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Period of the Financial 
Statements: 

 :AED 211,992,000 Paid Up Capital رأس المال المدفوع: 

 :AED 211,992,000 Subscribed Capital رأس المال المكتتب به:

 :AED 211,992,000 Authorized Capital رأس المال المصرح به: 

 :AED 97,078,000 Accumulated Losses المتراكمةالخسائر 

 Accumulated Losses to %45.79 الخسائر المتراكمة لنسبة رأس المال
Share Capital ratio: 

 :Key  drivers of these accumulated losses العوامل األساسية للخسائر المتراكمة: 



 

                                                 

 
 ( مليون درهم15.7لفترة )بلغ صافي الخسارة ل 

ن تتكرر في الربع ، والتي تضمنت عدة بنود لإماراتي

في  نافدكس، بما في ذلك تكاليف معرض الثاني فصاعًدا

حوض العائم الذي تم بيعه لل فبراير، ودفعات اإليجار

 .2021الحقًا في أبريل 

 

 
  تكبدت الشنرك  خسنارة صنافي  هدرها 2020 خالل سنن ،

طبيعنن  دورينن   مليون درهم إمنناراتي بسنننننننبنن  (21.7)

 عميلهابقيود الميزاني  من هبل  تأثرهاو صنننننناع  السنننننفن
 إلى جنناننن  تننأثيراالمنناراتينن   البحرينن  القوات الرئيسننننننني

واصل تعالمي. المحلي وال على الصعيد 19كوفيد  جائح 

على االعتماد بشنننننكل كبير لبناء السنننننفنأبوظبي  شنننننرك 
تسننهيالت السننح  على المكشننوف والقروض مع البنوك 

ي  لتمويل متطلبات رأس المال العامل بسننننب  نق  المحل
السننننيول  حيت ال تزال الذمم المدين  ورصننننيد العمل  ير 

 شرك  تنتيج  لذلك، تكبدو .عاليمستوى  لىالمفوترة ع
 مالي  مليون درهم من تكاليف 6.5 لبناء السننننننفنأبوظبي 

 (.مليون 17.4: 2018و  2019)  2020في  سن   خالل

 

 

 للقيم اضمحالل  فح  2018الشرك  خالل عام  أجرت 

الموجودة في  المتعلق وأصنننننننوله  العائم للحوضالدفتري  
 المجموع  في الخدماتميناء زايد والتي تنتمي إلى هطاع 

المجموع   سجلتلذلك،  ونتيج  خسائر حاليا. يتكبد الذي
 على بناءً  درهم مليون 55.8 بلغت اضنننننمحالل ةخسنننننار

 القيم  لتحديدنفيذه مقارن  بالقيم  السننوهي  الذي تم ت التقييم
 مالتي أجراها مقي   التقييمات على وبناءً . القابل  لالسننننترداد

ً  لألصنننلبلغ إجمالي القيم  العادل   مسنننتقل، منها  مطروحا
بنناًء على هيم  وذلنك درهم مليون 19.7 اإلتالفتكناليف 

 حسننننننن  رةوفقاً لتكاليف اإلتالف المقد   محدث ،سنننننننوهي  
 .الصناعي القطاع تمعدال

 
 
 
  9، تم تطبيق المعينننار الننندولي رهم 2018ينننناير  1في 

لألدوات المننالينن  من هبننل الشنننننننركنن ، ومننا نت  عنننه من 
تعديالت في النظام المحاسنننننننبي اضنننننننمحالل القيم  من 

المتكبدة إلى نموذج "الخسنننارة اإلئتماني  نموذج الخسنننارة 
من الشرك   ECLنموذج  يتطل  كما. (”ECL“)المتوهع " 

تلك  فيحسنننننا  الخسنننننائر اإلئتماني  المتوهع  والتغيرات 
مالي،  تقرير أي إصننندر عند المتوهع  االئتماني الخسنننائر 
 بالتسننجيل مقارن  اإلئتماني  المخاطر في التغيرات لتعكس

 

 The net loss for the period was AED (15.7) million 

which included several items which will not recur in 

Q2 onwards, including costs of the NAVDEX 

exhibition in February, and rental payments on the 

Floating Dock which was sold subsequently in April 

2021. 

 

 

 During the year 2020, the Company incurred a net loss 

of AED (21.7) million due to cyclicality of 

Shipbuilding industry, impacted by budgetary 

constraints by its major customer the UAE Navy, and 

by the Covid-19 pandemic. ADSB continues to 

heavily rely on its overdraft and loan facilities with 

local banks to fund its working capital requirements 

due to lack of liquidity as its receivables and unbilled 

work balance remains at significant level. As a result, 

ADSB incurred AED 6.5 million of financing costs 

for during the year 2020 (2019 and 2018: 17.4 

million). 

 

 

 

 The Company during the year 2018 has performed an 

impairment assessment of its floating dock and 

auxiliary assets located in Mina Zayed Port which 

belong to the Group’s Services segment as these are 

currently generating losses. As a result, the Group 

recognized an impairment loss of AED 55.8 million 

based on a valuation performed using market 

comparable approach to determine the recoverable 

amount. The total fair value less costs of disposal of 

AED 19.7 million was arrived on the basis of 

valuations performed by an independent valuator 

based on recent market prices adjusted for the 

estimated costs of disposal considering industry 

average.  

 

 As at 1 January 2018, IFRS 9 Financial Instruments 

became effective and was adopted by the Company 

and has resulted in a change in accounting for 

impairment from an incurred loss model to a forward 

looking expected credit loss (“ECL”) model. This 

ECL model requires the Company to account for 

expected credit losses and changes in those expected 



 

                                                 

 تسجيل متاحا يعد لم آخر، بمعنى. المالي  لألصول األولي
عثر، و إنما يتم تحصنننيل الذمم المدين  وهت وهوع الت تعثر

نموذج "الخسنننارة اإلئتماني  التسنننجيل في وهت أبكر وفق 
 بمراجع  ،2018 يناير 1 في. هامت الشنننننننرك  المتوهع "

اضنننننننمحالل  هيم  لتحديد الحالي  المالي  أصنننننننولها وتقييم
 لمتطلبات وفقًاإلى المعطيات المتوفرة  اسننننتنادااألصننننول 
يار لدولي المع قارير ا ي  للت مال يد 9رهم  ال حد  المخاطر لت

 في كما االئتمان بمخاطر ومقارنتهالألصنننننول   االئتماني 
ناير 1 هد. 2018 ي عادة التقييم  التقييم هذا عن نت  و و إ

 انخفاض تسنننننننجيل الى 2020, و2019, 2018لسنننننننن  

م   في إضننننننننافي لذممهي جاري  ا ن  الت مدي  واألصنننننننول ال
 .درهم مليون 53 بقيم  التعاهدي 

credit losses at each reporting date to reflect changes 

in credit risk since initial recognition of the financial 

assets. In other words, it is no longer necessary for a 

credit event to have occurred before credit losses are 

recognized for the Company’s trade receivables and 

contract work in progress. As at 1 January 2018, the 

Company reviewed and assessed it’s existing 

financial assets for impairment using reasonable and 

supportable information that is available without 

undue cost or effort in accordance with the 

requirements of IFRS 9 to determine the credit risk of 

the respective items at the date they were initially 

recognised and compared that to the credit risk as at 1 

January 2018. This assessment and the succeeding re-

assessments for the years 2018, 2019 and 2020 

resulted to a net additional loss of AED 53 million. 
 

التدابير الرئيسييييية الواجب اتخالها لمعالجة الخسييييائر 

 :المتراكمة

Key measures to be taken to address 
accumulated losses: 

 
  خالل اجتماع الجمعي  العمومي  السنوي للشرك  بتاريخ

، أوصى مجلس اإلدارة بقرار خا  2021أبريل  28

ديسمبر  31بشط  كامل الخسائر المتراكم  كما في 

( درهم من االحتياطي 81,422,000والبالغ  ) 2020

درهم إماراتي،  88,718,000القانوني للشرك  البالغ 

 .نق  عليه من هبل المساهموتم المواف لذيوا
 

 
  في الربع الرابع، كانت شرك  أبوظبي لبناء السفن سعيدة

جًدا بتلقيها خطا  منح والذي سيمثل أكبر طل  تتلقاه 
الشرك  على اإلطالق وينت  عنه زيادة كبيرة جًدا في 

 .2021اإليرادات والنشاط عند بدء البرنام  في عام 

 

 

 
    تجديد عقد خدمات الدعم العسنننكري  تم ،2020في سنننن

 والصنننيان  االصنننال مع القوات البحري  اإلماراتي  وعقد 
ت الحيوي  والسواحل. وتعتبر هذه آشنمع جهاز حماي  الم

العقود كعقود رئيسنني  التي توفر أسنناسننا مسننتداما للشننرك  
وهد شنننننننكلت الجزء األكبر من اإليرادات في ظل  يا  

 عقود لبناء السفن.
 

 

 During the Company’s Annual General Meeting on 

28 April 2021, through a special resolution, the Board 

recommended to write-off the full accumulated losses 

as of 31 December 2020 of AED (81,422,000) against 

the Company’s legal reserve of AED 88,718,000, 

which the shareholders have approved. 

 

 

 In the fourth quarter of 2020, ADSB was very pleased 

to receive a Letter of Award for a program which 

would represent the largest order ever received by the 

Company and result in a very significant increase in 

revenues and activity when the program commences 

in 2021. 

 

 

 In 2020, Military Support Services (MSS) contract 

with the UAE Navy and the Rate Running Contract 

with CICPA were both renewed. These are key 

contracts which provide a sustainable basis for the 

company in addition to future major ship building 

contracts. 

 



 

                                                 

 
 أن تعتبر القوات البحريننن  اإلمننناراتيننن  العمينننل  في حين

شننننرك  أبوظبي لبناء  أتنشنننن وحيتالرئيسنننني للشننننرك ، 
السنننفن لتكون أحد األصنننول الوطني  االسنننتراتيجي  لدول  
اإلمارات العربي  المتحدة، فقد بدأت شنننرك  أبوظبي لبناء 
السنننننننفن برنامجا لتقليل االعتماد على القوات البحري  في 

في أسنننننننواق  توسنننننننعالعربي  المتحدة والاإلمارات  دول 
أخرى، بمننا في ذلننك التركيز بشنننننننكننل أكبرعلى مبيعننات 

تخفيف آثار دورة بناء السفن  في ذلكسيساعد والتصدير. 
 .الشرك  ربا وتحسين ا

 
    عززت شرك  أبوظبي لبناء 2020و ايضا في سن ،

ألول مرة في والسفن هدراتها التصميمي ، وسعدنا للغاي  
رك  بتطوير مجموع  من القوار  المصمم  تاريخ الش

والمبني  بالكامل في دول  اإلمارات العربي  المتحدة. وهد 
قار  اعتراض سريع بطول لالنماذج األولى  عرضتم 
مترا، في  16مترا وزورق دوري  سريع بطول  12

نتيج  لذلك، تمت وفي فبراير.  2021 معرض نافدكس 

لقوات البحري  وخفر دعوتنا لتقديم عروض إلى عدد من ا
السواحل في الخارج وتتم متابع  فر  التصدير 

يتم حاليا تطوير تصميمات ونماذج أولي  أخرى  كمامعهم.
لدينا خط  حيت 2021سيتم االنتهاء منها في عام  والتي

 مبيعات هوي لهذه التصميمات الجديدة.

 
 
 
 كان من 2020في سن   استجاب ً النخفاض اإليرادات ،

الضروري اتخاذ إجراء إلعادة هيكل  هاعدة التكلف  
الموظفين.  منللشرك ، والتي تضمنت لألسف خفض عدد 

 .19 كان هذا مؤلما بشكل خا  على خلفي  جائح  كوفيد

 هرارالى  باالضاف  التكلف ، تحسين الى العملي  هذه ستؤدي
إلى  2021والذي تم بيعه في ابريل  العائم الحوضبيع 

 انخفاض كبير في هاعدة التكلف  الحالي  للشرك .

 
 
 
 جهودها مواصننل  على السننفن لبناء أبوظبي شننرك  تعتزم 

 ذمم إلى المسنننددة  ير األعمال والتي شنننهدت تحويل من
والذي سيؤدي الى بعض التراجع الكبير في وفواتير مدين 

سفن لبناء أبوظبي شرك  تواصل المخصصات. العمل  ال
 أكثر الدفع دورة لجعل الرئيسننننننيين عمالئها مع كث  عن

 مع والمتابع  المسنننننننتمرة المناهشنننننننات جان  إلى كفاءة
أنه من المتوهع تحصنننيل مبلغ كبير من النقد  كما .العمالء

، من خالل تعديل عقد هائم الرئيسنننننيين ئهامن احدى عمال
ا في الربع األخير من عننام  والننذي تم االنتهنناء منننه الحقننً

 

 While the UAE Navy will always be the company’s 

main customer, and indeed ADSB was set up to be a 

strategic national asset for the UAE, ADSB has also 

commenced a program to reduce the dependence on 

UAEN and diversify into other markets, including a 

greater emphasis on export sales. This will help to 

smooth the effects of the ship building cycle and 

improve profitability. 

 

 

 Also in 2020, ADSB reinforced its design capabilities 

and we were very pleased to have developed, for the 

first time in the Company’s history, a range of boats 

entirely designed and built in the UAE at ADSB. The 

first prototypes, a 12m Fast Interceptor boat and a 

16m fast Patrol boat, were shown at the 2021 

NAVDEX exhibition in February. As a result of this 

we have been invited to present the range to a number 

of overseas navies and coast guards and these export 

opportunities are being followed up. Other designs 

and prototypes are being developed which will be 

completed in 2021 and we have a strong sales 

pipeline for these new designs. 

 

 

 In response to the fall in revenues and losses incurred 

in 2020, it was necessary to take action to restructure 

the cost base of the Company, which regrettably 

involved a reduction in headcount. This was 

especially painful against the background of the 

Covid-19 pandemic. This cost optimization exercise, 

and the decision to dispose of the uneconomic 

Floating Dock which was subsequently sold in April 

2021, will result in a considerable reduction from the 

Company’s current cost base.  

 

 ADSB is determined to sustain its efforts in 

converting unbilled work in progress into invoiced 

receivables and collection, which will result to some 

major reversal of allowances in 2021. ADSB 

continues to work closely with its major customer on 

making the payment cycle more efficient coupled 

with consistent discussion and follow-ups with 

customers. Significant amount of cash is expected to 

be collected from the ADSB’s major customer, 



 

                                                 

وتعديل عقد آخر هائم من المتوهع االنتهاء منه في  2020

 عن ينت  أن المتوهع ومن .2021الربع األول من عننام 

 التمويننننل على االعتمنننناد تقليننننلالى  اإلجراءات هننننذه
 رسوم في تخفيض من ذلك على يترت  ما مع المصرفي
 .التمويل

through an amendment of an existing contract which 

has been finalized in the last quarter of 2020 and an 

amendment of another existing contract which is 

expected to be finalized and executed during the year 

2021. These measures are foreseen to reduce reliance 

on bank funding with a consequential reduction in 

financing charges. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 

Acting Chief Financial Officer 
باإلنابةالرئيس التنفيذي المالي   

 
 

 
 
 
 
 

 

_____________________ 

Chief Executive Officer 
 الرئيس التنفيذي

 


