
BOX 134 • 461 23 TROLLHÄTTAN • TEL 0520-49 09 00 • FAX 0520-49 09 01 • WWW.FILMIVAST.SE Tr
yc

k:
 J

us
tN

u

FILM I VÄST AB
ÅRSREDOVISNING 2014ORG.NR. 556573-5569



GARAGEFILM PRESENTS

C I N E M AT O G R A P H Y  L I S A B I  F R I D E L L AN D M I N K A  J A K E R S O N  CO S T U M E  D E S I G N  E R I K  A N N E R B O R N  PR O D U C T I O N  D E S I G N  E L I N  MA G N U S S O N  E D I T O R S  E S T E R  MA R T I N  B E R G S MA R K ,  A N D R E A S N I L S S O N ,  MA R L E N E  B I L L I E 
A N D R E A S E N , H A N N A S T O R B Y  SO U N D  D E S I G N  J E S S WO L F S B E R G  C O- P R O D U C E R  J E S S I C A A S K  E X E C U T I V E  P R O D U C E R S  R E B E C K A L A F R E N Z AN D M I M M I S P Å N G  P R O D U C E R  A N NA-MA R I A  K A N TA R I U S  WR I T T E N  B Y  E L I  L E V É N 
A N D  E S T E R MA R T I N B E R G S MA R K  D I R E C T E D  B Y  E S T E R MA R T I N B E R G S MA R K  T H E  F I L M  I S  I N S P I R E D  B Y  ” Y O U  A R E  T H E  R O O T S  T H AT  S L E E P  B E N E AT H  M Y  F E E T  A N D  H O L D  T H E  E A R T H  I N  P L A C E ”  B Y  E L I  L E V É N  

©GARAG E F I L M I N T E R NAT I O NA L AB 20 14  I N CO-PRODUC T I O N W I T H F I L M I  VÄS T  I N COO P E RAT I O N W I T H SV T ,  L J UD & B I L DM E D I A ,  T O N EM E S T R E N E ,  F I L M BAS E N  AND TA LANG PROGRAMM E T  AND F I L M R E S I D E N S SUB T O P I A  W I T H TH E SU P P OR T O F T H E  SWED I S H F I L M I N S T I T U T E / LARS G L I N D S T RÖM  AND L I N U S T OR E L L

A FILM BY ESTER MARTIN BERGSMARK
SAGA BECKERIGGY MALMBORG SHIMA NIAVARANI

 DAG MALMBERG   CECILIA LJUNG   MIRA NILSSON MITCHELL   JENS DENEBERG    LISBETH JOHANSSON   CLAES LJUNGMARK   MALIN ARVIDSSON   PETER MAGNUSSON
FILMFOTOGRAF ANDREAS WESSBERG   KLIPPARE SOFIA LINDGREN   LJUDDESIGN THOMAS HUHN   PRODUKTIONSDESIGN ULRIKA VON VEGESACK   MASKDESIGN HANNA HOLM   KOSTYM ANNA WAHLIN   KOMPOSITÖR JIMMY LAGNEFORS   LINE PRODUCENT ANNA CARLSTEN

PRODUCENT LENA REHNBERG   MANUS SANTIAGO GIL, JIMMY LAGNEFORS, STAFFAN LINDBERG   REGI STAFFAN LINDBERG   MED STÖD FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET   EXEKUTIVA PRODUCENTER JESSIKA ASK, CHARLOTTA DENWARD, ÅSA SJÖBERG
I SAMARBETE MED NORDSVENSK UNDERHÅLLNING OCH SKANDINAVKONSULT   PRODUCERAD AV STELLANOVA FILM AB   I SAMPRODUKTION MED AB SVENSK FILMINDUSTRI, FILM I VÄST, TV4 AB

FILMFOTOGRAF

  IZABELLA SCORUPCO   DAVID HELLENIUS   SUZANNE REUTER   PHILIP ZANDÉN   
NIKOLAJ LIE KAAS    FARES FARES    PILOU ASBÆK    DAVID DENCIK    DANICA CURCIC    SARAH-SOFIE BOUSSNINA    JOHANNE LOUISE SCHMIDT    MARCO ILSØ    BEATE BILLE    PETER CHRISTOFFERSEN    SØREN PILMARK
ZENTROPA ENTERTAINMENTS PRESENTS THE ABSENT ONE BASED ON A NOVEL BY JUSSI ADLER-OLSEN   CASTING DIRECTOR ANJA PHILIP   MAKEUP DESIGNER BIRGITTE SAMSON   COSTUME DESIGNER STINE THANING   COMPOSERS JOHAN SÖDERQVIST   PATRIK ANDRÉN   UNO HELMERSSON   SOUND DESIGNER HANS MØLLER  EDITORS MORTEN EGHOLM   FREDERIK STRUNK POST PRODUCTION SUPERVISOR CHARLOTTE BUCH   ART DIRECTOR ZAZIE KNEPPER  PRODUCTION DESIGNER RASMUS THJELLESEN  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY ERIC KRESS, DFF   CO-PRODUCERS MARIA KÖPF    MADELEINE EKMAN   PRODUCERS JONAS BAGGER    PETER AALBÆK JENSEN   PRODUCER LOUISE VESTH   SCRIPT BY NIKOLAJ ARCEL    RASMUS HEISTERBERG   DIRECTED BY  MIKKEL NØRGAARD
PRODUCED BY ZENTROPA ENTERTAINMENTS20 IN CO-PRODUCTION WITH ZENTROPA ENTERTAINMENTS BERLIN   ZENTROPA INTERNATIONAL SWEDEN   IN COOPERATION WITH TV 2 DANMARK   ZDF GERMAN TELEVISION NETWORK   ZDF ENTERPRISES   TV4 SVERIGE   TV 2 NORGE  IN CO-PRODUCTION WITH FILM I VÄST WITH SUPPORT FROM THE DANISH FILM INSTITUTE / MARKET SCHEME   EURIMAGES   DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS   FILMFÖRDERUNG HAMBURG SCHLESWIG-HOLSTEIN   DEVELOPED WITH SUPPORT FROM  THE MEDIA PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION   DISTRIBUTION BY NORDISK FILM DISTRIBUTION   INTERNATIONAL SALES BY  TRUSTNORDISK    © 2014 ZENTROPA, ENTERTAINMENTS20 APS, ENTERTAINMENTS BERLIN GMBH, INTERNATIONAL SWEDEN AB 

A FILM BY MIKKEL NØRGAARD

Cannes. Kristian 
Levrings western "The 
Salvation" visades i den 
officiella sektionen i 
Cannes .

Globalt segertåg. Ruben Östlunds "Turist"/"Force Majeure" 
blev Golden Globe-nominerad och visades runt om i världen.

Cannes. Kornél Mundruczós "White God" vann Un Certain 
Regard i Cannes (med "Turist" som andrapristagare).

Venedig. Duane Hop-
kins "Bypass" visades i 
Venedigs tävlingssek-
tion.

Berlin. Hans Petter 
Molands "In Order of 
Disappearance" täv-
lade i Berlin.

Dansk hit. Mikkel 
Nørgaards "Fasandrä-
parna" fick 764 000 
danskar att ta sig till 
biograferna.

Rotterdam. Ester 
Martin Bergmarks 
"Nånting måste gå 
sönder" vann Tiger 
Awards i Rotterdam.

Publikfavorit. 
Staffan Lindbergs 
"Micke & Veronica" blev 
publikens favorit på 
årets Guldbaggegala.

Berlin. Lars von Triers 
"Nymphomaniac" 
visades i Berlin och 
nominerades till tre 
European Film Awards.

Barnfavorit. Gustav 
Åkerbloms "Sune i fjäl-
len" var ett av många 
inslag i ett starkt barn- 
och familjefilmsår 2014.

Biotoppen. Felix 
Herngrens "Hundraår-
ingen" lockade totalt 
över 1,6 miljoner bio-
besökare i Sverige.

Tecknat. Christian 
Ryltenius "Bamse och 
Tjuvstaden" lockade 
över 320 000 tittare på 
svensk bio under 2014.



2014 I SAMMANFATTNING
l   Antalet samproducerade filmer har ökat med 50 procent de senaste åren
l    Under 2014 premiärvisades 16 samproducerade svenska filmer, 
       varav 13 långa spelfilmer, en kortare barnfilm och två dokumentärer
l   Publikmålet överträffades med 80 procent
l   Film i Västs samproduktioner står för över 70 procent av svensk films marknadsandel      
l   Film i väst stärkte sitt arbete med att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet

TREDJE BÄSTA PUBLIKÅRET HITTILLS
l   12 miljoner sålda biobiljetter globalt
l    5 miljoner sålda biobiljetter i Norden
l   3,3 miljoner sålda biobiljetter i Sverige
l   Över 70 procent av den svenska filmens marknadsandel

ETT STARKT BARNFILMSÅR
l   900 000 sålda biobiljetter till barn och familjefilm i Sverige
l   200 000 av dem såldes i Västra Götaland

ETT STARKT KONSTNÄRLIGT ÅR
l   Väl representerat i Berlin, Cannes, Venedig och Toronto
l   Un Certain Regard i Cannes: första och andra pris till "White God" och "Turist"
l   "Turist": Femte Golden Globe-nominerade filmen på fyra år
l   Närmare 100 internationella filmpriser
l   11 Guldbaggar, 11 Robert + Publikens pris i Sverige & Danmark

ETT STARKT PRODUKTIONSÅR
l   31 spelfilmer och fem TV-drama producerades/postproducerades i Västra Götaland
l   650 inspelningsdagar i knappt 20 projekt
l   Jämn fördelning mellan Trollhättan/Vänersborg och Göteborg

Ruben Östlunds "Turist" belönades i Cannes med Juryns pris i Un Certain Regard. Den nominerades även till två European Film 
Awards, Nordiska rådets stora filmpris och EU-parlamentets stora filmpris, LUX Prize. Dessutom vann den sex Guldbaggar…
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VD:s FÖRORD
Film i Väst har under den senaste sexårsperioden utvecklat verksamhetens 
result at substantiellt. Den genomsnittliga konstnärliga kvaliteten i det som  
samproduceras har förstärkts och det publika genomslaget har blivit avsevärt 
större. Antalet samproducerade filmer har ökat med 50 procent. 2014 illustrerar 
på ett bra sätt den positiva publika och konstnärliga utvecklingen av verksamhe-
ten. 2014 är Film i Västs tredje framgångsrikaste publikår på hemmaplan. Det är 
bara 2009 och 2013 som varit bättre.

Tre miljoner svenskar såg någon av Film i Västs samproduktioner på biograf under 2014. I 
Norden såldes knappt fem miljoner biobiljetter till bolagets filmer. Globalt valde tolv miljoner 
människor en Film i Väst-samproduktion på biograf. Biografbesöken står likväl bara för några 
procent av vårt totala filmtittande. Den totala exponeringen av Film i Västs samproduktioner 
kan försiktigtvis beräknas till några hundra miljoner tittare.

Cannes är filmvärldens utan jämförelse mest prestigefulla filmfestival. Tusentals filmer skickas 
varje år in för att värderas och kanske väljas till någon av festivalens officiella sektioner. Ett  
fyrtiotal filmer passerar nålsögat. Film i Väst hade 2014 två filmer i festivalens ena tävlings-
sektion, Un Certain Regard: svenska ”Turist” och ungerska ”White God”. Filmerna belönades 
med sektionens första och andra pris. I festivalens officiella program ingick också danska ”The 
Salvation”. Film i Väst har aldrig tidigare haft så många filmer i Cannes officiella sektioner. 
Bolaget nådde för sjunde året i rad målet att ha minst en film i huvudtävlan i Berlin och/eller 
Cannes. Hans Petter Molands ”Kraftidioten” tävlade i Berlin.

Film i Väst hade samproducerade filmer valda till officiella sektioner i de väsentligaste film-
festivalerna runt om i världen. I två av de övriga A-filmfestivalerna vann bolagets sam pro-
duk tioner pris: San Sebastian och Tallinn. Film i Väst hade för femte gången på fem år en film 
nominerad till Golden Globe som bästa icke engelskspråkiga film. 

Filmen genomgår stora strukturella förändringar i alla led. Biograferna har digitaliserats. Bio-
gåendet ökar globalt, samtidigt blir releaserna av populära filmer allt större och omsättnings-

Tomas Eskilsson
VD, Film i Väst.
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takten högre. Den konstnärligt ambitiösa filmen har svårare att hävda sig i det nya filmland-
skapet. 

Den så kallade Home Entertainment-marknaden har i princip helt omstrukturerats. DVD-
marknaden håller på att helt ersättas av streamade tjänster. Netflix och HBO har gjort stora 
inbrytningar på den svenska marknaden. Expansionen av SVOD (Subscribed Video on Demand) 
drivs i stor utsträckning av TV-drama som fått ett stort uppsving de senaste åren. De mest 
namnk unniga regissörerna, skådespelarna och produktionsbolagen orienterar sig inte bort från 
filmen, men visar ett allt större intresse för att producera TV-drama. 

Den nya modellen för filmdistribution ger lägre intäkter till de som distribuerar och produce-
rar filmerna. Film i Väst har trots detta faktum haft en god utveckling av samproduktionsintäk-
terna. Detta kan till stor del förklaras av att det finns ökade intäkter från internationell försälj-
ning av distributionsrätter. 

Film i Väst och övriga regionala produktionscentra är för första gången med i det svenska film-
avtalet. Filmregionernas deltagande i avtalet har bidragit till offensivare och tydligare mål för 
den nationella filmpolitiken, men det saknas resurser, strategi och fungerande taktisk planering 
för att målen ska kunna nås. 

Staten föreslog under våren en ettårig förlängning av nuvarande avtal. Filmregionerna beslöt 
att för sin del säga upp filmavtalet per den 31 december 2015. De svenska film- och TV-produ-
centerna valde att göra gemensam sak.   

Film i Västs allt starkare ställning på såväl den nationella som internationella filmarenan har 
lett till ett kraftigt ökat söktryck. Film i Väst tar ställning till allt fler, allt intressantare filmprojekt.  

Den nära framtiden ställer stora krav på omvärldsanalys och förmåga att strategiskt hantera det 
nya filmlandskapet. Film i Väst startade 2013 ett strategiarbete som syftar till att göra bolagets 
verksamhet än mer framgångsrikt. Strategiutvecklingsarbetet har fortsatt under 2014. Det som 
görs idag, de beslut som tas idag har en avgörande betydelse för var Film i Väst kommer att stå 
de närmaste åren.

VISION/MISSION 
Bolagsordningen och uppdragen anger övergripande mål och inriktning för bo-
lagets verksamhet. Inom dess ramar eftersträvar Film i Väst att vara en av Euro-
pas tre mest framgångsrika regionala filmsatsningar i kraft av konstnärliga och 
publika framgångar. 

•	 Film i Väst ska varje år samproducera filmer som väljs till huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes. 
•	 Film i Västs samproduktioner ska vara väl representerade och framgångsrika i de tio mest 

prestigefulla filmfestivalerna runt om i världen (Berlin, Cannes, Venedig, Toronto, Sundance, 
Tribeca, Locarno, San Sebastian, Busan och Tokyo). 

•	 Film i Väst ska samproducera filmer som får en betydande global distribution och spridning. 
•	 Årligen ska minst en av dessa vara inspelade i Västra Götaland. 
•	 Film i Väst ska vara den regionala filmverksamhet som svenska filmproducenter först vänder 

sig till när de ska finansiera sina projekt. 
•	 Film i Väst ska välja svenska samproduktioner så att den ledande konstnärliga och publika 

positionen behålls. 
•	 Film i Väst ska i valet av film- och TV-dramaprojekt skapa ett utbud som i princip alla med-

borgare i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social tillhörighet tar någon del av på 
biograf, TV eller via nätet.
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•	 Film i Västs verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och samtidigt ge 
länets medborgare tillgång till kvalificerade filmiska upplevelser.

•	 Film i Västs insatser för infrastrukturutveckling (begreppet tolkat brett innefattande facili-
teter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) ska i första hand syfta till att utveckla Västra 
Götalands kreativa potential. Fokus ska ligga på att utveckla produktionsbolag med möjlig-
het att attrahera regionens, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusför-
fattare. 

•	 Film i Väst ska i ett bredare perspektiv underhålla och utveckla regionens infrastruktur. 
•	 Film i Väst ska engagera sig i filmernas tänkta distribution och spridning för att garantera 

maximal spridning regionalt, nationellt och internationellt.    

UPPDRAG 
Film i Väst ska förhålla sig till de mål som är relevanta, beslutade av regionfull-
mäktige och till de uppdrag som formulerats av Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd. 

Film i Väst ska:
•	 bibehålla och utveckla den konstnärliga kvaliteten i de filmer som samproduceras
•	 bidra till att öka det publika genomslaget för de samproducerade filmerna regionalt, 
•	 nationellt och internationellt
•	 bidra till att underhålla och utveckla nödvändig kreativitet och kompetens för högkvalitativ 

film- och TV-produktion i Västra Götaland
•	 bidra till att utveckla talanger som har möjlighet att etablera sig professionellt

Film i Väst ska dessutom:
•	 vara aktivt i det pågående utrednings- och strategiarbetet kring förändrade förutsättningar 

för filmproduktion som pågår såväl i Västra Götaland som nationellt och internationellt
•	 bidra till att förstärka samverkan mellan de två huvudsakliga produktionscentra för film i 

regionen, Trollhättan och Göteborg
•	 i dialog med Västsvenska Turistrådet stärka filmturismen i Västra Götaland 
•	 i dialog med relevanta aktörer bidra till att skapa en plattform för unga filmare

PUBLIKEN
2014 blev ett starkt publikår både i Sverige och internationellt. Det är bara två 
verksamhetsår som varit bättre: 2009 och 2013. 2009 var året då samtliga delar 
av Milleniumtrilogin hade premiär.   

Totalt såg 2 963 000 betalande någon av Film i Västs samproduktioner på biograf i Sverige. Till 
dessa ska läggas publiken vid premiärer, festivaler och skolbiovisningar.
16 av Film i Väst svenska samproduktioner hade premiär 2014, 13 av dessa var långa spelfilmer, 
en var en kortare film för små barn och två var dokumentärer. Film i Västs samproduktioner 
utgjorde knappt hälften av alla svenska spelfilmer som hade premiär. Totalt såldes 2 810 000 
biljetter till Film i Västs svenska samproduktioner. Drygt 153 000 biljetter såldes till Film i Västs 
internationella samproduktioner i Sverige, mest framgångsrik var finsk-svenska ”Hallonbåtsflyk-
tingen” som sågs av drygt 100 000 svenskar.

Film i Västs samproduktioner belade de fyra översta platserna när det svenska publikåret 
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summerades. Antalet biobesök var något färre i Sverige 2014 jämfört med 2013. Minskningen 
uppgår till någon procent. Den svenska filmens marknadsandel uppgick till knappt 25 % – i 
stort sett, i paritet med fjolåret. Film i Västs samproduktioners andel av den svenska filmens 
biografpublik var 71 %, att jämföra med knappt 60 % 2012 och drygt 70 % 2013. Den genom-
snittliga biopubliken på Film i Västs svenska samproduktioner uppgick till 214 000 personer per 
film – ett resultat i paritet med fjolårets och långt över det historiska genomsnittet på 130 000 
biobesök per film.  

I Västra Götaland såg 510 000 personer någon av Film i Västs samproduktioner på biograf. 

Film i Väst hade på nytt ett starkt år i Danmark. Fyra av Film i Västs danska samproduktioner 
hade premiär. Tillsammans sålde filmerna knappt 1 100 000 biljetter. Om man lägger till Film i 
Västs svenska och internationella samproduktioner gjordes drygt 1 300 000 biobesök i Dan-
mark på någon av bolagets samproduktioner. ”Fasanjägarna” med 764 000 sålda biljetter och 

Biobesök i Sverige 2014
Sålda biobiljetter i Sverige 2014, totalt antal sålda inom parentes:

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann* 1 044 000  (1 566 000)
Sune i fjällen 328 000 (premiär dec 2014)
Bamse och tjuvstaden 321 000
Sune på bilsemester* 227 000 (516 000)
Pojken med guldbyxorna 199 000
Micke & Veronica 188 000 (premiär dec 2014)
Turist 144 000
Hallonbåtsflyktingen**    102 000
Min så kallade pappa      90 000
Hallåhallå                                                                               81 000  
Gentlemen      44 000
Tommy      35 000
Monica Z*       27 000 (544 000)
Mig äger ingen*       25 000 (234 000)
The Salvation**      16 000
En sång från hjärtat**      12 000
Nymphomaniac**      10 000
Tänk om        8 000
Resan till fjäderkungens rike        8 000
Stockholm Stories        8 000
Tusen gånger god natt**        4 000
De dansande andarnas skog*        4 000 (8 000)
Bluebird**        4 000  
Jag vill inte dö än         3 000
Hotell**        3 000 (34 000)
Nånting måste gå sönder        3 000
Freak Out        3 000
The Quiet Roar        2 000
Övriga titlar*      20 000

*Premiär 2013 eller tidigare, total publik inom parentes.
**Internationell samproduktion
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”En sång från hjärtat” med 167 000 biobesök var särskilt framgångsrika. Film i Västs samproduk-
tioner stod för knappt en tredjedel av biobesöken på dansk film i Danmark. Två av Film i Västs 
svenska samproduktioner gjorde det riktigt bra: ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret 
och försvann” med 140 000 biobesök och ”Monica Z” med 92 000 sålda biobiljetter.  

I Finland blev en av årets mest sedda filmer ”Hallonbåtsflyktingen”. Filmen sågs av 110 000 fin-
ländare. Totalt såg knappt 200 000 personer någon av Film i Västs samproduktioner på bio.

I Norge gjordes knappt 400 000 biobesök på någon av Film i Västs samproduktioner. ”Hund-
raåringen som klev ut genom fönstret och försvann” stod för 237 000 av besöken. 

Totalt gjordes 4 800 000 biobesök på någon av Film i Västs samproducerade filmer i Norden.
Film i Västs svenska, danska och brittiska samproduktioner stod för merparten av de biobe-

sök som gjordes utanför Norden. ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann” 
blev årets mest sedda samproduktion med totalt 4 200 000 biobesök. Andra filmer som gjorde 
det bra var ”Before I Go to Sleep” med knappt två miljoner sålda biobiljetter och Lars von Triers 
”Nymphomaniac” som sågs av 1 500 000 biobesökare runt om i världen. Globalt gjordes totalt 
12 100 000 biobesök på någon av Film i Västs samproduktioner.

Biografbesöken står bara för några procent av vårt totala filmtittande.

TV-publiken för Film i Västs samproduktioner uppgick till knappt 40 miljoner tittare i Sverige 
och med en försiktig beräkning drygt det dubbla globalt. 18,5 miljoner tittare i Sverige avsåg 
TV-drama. Kortare barnfilmer sågs närmare åtta miljoner gånger; den samproducerade kort- 
och dokumentärfilmen fick några miljoner tittare. Nya och äldre långfilmer sågs av lite drygt tio 
miljoner personer. ”Sune i Grekland” var den mest sedda filmen och sågs av närmare en miljon 
barn och vuxna när den TV-visades.

Den totala exponeringen av Film i Västs samproducerade filmer och TV-dramer beräknas 
uppgå till 300 miljoner tittare, lågt räknat.

KONSTEN
Det är inte lätt att utvärdera konstnärlig kvalitet. Film i Väst väljer att göra det 
genom att utgå från hur filmerna bedöms av människor som har som profession 
att göra en konstnärlig kvalitativ bedömning.

För tredje året i rad och för femte gången på fem år hade Film i Väst en sam-
producerad långfilm nominerad till bästa icke engelskspråkiga film för Golden 
Globe. Ruben Östlunds ”Turist” valdes i båda fallen som en av fem filmer. 

”Turist” prisbelönades i Cannes med Juryns pris i tävlingssektionen Un Certain Regard. Filmen 
nominerades till två European Film Award för bästa regi och bästa film. ”Turist” nominerades 
också till Nordiska rådets stora filmpris och till EU-parlamentets stora filmpris, LUX Prize. 

Ungerska ”White God” vann pris för bästa film i Cannes i sektionen Un Certain Regard – en av  
festivalens två officiella tävlingssektioner. 

Lars von Triers ”Nymphomaniac” hade tre nomineringar till European Film Award: bästa film, 
bästa manliga och kvinnliga skådespelare. 

Film i Västs samproduktioner var representerade vid åtta av de tio viktigaste filmfestivalerna. 
Ingen film tog sig till Sundance eller Locarno 2014. Film i Väst-samproducerade långfilmer val-
des 20 gånger (+ tre jämfört med 2013) till en officiell sektion i någon av världens tio viktigaste 
festivaler. Susanne Biers ”En sista chans” prisbelönades vid en av dessa: San Sebastian. 

Film i Väst hade filmer i tävlingssektioner i de tre stora filmfestivalerna: Berlin (”Kraftidioten” 
och ”Resan till fjäderkungens rike”), Cannes (”Turist” och ”White God”) och Venedig (”Bypass”).   
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Film i Väst var även i övrigt väl representerat vid festivalerna i Berlin och Cannes. I Berlin visa-
des tre filmer som Special Screening Out of Competition: ”Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann”, ”Nymphomaniac I” och ”En sång från hjärtat”. I Cannes valdes ”The 
Salvation” som en av tre filmer till festivalens Midnight Screening Out of Competition.   

Film i Västs samproduktioner var väl representerade i Toronto, Nordamerikas viktigaste film-
festival, med tre filmer. I Venedig kompletterades ”Bypass” med ”Nymphomaniac II”. 

Ester Martin Bergsmarks ”Nånting måste gå sönder” vann en av tre Tiger Awards i Rotterdam. 
Tiger Awards är ett av världens mest prestigefulla debutantpriser.

Det finns 14 filmfestivaler runt om i världen som har A-status. Sex av dem kvalar in bland 
världens tio viktigaste filmfestivaler. Toronto och Busan är respektive kontinents huvudfestival, 
men har inte A-status på grund av hur de är organiserade.  Film i Västs samproduktioner var 
flitigt representerade i A-filmfestivalerna. I Tallinn vann ”The Quiet Roar” priset för bästa foto.  

Film i Västs samproduktioner vann ett sextiotal internationella filmpriser och sammanlagt 30 
nationella filmpriser utanför Sverige.

Film i Västs samproduktioner fortsatte att dominera den svenska filmgalan. 30 av de 48 nomi-
neringarna gick till en av Film i Västs samproduktioner. När Guldbaggarna för 2014 års bästa 
prestationer delades ut vann bolagets filmer 11 av de 15 långfilmspriserna, bland annat för 
bästa film, manus och regi. Följande samproducerade filmer vann en eller flera Guldbaggar: 
”Turist” (6), ”Gentlemen” (3), ”The Quite Roar” (1), ”Nånting måste gå sönder” (1). ”Micke & Vero-
nica” vann Publikens pris.

Den danska motsvarigheten till Guldbaggen heter Robert. Film i Västs samproduktioner hade 
41 nomineringar i de filmspecifika kategorierna. I Danmark delar man också ut för TV-drama. 
Film i Västs samproduktioner vann elva Robert. ”Nymphomaniac” erövrade hela åtta Robert, 
bland annat för bästa film, manus och regi. ”Fasanjägarna” och ”En sång för hjärtat” vann varsin 
Robert. ”Turist” utsågs till bästa icke amerikanska film. ”Fasanjägarna” vann publikens pris.

Recensioner är en allt svårare kategori att använda för att bedöma en films kvalitet. De traditio-
nella massmediernas kritik utmanas av myriader av sajter, bloggar och andra mediala former. 
Det är inte så enkelt att man kan säga att de traditionella mediernas kritik bygger på större sak-
kunskap och insikt – tvärtom. Svenska Filminstitutet har ett recensionsindex byggt på femton 
medier. 

Film i Västs svenska samproduktioner recenserades gott – genomsnittsbetyget låg i paritet 
med förra årets genomsnitt och hamnade en bit över tre (på en femgradig skala). Svensk spel-
film hade ungefär ett halvt betygssteg lägre genomsnitt. ”Turist”, ”Jag är inte beredd att dö än”, 
”Tänk om”, ”Bamse och tjuvstaden” och ”Stockholm Stories” var bäst recenserade av Film i Västs 
svenska samproduktioner i traditionella massmedier.

I Danmark låg betygsgenomsnittet en bra bit över fyra av sex för Film i Västs samproduktioner.

Film i Västs sammanvägda konstnärliga resultat blev mycket gott både i Sverige och utomlands. 
Det är en tuff utmaning att upprätthålla den höga internationellt gångbara standard som Film i 
Väst nu haft fem år i rad. De flesta aktörer, offentliga eller privata, har toppar och dalar.
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PRODUKTION OCH INFRASTRUKTUR
31 långfilmer och fem TV-dramer genomförde produktion i Västra Götaland 
under 2014. Sammanlagt genomfördes 650 inspelningsdagar i knappt 20 pro-
jekt. Det är dubbelt så många som 2013 och nästan i paritet med rekordåret 2011. 
23 samproducerade långfilmer gjorde minst ett element av sin postproduktion 
i Västra Götaland. Till dessa ska läggas postproduktion i samproducerade TV-
dramer och efterarbete som görs i projekt som Film i Väst inte samproducerar. 
Mängden bild- och ljudefterarbete som görs i länet var i stort oförändrad.  

Inspelning och postproduktion fördelades jämt mellan Trollhättan/Vänersborg och Göteborg. 
Film i Väst investerade ungefär lika mycket i produktion i respektive nav. 

Västra Götaland står inför ett generationsskifte inom filmarbetarkåren. Fler måste utbildas för 
att möta framtidens behov. 80 % av all personal i TV-dramerna och 60 % av personalen i lång-
filmerna rekryterades i Västra Götaland. Siffran för långfilm är bra då den rymmer både svenska 
och internationella samproduktioner. 

Film i Väst gjorde stora satsningar på kunnande och kompetens under året. Satsningarna 
omfattade allt från länets produktionsbolag till nya unga talanger.

Film i Väst startade ett inspirations- och mentorprogram för produktionsbolag. Under hösten 
2014 och våren 2015 ordnas inspirations - och perspektivdagar för de större regionala produk-
tionsbolagen (långfilm och TV-drama). Elva bolag deltar i programmet som syftar till att stärka 
bolagens förmåga att överleva och utvecklas i det radikalt nya film- och medielandskapet. 
Mycket kända och välrenommerade bolag/branschpersoner från Skandinavien, Europa och 
USA används som inspiratörer. Fokus ligger på de processer som avgör ett film- och/eller TV-
projekts framgång och på att utveckla en god affärsmodell, som garanterar överlevnad och 
tillväxt för bolaget.

Motsvarande inspirations- och utvecklingsprogram har startats för länets mindre produk-
tionsbolag och postproduktionsbolag. Programmen har i sak samma syfte, men innehållen har 
anpassats till respektive målgrupp. 

Film i Väst talks är en seminarieserie som syftar till att beskriva och diskutera kreativa processer. 
Seminarieserien vänder sig till såväl västsvensk som nationell filmbransch. 2014 genomfördes 
två välbesökta seminarier som fokuserade på manus och regi. 

Film i Väst genomförde tillsammans med MediaXchange den första delen av ett ”utbytespro-
gram” mellan svenska producenter och amerikanska independentproducenter. Film i Väst valde 
tillsammans med MediaXchange ut ett tiotal svenska producenter som antingen har projekt 
som har kopplingar till USA eller utvecklar engelskspråkiga filmprojekt. I New York träffade 
den svenska gruppen ledande amerikanska experter som täckte paketering (hur ska projektet 
presenteras för att bli intressant), finansiering, agentsystemet, juridik/avtal och distribution. De 
svenska producenterna ges också möjlighet att boka enskilda möten med ett sextiotal ameri-
kanska producenter. I Göteborg spegelvänds programmet.

Ett antal andra kompetenshöjande satsningar genomfördes. Några av dessa var:
•	 ACE round table kring nordisk filmpolitik. 30 nordiska producenter deltog. Seminariet 

mode rerades av det europeiska producentnätverket ACE president Simon Perry.
•	 Samling för regionens filmarbetare med aktuell information inför 2014. 70 deltagare. Göte-

borg.
•	 Branschdag för film och TV i samarbete med Trappan. 100 deltagare. Göteborg.
•	 Mötesplats filmstudenter och bransch. 120 deltagare. Göteborg.
•	 Kommunikation i kreativa processer. 17 unga talanger. Tre dagar. Samarbetet med Trappan. 

Göteborg.
•	 TV Drama Vision. Samarbete med GIFF. 200 deltagare.
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•	 Produktionsbolagsdagar kring svensk films situation och svensk filmpolitik i framtiden.
Samtliga större svenska produktionsbolag deltog. Två gånger två dagar. 45 deltagare.

Film i Västs primära arbete med att utveckla ny talang görs inom kort- och dokumentärfilms-
området. Film i Väst har under året tydligare markerat målgruppen för bolagets arbete. Film 
i Väst koncentrerar sig på dem som kan bedömas etablera sig professionellt som regissörer, 
manusförfattare eller producenter. Flera av de Film i Väst gjort kortfilm med de senaste verk-
samhetsåren kommer att debutera som långfilmsregissörer under de närmast kommande åren.

Film i Väst har tillsammans med Kultur i Väst inlett en satsning med syfte att främja kvinnligt 
filmskapande i regionen; The Hub. Det var 48 kvalificerade sökande till Film i Västs åtta platser. 
Deltagarna består av producenter, manusförfattare, regissörer och dokumentärfilmare. En 
gemensam fysisk arbets- och mötesplats har skapats. Varje deltagare har fått ett stipendium på 
75 000 kronor. I The Hub erbjuds handledning och inspirationsdagar.  

Film i Väst delfinansierade Nordic Film Lab som bland annat genomförs under Göteborg Film 
Festival.

Västra Götalands infrastruktur, kunnande, kompetens och kreativitet har stärkts under året. 

BARN OCH UNGDOM
Film i Väst satsar på barn- och ungdomsfilm som når och talar till sin publik både 
på biograf och via TV. Film i Västs samproduktioner som riktar sig till en ung pu-
blik har setts av knappt 900 000 personer på biograf i Sverige, av dem är 190 000 
bosatta i Västra Götaland. 

30 % av de svenska långfilmer Film i Väst samproducerar riktar sig till barn och yngre ungdo-
mar. Det publika utfallet av satsningen är mycket god.

Knappt sju miljoner tittar har gjorts på någon av Film i Västs samproducerade koncept för 
små barn: ”Mamma Mu”, ”Vem”, ”Tänk om” och ”Prick och fläck”.  Drygt 1,5 miljon tittar av 
filmerna har gjorts i Västra Götaland. ”Tänk om” sågs närmare två miljoner gånger av de allra 
minsta barnen.

Film i Väst sitter i styrgruppen för FilmCloud som bland annat erbjuder unga filmare stöd och 
handledning. FilmCloud fungerar också som en möjlighet att visa sina filmer och dela erfaren-
heter.    

HORISONTELLA PERSPEKTIV
En av de senaste årens mest debatterade frågor i svensk film är jämställdhet. Film 
i Väst har arbetat med jämställdhetsmål de senaste 15 åren. 2014 producerades 
43 % av Film i Väst samproducerade svenska långfilmer av en kvinna, i de inter-
nationella samproduktionerna var hälften av filmernas producenter kvinnor. 

20 % av manusen i de svenska och internationella samproduktionerna skrevs av kvinnor. En 
knapp tredjedel av de svenska samproduktionerna hade en kvinnlig regissör, motsvarande 
andel i de internationella var en fjärdedel. En av de samproducerade svenska filmerna skrevs 
och regisserades av en transperson. Knappt hälften av alla samproducerade filmers historier be-
rättades ur en kvinnas perspektiv. Här fanns inga skillnader mellan svenska och internationella 
samproduktioner. 

40 % av de samproducerade filmernas berättelser utspelade sig i en storstad, resten i ett mer 
avgränsat berättaruniversum. Etnicitet var en viktig faktor/tematik i en dryg tredjedel av de 
samproducerade filmerna.
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Hälften av alla filmarbetare var kvinnor. Det finns fortsatt tydliga könsskillnader inom olika 
yrkeskategorier. 

Mer än hälften i samtliga upphovsmannakategorier (regi, manus, producent) var kvinnor i de 
samproducerade kortfilmerna. Motsvarande siffror var en tredjedel kvinnliga upphovsmän i 
de samproducerade långa dokumentärerna och två tredjedelar kvinnor i de korta dokumentä-
rerna.

Det samlade jämställdhetsresultatet var i paritet med genomsnittet för de tre föregående 
verksamhetsåren.

Så gott som alla svenska samproduktionerna för vuxna var dramer, en samproduktion var 
en renodlad komedi och en film kan med god vilja kategoriseras som ”crime”. Knappt 80 % av 
de internationella samproduktionerna var dramer. Två av de samproducerade internationella 
titlarna var genrespecifika. 

Så gott som alla samproducerade långfilmers historier var nutidsberättelse. Ingen sampro-
duktions berättelse utspelade sig i ett fjärran förflutet. 

MÅLUPPFYLLELSE
Den samlade måluppfyllelsen var mycket god. 
•	 Publikmålet nåddes med råge. Det publika genomsnittliga utfallet överträffade målsätt-

ningen med 80 %. Det finns anledning att vara uppmärksam på att en tillräckligt stor andel 
av de samproducerade svenska långfilmerna faktiskt når över 200 000 besök. Fyra av Film 
i Västs samproducerade svenska långfilmer med premiär under året nådde över 200 000 
biobesök, det är i paritet med ambitionsnivån, men inte mer.

•	 De konstnärliga framgångarna fortsätter att vara stora. Måluppfyllelsen var utmärkt. Film i 
Väst använder ett poängsystem som mäter det samlade konstnärliga resultatet. De sampro-
ducerade långfilmerna nådde ett resultat på över 200 % av den satta ambitionen. Kort- och 
dokumentärfilm nådde lite drygt 125 % av de poängtal som satts för respektive kategori.

•	 Film i Väst stärkte sitt arbete med att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet. Den 
tota la produktionsvolymen av film- och TV-drama ökade substantiellt. Utfallet av Film i 
Västs arbete med att utveckla länets produktionsbolag och kreatörer är svårt att mäta på 
årsbasis. Insatser som gjorts 2014 kan man se det slutliga resultatet av om något år. Målupp-
fyllelsen var god. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR FILM I VÄST AB
ORG. NR. 556573-5569

AVGER FÖLJANDE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 
1 JANUARI–31 DECEMBER 2014

 
VERKSAMHETEN
Bolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att investera i produktion 
av film och TV-drama i Västra Götaland samt att bidra till spridning av där producerad film. Till 
bolagets verksamhet hör även att i Västra Götaland arbeta med utvecklingsfrågor inom film-, 
TV- och multimediasektorn.

Bolagets verksamhet har bedrivits enligt bestämmelserna om kommunala bolag i kommu-
nallagen.

Film i Väst är regionens redskap för att behålla och utveckla en profilerad och kvalitativ film- 
och TV-produktion i Västra Götaland. Som kunskapsorganisation är Film i Väst en avgörande 
resurs för att stärka och utveckla Västra Götalands kreativa potential inom den audiovisuella 
sektorn – en sektor som bidrar till regional tillväxt och attraktionskraft. 

Förutom sin kompetens kring samproduktion av internationellt gångbar högkvalitativ film- 
och TV-produktion i regionen har Film i Väst viktiga branschnätverk på regional, nationell och 
internationell nivå. Film i Väst ska driva utvecklingsfrågor inom området rörlig bild, stödja nya 
aktörer på fältet samt delta i samarbeten i gränssnittet mellan lärandeinstitutioner, natur- och 
kulturarvssektorn och turismsektorn.

Film i Västs centrala uppgift är att behålla och utveckla en profilerad och högkvalitativ film-
produktion i Västra Götaland. Film i Väst ska utifrån givna resurser maximera det konstnärliga 
och publika utfallet av filmproduktionen i Västra Götaland så att det håller europeisk toppklass. 
Bolaget ska även bidra till att den regionalekonomiska nyttan av film- och TV-produktionen är 
så stor som möjligt.

Film i Väst ska:
•	 bibehålla och utveckla den konstnärliga kvaliteten i de filmer som samproduceras
•	 bidra till att öka det publika genomslaget för de samproducerade filmerna regionalt, 
•	 nationellt och internationellt
•	 bidra till att underhålla och utveckla nödvändig kreativitet och kompetens för högkvalitativ 

film- och TV-produktion i Västra Götaland
•	 bidra till att utveckla talanger som har möjlighet att etablera sig professionellt
•	 Film i Väst ska dessutom:
•	 vara aktiv i det pågående utrednings- och strategiarbetet kring förändrade förutsättningar 

för filmproduktion som pågår såväl i Västra Götaland som nationellt och internationellt
•	 bidra till att förstärka samverkan mellan de två huvudsakliga produktionscentra för film i 

regionen, Trollhättan och Göteborg
•	 i dialog med Västsvenska Turistrådet stärka filmturismen i Västra Götaland 
•	 i dialog med relevanta aktörer bidra till att skapa en plattform för unga filmare

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Film i Väst är ett av Västra Götalandsregionen, org. nr. 232100-0131, helägt bolag. Bolaget har 
sitt säte i Trollhättan. 
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FLERÅRSJÄMFÖRELSER
 2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning, kkr 16 215 19 431 8 891 13 516 14 103
Resultat efter finansiella poster, kkr 3 167 2 349 43 156 2 590
Balansomslutning, kkr 60 818 56 466 53 462 41 227 46 199
Medelantal anställda, st 13 12 13 13 12
Soliditet, % 27,2 23,7 20,6 26,7 23,5
Avkastning på eget kapital, % 19,1 17,6 0,4 1,4 23,9

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
En överenskommelse har träffats med Trollhättans Tomt AB om ett nytt hyresavtal från den 1 
september 2014. Därmed har den avsättning om 4 000 kkr för utträdesersättning som gjordes 
2013 återförts. 

Trots de nya modellerna för filmdistribution, vilka ger lägre intäkter till distributörerna och 
producenterna, har Film i Väst haft höga samproduktionsintäkter de senaste åren. Årets sam-
produktionsintäkter uppgick till 16 215 kkr. 

Årets samproduktionsinsatser uppgick till 84 477 kkr vilket är en ökning med 8 595 kkr 
jämfört med föregående år. Den ökande konkurrensen mellan regionala filmfonder samt den 
strukturella förändringen av villkoren i branschen som försvårar finansieringen av filmproduk-
tioner innebär en ökad utmaning att upprätthålla produktionsvolymen. För att säkra en högre 
produktionsvolym till Västra Götaland har bolaget ökat investeringen i projektutveckling. Årets 
ökade produktionsintäkter har skapat utrymme för ökningen.

NYA REDOVISNINGSPRINCIPER
Detta är Film i Väst ABs första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
("K3").  Se not 1.

BOLAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING
För att Film i Väst ska nå sina målsättningar krävs ett kontinuerligt arbete för att utveckla strate-
gier som gör att bolaget kan säkra att såväl svenska som europeiska filmprojekt av världsklass 
kan göras i Västra Götaland. Om inte de ekonomiska resurser bolaget förfogar över ökar kraftigt 
kommer det att innebära att Film i Väst måste omdisponera resurser från främst art house-
projekt till svenska och internationella inspelningsprojekt. Detta kommer att påverka den totala 
produktionsvolymen. Om länets infrastruktur för produktion av rörliga bilder ska påverkas så 
lite som möjligt är det nödvändigt att behålla satsningen på samproduktion av TV-drama på 
lägst 2014 års nivå.

Film i Väst måste söka samarbete med andra parter för att säkra att större svenska projekt, 
som kombinerar hög kvalitet och stor publik potential, kan göras. Kvaliteten och den publika 
angelägenhetsgraden på Film i Västs svenska samproduktioner är avgörande för att ambitio-
nen att nå alla länets medborgare, ska nås.

Film i Väst har en slimmad personalstyrka. Bolaget kommer att göra ytterligare översyn av 
organisationen för att säkra att väsentliga funktioner och processer långsiktigt säkras. 

ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR
En av bolagets nyckelpersoner slutade i september. Under hösten har tjänsten som produk-
tionschef varit vakant. T f produktionschef tillsätts i januari 2015.

RISKER OCH RISKHANTERING 
Valutarisker
Exponering för valutarisker förekommer i viss omfattning i de investeringar som görs i 
internationella samproduktioner. Som regel låses dock kursen vid signering av avtal. Utveck-
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lingen av kursförändringar för aktuella valutor bevakas kontinuerligt. De samproduktionsintäk-
ter som erhålls från exploatering av filmerna i andra länder påverkas av valutafluktuationer.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINST  
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:                                                    
Balanserade vinstmedel 13 130 896
Årets vinst 3 166 934
 16 297 830

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 16 297 830

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och 
balansräkningar, rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla 
belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS SLUT
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter balansdagens slut.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskaps årets 
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tillhörande 
noter.

RESULTATRÄKNING 
KKR  NOT 2014 2013 
  
RÖRELSENS INTÄKTER    
Nettoomsättning 2 16 215 19 431
Offentligt stöd 3 94 236 85 676
Övriga rörelseintäkter  1 419 1 774
  111 870 106 881
    
RÖRELSENS KOSTNADER    
Produktionskostnader  -84 477 -75 882
Övriga externa kostnader 4 -13 145 -16 729
Personalkostnader (inklusive styrelse) 5 -11 531 -12 561
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -156 -243
Övriga rörelsekostnader 6 -12 206
  -109 321 -105 209
    
RÖRELSERESULTAT  2 549 1 672
    
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    
Räntekostnader  -3 -7
Ränteintäkter  621 684
  618 677
    
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER      3 167 2 349
    
ÅRETS RESULTAT  3 167 2 349  
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BALANSRÄKNING   
(KKR)  NOT 2014-12-31 2013-12-31
  
TILLGÅNGAR     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 7 179 335
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag  8 1 1 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  180 336
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  34 29
Fordringar hos Västra Götalandsregionen   54 792 48 084
Övriga kortfristiga fordringar  2 527 1 974
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 3 277 6 039
  60 630 56 126   
Kassa och bank  8 4    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   60 638 56 130

SUMMA TILLGÅNGAR   60 818 56 466

EGET KAPITAL 10 
  
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (250 aktier à kvotvärde 1 000 kr)  250 250 
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  13 131 10 782
Årets resultat  3 167 2 349
  16 298 13 131
SUMMA EGET KAPITAL   16 548 13 381 
 
AVSÄTTNINGAR    
Övriga avsättningar 11 - 4 000
SUMMA AVSÄTTNINGAR  0 4000

KORTFRISTIGA SKULDER    
Skulder till Västra Götalandsregionen 12 - 111
Leverantörsskulder  3 759 6 434
Övriga kortfristiga skulder  802 852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 39 709 31 688
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   44 270 39 085
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  60 818 56 466
    
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   
Ställda säkerheter 14 1 380 3 080
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS    
(KKR)   2014 2013 
    
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Rörelseresultat före finansiella poster  2 549 1 672
Avskrivningar  156 243
Avsättning  -4 000 4 000
Erlagd ränta  -3 -7
Erhållen ränta  621 684
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -677 6 592 
före förändring av rörelsekapital   

Ökning/minskning kundfordringar  -5 1 348
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  2 209 45
Ökning/minskning leverantörsskulder  -2 675 -490
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  7 971 -2 672 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   6 823 4 823 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Amortering av skuld  -111 -184
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -111 -184

Årets kassaflöde  6 712 4 639
Likvida medel vid årets början  48 088 43 449
Likvida medel vid årets slut  54 800 48 088 

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER 
(KKR)

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisningssprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  Detta är första året bolaget till-
lämpar K3 och övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2014. Övergången har 
inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp. Bolaget tillämpade tidigare 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

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

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transak-
tioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Samproduktionsintäkter
Intäkter från samproducerade filmer redovisas i takt med att de kommit producentledet till del.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag har intäktsförts i den period då de kostnader uppkommit som bidraget avsett 
att kompensera. Bidrag som mottagits före kostnad uppkommit redovisas som förutbetalda 
intäkter.



Produktionskostnader
Produktionskostnaderna utgörs av samproduktionsinsatser (finansiering) i olika film- och TV-
produktioner. Kostnader redovisas i takt med färdigställandet av filmerna och i enlighet med 
upprättade avtal.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som förväntas bli inbetalt, efter avdrag för individuellt be-
dömda osäkra fordringar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär 
avskrivningsperiod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier  3–5 år
Nedlagda kostnader på annans fastighet  5–10 år

Avsättningar
En avsättning ska redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 
inträffad händelse, där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen och då en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerar bolaget, 
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos Västra Götalandsregionen.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNING
  2014 2013
Samproduktionsintäkter  16 215 19 431 

NOT 3 OFFENTLIGA BIDRAG
 2014 2013
Driftbidrag regionutvecklingsnämnden VGR 27 800 27 200
Driftbidrag kulturnämnden VGR 53 692 49 701
Projektbidrag kulturnämnden VGR 1 465 1 625
Projektbidrag kulturnämnden VGR 450 -
Bidrag från kommuner 8 250 5 750
Bidrag från SFI (statligt bidrag) 2 579 1 400
 94 236 85 676
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NOT 4 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORERNA
  2014 2013
Deloitte AB
Revisionsuppdrag  28 27
Övriga tjänster  3 26
  31 53

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet inne-
fattar granskningen och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgiv-
ning som lämnats i samband med revision. Övriga tjänster avser skatterådgivning.

NOT 5 LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER

MEDELANTAL ANSTÄLLDA   
 2014 2013
Kvinnor 10 8
Män 3   4
 13 12

LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER  
 2014 2013
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 656 1 637
Löner och ersättningar till övriga anställda  5 895 6 712
 7 551 8 349  

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 979 2 394
Pensionskostnader för verkställande direktören 633 476
Pensionskostnader för övriga anställda  1 271 1 266
 11 434 12 485 
 
I verkställande direktörens anställningsavtal finns regler om avgångsvederlag vid uppsägning 
från företagets sida, innebärande att verkställande direktören är berättigad till vederlag motsva-
rande månadslönen i 18–30 månader beroende på verkställande direktörens ålder vid upp-
sägningen. Avtalet följer Västra Götalandsregionens policy för anställning av förvaltnings- och 
bolagschefer.

STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 4 4
Män 5 5
 9 9

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Kvinnor 2 2
Män 1 1
 3 3
NOT 6 VALUTAKURSDIFFERENS
 2014 2013
I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser avseende
rörelseskulder enligt följande: 
Övriga rörelsekostnader -12 206
 -12 206



NOT 7 INVENTARIER
 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 224 6 224
Årets förändringar 
Försäljningar och utrangeringar  -4 181 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 043 6 224
  
Ingående avskrivningar -5 889 -5 646
Årets förändringar
Årets avskrivningar -151 -243
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 040 -5 889
  
fFörsäljningar och utrangeringar 4 181 -
Utgående ackumulerade avskrivningar 4 181 0
Nedskrivningar -5 -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -5 0
Utgående restvärde enligt plan 179 335
 

NOT 8 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

 Kapitalandel % Rösträttsandel % Bokfört värde Andelar
Sweden Film Commission  20 20 1 1
ekonomisk förening  
org. nr. 769615-8786

NOT 9      FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
 2014-12-31 2013-12-31
Förutbetalda hyror 73 1 106
Övriga förutbetalda kostnader 497 128
Upplupna samproduktionsintäkter 145 3 820
Upplupna bidrag och intäkter 2 562 985
 3 277 6 039

NOT 10  EGET KAPITAL

 Aktiekapital Balanserat  Årets Summa 
  resultat resultat eget kapital
Ingående balans  250  10 782  2 349 13 381
Disponering av årets resultat - 2 349 -2 349 -
Årets resultat  - - 3 167 3 167
Eget kapital 2013-12-31 250 13 131 3 167 16 548

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 11 000.

NOT 11  ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
 2014-12-31 2013-12-31
Studiokostnader - 4 000
 0 4 000

NOT 12 SKULDER TILL VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Lånen från Västra Götalandsregionen är slutamorterade 2014.
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NOT 13   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
 2014-12-31 2013-12-31
Upplupna personalkostnader 765 957
Upplupna samproduktionskostnader 36 571 29 523
Övriga upplupna kostnader  2 248 832
Övriga förutbetalda intäkter 125 376
 39 709 31 688 
 
NOT 14   STÄLLDA SÄKERHETER
Ställda säkerhet utgörs av garantier för så kallade bridgelån upptagna av produktionsbolag mot 
Film i Väst kommande utbetalningsrat. Av dessa ställda säkerheter är 1 380 uppbokade som 
kortfristig skuld

NOT 15   TRANSAKTIONER TILL NÄRSTÅENDE
Det föreligger en närståenderelation mellan ledande befattningshavare i Film i Väst och produk-
tionsbolaget Anagram Väst AB. Film i Väst har under räkenskapsåret investerat 1 275 kkr i Ana-
gram Väst AB:s produktioner. Beslutet om produktionsinsatser har skett på sedvanliga grunder i 
Film i Väst.
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