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Mozambique: EMATUM, brug af statsgaranti til finansiering af 
fiskeri og maritim overvågning.
 

Idet der henvises til Udenrigsministeriets underretning af 23. juni 
2014, orienteres Rigsrevis ionen herunder om udvikl ingen i 
ovennævnte sag.
 

Under IMF’s besøg hen i mod slutningen af 2014 aftaltes det, at 
selskabet EMATUM skulle offentliggøre revisionsrapporten for 2013, 
hvilket skete i februar 2015. Revisionen omfattede EMATUMs 
d i spos i t ione r  i  2013  og  e r  e t  sk r id t  i  r e tn ing  a f  a t  skabe 
gennemsigtighed om operationen. Da der alene er tale om finansiel 
revision, tilvejebringer rapporten imidlertid ikke oplysninger, der 
kaster lys over rationalet bag operationen, kontraktens indhold eller de 
fore tagne  indkøb a f  sk ibe  og  uds ty r .  Rev i s ionen  e r  uden 
anmærkninger ,  men unders t reger  a l l igeve l ,  a t  EMATUMs  
levedygtighed hænger af, at der skabes fornøden indtjening og af 
finansiel støtte fra aktionærerne (den mozambiquiske stat).
 
I maj 2015 offentliggjorde EMATUM det årlige regnskab for 2014 og 
revisionen heraf. Virksomhedens fiskeri startede først med forsinkelse 
i december 2014, så der havde ikke været egentlige indtægter.  
Revisionen påpeger EMATUMs svage finansielle situation trods det  
forhold, at 350 mio. USD ud af de 850 mio. USD allerede var overført 
t i l  og overtaget  af  s ta ten som en fu ld  forpl ig t ige lse  under 
forsvarsbudgettet ved årsskiftet 2013-14.
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Under IMFs besøg i juni 2015 konstateredes det, at indkøbet af 
forsvarsudstyr under lånet var større end oprindeligt antaget, og 
yderligere 150 mio. USD overføres nu til statsbudgettet. Desuden er 
det aftalt, at lånet skal omstruktureres på gunstigere vilkår, at der 
udarbejdes en forretningsstrategi for EMATUM baseret på realistiske 
forudsætninger, og at mulighederne for helt eller delvist at privatisere 
EMATUM undersøges.   
 
EMATUM-sagen har affødt debat i medierne, parlamentet og med 
donorerne om regeringens prioriteter og procedurer – en debat som 
Danmark har bidraget aktivt til. Dette har medvirket betydeligt til, at 
regeringen har igangsat reformer,  der vi l  øge kval i teten og 
gennemsigtigheden i de offentlige investeringer generelt.     
 

Trods dette og tilvejebringelsen af informationer om EMATUM vil 
udbetaling af den danske budgetstøtte afhænge af, at Mozambiques 
regering tager yderligere skridt til at begrænse risici for statsfinanserne 
ved EMATUM.  
 
Rigsrevisionen vil blive underrettet, når der foreligger nyt i sagen.
 
 

Med venlig hilsen
 

Hanne Fritzen
Chefkonsulent

Kvalitetssikring og økonomistyring af udviklingssamarbejde
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