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Styrelsen och verkställande direktören för BIM Alliance Sweden får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Information om verksamheten 
BIM Alliance är en ideell förening inom den svenska samhällsbyggnadssektorn som verkar för 
största möjliga branschsamverkan för ökad nytta av BIM och digitaliseringen. BIM Alliance 
uppgift är att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja en positiv och 
hållbar utveckling. 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Från det att pandemin slog till i mars 2020 har verksamheten övergått till i huvudsak digitala 
möten. Under 2021 genomfördes även en fysisk konferens. Verksamheten är nätverksbaserat 
och många människor från olika organisationer är medskapande i den dagliga verksamheten. 
Planering och uppföljning har mellan 2020-2021 skett via digitala plattformar. Dessa 
förändringar har sedan tidigare varit efterfrågade bland medlemmar och pandemin 
påskyndade omställningen till digitala möten och arbete via digitala plattformar. BIM Alliance 
har inte ställt in någon verksamhet under 2021, i stället har det nya arbetssättet skapat en ökad 
räckvidd. BIM Alliance har inte noterat en minskning i medlemsantalet till följd av pandemin. 
Sammantaget har varken ekonomi eller verksamhet i någon större utsträckning påverkats 
negativt av pandemin eller de restriktioner som gällt under 2021. 
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Vårt uppdrag 
I formell bemärkelse är det ändamålsparagrafen som reglerar verksamheten i BIM Alliance. 
Den beskriver att vi ska främja ett digitalt obrutet informationsflöde genom alla processer 
inom samhällsbyggnadssektorn. Detta ska ske genom att verka för implementering, forskning 
och utveckling av goda IT-lösningar och öppna standarder hos sektorns alla aktörer, samt för 
kompetens inom området. 

 

 

Vi har tre prioriterade strategiska verksamhetsområden: 

1. Nätverk och kunskapsutveckling 
Våra intressentgrupper är mötesplats för nätverkande och kunskapsdelning. Här 
samarbetar vi med kunskapsfronten och forskning. 
 

2. Möten och event  
Vi visar goda exempel för att främja motivation att implementera BIM för ökad 
hållbarhet, effektivisering och kvalitetsförbättring. 
 

3. Vägledning till standarder och bidra till standardisering  
Vi bistår samhällsbyggnadssektorn med vägledning och är vägvisare för 
standardisering av digital informationshantering. 
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Förvaltarens arbete 

Förord från vd  
Digitalisering är nyckeln för att klara de ambitiösa hållbarhetsmål som har satts upp i 
branschen. För att leva upp till förväntningarna behöver vi inte bara förflytta oss som bolag 
och organisation utan också samarbeta över företagsgränserna. BIM Alliance vill vara både en 
mötesplats och erbjuda vägledning om den digitala förflyttningen och dess möjligheter. 

Förväntningarna på enkla, tillgängliga och hållbara tjänster från vår sektor är tydliga. 
Digitalisering och standarder för en digital kommunikation är viktiga pusselbitar, men innebär 
samtidigt både möjligheter och utmaningar. De digitala teknikerna finns – men hur skapar vi 
värde och effektiva samarbeten med dem? Det belyser vi inom BIM Alliance. 

 
Drivkrafter 
Viktiga och aktuella drivkrafter för BIM, digitalisering och hållbar omställning är:  

• Lagkraven på klimatsdeklarationer samt bolagsinitiativ att bygga klimatneutralt är 
en driver för att investera i strukturerad informationshantering.  
 

• AI som är på intåg i sektorn för att vara en del av problemlösningar, utveckling av 
produkter samt utveckling av arbetsprocesser.  
 

• Digitala tvillingar och den utveckling som skapar värde för förvaltare och byggherre 
 

• Gemensamma krav och anvisningar för digitala informationsleveranser för att 
säkerställa att information kan bli värdeskapande. Portalen med Nationella Riktlinjer 
är en nyckel och fler och fler ser potentialen. 

Detta är också områden som är prioriterade att belysa inom BIM Alliance breda verksamhet. 
Det gjorde vi under 2021 och det kommer vi att fortsätta med under 2022. 

 
Vår verkliga styrka 
Det som ger oss vår verkliga styrka och trovärdighet är den bredd av medlemmar som finns i 
föreningen. Våra medlemmar är byggherrar och fastighetsägare samt byggsektorns 
innovatörer och partners; arkitekter, tekniska konsulter, bygg- och installationsföretag, 
byggmaterialtillverkare och programvaruleverantörer. Dessutom är flera myndigheter, 
högskolor, universitet och utbildningsgivare medlemmar.  

Våra medlemmar är alla engagerade i att öka sin egen och sektorns förmåga att använda BIM 
och digitalisering för att öka sektorns produktivitet, hållbarhet och kvalitet. Våra intressenter 
finns i alla segment; från nyfikna som vill veta mera till erfarna och personer med 
spjutspetskompetens. Och de har olika roller i sektorn, här finns yrkesmänniskor med expert- 
och generalistroller liksom kollegor i branschen med strategiska uppgifter och ledningsansvar. 

På kommande sidor presenterar vi ett antal höjdpunkter från verksamhetsåret 2021. 

     Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance 
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Verksamhetsuppföljning 
Våra verksamhetsmål 

Samhällsbyggnadssektorns behov, potentialer och utmaningar handlar om ett stort 
klimatavtryck, en svag produktivitetsutveckling, värdekedja med många aktörer, föråldrade 
affärsmodeller och ökade informationsmängder. Dessa utmaningar är incitament till 
förändring. 

BIM Alliance ska verka för att bistå sektorns effektmål. Det handlar om att uppnå minskad 
klimat- och miljöpåverkan från sektorn, effektivisering och ökad kvalitet samt förnyad 
affärslogik. Det gör vi genom att prioritera insatser inom våra tre strategiska 
verksamhetsområden: 

 

• Nätverk för att bidra till kunskapsutveckling, forskning och förnyelse. 

• Event och möten med goda exempel för att främja motivation att implementera BIM 

för ökad hållbarhet, kvalitet och effektivisering med stöd av strukturerad 

informationshantering. 

• Standardisering och vägledning till best practice. 

På så sätt stödjer vi sektorn att kraftsamla och nå resultat. 

 

Våra arbetssätt 
Vårt arbetssätt präglas av att vi bjuder in medlemmar brett i medskapande processer - det 
möjliggörs bland annat genom att vi jobbar via digitala plattformar för möten och 
informationsutbyten. 
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Året i siffror  
(siffror för år 2020 i parentes) 

 

Höjdpunkter från verksamheten 2021 
Här ges berättelse om vår verksamhet 2021 och de många områden vi jobbar inom för att leva 
upp till ändamålsparagrafen.  
 
Klicka på rubrikerna nedan så kan du läsa mer på vår webb om respektive aktivitet. 

Höjdpunkter kvartal 1 
BIM Alliance är det svenska hemmavistet för BuildingSMART som förvaltar bygg- och 
förvaltningssektorns öppna digitala informationshantering. Med engagemanget vill BIM 
Alliance vägleda våra medlemmar till relevanta standarder och verktyg och ta hem nytta till 
Sverige. Vi vill också ge våra medlemmar och sektorn en internationell utblick och visa upp 
vårt svenska kunnande internationellt; vi påverkar och bidrar till utveckling av standarder. 
Inom buildingSMART sker arbetet med att ta fram programoberoende och öppna standarder 
för en digital informationshantering till exempel IFC. Här tas även sektorsgemensamma 
arbetssätt och processer fram, som är resurser för den globala bygg- och anläggningssektorn 
samt för förvaltning av byggd miljö. 

BIM-frukostar som belyser aktuella och viktiga teman som relaterar till sektorns digitala 
transformation: 
Hållbarhet, samverkan, digitalisering och BIM – samarbete leder sektorn rätt 

BIM-frukost med omvärldsbevakning: En byggbransch i förändring – vi tar tempen på 
en sektor med högt tempo 

18 700 (17 000) levererade 
nyhetsbrev

12 (20) 
BIM frukostar

3200 (2600)
följare på LinkedIn

27 % (27 %) genomsnittlig 
öppningsgrad för 

nyhetsbrev

2 500 personer besökte 
något av våra 10 

webbinarier

0 (3) svenska team i final 
buildingSMART Awards 7 (6) intressentgrupper

Cirka 600 (600) personer 
deltog i 

intressentgruppsmöten

210 (200) medlemmar 
varav 18 (20) nya

40  (0) användare av 
Portalen med Nationella 

Riktlinjer för 
livscykelinformation för 

byggd miljö

8 (0) 
implemenateringspartners 
för Nationella Riktlinjer för 

livscykelinformation för 
byggd miljö

17 (0) certifierade 
implementeringssledare 

för Nationella Riktlinjer för 
livscykelinformation för 

byggd miljö
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BIM-frukost om molntjänster och informationssäkerhet för bygg- och 
fastighetssektorn 
BIM-frukost om klimatkrav och digitala informationsmodeller 
 
Bygg och installationsgruppen har ökat sin relevans med breddad förankring i sektorn. 
Intressentgruppen har haft fokus på att samla sektorn samt lära av entreprenörer och de som 
genomför byggnation. Gruppen har målmedvetet jobbat för att ha en stadigvarande och bred 
representation. Detta har lyckats bra och nu har gruppen samlar nu arkitekter, entreprenörer, 
installatörer samt konsulter inom branschen som är både kravställare och utförare i projekten. 

Aktuella teman har varit ”närmare produktionen, hur integreras vi mer i produktionsskedet”, 
projektexempel och goda processer - vad har vi lärt oss, bra och dåligt. Standardisering i 
branschen i stort tex BEAst, CoClass, Nationella Riktlinjer och ISO 19650 

Höjdpunkter kvartal 2 
Ny intressentgrupp - plattform för implementering av mjukvara  
Den nya intressentgruppen fokuserar på mjukvaruimplementation av till exempel öppna 
standarder. Gruppen arbetar nu med att ge stöd och skapa riktlinjer till mjukvaruleverantörer 
kring implementation av öppna standarder samt att hantera övriga intressentgruppers behov 
av mjukvaruanpassningar. 
 

Avtalsjuridik för digitala modeller  
Med medel från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) drivs projektet 
”Avtalsjuridik för digitala modeller” i samverkan med branschen. Projektets fokus ligger på hur 
behoven av spårbarhet i gemensamma modeller kan hanteras med avseende på äganderätt, 
nyttjanderätt och upphovsrätt. Även mallar eller annat stöd för att hantera modeller 
avtalsjuridiskt väntas komma ur projektet. BIM Alliance medverkar i arbetet med att revidera 
och se över de standardavtal som tillämpas för entreprenadavtal i branschen. 
 

Inspiration och engagemang under BIM Alliance årsstämma  
I samband med årsstämman den 19 maj bjöd BIM Alliance in till en digital 
inspirationsföreläsning med utblick mot Norden och Europa och det pågående arbetet med 
standardisering av miljöinformation med så kallade datamallar. För att skapa en känsla av 
samvaro under mötet stöttade vi aktivt deltagarna och vi fick till samtal mellan deltagarna. 
Under årsstämman fick deltagarna tycka till om BIM Alliances strategiska inriktning som tar 
avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål och sektorns utmaningar.  
 

Inspirationsseminarier för yrkeslärare om BIM och digitalisering 
Inspiration och lyckade exempel med webbinarier och filmer vid fyra tillfällen med fokus på: 
Vilka digitala metoder jobbar företagen med idag? Vad betyder de nya begreppen i praktiken? 
Vilka verktyg behöver jag ha koll på? Och framför allt, vad ska jag förbereda mina elever på 
inför klivet ut i arbetslivet? I samarbete med BYN, ECYN och VVSYN. 
 
BIM-frukost om buildingSMART International Awards 
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Intresset var stort när International Awards och öppna standarder stod på agendan. Nästan 100 
morgonpigga personer anslöt till mötet och fick lära sig mer om nyttan med att använda 
öppna format och standarder, samt lyssna till några av finalisterna från 2020 om hur det är att 
vara med och tävla i buildingSMART International Awards. 

 
BIM-frukost med fokus på avtalsjuridik och digitala modeller, där vi talade om vilka 
förändringar som behöver göras för att använda modellinformation genom hela livscykeln.  

Intressentgrupp Förvaltning har haft möten löpnade under året. Fokus är att sektorn ska nå 
ökad mognadsgrad samt ha kunskap om olika metoder för att arbeta med tillgångsinformation 
och BIM i förvaltningsprocessen. Aktuella frågor har varit Nationella Riktlinjer, 
leveransspecifikationer, digitala tvillingar, förvaltningsinformation. Nätverkande och 
kunskapsdelning sker även via arbetsgruppen Energioptimering som haft fokus på styrsystem 
för minskad energianvändning, AI-styrd fjärrvärme samt fastighetsbolagens 
hållbarhetsåtgärder med digitalisering. 

BIM-frukost med Internationell utblick – vad händer inom BIM-standardisering 

Höjdpunkter kvartal 3   
Lanseringen av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö  
Den 1 september 2021 anordnade BIM Alliance ett lanseringsevent för att visa upp den nya 
portalen Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö. Intresset var stort och 
nästan 300 personer deltog för att få en digital rundvandring i den nya portalen. 
 

Workshop om klimatdeklarationer och digital informationshantering  
BIM Alliance samlade några av medlemmarna som ligger i framkant med lösningarna för att 
på ett trovärdigt och effektivt sätt redovisa klimatavtryck för byggnation. Vi samlades för att 
skapa oss en bild av nuläget och ge råd till sektorn. Workshopen arrangerandes av 
intressentgrupp projektledning.  

 

Arbeta smart inom planering och byggande - höstens stora inspirationssatsning  
Över 200 personer samlades på öppningskonferensen. Här medverkade företag och kommuner 
som ligger i kunskapsfronten och som investerat i digitala arbetssätt inom planering, 
byggande och fastighetsförvaltning. Konferensen pågick under fyra dagar mellan 20/9 och 
11/10. Konferensen är ett samarbete mellan Geoforum Sverige och BIM Alliance. Samarbete 
över professionsgränserna är viktigt för att underlätta dialogen mellan aktörer inom till 
exempel planering av tidiga skeden, bygg och förvaltning. 

 

Lansering av Standardkartan- din vägledning till vad du i din yrkesroll behöver känna till  
Standardkartan är framtagen av BIM Alliance Tekniskt råd i samarbete med BIM Alliance 
intressentgrupper. Standardkartan kommer löpande att forsätta utvecklas. Standardkartan 
kommer succesivt vidareutvecklas i takt med att vi får in nytt material, om du saknar någon 
standard eller rollbeskrivning  
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BIM-frukost med tema BIM och juridiken med checklista med introduktion till 
avtalsjuridik och digitala modeller samt information om upphovsrätt, nyttjanderätt, 
äganderätt och hur kan man agera? 
Under frukosten presenterades också förslag till checklista som hjälpmedel samt att 
föredragshållarna gav en beskrivning av kopplingen till AMA.  
 
Uppstart av AI Arena 
BIM Alliance, Geoforum Sverige och Future Position X ska i samverkan etablera och utveckla 
en behovsdriven arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. 

Intressentgrupp Anläggning – tar pulsen i anläggningsbranschen i BIM-frågor 
Beställarkrav på anläggningsinformation har kunnat stämmas av med konsulter, entreprenörer 
och program- och materialleverantörer. BIM Alliance anläggningsgrupp medverkar på så sätt 
till ett fortsatt tillitsfullt samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter - det är en 
unik styrka vi har i Sverige. 
 

Höjdpunkter kvartal 4 
Uppbyggnad av verksamheten med Portalen med Nationella Riktlinjer 
Uppbyggnad av verksamheten för att förvalta, utveckla och sprida Nationella Riktlinjer för 
livscykelinformation för byggd miljö. Uppbyggnad av processer för att kunna samverka med 
användare av riktlinjerna. Planering av visningstillfällen och events för att dela kunskap och 
diskutera fortsatt utveckling. Etablering av ett Utvecklingsråd med representanter från 
användare kommer avgöra vilka satsningar som sker avseende drift och utveckling. 
 

Utbildning av implementeringspartners 
Under hösten har utbildningen ”Certifierad 
implementeringsledare” startat för personer vars 
organisationer är implementeringspartners till 
Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för 
byggd miljö. Dessa partners kan vara strategiska 
rådgivare till användare av portalen med 
riktlinjerna. En viktig del av implementeringen av 

Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö i sektorn. 

 
BIM Akademins arbete med att rusta studenterna  
BIM Akademin har haft fokus på undervisningsmoment i framkant. Exempel på ritningslös 
produktion och dynamiska APD-planer för en uppkopplad byggplats.  

UAS Forum – Sveriges största drönarkonferens – ett samarbete mellan BIM Alliance, 
Geoforum och UAS Sweden  
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Organisation 
Föreningen BIM Alliance Swedens högsta beslutande organ är årsstämman, som utser 
föreningens styrelse. Styrelsen nomineras av en valberedning. Styrelsen utser en verkställande 
direktör som leder föreningens arbete, vilket utförs av servicebolaget BIM Alliance Sweden 
Service AB med organisationsnummer 556641-0048. 

 

Styrelse 
Vid årsstämman 2021 den 19 maj utsågs följande styrelse: 

Till nya ledamöter valdes: 

Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna   2023 

Omval: 

Svante Hagman, ordförande    2023 
Anna Martin, Akademiska hus,    2023 
Torbjörn Andrén, Assa Abloy    2023 

 

Valda till 2022 genom tidigare val: 

Andreas Furenberg Ring, teknisk chef Bygg PEAB  2022 
Sandra Jonsson, teknik och utvecklingschef Stockholm Vasakronan 2022 
Pontus Lagerström, utvecklingschef WSP Systems  2022 
Åsa West, Trafikverket    2022 
Kajsa Crona, Tengboms/Chalmers   2022 

  

Styrelsen har under året haft 5 styrelsemöten samt ett särskilt strategimöte i samband med 
styrelsemötet i september. 

Till revisorer valdes: 

Jens Karlsson, EY (auktoriserad revisor) och Lars Lidén, Meta (lekmannarevisor). 

 

Valberedning 
Vid årsstämman 2021 utsågs BIM Alliance valberedning att bestå av följande tre personer: 

Ulrika Francke   (sammankallande, omval) 
Mats Broman, SWG  (nyval) 
Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad  (omval) 
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Medlemmar 
Totalt har föreningen 210 medlemmar. 

Nya medlemmar 2021 

1. Svenska Bostäder 
2. Scior Geomanagement 
3. Esparlous design 
4. BYN Byggbranschens yrkesnämnd 
5. Ekan Management 
6. K- Fast Eskilstunas kommunala fastighetsbolag 
7. Markmodeller 
8. Siemens 
9. Agima 
10. Lägenhetsbyte 
11. Micasa 
12. Desapex 
13. Seiia 
14. Uppsala Vatten och Avfall 
15. STI - Stiftelsen Stockholms tekniska institut 
16. Systra 
17. YRGO  
18. Etteplan 

Medlemmar som begärt utträde 2021 

1. Kadesjö 
2. BIMformation 
3. BSK Arkitekter 
4. TCG  
5. E/S-A Arkitekter AB 
6. Constrera AB (konkurs) 
7. Bällsta Byggteknik  
8. Riksdagsförvaltningen 

Kansli 
BIM Alliance har inga anställda i föreningen eller i bolaget utan köper tjänster för att driva 
föreningen. 

VD 
Susanne Nellemann Ek är vd för BIM Alliance. 

Ekonomi, administration och kommunikation 
BIM Alliance har avtal med IQ Samhällsbyggnad om tjänster för bokföring, fakturering, 
ekonomisk redovisning, administration och kommunikationsinsatser. 

Programledning 
BIM Alliance programledning har en koordinerande roll av BIM Alliance verksamhet. 
Programledningen består av personer från medlemmarna med operativt ansvar att leda 
intressentgrupper, Teknisk råd eller annat operativt ansvar inom BIM Alliance. 
Programledningen leds av VD för BIM Alliance.  
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BIM Alliance intressentgrupper 
BIM Alliances intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan 
branschens aktörer samt en plats att förankra branschinitiativ inom BIM Alliance 
verksamhetsområde. Grupperna är till för medlemmar i BIM Alliance. Det finns åtta 
intressent- och arbetsgrupper som samlas runt olika tema och verksamhetsområden, mer info 
finns på hemsidan. Intressentgrupperna har mål och verksamhetsplan för sin verksamhet. 
Varje Intressentgrupp leds av en ordförande från ett medlemsföretag/organisation. 

 

Under 2021 har BIM Alliance haft verksamhet med dessa intressentgrupper: 

 

 Anläggning – Anna Forslund, Ramboll 
 BIM Akademin – Nina Andersson, JU+ Jonas Petersson, LiU  
 Bygg och installation – Daniel Sandhav, Ramboll 
 Energioptimering (arbetsgrupp) – Pouriya Parsanezhad, Riksbyggen 
 Förvaltning – Lars Lidén, Meta, Leif Sundbom, Akademiska hus 
 Mjukvara – Nicholas Alvén, Matthrew Roufi, Esparlous Design (from dec 2021) 
 Produkter och material – Robert af Wettersedt, Bjerking (from dec 2021) 
 Projektledning – Marcus Bengtsson 

 

 

Tekniskt råd 
BIM Alliance har ett Tekniskt råd som har en roll att vara vägvisare för standardisering och 
bistå sektorn med expertkunskap. Tekniskt råd syftar till att samordna och sprida kunskap om 
alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Därigenom ska det bli 
begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM i projekt och förvaltning. Detta görs till 
exempel genom att utveckla och tillhandhålla BIM Alliance standardkarta. Tekniskt råd 
samverkar med BIM Alliance intressentgrupper och stöttar dem med kompetens inom 
standardiseringsområdet.  

Tekniskt råd med sitt operativa arbetsutskott bidrar till BIM-standardiseringen internationellt 
och ansvarar för genomförande av BIM Alliance åtagande inom buildingSMART. 

Tekniskt råd samlar några av Sveriges främsta experter på standardisering av 
samhällsbyggnadssektorns digitala datahantering. Rådet är därmed också ett viktigt forum i 
Sverige för experter inom området. Tekniskt råd har under året letts av ordförande Kurt 
Löwnertz (Sweco) och biträdande ordförande Mikael Malmkvist (Svensk byggtjänst). 
 

BIM Akademin 
BIM Akademin är en grupp inom BIM Alliance som samlar undervisande lärare vid högskolor, 
universitet och utbildningsföretag kring utbildningsfrågor inom BIM. BIM Akademin leds av 
en ordförande Nina Andersson från Jönköpings Universitet. 
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Resultat och ställning 

Flerårsöversikt          
  

Allmänna förutsättningar 2021 2020 2019 2018 2017 
Antal medlemmar 210 200 192 180 181 

            

Resultat (tkr)           
Verksamhetens intäkter 221 186 192 184 173 
Verksamhetens kostnader -206 -166 -190 -169 -119 
Verksamhetens resultat 15 20 2 15 54 
Årets resultat  15 20 2 15 54 

             

Ekonomisk ställning           
Eget kapital (tkr) 339 324 304 303 287 
Soliditet (%)  100 100 100 100 100 

            

 

Definitioner 

Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. 

Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med 
balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen). 

 -  

 

Förändring av eget kapital 

Balanserat Summa 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång  324 161 324 161 
Årets resultat   15 240 15 240 

      

Belopp vid årets utgång  339 401 339 401 

      

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter. 
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Resultaträkning  

Not 2021-01-01  2020-01-01 
-2021-12-31 -2020-12-31 

 

 

Verksamhetens intäkter           

Medlemsavgifter     221 240  185 744   

221 240  185 744   

            

Verksamhetens kostnader           

Övriga externa kostnader  2 -206 000  -166 000  
    -206 000  -166 000   

            

Verksamhetsresultat    15 240  19 744   

Resultat efter finansiella poster  15 240  19 744   

Resultat före skatt    15 240  19 744 

Årets resultat     15 240  19 744   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sign.visma.net/sv/document-check/801c66f9-4e1e-4ba8-ac71-e53f027d833c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/sv/document-check/b282067d-7f5f-4b0c-85ba-b50ef450f3b9

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

 

 

 

 

16 

 

Balansräkning                                                                                             

Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
 

TILLGÅNGAR          

 

Anläggningstillgångar           

Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag  3, 4 100 000  100 000   
Fordringar hos koncernföretag   239 401  224 161   
     339 401  324 161  
Summa anläggningstillgångar   339 401  324 161   

            

SUMMA TILLGÅNGAR    339 401  324 161   

   
 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
             

Eget kapital           
Balanserat kapital    324 161 304 417   
Årets resultat     15 240  19 744   
Summa eget kapital    339 401  324 161   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   339 401  324 161   
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Noter 
  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

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

  

Intäktsredovisning 
Medlemsavgifter  
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. 
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.  

  

Not 2 Övriga externa kostnader 

 2021 2020   

VD och övriga köpta tjänster från BIM Alliance Sweden  
Service AB    190 000 150 000  
Övriga förvaltningskostnader   16 000 16 000   
     206 000 166 000   

        

Föreningen har inte haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har 
inte utgått. 

  

Not 3 Andelar i koncernföretag 
      2021-12-31 2020-12-31   

Ingående anskaffningsvärden   100 000 100 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000   

 

Utgående redovisat värde   100 000 100 000   
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Not 4 Specifikation andelar 

  

  Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört 
Namn  andel andel  andelar värde 
BIM Alliance Sweden  
Service AB  100% 100% 1 000 100 000   
      100 000   
         

   Org.nr  Säte   
BIM Alliance Sweden  
Service AB  556641-0048  Stockholm   
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Underskrifter 
 

Stockholm enligt datum som framgår av den elektroniska underskriften 

 

   

Svante Hagman  Torbjörn Andrén 
Ordförande   

       

    

Martin Ullgren   Anna Martin 

      

    

    

Kajsa Crona   Åsa West 

    

      

    

Andreas Furenberg Ring  Sandra Jonsson 

    

       

    

Pontus Lagerström Susanne Nellemann Ek 
Verkställande direktör 

    

  

Vår revisionsberättelse har lämnats enligt datum som framgår av den elektroniska 
underskriften 

 

 

  

Jens Karlsson   Lars Lidén 
Auktoriserad revisor  Lekmannarevisor 
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