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Signerat :  Niclas Sahlgren

Vi arbetar för det 
hållbara samhället
V årsolen får körsbärsträden att blomma i 

Stockholm� Sommarregnet sipprar ned 
längs Avenyn i Göteborg� Höstlöven gör 
Skåne till ett hav av vackert gult� Vintern 

markerar sin plats i Norrland med ett snötäcke 
blinkandes som silver� Vi har ett vackert 
klimat genom hela Sverige, något 
som vi alla vill bevara� En av de 
största utmaningar samhället 
står inför är att hitta lös-
ningar som gör resandet i 
vårt fina land hållbart. 

Biltrafiken står idag 
för 30% av alla Sveriges 
koldioxidutsläpp (Na-
turvårdsverket, 2019)� 
Elektrifieringen av sam-
hället är den klart tydli-
gaste vägen att gå för att 
minska den siffran och vi 
ser en förändring där alla 
traditionella biltillverkare 
lanserar el- och hybridbilar 
i olika prisklasser� Stora 
resurser satsas på forskning och 
utveckling för att fortsätta utveckla 
elbilarnas batteritid, prestanda och 
smarta funktioner� Engagemanget att gå mot 
fossilfritt ökar i hela Sverige, och världen� Men det behövs 
mer än lanseringen av nya bilmodeller – infrastrukturen 
måste möta de krav som samhället ställer� 

Vi på Eways har som en oberoende laddoperatör en  
viktig roll i utvecklingen mot en fossilfri värld� Vi söker 
ständigt nya sätt att förbättras för att hjälpa samhället 
med bättre och smidigare laddlösningar för eldrivna 
fordon� Idag har vi över 6000 uppkopplade laddstationer 
som ger oss unik kompetens hur vi kontinuerligt kan 
fortsätta göra framsteg mot fossilfritt� Vi är stolta över att 
påverka förändringen som gör samhället bättre för våra 
barn� 

Vi har länge känt att vi vill komma närmre marknaden 
och våra kunder, och etablerade därför under 2020 
världens första laddbutik i Täby Centrum i Stockholm� 
Vi har haft privilegiet att bemötas av trevliga människor 
från hela Sverige, och många delar vår uppfattning om att 

elbilsladdning ska vara en självklar del av vardagen� 
Vi utbildar och hjälper människor att enk-

lare välja ett mer hållbart vardagsliv�

Covid-19 har slagit hårt på 
samhället� Vi har på kort tid 

digitaliserat hela den interna 
verksamheten för att våra 

medarbetare och kunder 
ska känna sig trygga� 
Tack vare våra smarta 
laddstationer har vi  
kunnat administrera  
och serva våra upp-
kopplade laddstationer 
på distans, något som 

varit mycket betydelse-
fullt� Trots en osäker 

värld fortsätter vi växa 
exponentiellt och vi har åter-

igen haft förmånen att hjälpa 
både statliga och privata orga-

nisationer med marknadsledande 
laddlösningar� 

Vi är entreprenörer, ingenjörer och innovatörer som 
tillsammans arbetar mot ett bättre klimat� Så även om det 
regnar i Göteborg, eller är minusgrader i Norrland så finns 
vi där för dig med framtidens sätt att ta sig igenom vårt 
vackra land� 

Följ med på resan mot ett mer hållbart samhälle!

Niclas Sahlgren,
Grundare & vd på Eways

Signerat :  Niclas Sahlgren
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Eways i korthet

2015
Eways grundades

72 %
Omsättningstillväxt under 2020

Välkommen till oss
– vi skapar förutsättningarna för det hållbara samhället

Eways grundades 2015 av övertygelsen 
om att vi snabbt måste ställa om samhäl-
let från hälso- och miljöfarliga fossilbilar 
till bättre alternativ� Idag blir människor 
sjuka och dör av luftföroreningar, och 
utsläppen av växthusgaser från fossilbilar 
bidrar starkt till den globala uppvärm-
ningen som hotar våra framtida genera-
tioner� Vi vill ändra på detta och bidra till 
ett bättre och mer klimatsmart samhälle�

Vår affärsidé bygger på att elbilsan-
vändning ska vara enkelt� Vi levererar en 
komplett helhetslösning av elbilsladdning 
där flexibilitet och kundanpassning 
prioriteras� Vi är mycket stolta över att 
under 2020 ha öppnat världens första 
laddbutik i Täby centrum� Butiken har 
haft besökare från hela Sverige som vill 
ha hjälp med omställningen till fossilfritt 
och vi är glada över att kunna hjälpa till i 
arbetet mot ett bättre klimat� Samhället 
går tydligt mot en genomgående elek-
trifiering och regeringen visar sitt stöd 
med det nya bidraget ”Grön Teknik”� Vi 
tror att elbilsladdning kommer bli lika 

självklart som kranvatten, och vi tar på 
oss ledartröjan i förändringen� Som en 
oberoende laddoperatör hjälper vi våra 
kunder genom hela processen från idén 
om att kunna ladda elbilar, hela vägen till 
driftsättning och övervakning av laddsta-
tioner samt slutligen nedmontering och 
återvinning� Vi erbjuder en mängd inno-
vativa molntjänster för övervakning, sta-
tistik, lastbalansering och betallösningar� 
Genom att erbjuda integration av bland 
annat Swish och Easypark i våra laddsta-
tioner gör vi det enklare än någonsin att 
ladda sin elbil� 

Vår vision är att framtida generationer 
ska vara fossilfria� Verksamhetens arbete 
följer FN:s globala hållbarhetsmål i  
Agenda 2030 där vi rapporterar på vår  
väg i enlighet med Integrated Reporting- 
ramverket <IR>� Genom denna redovis-
ning vill vi kommunicera det arbete vi gör 
och det värde vi skapar för samhället och 
våra kunder� Följ med oss på resan mot 
ett mer hållbart samhälle� 

6 054
Uppkopplade ladduttag

412 800
Antal laddsessioner under 2020

2 268
Ton CO2e besparade  
under 2022

64,8 miljoner
Omsättning under 2020

Vi gör det lätt
att köra elbil
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Team Eways

Eways i Täby Centrum

Vi är ett snabbt växande team på ungefär 35 personer som varje dag kämpar för att accelerera 
omställningen mot en fossilfri framtid� Vårt huvudkontor hittar ni i Stocksund utanför Stockholm, 
men vi har också kontor i Göteborg, Uppsala, Ängelholm och nyligen etablerat i Falun samt 
Karlstad där vi arbetar med de lokala marknaderna� Vi är ingenjörer, entreprenörer, säljare och 
tekniker med många olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser� Det som förenar oss alla 
är förändringsviljan och tron på en fossilfri framtid� Våra värdeord – Snabba, Flexibla, Innovativa, 
Kunniga & Hjälpsamma guidar oss i vårt dagliga arbete� Tillsammans gör vi det lätt att köra elbil!

Vi har nyligen öppnat världens första laddbutik i Täby 
Centrum som bemannas av våra teknikkunniga och 
kundfokuserade medarbetare� Butikschef Kushtrim 
Krasnici har gedigen erfarenhet av försäljning och kom 
till Eways efter en längre period hos Tesla� Han har ett 
genomgående intresse för elbilsbranschen och nu gör 
han det lätt att köra elbil� Kushtrim välkomnar alla att 
komma förbi butiken i Täby Centrum och få hjälp med 
elbilsladdning, eller stanna för en kopp kaffe:

”Att köpa en laddstation är lite som att köpa en bil, 
det är betryggande att känna och klämma på produk-
terna� Vi alla vet att e-handeln växer, men jag ser också 

det värde en butik skapar för kunden� Våra besökare 
får en möjlighet att uttrycka sig personligt med en 
problemformulering, och vi finns där för att skräddarsy 
lösningen� Dessutom får kunden en insikt i Eways och 
hur vi arbetar för det fossilfria samhället� Teamet består 
idag av 5 personer: Thilma, Artin, Cissi och Wilhelm där 
alla har bra erfarenhet av service och en god förståelse 
för människor� Vi hjälper privatpersoner, fastighetsä-
gare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter i syfte 
att göra det enkelt att köra elbil� Välkommen till Täby 
Centrum!”

Snabba Flexibla Innovativa Kunniga Hjälpsamma

Kontakta mig gärna!
Har du några frågor eller är intresserad av att veta mer om oss? 
Hör av dig på +46 (0) 10 121 94 00 eller info@eways�se�
Vi finns tillgängliga dygnet runt!

Om oss



Vårt erbjudande
Vi är en oberoende 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 och vår 
affärsidé bidrar till Sveriges mål om en fossilfri 
fordonsflotta år 2030� Detta gör vi genom att 
erbjuda smarta och nyckelfärdiga laddstationer 
av högsta kvalitet och senaste teknologi, för alla 
– oavsett om du är fastighetsägare, privatperson, 
företag eller offentlig aktör� Vår idé är att bilen ska 
kunna laddas på de ställen där den står parkerad 
mest – hemma, på jobbet och publikt� Vi har idag 
över 6000 uppkopplade laddstationer som under 
2020 genererat över 400 000 laddsessioner� Som 
en flexibel och snabbfotad laddoperatör erbjuder 
vi en personlig och dynamisk tjänst, där vi sätter 
våra kunder i första rummet� Det viktigaste för 
oss är att våra kunder är nöjda med vår service� Vi 
åtar oss ett helhetsansvar för miljön och erbjuder 
en “all-inclusive” tjänst där vi gör allt från behovs-
analys till installation, betaltjänster, service och 
återvinning� Vi ser helt enkelt till att laddstation-
erna fungerar – dygnet runt, året om� 

Superenkelt
Kundtjänst dygnet runt, året runt

Nöjd kundgaranti
Vi är nöjda när du är nöjd

Smarta lösningar
Smarta laddstationer och 

betalningslösningar  
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Eways integrationer

Betallösningar

Tjänster

Eways portal

Kundtjänst  /  Drift & Underhåll

Konfigurering  /  Underhåll  /  Larm  /  Statistik  /  Rapporter

API

Vårt erbjudande

Smarta laddstationer

Smart API

Vi strävar efter att vara teknikpionjärer inom el-
bilsladdning� Därför är våra laddstationer alltid upp-
kopplade till vår molntjänst� Uppkopplade laddboxar 
möjliggör för oss att i realtid kvalitetssäkra våra kun-
ders laddsessioner� Vi säkerställer att produkterna har 
den senaste mjukvaran och att återkommande service 
samt tjänster kan göras på distans� Med tanke på 
Covid-19 krisen har det varit av yttersta vikt att kunna 
administrera våra laddpunkter digitalt� 

Laddstationen skickar ständigt information till vår 
molntjänst och laddstatistiken finns enkelt tillgänglig 
via inloggning i Eways portal. Där finns bland annat 

statistik över antal bilar som laddats och hur mycket 
ström som har förbrukats� Utöver att vår molntjänst 
differentierar vårt erbjudande så ger det oss förut-
sättningar att systematiskt förbättra systemet och 
fortsätta utveckla smarta lösningar för framtidens 
elbilsladdning� En viktig fördel med våra smarta 
laddstationer är möjligheten att lastbalansera vilket 
effektiviserar laddningen, minimerar belastningen 
på elnätet och sparar kostnader� Dessutom kan vi 
genom vår molntjänst administrera betallösningar för 
laddning, vilket är en förutsättning för att fler ska vilja 
investera i laddinfrastruktur�

Med hjälp av ett standardgränssnitt i form av ett smart 
API är vi redo för att koppla på i princip alla kända 
betallösningar� Allt från att kunna ladda med våra egna 
laddabonnemang och laddkort till integration med 
appar som EasyPark och Swish!

Sofia Astrén, anläggningschef på Renault Nordic,  
berättar om en av Eways många lyckade integrationer:

”Jag vill tacka för ert arbete 
för att få igenom överföring av 
laddning till CarPay Fleet. En driv-
medelsförmån för våra elbilsförare 
kunde enkelt och smidigt beskattas. 
Vilken lättnad att äntligen ha fått till 
detta. Tack för att ni gör min vardag enklare!”
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Ladda elbilen enkelt, säkert och bekvämt hemma med EU-godkända laddare! 

Våra kunder upplever att det är mycket bekvämt, enkelt och billigt att ladda 
elbilen hemma� Att aldrig mer behöva besöka ”macken” sparar både tid,  
pengar och miljö� Många analytiker menar att laddstationen höjer värdet på 
bostaden och från och med den 1:a januari 2021 kan du som privatperson ut-
nyttja Grön Teknik-bidraget� Det är alltså just nu extra lönsamt att ställa om till 
fossilfritt� Vi hjälper till med nyckelfärdiga installationer av marknadsledande, 
innovativa och smarta laddare med målet att de alltid ska ladda din elbil oav-
sett väder och årstid�

Precis som bredband, TV och telefoni är vi övertygade om att elbilsladdning 
kommer vara en förutsättning för hushåll framöver� Många av våra kunder bor 
i bostadsrätter, samfälligheter och hyresfastigheter� Därför hjälper vi också till 
att framtidssäkra er BRF eller samfällighet med bekymmersfri elbilsladdning� 
Vare sig ni har medlemmar som redan idag skaffat laddbara bilar eller om ni vill 
ligga i framkant så hjälper vi till med den optimala lösningen� Som oberoende 
laddoperatör har vi möjlighet att erbjuda ett stort utbud, där vi hjälper er att 
ta fram den bästa laddlösningen för just er fastighet och era behov� Dessutom 
hjälper vi till med bidragsansökan, vilket kan göra att ni får er laddstation för 
enbart hälften av investeringskostnaden�

Ladda hemma

I våra nyckelfärdiga 
installationer ingår alltid:
•  Installation av laddstation, anslutning till 

elcentral och montering av laddbox
• Uppsäkring med upp till tre nya säkringar
•  Uppkoppling och konfigurering mot Eways 

laddportal
•  Installation och driftsättning av lastbalansering
• Laddtest med testutrustning
• Avstädning av platsen

Vi kan även hjälpa till med håltagning i betong, 
grävning, fräsning av asfalt, asfaltering, 
utbyggnad av elskåp och uppsäkring av 
fastighetselen. Alla installationer genomförs  
av certifierade installatörer. 

Grön teknik:
• Köp installation och laddstation 
från samma företag och få 50 % i 
skattereduktion upp till 50 000 kr 
• Du som bor i villa, bostadsrätt eller 
ägarlägenhet har rätt till bidraget
• Alla Eways laddare är godkända för 
bidraget. 

Läs mer på eways.se! 

Vårt erbjudande

Varje äventyr startar med en fulladdad bil!
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Vårt erbjudande
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Vårt erbjudande

Hejdå
Macken!

Carla är en driven entreprenör inom matbranschen med stort 
fokus på hållbarhet och miljö� Det var ett naturligt val att 
skaffa elbil och när det blev dags att köpa laddstation kom 
hon i kontakt med Eways som hjälpte till med rådgivning och 
installation� 

”Det var jättesmidigt� Jag beställde enkelt på Eways hemsida 
med tillvalet ”installerat & klart”� Installatören var snabbt på 
plats inom två veckor och dessutom är laddstationen snygg� 
Det var även enkelt att ställa in så att den automatiskt laddar 
på natten� Då sparar jag både pengar och använder mer 
hållbar el�” säger Carla� 

Utbudet av smart och lönsam laddinfrastruktur har tidigare varit 
begränsat i norra delarna av Sverige� Kjell Gustavsson, ordförande 
för Brf Ski Village Funäsdalen, berättar om situationen�

”Många av våra brf-medlemmar har laddbara bilar och 
efterfrågan på säker elbilsladdning ökar varje år� Vi har haft som 
krav att laddlösningen måste vara kostnadsneutral för föreningen, 
något som tidigare varit svårt att hitta lösning för� Vi kom i kontakt 
med Eways som erbjuder helhetslösningar även på glesbygden� 
Eways hjälpte till med behovsanalys, installation och smarta 
betallösningar där vi som förening slipper administration och 
elbilsförarna själva betalar för laddade kilowattimmar� Dessutom 
har Funäsdalen ofta gäster från Norge, vilket gör Eways integration 
av Easypark mycket betydelsefull�”  

Liksom på många platser runtom i landet så har Eways etablerat 
ett lokalt samarbete med den certifierade installatörsfirman 
Hbrandén Service för att underlätta nyckelfärdiga laddlösningar i 
Härjedalen� Hbrandén Service har stort fokus på hållbarhet med 
erfarenhet från installation av laddstationer och solpaneler� ”Det 
är betryggande att Eways har lokal anknytning till Funäsdalen� 
Vi ville ha en installatör i närheten som vi kan lita på” Säger Kjell 
Gustavsson� 

Eways närvaro i svenska fjällen är 
viktigt för Brf Ski Village Funäsdalen

”

”



13

Eways ReVolt  
Förenklar omställningen  
till det hållbara samhället

Nu har Eways utvecklat en genomgående hållbarhetslösning, 
där föreningen återanvänder befintligt material och 
installationer från gamla motorvärmare� Allt för att göra det 
enkelt att köra elbil!

Lars Eliasson, Eways teknikchef, berättar om produkten som 
vi själva varit med och utvecklat:
”Det är ett hållbart, kostnadseffektivt och miljösmart sätt 
att använda befintligt kablage för att etablera nya smarta 
laddstationer� Eways ReVolt är ett av många exempel på hur 
vi aktivt arbetar för att bidra med de innovativa lösningarna 
som krävs för det hållbara samhället� ”

Vårt erbjudande

Ladda i bostadsrätt 
– samfällighet
För att göra det så lätt som möjligt för er förening 
så hjälper vi er med allt som krävs för framgångsrik 
laddning�

• Kostnadsfria platsbesök
• Smarta och uppkopplade laddstationer
• Betallösning med laddkort eller app
• Kundtjänst dygnet runt – året runt

Eways Revolt
Återanvänd motorvärmaruttagen

• Vi gör om motorvärmaruttaget till EU-standard Typ2
• Fasta 7,5 m spiralkablar
• Återanvänd kablar, stolpar och kabinet
• Uppkopplat via internet till Eways molntjänst
• Starta laddning med app
• Automatisk månadsdebitering
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Lätt att ladda

på jobbet

Är du företagare eller fastighetsägare och vill erbjuda 
elbilsladdning på jobbet? Vi hjälper dig med nyckelfärdiga 
laddstationer som är smarta, tillförlitliga och effektiva� Vi 
åtar oss helhetsuppdrag innehållande samtliga steg från 
vägledning, bidragsansökan och projektering till installerad, 
driftsatt och övervakad lösning� Vårt mål är att göra det 
enkelt att köra elbil och därför har vi ett starkt fokus på 
innovativa tjänster� 

Erbjud laddning med våra laddabonnemang 
Nu kan fastighetsägare och företag erbjuda elbilsladdning 
till fast eller rörligt pris med våra laddkort och 
abonnemang� Fastighetsägaren investerar i eller hyr 
Eways laddinfrastruktur som är baserad på Eways smarta 
laddstationer� När laddstationerna är installerade så kan 
de som vill ladda göra det med våra laddkort� Vi skickar 
ut ett digitalt kvitto och debiterar elbilsförarens betalkort 
månadsvis i efterskott� Vi levererar löpande statistik till 
fastighetsägaren� Den el som förbrukas i fastigheten får 
fastighetsägaren sedan ersättning för� Laddabonnemang är 
enkelt och rättvist för alla som laddar i fastigheten samtidigt 
som det minimerar administrationen för fastighetsägaren�

• Kundtjänst dygnet runt, året runt
• Flexibla, smarta och kundanpassade laddtjänster
• Rättvisa betalsystem där de anställda betalar för  
   sin egen laddning
• Minimal administration för företaget

Vårt erbjudande

Höj medarbetarvarumärket  
och erbjud smidig elbilsladdning 
för de anställda 
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Vårt erbjudande

Eways, Stena Fastigheter, Batteryloop 
och Volvo etablerar cirkulär  
laddning i Essitys lokaler

Stena Fastigheters projekt i Essitys lokaler 
är ett kreativt sätt att bemöta bristen på 
hållbart producerad el� Fastigheten i Mölndal 
har solceller, cykel- och elbilsladdning samt 
effektlagring� Batteryloop tar tillvara på 
lagringskapaciteten från buss- och bilbatterier 
som nått sin tekniska livslängd genom att 
etablera effektlagring i standardiserade 
containers� Eways bistod med en 
nyckelfärdig helhetslösning för att möjliggöra 
elbilsladdning till Essitys anställda� Johan 
Hering, Energiingenjör på Stena Fastigheter, 
berättar om projekteringen:

”Cirkulär ekonomi genomsyrar hela Stena 
koncernen och projektet i Essitys lokaler är 
ett av många exempel på hur vi lever upp 
till vår hållbara affärsmodell� Att etablera 
laddinfrastruktur var en självklarhet� Vi valde 
att samarbeta med Eways som erbjuder 

en bred produktportfölj med moderna 
uppkopplingsmöjligheter och smarta modeller 
för betallösningar� Tack vare att Eways 
erbjuder en helhetslösning blev processen 
mycket smidig�” 

Johan Hering betonar att Stena Fastigheter 
prioriterar framtidsvisioner snarare än 
kortsiktiga kostnadsbesparingar�  
Dock strävar man efter avkastning på 
investeringar:

“För att lyckas med våra satsningar  
behöver vi samverka med andra aktörer�  
I detta fall har Eways bidragit med en  
smart modell för betallösning som gör 
det enkelt för kunderna att använda 
laddstationerna�” säger Johan Hering�

Med 26 000 anställda och verksamhet på över 500 orter i Sverige är 
Samhall en av Sveriges största och viktigaste arbetsgivare� En central del 
i företagets hållbarhetsarbete är att minska klimatavtrycket genom att ha 
en fossilfri fordonsflotta till 2030� Med över 1200 produktionsfordon och 
tillkommande tjänstebilar ställer Samhalls elektrifieringsprojekt hårda 
krav på laddinfrastrukturen� Samhalls hållbarhetschef Anna Hagvall 
berättar om det viktiga samarbetet med Eways: 

”Utöver vårt arbete för social hållbarhet, vill vi minska vår miljöpåverkan 
och kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga tjänster� Vårt 
erbjudande ska ha ett så lågt klimatavtryck som möjligt och med vår 
elektrifieringsplan ska vi halvera Samhalls koldioxidutsläpp fram till 2025 
samt ha en fossilfri fordonsflotta till 2030� Eways är en laddoperatör med 
bred geografisk täckning som kan hjälpa till med smidiga helhetslösningar 
över hela Sverige – något som var avgörande för oss� Vi testade Eways 
lösningar i Halland, där Samhall under 2020 elektrifierade större delen 
av fordonsflottan och vi var mycket nöjda med samarbetet� I dagsläget 
håller Eways på att installera 139 laddplatser på över 30 orter runt om 
i Sverige och spelar en viktig roll i vår plan för eldrivna produktions- och 
tjänstebilar� Eways har visat sig vara lösningsorienterade och agerar stöd 
åt våra distrikt runt om i landet� Dessutom erbjuder Eways de tjänster som 
gör det lätt att köra elbil, något vi på Samhall värderar högt�”

Eways bidrar till Samhalls hållbarhets- 
arbete för en fossilfri fordonsflotta 

”

”
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Lätt att ladda

publikt

Att kunna ladda sin bil medan man handlar mat, 
går på konsert eller tittar på barnens fotbollsmatch 
är en viktig del i framtidens hållbara samhällen� Vi 
hjälper kommuner, energibolag och fastighetsbolag 
att etablera publika laddstationer på ett smidigt sätt 
så att alla kan ladda sina elbilar�

Vi bidrar med allt från rådgivning till leverans av 
smarta laddstationer och mjukvara för övervakning, 
statistik, betaltjänster, drift, underhåll och kund-
tjänst� Vi levererar helt enkelt allt som behövs för 
att lyckas� Ibland gör vi det under vårt varumärke, 
men vi kan också leverera tjänsten under ditt eget 
varumärke� Vårt uppdrag är att hjälpa till så att våra 
partners lyckas med elbilsladdning� Då blir det fler 
ladduttag i samhället, vilket gör det ännu lättare att 
välja elbil�

En avgörande faktor för 
vägen mot det hållbara 
samhället

Vårt erbjudande
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P Malmö positionerar 
sig som framtidens  
parkeringsbolag

Våren 2022 invigs det nya mobilitetshuset i Sege Park där det 
kommunala parkeringsbolaget Malmö P står för projekteringen� Huset 
är ett inspirerande hållbarhetsprojekt där Eways hjälper till med 
nyckelfärdiga helhetslösningar för 120 laddplatser� 

Miljö- och klimatstrategen Maja Johansson på P Malmö berättar om 
samarbetet: 

”Vi ser en övergång från att vara ett traditionellt parkeringsbolag till att 
vara dels en möjliggörare för mobilitet, men också en viktig aktör inom 
energisystemet� När efterfrågan på energi ökar, behöver vi hitta lösningar 
som belastar elnätet minimalt� Vi behövde därför marknadsledande 
laddstationer som möter de krav och behov som framtiden ställer på 
elektrifiering – något som Eways erbjuder. Utöver mobilitetshuset i 
Sege Park håller vi på att elektrifiera 10 parkeringhus, där Eways nu 
färdigställer laddinfrastruktur i snabb takt� Vårt mål är att alla våra 
kunder alltid ska kunna ladda och tillsammans med Eways är vi beredda 
att möta den nu snabba utvecklingen”�

Energibesparande åtgärder, virtuellt kraftverk och en 
solcellsanläggning på 10 000 kvadratmeter� Fredrik Arvidsson, 
teknisk chef på Skandia Fastigheter, berättar om de initiativ 
som görs i Väla Köpcentrum för att bereda väg till ett mer 
hållbart samhälle� ”Att utveckla laddinfrastrukturen var ett 
naturligt nästa steg i vår ständiga hållbara utveckling� Eways 
bidrog till att upprätta en strategi för att erbjuda optimal 
elbilsladdning till besökarna på Väla, när man parkerar 
bland de 6 000 parkeringsplatser som finns på det stora 
handelsområdet� Väla Handelsområde genomför nu denna 
satsning med att etablera 154 laddplatser� Vi känner oss 
stolta över att kunna bidra med att sträva mot ett fossilfritt 
samhälle” säger Fredrik Arvidsson� Eways har agerat som 
stöd i processen med bidragsansökan från Naturvårdsverket, 
där Skandia Fastigheter erhållit bidrag till delar av projektet 
via Klimatklivet� Fredrik Arvidsson fortsätter ”Det är just nu 
lönsamt att investera i laddinfrastruktur� Utöver att man får 
vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling är det 
ekonomiska utbytet gynnsamt� Vi vill med denna satsning 
inspirera resten av samhället att ta efter”� Med tanke på Väla 
Handelsområdes läge och besöksfrekvens var fokus att ha 
en bred betallösning för elbilsladdplatserna vilket Eways 
underlättade med deras integration av kända betallösningar 
såsom Swish och Easypark�

Skandia Fastigheter Storsatsar på Håll-
barhet på Väla Handelsområde”

”
Vårt erbjudande
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Transport och

distribution
Transport- och distributionssektorn står idag för en 
stor del av koldioxidutsläppen i vårt samhälle� Trans-
porterna ökar kraftigt tack vare den globalt ökande 
internet-handeln och förändringen innebär en stor be-
lastning på miljön� Dagligen gör mindre lastbilar och 
budbilar tusentals leveranser i våra städer och framti-
dens hållbara samhälle kräver att de kan genomföras 
fossilfritt� Dessa lätta transportfordon lämpar sig 
mycket väl för att vara elektrifierade med avancerad 
ruttoptimering som stöd för de fossilfria transporter-
na� Men transport- och distributionsföretagen är be-
roende av en snabbfotad laddoperatör som gör denna 
förändring enkel, bekymmersfri och lönsam� 

 

Eways gedigna erfarenhet av att bygga smart laddin-

frastruktur genererar robusta helhetslösningar där 
företagen endast behöver fokusera på sin planerade 
rutt� Genom planerade effektuttag för laddning under 
natten och vid distributionsterminal, möjliggör Eways 
för en fossilfri transportsektor i Sveriges städer� Med 
kundtjänst dygnet runt och smarta betallösningar 
kan våra kunder leverera paket utan bekymmer och 
administration� Samtidigt minskar transport- och dist-
ributionsföretagen drivmedelskostnader  och laddar 
på hållbart producerad el över natten�

Vårt erbjudande

Bring
”Vi på Bring vill vara ledande i omställningen till 
elektriska transporter� För att kunna möta våra 
höga ambitioner i omställningen av vår fordons-
flotta till eldrift var det nödvändigt med flexibla 
laddare för att kunna maximera det antal bilar 
som laddas och med olika effekt� Eways lösning-
ar passade väl in på våra krav om flexibilitet och 
lösningar för framtiden�” säger Tobias Åbonde, 
nordiskt ansvarig för hemleveranser på Bring�

Bring satsar stort på att nå miljömålen och 
fortsätter resan mot en fossilfri bilflotta, som de 
började med redan för sex år sedan! Bring har 
byggt en ny distributionsterminal i Västberga 
där Eways står för både ladd-infrastrukturen och 
nyckelfärdiga ladd-lösningar�
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Bolagsstyrning
– “the Eway”
Vi vill genom vår verksamhet bidra till en bättre och mer hållbar värld� Därför styr vi vårt 
bolag “the Eway”, genom ägardirektiv, målsättningar och policies som säkerställer att vi 
påverkar samhället i positiv riktning och att vi lever som vi lär�

I detta arbete utgår vi från FN:s Agenda 2030, som antogs av världens stats- och regerings-
chefer vid FN:s toppmöte i New York år 2015� Denna agenda innehåller 17 globala mål för 
en fredlig och hållbar utveckling, som ska uppfyllas till år 2030� För att vi ska nå samtliga 
mål behöver alla aktörer i samhället; såväl politiker som civilsamhälle och näringsliv bidra 
till omställningen� Därför har vi valt att göra dem till en del av Eways egna målsättningar, 
med inledande fokus på de 4 globala mål där vi har störst påverkan genom vår verksamhet� 

Bolagsstyrning

Människan
Genom att göra det lätt 
att köra elbil kan vi minska 
utsläppen av skadliga ke-
mikalier och föroreningar 
från förbränningsmotorer 
samtidigt som vi bidrar till 
ökad hälsa i samhället�

Ekonomin
Med våra laddstationer 
och innovativa molntjäns-
ter kan vi bidra till en mer 
hållbar infrastruktur och 
fylla marknadsgapet mel-
lan bilförare, elbilar och 
laddstationer�

Samhället
Genom vår verksamhet 
bidrar vi till mer hållbara 
transportsystem och för-
enklar övergången till en 
fossilfri fordonsflotta�

Planeten
Vi erbjuder tjänster och 
laddstationer som gör det 
lätt att köra elbil� Detta 
leder till minskade utsläpp 
av växthusgaser och en 
ökad kapacitet att hantera 
klimatförändringarna�

*Building  
Research 

Establishment 
Environmental 

Assessment 
Method, världens 

mest använda 
certifieringssystem 

för byggnader�
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Policy
För oss är det viktigt att leva som vi lär� Utifrån vårt ägar-
direktiv upprättade vi därför under 2017 en kvalitetspolicy 
och en miljöpolicy för att säkerställa att vårt dagliga arbete 
präglas av kvalitativa leveranser som tar hänsyn till miljön� 
I vår butik följer vi Täby Centrums riktlinjer vad gäller trans-
port, sophantering och energi. Täby Centrum är certifierat 
enligt BREEAM* med det fina betyget ”Double Excellent”. 
Våra anställda kör dessutom endast rena elbilar� Vidare 
bemannar vi vår kundtjänst öppen dygnet runt för att 
säkerställa att våra kunder får den hjälp de behöver� Dessa 
policies är signerade av VD som är ytterst ansvarig för 
Eways hållbarhetsarbete och gäller för samtliga i företaget� 

Miljö
– Vi påskyndar processen mot ett fossilfritt samhälle

Interna riktlinjer för det dagliga kvalitetsarbetet:

•  Vi ska hushålla med naturresurser, sträva efter 
att effekt ivisera transporter och minimera an-
vändningen av icke förnybara bränslen

•  Vi ska verka för avfallsminimering, återbruk och 
återvinning

•  Vi ska sträva efter att använda kretsloppsanpas-
sade behandlingsmetoder

•  Vår personal ska ha hög kompetens och delta 
aktivt i miljöarbetet

•  Vi ska sträva efter att anlitade entreprenörer och 
leverantörer uppfyller motsvarande miljökrav 
som vi ställer på vår egen verksamhet

•  Vi ska delta i samhällsdebatten och öka våra kun-
ders och samarbetspartners miljömedvetenhet

•  Vi ska följa tillämpliga lagstiftningar, förordningar, 
före skrifter samt övriga krav som reglerar verk-
samheten

•  Vi ska vara en aktiv medlem i Klimatpakten och 
Fossilfritt Sverige

UN Global Compact
UN Global Compact är FN:s initiativ för hållbart fö-
retagande och syftar till att göra företag uppmärk-
samma på och ta ett aktivt ansvar för mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av 
korruption�

Eways står bakom FN:s principer för hållbart företagande:

•  Vi stöttar och respekterar mänskliga rättigheter 
och säkerställer att vår verksamhet inte är delak-
tig i några sådana kränkningar

•  Vi stöttar föreningsrätten och möjligheten till 
kollektiva förhandlingar och accepterar inga for-
mer av diskriminering, tvångs- eller barnarbete, 
varken i vår egen verksamhet eller i vår leveran-
törskedja

•  Vi tar ansvar för att minimera det miljömässiga 
avtrycket från vår egen verksamhet och tar initia-
tiv samt uppmuntrar till miljövänlig innovation

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

Bolagsstyrning

Ägardirektiv
Eways ägs till 75% av moderbolaget SkillTeam AB genom 
VD Niclas Sahlgren och Petra Sahlgren, Digitalchef� Övriga 
25% ägs av ledande befattningshavare i företaget� Bola-
gets övergripande syfte och riktning styrs av ägardirektivet 
som ser till att kärnverksamheten och strategin bidrar till 
ett långsiktigt hållbart samhälle� 

Kvalitetspolicy
– Vi är en långsiktig partner till vår kund

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 meto-
der ska vara lättillgängliga för alla medarbetare

•  Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka 
regelbundet följs upp och revideras

•  Genom att ständigt förbättra verksamhetssyste-
met anpassar vi verksamheten så att vi kan öka 
kundtillfredsställelsen

•  Kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget 
skall uppfylla krav i enlighet med ISO 9001
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Våra intressenter
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som skapar långsiktiga och lönsamma relationer med våra  
intressenter i syfte att driva samhällsutvecklingen framåt� Under året har vi därför kartlagt alla  
intressentgrupper som påverkar och påverkas av vår verksamhet. Detta för att kunna identifiera  
och leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss, såväl internt som externt� I tabellen 
nedan redogör vi för våra huvudsakliga intressenter samt hur vi kommunicerar kring viktiga frågor�

Intressent-
grupp Viktigaste aktörer Kommunikation

Medarbetare Existerande medarbetare
Potentiella medarbetare

Vi kommunicerar med våra medarbetare dagligen och har gemensamma 
PULS-möten tre gånger i veckan� Fokus i dessa möten ligger på hur vi ge-
mensamt ska bygga upp företaget och accelerera omställningen mot ett fos-
silfritt samhälle� Vi diskuterar allt från arbetsbelastning, till organisation och 
framtida utmaningar� Tillsammans säkerställer vi att Eways är en arbetsplats 
där alla trivs! Våra värdeord: “Vi är Flexibla, Snabba, Hjälpsamma, Kunniga 
och Innovativa” återkommer i vår vardag och är också vägledande för hur vi 
kommunicerar och attraherar nya potentiella medarbetare�

Kunder Privatpersoner
Företag
Bostadsrättsföreningar
Fastighetsägare
Kommuner

Vi kommunicerar dagligen med våra kunder genom digitala kanaler,  
genom vår kundtjänst som är öppen dygnet runt och genom fysiska  
besök� Beställning sker ofta via vår webbshop och telefon varpå vi  
besöker våra kunder för att göra en behovsanalys� Genom effektiv  
kommunikation kan vi säkerställa en smidig leverans och hög kundnöjd-
het� Tillsammans gör vi det ännu lättare och billigare att köra elbil!

Leverantörer Charge Amps
Chargestorm 
Garo
Certifierade installatörer

Vi har veckovisa samtal över telefon eller fysiska möten med våra 
leverantörer då vi diskuterar vårt samarbete och hur vi kan säkerställa 
effektiva leveranser av laddstolpar med hög kvalitet� 

Vi har även återkommande utbildningar med våra leverantörer och är 
med och påverkar deras utvecklingsarbete så att laddupplevelsen blir 
bättre för våra kunder�

Statliga- och  
intresse-
organisationer

Naturvårdsverket
Stockholms klimatpakt
Fossilfritt Sverige
2030-sekretariatet
PowerCircle

Vi påverkas mycket av styrmedel kopplat till transportsektorn och 
elbilens utveckling� Vi är därför aktiva i ett flertal nätverk, deltar på event 
och driver en ständigt pågående dialog gällande arbetet mot ett fossilfritt 
samhälle� Vi använder även dessa organisationer som informationskällor 
avseende t�ex� statistik över elbilens utveckling i Sverige�

Vi ställer ofta upp som talare och utbildare i olika sammanhang, exem-
pelvis i Almedalen där vi träffar och utbildar såväl kunder som politiker�
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Vårt resultat
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Räkenskapsåret har, trots omständigheterna av Covid-19, 
varit ett mycket bra år för Eways då vår omsättning ökade 
med 72% jämfört med förgående år� Samtliga marknads-
segment har vuxit kraftigt med lönsamhet och efter-
frågan från våra kunder har varit god� Vi har installerat 
fler laddstationer än någonsin tidigare och erbjudit över 
400 000 laddsessioner� Vi har öppnat världens första 
laddbutik i Täby Centrum i Stockholm som gett oss unik 
tillgänglighet till marknaden� Butiken visar upp Sveriges 
bredaste sortiment av laddstationer – och vi har hjälpt 
privatpersoner, företag och organisationer att ställa 
om till fossilfritt� Försäljningen i vår webbshop har ökat 
med nästan 1000% och vi fortsätter att etablera nya 
långsiktiga och lönsamma samarbeten� Eways står som 
ensam leverantör av laddinfrastruktur till Samhall som till 
2025 ska ha elektrifierat hela deras fordonsflotta på över 
40 orter i Sverige� Vidare är vi stolta över ett utökat för-
troende från Atrium Ljungberg, där vi kommer fortsätta 
tillhandahålla laddinfrastruktur i fyra år framöver� Atrium 
Ljungberg har idag över 1000 laddplatser från Eways� 
Dessutom etablerar vi oss i det nya segmentet transport 
och distribution genom avtal med Bring� Utöver att vi har 
etablerat över 200 laddplatser till deras förmånsbilar 
strävar Eways efter att vara en central del i Brings om-
ställning till en elektrifierad distributionskedja. Internt  
fokuserar vi på expansion, marknadsföring och försälj-
ning� Med ett par strategiska rekryteringar fortsätter vi 
att öka vår kunskap om marknaden i syfte att utveckla 
vårt kunderbjudande och digitala närvaro� Våra integre-
rade betallösningar, t�ex� Swish och Easypark, fortsätter 
att ge resultat till vägen mot en fossilfri värld� Vi har 
också haft förmånen att välkomna flera nya stjärnor till 
vårt team och vi är glada att så många vill vara med på 
vår fossilfria resa som precis har börjat� 

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
När vi lämnar 2020 har vi trots rådande situation en 
kontinuerligt ökad efterfrågan i alla segment� Många 
energibolag och fastighetsförvaltare visar investerings-
intresse i laddlösningar, där vi har etablerat samarbeten 
med bland annat Fyrfasen Energi, Parkering Malmö och 
Stena fastigheter� Eways har även tillsammans med 
Skandia fastigheter påbörjat etableringen av 154 ladd-
platser i Väla köpcentrum som beräknas vara klart  
i mitten av 2021� Vi har vidare tecknat fler avtal med 
Apcoa som är ledande inom Europas parkeringsinfra-
struktur� Vi ser långsiktiga möjligheter till att fortsätta 
växa med lönsamhet och det är spännande att fort-
löpande nå ut till nya segment� T�ex� har vi nyligen teck-
nat avtal med Trossamfundet Svenska Kyrkan, Region 
Gävleborg och Inzile som möjliggör att vi kan etablera 
laddlösningar vid kyrkor och sjukhus samt fortsätter att 
ta marknadsandelar i det nya affärsområdet transport 
och distribution� Fortsättningsvis kommer vi tillsam-
mans med Göteborg Energi ansvara för att etablera 
94 laddplatser åt Geely på Lindholmen i Göteborg� Vi 
expanderar även geografiskt och har under 2020 upp-
rättat kontor i Falun och Karlstad och kontor i Linköping 
på gång� Vi såg en positiv utveckling under hösten 
2020 där elbilsmarknaden växte kraftigt med en ökad 
efterfrågan på produkter och tjänster� Modellutbudet 
och leverantörskapaciteten ökade i samma takt� Denna 
förändring har vi svarat på; i början av räkenskapsåret 
hade vi ungefär 3000 uppkopplade laddpunkter och vi 
lämnar året med över 6000 stycken� Vi fortsätter att 
ligga i framkant med våra digitala tjänster och gör stora 
investeringar i syfte att förbättra vår molntjänst� 

Flerårsöversikt
 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsättning 1 756 837 kr 9 760 837 kr 29 592 160 kr 37 601 714 kr 64 843 531 kr
Resultat efter finansiella poster 86 635 kr 319 926 kr 411 980 kr 42 453 kr 646 231 kr
Soliditet 10% 5% 4% 3% 3%
Medelantalet heltidsanställda 2 st 3 st 8 st 15 st 20 st
Antal laddsessioner  793 st 12 810 st 82 450 st 300 000 st 412 800 st

*CO2e = koldioxidekvivalenter� Beräknat på att vi har levererat ungefär 3,2 GWh laddning under 2020, att en 
vanlig elbil drar ungefär 1,8 kWh/mil, att den nordiska elmixen har en emissionsfaktor på 125 g CO2e/kWh 
och att det genomsnittliga koldioxidutsläppet från fordonsflottan som helhet är 151 g CO2e/km�

Antal laddsessioner under 2020

412 800
Ton CO2e besparade under 2020*

2 268
Omsättningstillväxt under 2020

72%

2019 2020201820172016

Antal laddsessioner per år

300 000

412 800

82 450

12 810793



26

Vårt resultat

Eget kapital
 Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst  Årets vinst
Vid årets början 100 000 20 000 379 535 2 525
Omföring av föreg års vinst  -2 525
Årets resultat   2 525  330 586
Vid årets slut 100 000 20 000 382 060       330 586

Förslag till disposition
av företagets vinst eller förlust  Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 712 646, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning  712 646
Summa  712 646

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande 
noter�

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01- 
   2020-12-31 2019-12-31-

Nettoomsättning  64 843 531 37 601 714
Aktiverat arbete för egen räkning  3 138 536 3 529 230
Övriga rörelseintäkter  64 669 708
   68 046 736 41 131 652

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter  -46 967 105 -25 861 068
Övriga externa kostnader  -6 221 058 -5 013 172
Personalkostnader 3 -13 156 404 -9 827 223
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -264 197 -2 191
Övriga rörelsekostnader  -14 072 -923
Rörelseresultat  1 423 900 427 075

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter  -777 669 -384 622
Resultat efter finansiella poster  646 231 42 453

Bokslutsdispositioner  -190 000 –
Resultat före skatt  456 231 42 453

Skatt på årets resultat   -125 645 -39 928

Årets resultat  330 586 2 525
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Vårt resultat

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 4 8 448 951 4 731 970
    8 448 951 4 731 970
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark 5
Nedlagda utgifter på annans fastighet  317 397
Inventarier, verktyg och installationer 6 95 445 24 100
    412 842 24 100
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar 7 840 500 840 500
    840 500 840 500

Summa anläggningstillgångar  9 702 293 5 596 570

Omsättningstillgångar
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter  3 091 739 1 660 594
   3 091 739 1 660 594

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  13 577 027 4 111 585
Fordringar hos koncernföretag   2 351 359 1 318 825
Upparbetat ännu ej fakturerat  5 798 712 6 625 583
Övriga fordringar  750 329 126 566
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 035 368 468 940
   23 512 795 12 651 499

   
Kassa och bank  2 619 563 431 244
Summa omsättningstillgångar  29 224 097 14 743 337

SUMMA TILLGÅNGAR  38 926 390 20 339 907
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital   
Aktiekapital  100 000 100 000
Reservfond  20 000 20 000
   120 000 120 000

Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  382 060 379 535
Årets resultat  330 586 2 525
   712 646 382 060

Summa eget kapital  832 646 502 060

Obeskattade reserver   
Periodiseringsfonder  408 000 218 000
   408 000 218 000

Långfristiga skulder 8  
Övriga skulder till kreditinstitut  6 000 000 6 000 000
   6 000 000 6 000 000

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  14 454 579 5 176 733
Skatteskulder  39 801 42 626
Övriga kortfristiga skulder  13 352 708 5 670 986
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 838 656 2 729 502
   31 685 744 13 619 847

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  38 926 390 20 339 907

Vårt resultat
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)� 
Övergången till K3 under2019 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper�

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan� 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta�

lntäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas� Företaget redovisar  
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans� 
Avdrag görs för lämnade rabatter�

Försäljning av varor 
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är  
förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning�

Pågående tjänsteuppdrag 
Uppdrag till fast pris 
Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning� 
När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga  
utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen� Intäkterna värderas till verkligt värde 
för ersättning som har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdigställandegraden� 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdrags-
utgifter har uppkommit och kan återvinnas� Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer� 

Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt  
beräknade uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget� 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten,  
redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet�

Immateriella anläggningstillgångar 

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 

Aktiveringsmodellen 
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer� Samtliga utgifter som 
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att fär-
digställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda 
eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan 
användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförli-
ga till tillgången under dess utveckling� I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med 
utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader�

Vårt resultat
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Vårt resultat

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod� Avskrivningen redovisas som kostnad i  
resultaträkningen�

Immateriella anläggningstillgångar År
Internt upparbetade immateriella tillgångar 
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten� 5

Förvärvade immateriella tillgångar 
Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten och liknande arbeten� 5

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar� I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet� 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar� Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark 
som inte skrivs av� Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag� Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde� Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer� 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar� Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark 
som inte skrivs av� Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag� Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År
Nedlagda utgifter på annans fastighet 20
Inventarier, verktyg och installationer 5

Leasing 
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella 
leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen� Tillgången och skulden redovisas till det lägsta  
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående�  
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden� Variabla avgifter  
redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer� 

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden� 

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut och nettoförsäljnings-
värde� Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, 
varmed hänsyn har tagits till inkurans� 

Skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats� Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen�

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning – Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar�
Balansomslutning – Totala tillgångar�
Resultat efter finasiella poster – Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Soliditet – (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar�
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Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
   2020-01-01- 2019-01-01-
   2020-12-31 2019-12-31

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid�
Medeltal anställda har varit   20 15
Summa   20 15

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

   2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  4 731 970
Internt utvecklade tillgångar  3 138 536 3 529 230
Utveckling Web   618 150
Utvecklingskostnader laddkortssystem  410 571 584 590
Balanserade Konceptutveckling  425 000
Vid årets slut  8 706 077 4 731 970

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning  -257 126
Vid årets slut  -257 126 
Redovisat värde vid årets slut   8 448 951 4 731 970 

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

   2020-12-31 2019-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp   317 397
Utgående anskaffningsvärden  317 397
Redovisat värde   317 397 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

   2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  26 291
Nyanskaffningar  78 416 26 291 
   104 707 26 291
Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början  -2 191
Årets avskrivning  -7 071 -2 191
   -9 262 -2 191
Redovisat värde vid årets slut   95 445 24 100

Not 7 Andra långfristiga fordringar
   2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  840 500 825 000
Tillkommande fordringar   25 500 
Reglerade fordringar   -10 000
Redovisat värde vid årets slut   840 500 840 500

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta�
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Not 8 Långfristiga skulder 
   2020-12-31 2019-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen  6 000 000 6 000 000

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
   2020-12-31 2019-12-31
För egna skulder och avsättningar 
Företagsinteckningar   1 500 000  1 500 000 
Kundfordringar  10 294 999 4 029 555
   11 794 999 5 529 555
Summa ställda säkerheter   11 794 999  5 529 555

Eventualförpliktelser 
INGA

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

När vi lämnar 2020 har vi har trots rådande Covid situation en kontinuerligt ökad efterfrågan i alla
segment� Vi har vunnit flera upphandlingar under våren 2021, däribland Svenska Kyrkan och Statens
Fastighetsverk�

Not 11 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Skillteam AB, org nr 556622-2518 med säte i Danderyd�
Inköp och försäljning inom koncernen�
Ingen försäljning eller inlöp har skett inom koncernen�

Underskrifter

Stockholm 2021-06-30

Niclas Sahlgren
Styrelseledamot
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har  
lämnats den 2021-06-30

Markus Håkansson
Auktoriserad revisor
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Våra framtidsutsikter
Eways har återigen upplevt ett positivt år med stark till-
växt� Vi har nu etablerat oss som en ledande oberoende 
laddoperatör på den svenska marknaden och tack vare vår 
nyöppnade butik i Täby Centrum har vi lyckats komma ännu 
närmare våra kunder� Vi är tillfreds med det året som varit 
och med en stark orderingång inför 2021 ser vi positivt på 
framtiden� Med över 400 000 laddsessioner förgående 
år har vi tillgång till värdefulla data där vi kan fortsätta 
utveckla våra kunderbjudanden och digitala tjänster� Våra 
innovativa lösningar för betalning, lastbalansering och kon-
troll ger oss unika konkurrensfördelar� Dessutom har vår 
förmåga att vara effektiva, snabba och kundanpassade haft 
väsentlig betydelse för att säkra långsiktiga och lönsamma 
avtal inför kommande räkenskapsår�

Covid-19 har påverkat hela svenska marknaden, inklusive 
Eways� Vi har gjort stora omställningar, internt och externt, 
för att våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga� 
Det har varit centralt för oss att kunna administrera och 
serva vår laddinfrastruktur på distans� Trots pandemin ser 
vi dock en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter och 
tjänster� 

Vi hade för 2020 en kraftigt förbättrad omsättning och 
lyckades återigen att etablera fler laddplatser än någonsin 
tidigare� Vi är stolta över vad vi lyckats prestera och ser 
fram emot att fortsätta arbeta för en mer klimatsmart värld� 
Målet är att till slutet av året ha laddat 1 000 000 bilar� Vi 
ser också att elbilsmarknaden fortsätter att utvecklas åt 
rätt håll, vilket är en förutsättning för vår fortsatta tillväxt� 

Power Circle visar att antalet laddhybrider och elbilar 
växte kraftigt under 2020 och totalt fanns vid årsskiftet 
2020/2021 över 180 000 laddbara fordon i trafik i Sverige - 
en ökning med 55% sedan övergången 2019/2020� Samti-
digt fortsätter i stort sett samtliga traditionella biltillverkare 
att utveckla och lansera elektrifierade fordon i diverse pris-
klasser� Nyregistreringen av el- och hybridbilar ökade med 
132% jämfört med 2019, vilket indikerar att produkter och 
tjänster kopplade till laddningsbara fordon tar ytterligare 
ett steg mot massmarknaden� 

Flera politiska initiativ såsom Grön-Teknik-bidraget, ökat 
stöd till snabbladdning, förenklat investeringsstöd för privat 
laddning och en numera etablerad elektrifieringskommis-
sion bidrar till att driva denna utveckling� Vi på Eways hade 
önskat en högre omställningstakt redan idag, men ser sam-
tidigt att detta är en möjlighet för oss att i lagom takt skala 
upp vår verksamhet inför framtiden� Från 2026 förväntas 
laddbara bilar helt dominera marknaden vid nybilsförsälj-
ning enligt Power Circle, något som skulle kunna bidra till 
att minska utsläppen från vägtrafiken signifikant. Om bilkö-
paren väljer en elbil istället för en bensin- eller dieselbil så 
minskar utsläppen i snitt med cirka 1800 kg koldioxid per 
år under drift� Om prognosen faller in skulle utsläppen från 
personbilar därför kunna minska med 30 procent till 2030 
och 80 procent till 2045 enbart tack vare elbilarna� Här har 
vi som laddoperatör med smarta och smidiga lösningar en 
oerhört viktig funktion att fylla och vi ser ljust mot framti-
dens utveckling inom området�

Prognos av antalet elbilar och laddhybrider

2,5 miljoner laddbilar på Sveriges gator år 2030 
enligt rapporten Elbilsläget 2018 av Power Circle



Riskanalys
För att hantera våra väsentliga risker och säkerställa vår långsiktiga 
överlevnad och tillväxt har vi med hjälp av en extern partner genom-
fört en omvärlds- och riskanalys. Nedan har vi identifierat våra mest 
väsentliga risker och prioriterat dem utifrån sannolikhet och påverkan 
för företaget. Detta hjälper oss att förebygga och hantera eventuella 
risker, så att vi står ännu bättre rustade inför framtiden.

Sannolikhet
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1. Likviditetsbrist

2. Konkurrens

3. Komponentbrist

4. Organisation & avsaknad av strukturkapital

5. Leverantörsproblem från Eways leverantörer

6. Bristfällig innovativ digitalisering

7. Politisk osäkerhet (bl.a. bidrag)

8. Förlust av nyckelpersoner



Likviditetsbrist
Likviditetsbrist är en utmaning i många tillväxtbolag och 
Eways är inget undantag. Detta uppstår främst då vi köper 
in en stor mängd laddstationer som vi sedan levererar 
till kund. För att hantera denna risk arbetar vi med olika 
former av betalningslösningar där våra kunder betalar 
löpande baserat på leveranspunkter som vi infriar. Kunden 
betalar i takt med att vi levererar och på så sätt minimeras 
risken för alla parter. Framöver kan det bli aktuellt att ta in 
externt kapital för att finansiera vår snabba tillväxt. 

Konkurrens
Som företag på en snabbväxande marknad finns en risk  
att konkurrerande företag med liknande verksamhet  
skulle ta över större delar av marknaden, vilket skulle 
kunna hindra vår fortsatta tillväxt och lönsamhet. Årligen 
hårdnar konkurrensen, men vi har fortfarande en ledande 
position på marknaden. Tack vare att vi fortsätter lyckas 
vara snabba, innovativa och kundanpassade har vi unika 
fördelar gentemot våra konkurrenter. Just dessa aspekter 
tror vi också är nyckeln för vår fortsatta tillväxt. Genom att 
satsa på långsiktiga relationer, unika innovativa lösningar 
och att etablera ett starkt varumärke på den svenska 
marknaden så kan vi minska risken för att potentiella  
konkurrenter hindrar vår tillväxt. 

Komponentbrist
Marknadens snabba tillväxt i kombination med Covid-19-
krisen har resulterat i att vissa elfordonstillverkare upp-
lever begränsad produktion på grund av komponentbrist. 
Efterfrågan på Eways produkter är beroende av att försälj-
ningen av laddbara fordon kan fortgå i bred utsträckning. 
Samtidigt ser vi tydliga tecken på att våra kunder har ett 
ökande intresse för att framtidssäkra sig inför det hållbara 
samhället. 

Organisation & avsaknad  
av strukturkapital
Eways är fortfarande ett ungt företag som jobbar dyna-
miskt och agilt med fokus på att växa. Detta är en fördel 
idag då vi kan vara nära våra kunder, erbjuda snabb 
service och anpassade produkter och tjänster. Samtidigt 
är det viktigt att vi hinner bygga upp interna system och 
strukturkapital inom organisationen för att kunna hantera 
den stora ökning i efterfrågan som vi förutspår kommer 
inträffa inom några år. När elbilsmarknaden på riktigt ex-
ploderar framöver vill vi stå rustade för att kunna hantera 
den stora nya tillströmningen av kunder för att inte förlora 
marknadsandelar. Detta handlar såväl om att vi behöver 
rekrytera fler personer, som att vi behöver effektivisera 
processer och anpassa organisationen för den spännande 
framtid vi möter.

Leveransproblem från  
Eways leverantörer
Eways snabba tillväxt gör att orderingången kontinuerligt 
ökar till våra leverantörer. För att vi ska kunna uppfylla 
vårt kundlöfte som en snabb och flexibel laddoperatör är 

vi beroende av ett kontinuerligt inflöde av laddstationer. 
Eways tillgång av hårdvara är den mest tydliga flaskhalsen 
i vår värdekedja, och försenade leveranser riskerar att 
skada vårt varumärke. Vi sprider ut risken för försenade 
leveranser genom att ha ett flertal leverantörer, samtidigt 
som vi har veckovisa avstämningar för att kvalitetssäkra 
leveransprocessen. Dessutom prioriterar vi att bibehålla 
goda relationer med våra leverantörer. 
 
Bristfällig innovativ digitalisering
I dagsläget är Eways positionerade som ledande inom 
tekniska lösningar för laddinfrastruktur. För att fortsätta 
vara marknadsledare inom smarta laddlösningar kräver 
det kontinuerliga investeringar i vår tekniska plattform 
och vårt API. Om vi inte löpande gör dessa investeringar 
riskerar vi att våra konkurrenter övertar värdefulla mark-
nadsandelar. Vi har privilegiet att vårt digitala team består 
av mycket kompetenta medarbetare där man arbetar 
dagligen med utvecklingen av våra system. 
 
Politisk osäkerhet (bl.a. bidrag) 
Den politiska osäkerheten gällande lagar, subventioner 
och satsningar på elbilar och laddstationer i Sverige har 
stor påverkan på oss som organisation. Investeringsstöd 
såsom regeringens Klimatkliv och Grön-Teknik-bidraget 
har gjort att priset för en laddstation i majoriteten av fallen 
kunnat halveras från inköpskostnaden. Politiker börjar 
vända diskussionen från vilka subventioner som ska priori-
teras, till hur elnätet ska klara av den ökade energiförbruk-
ningen. Detta indikerar att den politiska osäkerheten har 
minskat något från förgående år. Enligt Power Circle råder 
en samstämmighet bland samtliga riksdagspartier om att 
minska fossilberoendet i transportsektorn och att försälj-
ningen av laddbara fordon bör öka för att vi ska kunna nå 
klimatmålen. Samtidigt är marknaden fortsatt stimulerad 
av de politiska initiativen, vilket gör att vi inte kan utesluta 
osäkerheten som en risk. Vi ser därmed att den politiska 
viljan för övergången till en fossilfri fordonsflotta finns, 
men att en viss osäkerhet i bidrag och andra regleringar  
är en potentiell risk för vår tillväxt. För att hantera denna 
risk är vi med i ett flertal branschorganisationer, följer  
den politiska utvecklingen noga och utforskar nya affärs-
modeller som gör oss mindre bidragsberoende
 
Förlust av nyckelpersoner
Vi är beroende av våra medarbetare. Utan våra kompe-
tenta medarbetare kan vi inte leva upp till vårt syfte och 
leverera våra tjänster. Därför är förlust av nyckelper soner 
en viss risk för oss, även om den inte bedöms vara avgö-
rande i dagsläget. Vi jobbar värderingsdrivet med en ge-
mensam kultur och tro på en klimatsmart framtid, vilket vi 
bedömer minskar risken för att någon skulle välja att läm-
na oss i närtid. I ett snabbt växande företag som Eways är 
det dock ibland hög arbetsbelastning och vi arbetar därför 
aktivt för att man själv ska få styra över sin egen tid. Vi 
arbetar även aktivt med delägarskap och optionslösningar 
för personal i ledningen, vilket gör att de känner ännu stör-
re delaktighet i resan mot ett fossilfritt samhälle.
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Det är en ynnest att få vara med om 
denna stora samhällsomställning och 
vi tar vår roll på stort allvar� Vi är säkra 
på att varje laddstation som lyser blått i 
ett villakvarter, en bostadsrätt eller ett 
köpcentrum är avgörande för att fler ska 
våga ta klivet till fossilfrihet� Vi gillar att 
vara snabba, innovativa, hjälpsamma, 
flexibla och tack vare våra utmanande 
kunder så blir vi också oerhört kunniga� 
Vi ser fram emot att fortsätta leverera 
och att utvecklas tillsammans med er�

Bästa hälsningar
Team Eways

genom 

Styrelseordförande
Niclas Sahlgren

Slutord
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Revisionsberättelse
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 2020� 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Enviroways ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen� Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar� 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen� 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige� Nlitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
”Revisorns ansvar”� Jag är oberoende i förhållande till En-
viroways 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 tillräckli-
ga 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 felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag� 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten� De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift� Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta� 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som hell1et inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen�

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt 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 misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga 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 fel-
aktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll�

•   skaffar 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 omständigheterna, 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 verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar� 

•   drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen� Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor 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 osäkerhets faktor, måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen� Nlina 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�

•   utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de un-
derliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild� 
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den� Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Enviroways AB för år 2020 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 verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret� 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige� 
Mitt ansvar ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
”Revisorns ansvar”� Jag är oberoende i förhållande till En-
viroways 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 som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 verksambetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt� 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en 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� 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen 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 dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalan-
de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen� 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen  
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen� 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen� Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna� Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der 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 an-
svarsfrihet� Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen� 

Stockholm den 30 juni 2021
Grant Thornton Sweden AB

Markus Håkansson 
Auktoriserad revisor
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Vi gör det lätt att köra elbil

Eways gör det lätt att köra
elbil så att våra barn kan

bli den första fossilfria
generationen i modern tid.


