har bland
annat tecknats med IT-företaget Atea om etablering av ladd
stationer vid deras kontor runtom i Sverige samt Coor Service
Management där Eways har valts som laddoperatör till Ericsson
i Kista och 50 ladduttag ska etableras. Vidare har avtal tecknats
med Castellum om etablering av fler än 100 laddplatser samt
Unibail Rodamco Westfield
som har valt Eways som laddoperatör. De första installationerna
genomförs i Täby Centrum och Nacka Forum efter sommaren.
Företaget har även rekryterat flera nyckelpersoner främst inom
försäljning och projektledning för att möta den ökade efterfrågan
på ett positivt sätt.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster
Soliditet, %

2017
9 760 634
319 926

2016
1 756 837
86 635

5

10
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Belopp i kr
2015
2014
2013
–
–
–
71 985	-13 432	-24 904
91

83

90
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Eget kapital

Aktiekapital
100 000

Vid årets början

Disposition enl årsstämmobeslut

Reservfond
20 000

Fritt eget kapital
50 632

Utdelning			-40 000
Årets resultat			
170 058
Vid årets slut
100 000
20 000
180 690

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 180 690 kr, disponeras enligt följande:
balanserat resultat 
årets resultat 
Totalt 

10 632
170 058
180 690

disponeras för
balanseras i ny räkning 
Summa 

180 690
180 690

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr		
Not
			

2017-01-01-	
2016-01-01
2017-12-31-	 2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning		
Övriga rörelseintäkter		
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		

9 760 634
1 756 837
204	9 760 838
1 756 837

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-5 256 099	-1 122 180
Övriga externa kostnader		-1 916 140	-357 666
Personalkostnader
2	-2 230 693	-189 680
Övriga rörelsekostnader		-2 404	-131
Summa rörelsekostnader		
-9 405 336
-1 669 657
Rörelseresultat		

355 502

87 180

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-53
223
Räntekostnader och liknande resultatposter		-35 523	-768
Summa finansiella poster		
-35 576
-545
Resultat efter finansiella poster		

319 926

86 635

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-90 000	Summa bokslutsdispositioner		
-90 000
Resultat före skatt		

229 926

86 635

Skatter				
Summa bokslutsdispositioner		-59 868	-20 081
Årets resultat		
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Balansräkning
Belopp i kr		
Not
2017-12-31-	
2016-12-31
				

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Fordringar hos koncernföretag		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Summa kortfristiga fordringar		

937 927
1 067 685
228 789
4 593 380
6 827 781

1 051 985
–
43 334
595 200
1 690 519

Kassa och bank			
Kassa och bank		
60 595
502
Summa kassa och bank		
60 595
502
Summa omsättningstillgångar		

6 888 376

1 691 021

SUMMA TILLGÅNGAR		

6 888 376

1 691 021
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Balansräkning
Belopp i kr		
Not
2017-12-31-	
2016-12-31
				

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		
100 000
100 000
Reservfond		
20 000
20 000
Summa bundet eget kapital		
120 000
120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		
10 632	-15 923
Årets resultat		
170 058
66 554
Summa fritt eget kapital		
60 595
50 631
Summa eget kapital		

300 690

170 631

Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		
Summa obeskattade reserver		

90 000
90 000

–
–

Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		
1 890 000
–
Leverantörsskulder		
1 426 075
1 098 560
Skulder till koncernföretag		
–
68 519
Skatteskulder		
79 949
35 421
Övriga skulder		
972 671
105 389
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2 128 991
212 501
Summa kortfristiga skulder		
6 497 686
1 520 390
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Personal
			
			
Medelantalet anställda		
Summa			

2017-01-01-	 2016-01-012017-12-31
2016-12-31
3
2
3
2

Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
			
2017-12-31
Ställda säkerheter			
Företagsinteckningar		
1 500 000
Summa ställda säkerheter		
1 500 000

2016-12-31
INGA
–

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser		
Summa eventualförpliktelser		
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Revisionsberättelse
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• s kaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig
heterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• u
 tvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Till bolagsstämman i Enviroways AB
Org.nr. 556167-9720

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Enviroways AB för
år 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Enviroways ABs finansiella ställning per den
31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års
redovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i
förhållande till Enviroways AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings
åtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Enviroways AB för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”.
Jag är oberoende i förhållande till Enviroways AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Stockholm den 2018-06-30

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Markus Håkansson
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktie
bolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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Underskrifter
Stockholm 2018-06-30

Niclas Sahlgren
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 2018-06-30

Markus Håkansson
Auktoriserad revisor
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Eways gör det lätt att köra
elbil så att våra barn kan
bli den första fossilfria
generationen i modern tid.

Enviroways AB
182 76 Stocksund
Tel: +46 10 121 94 00
www.eways.se
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