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Styrelsen och verkställande direktören för BIM Alliance Sweden får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

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 som arbetar mot visionen. Vi 

skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggnadsfrågor. 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Från det att pandemin slog till i mars 2020 har verksamheten fullt ut växlat över möten med 

medlemmar och intressenter via video för seminarier, intressentgrupper, styrelse och andra 

möten. Verksamheten är nätverksbaserat och många människor från olika organisationer är 

medskapande i den dagliga verksamheten. Planering och uppföljning har under året skett via 

digitala plattformar. Dessa förändringar har varit efterfrågat bland medlemmar även tidigare 

och pandemin ökade takten i en omställning till digitala möten och arbete via digitala 

plattformar. Vi har inte ställt in någon verksamhet under 2020, det nya arbetssättet har i 

stället gett föreningen en ökad räckvidd. BIM Alliance har inte heller sett avhopp av 

medlemmar till följd av pandemin. Sammantaget har varken ekonomi eller verksamhet i 

någon större utsträckning påverkats negativt av pandemin och de restriktioner som gällt 

under 2020. 

Förvaltarens arbete 

Förord från vd - Nu sker det mycket! 

 

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. Medlemmarna 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 spjutspets. Och de har olika roller i sektorn här 
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finns yrkesmänniskor med expert- och generalistroller liksom kollegor i branschen med 

strategiska uppgifter och ledningsansvar. 

Vårt uppdrag 

I formell bemärkelse är det vår ändamålsparagraf 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. 

 

Berättelsen om vår verksamhet 2020 och höjdpunkter 

Berättelsen om vår verksamhet 2020 ger en bild av hur många olika områden vi idag faktiskt 

arbetar med för att leva upp till ändamålsparagrafen.  

 

 

Vi har tre prioriterade strategiska verksamhetsområden: 

1. Vi ska fortsätta hålla fanan högt med att visa goda exempel för att främja motivation 

att implementera BIM för ökad hållbarhet, effektivisering och kvalitetsförbättring.  

 

2. Vi ska bistå samhällsbyggnadssektorn med vägledningar och vara vägvisare för 

standardisering för digital informationshantering. 

 

3. Vi bidrar till forskning och kunskapsutveckling. 

 

 

På de följande sidorna presenterar vi ett antal höjdpunkter från verksamheten inom områden 

hållbarhet, produktivitet och kvalitetsförbättring med BIM och digitalisering som 

möjliggörare.  

 

BIM och digitalisering på samhällsagendan 

Vi kan konstatera att 2020 blev ett år då flera viktiga utredningar tillsattes. Utredningar som 

ökar trycket på sektorns förmåga att nyttja BIM och digitalisering. Det handlar både om 

regeringens initiativ, som kommer att kräva att man har koll på en byggnads klimatavtryck, 

och om satsningar på den digitala strukturomvandlingen av Sverige. Nu sker det mycket- 

BIM kopplas till affären, miljökrav stark drivkraft för digitalisering, och pandemin är en 

accelerator för sektorns digitalisering i Sverige och internationellt. Det är glädjande att så 

många av de frågor vi och våra medlemmar är engagerade i står högst upp på 

samhällsagendan.  

     Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance 



 

 

 

 

 

5 

Verksamhetsuppföljning 

Våra verksamhetsmål 

Samhällsbyggnadssektorns behov, potentialer och utmaningar handlar om ett stort 

klimatavtryck, en svag produktivitetsutveckling, fragmenterad värdekedja, 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: 

• Främja motivation att implementera BIM för ökad hållbarhet, kvalitet och 

effektivisering genom ett förbättrat informationsflöde. 

• Bistå sektorn medvägledningar och vara vägvisare för standardisering.  

• Bidra till forskning, kunskapsutveckling och förnyelse. 

Dessa prioriteringar ligger i linje med det statliga innovationsprogrammet ”Smart Built 

Environment” och dess prioriteringar och effektlogik. 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 genom att vi jobbar via digitala plattformar för möten och informationsutbyten 

Året i siffror 

 

  

17 000 levererade 

nyhetsbrev
20 BIM-frukostar

2 600 följare på 

LinkedIn

27 % genomsnittlig 

öppningsgrad för 

nyhetsbrev

2 500 personer 

besökte något av våra 

10 webbinarier

3 svenska team i final 

buildingSMART Awards

6 intressentgrupper

Cirka 600 personer 

deltog i 

intressegruppsmöten

200 medlemmar varav 

20 nya medlemmar
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Höjdpunkter från verksamheten 2020 

Höjdpunkter kvartal 1 

BIM Alliance är nu 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 bidrar till utveckling av standarder och påverkar 

utvecklingen. Inom buildingSMART sker arbetet med att ta fram programoberoende och 

öppna standarder för en digital informationshantering till exempel IFC- standarden. Här tas 

även sektorsgemensamma arbetssätt och processer fram, som är resurser för den globala bygg- 

och anläggningssektorn samt för förvaltning av byggd miljö. 

 

Malmöfrukostar ger en regional förankring för BIM Alliance 

Under året har 10 Malmösända frukostwebbinarier bjudit på erfarenhetsutbyte - många med 

en förankring och erfarenheter från de projekt som görs i Skåne. En succé som vi gärna vill 

utveckla i flera regioner. 

 

Rapportpresentation visade ökad effektivitet när BIM används i en då nypublicerad 

rapport visade Christian Koch, professor i byggproduktionsledning vid Chalmers, att 

projektproduktiviteten i svenskt byggande har ökat med 3,9 procent sedan 2014. Det innebär 

en ökning med nära en procent per år, vilket är ett trendbrott. Under frukostmötet visade 

Christian Koch resultat som visar att projekt som använder BIM är mer effektiva än andra. 

Mikael Anjou, aktuell med boken "Den ineffektiva byggbranschen" gav sin kommentar till 

resultaten. 

 

Boverket gästade BIM Alliance intressentgrupp "Miljö och material” för att berätta om 

klimatdeklarationer av nya byggnader som blir lagkrav. 

 

Bygg och installationsgruppen har ökat sin relevans med breddat 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. Det har lyckats och nu har gruppen både bygg och installation samlade på 

träffar och en aktivare dialog har skapats. Flera av intressentgruppsmötena 2020 har handlat 

av framtiden och den transformation som pågår med machine learning, IoT, digitala tvillingar 

och cloudteknologi i framkant. Intressentgrupp Bygg och installation samlar nu arkitekter, 

entreprenörer, installatörer samt konsulter inom branschen både kravställare och utförare i 

projekten. 

 

https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2019/190625-vad-innebar-det-att-bim-alliance-blir-ett-eget-chapter-inom-buildingsmart/
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/200130-bimfrukost/
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/200207-bimfrukost/
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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 och att hantera övriga intressentgruppers behov av 

mjukvaruanpassningar. 

 

Avtalsjuridik för digitala modeller  

Ett utvecklingsprojekt startar i BIM Alliance och medverkar i arbetet att revidera och se över 

de standardavtal som tillämpas för entreprenadavtal i branschen. Med medel från Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) drivs projektet ”Avtalsjuridik för digitala modeller” 

med branschmedverkan. 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 kommer ur projektet. 

 

Workshop med erfarenhetsutbyte för byggprojektprojektledare om digitala verktyg 

som underlättar.  På intressentgruppsmötet för Projektledare delade kollegor i branschen 

generöst med sig av sina erfarenheter. 

 

Inspiration och engagemang under BIM Alliance årsstämma  

I samband med årsstämman den 21 april bjöd BIM Alliance och Geoforum på en digital 

inspirationsföreläsning smarta städer och samhällen. Ungefär 80 personer från de båda 

organisationerna deltog. För att skapa en känsla av samvaro under mötet stöttade vi aktivt 

deltagarna och vi fick till samtal också mellan deltagarna. Under årsstämman fick deltagarna 

också tycka till om BIM Alliances strategiska inriktning som tar avstamp i FN:s globala 

hållbarhetsmål och sektorns utmaningar.  

 

Ledarskap och digitalisering - webbinarier om nya krav på ledarskapet  

BIM Alliance gav plats för ledarskapsfrågorna för att bistå ledare i samhällsbyggnadssektorn 

med kunskap om hur digitala tekniker kan vara möjliggörare att nå målen ökad kvalitet, 

produktivitet och hållbarhet samt stötta ledare i omställningen till nya arbetssätt och 

affärsmodeller. Ett av samtalen var med Claes Magnusson, VD på SISAB som gjort en 

digitaliseringsresa med stor dokumenterad nytta.  

 

Höjdpunkter kvartal 3 

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 ägde rum den 28-29 september och som fem 

frukostwebbinarier allt under det övergripande temat Arbeta smart. Konferensen är ett 

https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200827-utvecklingsprojekt-avtalsjuridik-for-digitala-modeller/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200527-programvaror-som-underlattar-projektledning/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200527-programvaror-som-underlattar-projektledning/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200428-inspiration/
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/200512-ledarskap/
https://geoforum.se/arbetasmart2020/program
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samarbete mellan Geoforum Sverige och BIM Alliance där samarbete över 

professionsgränserna är en bärande tanke. 

 

BIM-frukost med 170 deltagare och brant inlärningskurva om digitala tvillingar och AI. 

Vi fick en internationell utblick till vårt norska grannland med presentationer om smart 

stadsutveckling med artificiell intelligens samt om Norges smartaste hus som har en digital 

tvilling. I fokus var samarbete för en digital transformation i samhällsbyggnadssektorn.  

 

Etablerat samarbete med Förvaltarforum  

Genom ett tecknat partneravtal med Förvaltarforum har BIM Alliance nu ut med information 

om vikten av BIM i förvaltning till Förvaltarforums drygt 25.000 prenumeranter och besökare. 

Susanne Nellemann Ek publicerade en krönika i augusti med titeln ”Digital vår har breddat 

vägen framåt” där hon också lyfte en vision om en digital förvaltningsvärld. Intressentgrupp 

förvaltning ansvarar för kontakten med Förvaltarforum. 

 

Riksdagsmotion om lagkrav på BIM 

Adnan Dibrani (S), riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet har motionerat om att de 

internationella exemplen talar för att det är dags för lagkrav på BIM i Sverige när det gäller 

stora bygg- och infrastrukturprojekt. Motionen bereds under våren 2021. 

 

Anläggningsgruppen - en plats att ta anläggningsbranschen på pulsen 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. 

 

Omvärldskoll på internationell standardisering gavs av vårt Tekniska råd  

Vi fick en överblick över hur arbetet fortskrider med att framtidssäkra standarder och verktyg 

inom buildingSMART via en ny Technical roadmap. Den för anläggningsbranschen nya IFC för 

infrastruktur presenterades. 

Höjdpunkter kvartal 4 

Medlemsdialog och inspiration på Stora intressentgruppsmötet  

På agendan när alla intressentgrupperna träffades stod både inspiration samt medlemsdialog i 

fem aktuella sakfrågor där medlemmarna identifierade vad vi behöver driva för frågor under år 

2021 inom områden som digitala tvillingar, molntjänster och digital miljöinformation med 

mera. Cirka 80 personer medverkade. 

 

Svenska framgångar i buildingSMART Awards  

Projektet Celsius i Uppsala som genomfördes helt modellbaserat som ett samarbete mellan 

bland annat Vasakronan och Byggstyrning vann guld i klassen Construction. Ytterligare två 

finalteam hade svenskt kunnande. BIM Alliance Tekniska råd jobbar aktivt för att stödja våra 

https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200919-utblick/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201021-just-nu-i-intressentgrupp-anlaggning/
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/201007-buildinsmart/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200918-stora-intressentdagen/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201102-guld/
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medlemmar i processen med ansökan. Vi vill lyfta fram fler svenska goda exempel att visa upp 

för resten av världen. 

 

Rundabordssamtal om dataformatens betydelse i samarbete med 

Innovationsföretagen  

Syftet med samtalet är att öka kunskapen om olika aktörers perspektiv på hantering av 

dataformat och synliggöra beställarnas respektive konsulternas/arkitekternas behov. 

Intressentgrupp Projektledning tillsammans med Innovationsföretagen stod för värdskapet. 

 

BIM Alliance Hackaton ger lösningar  

Uppgiften var att använda CoClass API som en del av befintlig eller ny programvara för att 

hitta lösningar på verksamheters problem ute i verkligheten. Detta digitala hackaton 

arrangerades av intressentgrupp Mjukvara. Hackaton gav mersmak - juryn bistod med bra 

beskrivningar på vilka problem som är angelägna att lösa. 

 

Presentation av McKinsey-rapport om framtidens byggindustri på BIM frukost där vi 

pratade om drivkrafter, vad som verkligen fungerar och gör utblickar mot framtidens 

byggekosystem. Vi fick ta del av McKinseys perspektiv på hur framtidens byggindustri 

kommer se ut som följd av alla pågående förändringar, med digitalisering som en av de 

viktigaste. Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige fick som medlemsrepresentant ge sin syn 

på samhällsbyggnadssektorns förändring, med nya affärsmodeller som följd. 

 

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. BIM Akademin är en 

grupp inom BIM Alliance som samlar undervisare vid högskolor, universitet och 

utbildningsföretag kring utbildningsfrågor inom BIM. En övergång till digitala möten har 

underlättat arbetet. 

 

 

https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201214-rundabord/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201214-rundabord/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201211-vinnare-hackaton-2020/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200625-okat-fokus-pa-arbetet-med-internationella-standarder/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201217-bim-akademin/
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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 2020 den 21 april utsågs följande styrelse: 

Till nya ledamöter valdes: 

Andreas Furenberg Ring, Teknisk Chef Bygg PEAB  2022 

Sandra Jonsson, teknik och Utvecklingschef Stockholm Vasakronan 2022 

Pontus Lagerström, utvecklingschef WSP Systems  2022 

Omval: 

Kajsa Crona, Sweco/Chalmars, omval      2022 

Åsa West, Trafikverket, omval                 2022 

  

Valda till 2021 genom tidigare val: 

Svante Hagman, ordförande    2021 

Anna Martin, Akademiska hus,    2021 

Mats Broman, Service Works Global   2021 

Torbjörn Andrén, Assa Abloy    2021 

  

Styrelsen har under året haft 6 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 2020 utsågs BIM Alliance valberedning att bestå av följande tre personer: 

Ulrika Francke   (sammankallande, omval) 

Ronny Andersson, Cementa  (omval) 

Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad  (omval) 

Kansli 

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

föreningen. 
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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.  

 

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 sex 

intressentgrupper 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. 

 

Tekniskt råd 

BIM Alliance har ett Tekniskt råd som har en roll att vara vägvisare för standardisering och 

bistå sektorn med strukturer. Tekniskt råd samordnar och sprider kunskap om utvecklings- 

och standardiseringsinsatser som görs i sektorn, för att det ska bli begripligare och enklare att 

tillämpa öppen BIM i planering, bygg och förvaltning. 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 leds av en ordförande.  

 

BIM Akademin 

BIM Akademin är en grupp inom BIM Alliance som samlar högskolor, universitet och 

utbildningsföretag kring utbildningsfrågor inom BIM. BIM Akademin leds av en ordförande 

från ett av lärosätena 
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Resultat och ställning 

Flerårsöversikt          

           

Allmänna förutsättningar 2020 2019 2018 2017 2016 

Antal medlemmar 200 192 180 181 181 

            

Resultat (tkr)           

Verksamhetens intäkter 186 192 184 173 167 

Verksamhetens kostnader -166 -190 -169 -119 -138 

Verksamhetens resultat 20 2 15 54 30 

Årets resultat  20 2 15 54 30

           

            

Ekonomisk ställning           

Eget kapital (tkr) 324 304 303 287 233 

Soliditet (%)  100 100 100 100 95 

            

Definitioner 

Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnader 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 304 417 304 417 

Årets resultat  19 744 19 744      

   

Omföringar till/från      

bundet eget kapital:         

Belopp vid årets utgång 324 161 324 161 

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

med noter. 
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Resultaträkning 

Not 2020-01-01  2019-01-01 

 -2020-12-31 -2019-12-31  

 

 

Verksamhetens intäkter           

Medlemsavgifter     185 744  192 079  

     185 744  192 079  

         

Verksamhetens kostnader          

Övriga externa kostnader  2 -166 000  -190 375   

      -166 000  -190 375  

           

Verksamhetsresultat    19 744  1 704 

Resultat efter finansiella poster   19 744  1 704 

Resultat före skatt    19 744  1 704   

Årets resultat     19 744  1 704   
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Balansräkning   

Not 2020-12-31 2019-12-31 

 

Tillgångar   

         

Anläggningstillgångar         

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag  3, 4 100 000  100 000   

Fordringar hos koncernföretag   224 161  204 417   

     324 161  304 417 

Summa anläggningstillgångar   324 161  304 417  

       

SUMMA TILLGÅNGAR    324 161  304 417   

   

 

  

 

 

Balansräkning   

Not 2020-12-31 2019-12-31 

       

Eget kapital och skulder          

           

Eget kapital           

Balanserat kapital    304 417 302 713   

Årets resultat     19 744  1 704   

Summa eget kapital    324 161  304 417   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   324 161  304 417   
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Noter 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 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 

 2020 2019   

VD och övriga köpta tjänster från BIM Alliance Sweden  

Service AB    150 000 175 000  

Övriga förvaltningskostnader   16 000 15 375   

     166 000 190 375   

        

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

inte utgått. 

  

Not 3 Andelar i koncernföretag 

      2020-12-31 2019-12-31   

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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