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Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2005 
Riksrevisionen har granskat Brottsoffermyndighetens (BrOMs) 

årsredovisning, daterad 2006-02-21. Syftet har varit att bedöma om 

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa 

generaldirektörens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2006-04-24 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Regressfordringar 
I samband med att brottsskadeersättning utbetalas övertar BrOM den 

skadelidandes rätt till skadestånd eller annan förmån på grund av skadan 

(regressrätt). När regressärendet inleds, dvs. kravet riktas mot gärnings-

mannen, uppstår en fordran för BrOM. Dessa fordringar redovisas inte i 

BrOMs balansräkning. Riksrevisionen anser att fordringarna bör redovisas 

som tillgång i balansräkningen. 

Fordringar ska vid bokslutet värderas till det belopp som beräknas inflyta. 

Värdering bör göras med iakttagande av rimlig försiktighet i enlighet med     

2 kap 7 § förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). I första 

hand bör en individuell bedömning göras av varje fordran. Om det inte är 

möjligt eller praktiskt svårt att genomföra med hänsyn till mängden 

fordringar kan en kollektiv värdering bli aktuell. Till grund för värderingen 

kan läggas en bedömning på erfarenhetsmässig grund eller motsvarande. 

BrOM har inte värderat eller redovisat fordringarna. Under 2005 inflöt ca 

13,3 mnkr i inkomster till följd av regressverksamheten. BrOM beräknar 

dock att ca 15 mnkr i inkomster från regressverksamheten kommer att inflyta 

under 2006. Detta innebär enligt vår mening att fordringarnas värde torde 

uppgå till åtminstone 15 mnkr per 2005-12-31. Fordringarnas värde är 

väsentligt i förhållande till balansomslutningen 2005, balansräkningen är 

därför inte i allt väsentligt rättvisande.  

Riksrevisionen rekommenderar BrOM att fortsättningsvis redovisa 

regressfordringarna i balansräkningen. BrOM bör besluta om en lämplig 

värderingsmodell för regressfordringarna samt tillämpa den under 2006. 
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Revisionsledare Annika C Karlsson har beslutat i detta ärende. 

Revisionsdirektör Annika Flygare har varit föredragande.  

 

 

Annika C Karlsson   Annika Flygare 
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