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Detailed Analysis of Accumulated Losses as at 31 December 2019 

 تحلیل مفصل للخسائر المتراكمة  
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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 بھ: 

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

 :AED 59,730,000 Accumulated Losses الخسائر المتراكمة

 Accumulated Losses to Share %28.18 الخسائر المتراكمة لنسبة رأس المال 
Capital ratio: 
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 :Key  drivers of these accumulated losses األساسیة للخسائر المتراكمة:  العوامل  
 

ة ل خالل • الـی امالفترة الـم اء على و, 2014 ـع د بـن دـی من الـع
ــات   ــركة وعمالئھاالمفاوضـ ــفن  بین الشـ فیما یتعلق بالسـ

تم   ،التي یكن لدى الشـــركة تصـــنیع مســـبق لھاالبحریة  
رھم لتغطیة ملیون د  75مبلغ وقدره  إحتیاطي ب تخصـیص  

 لتعقیدنظراً    .على الشركة  متوقعة  غرامات مالیة مستقبلیة
المـستمر طلبھا من العمیل، فقد   ھذا المـشروع والتحـسینات

الجدول الزمني لتـسلیم احتـساب  عادة كان من الـضروري إ
وقد تمت الســفن لمعالجة المشــكالت الفنیة التي واجھتھا.  

الموافقة من قبل العمیل على تمدید الجدول الزمني لتـسلیم 
ــو  ــفن بدون فرض غرامات التأخیر بمقابل الحصــ ل الســ

ین وتطویر اآلداء الفني للـسفنعلى خدمات إ  ضـافیة لتحـس
 .بال مقابل

 
 
 
 
ــدولي رقم تطبیق , تم 2018ینــایر  1في  •  9المعیــار ال

ل الشــــركـة ة من قـب ھ من لألدوات المـالـی ، ومـا نتج عـن
القیـمة من  اضــــمحالل تـعدیالت في النـظام المـحاســــبي

الخســارة اإلئتمانیة "المتكبدة إلى نموذج  نموذج الخســارة  
ــة ــا . (”ECL“) "المتوقع ــب نموذج كم من  ECLیتطل

في الـشركة حـساب الخـسائر اإلئتمانیة المتوقعة والتغیرات  
ــائر  ــدر أي عند  المتوقعة االئتمانیةتلك الخســ   تقریر  إصــ

ة مخـاطرال في التغیرات لتعكس مـالي، ة اإلئتمـانـی ارـن  مـق
ــجیلب  ــول  األولي التســ  یعد لم آخر، بمعنى. المالیة  لألصــ

ــجـیل مـتاـحا ـــیل اـلذمم الـمدیـنة وـقت وقوع  تســ تعثر تحصــ
ت أبكر وفق  ل في وـق ــجـی ا یتم التســ نموذج التعثر، و إنـم

 ینایر 1 في  قامت الشـركة  ."الخســارة اإلئتمانیة المتوقعة"
ــولـھا وتقییم بمراجـعة ، 2018  لتـحدـید الـحالـیة الـمالـیة أصــ
اســتنادا إلى المعطیات المتوفرة اضــمحالل األصــول  قیمة  
ا  9 رقم المـالیـة للتقـاریر الـدولي المعیـار لمتطلبـات وفقـً

ــول یةاالئتـمان   مـخاطرال لتـحدید  بمخاطر ومـقارنتـھا  لألصــ
ان ا االئتـم ایر 1 في كـم د. 2018 یـن ذا عن نتج وـق  التقییم ـھ

ــافي انخفـاض ذمم بین درھم ملیون 25.6 بقیمـة إضـــ   اـل
 تـعدیلـھا تم والتي  الـجارـیة العقود وأعـمال الـمدیـنة تـجارـیةال

 . 2018 ینایر 1 في ةالمستحق األرباح رصید مقابل
 
 
 
 
 
 

 التجاریة  الذمم  قیمة  في  إضــافي انخفاض  تســجیل تمكما 
ة دیـن ة واألصــــول الـم دـی اـق ة التـع  درھم ملیون 71.5 بقیـم

 .2018 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة
 

 
 

 

• During the year 2014, based on further discussions 
between the Company and its customer in relation to 
its first-of-a-kind naval program, an amount of AED 
75 million has been recorded as an onerous provision 
of future services in lieu of the penalty. Due to the 
complexity of this program and recursive scope 
enhancements from customer, the delivery schedule 
of the program was required to be re-baselined in 
order to address the technical problems encountered. 
The customer agreed to provide an extension in the 
delivery schedule without any penal actions, in 
exchange for additional services towards 
improvement of product for Naval operational 
reasons. 
 
 

• 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 
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 resulted to an 
additional impairment allowance of AED 25.6 million 
between its trade receivables and contract work in 
progress which was adjusted against the 1 January 
2018 balance of its retained earnings.  
 
 

Additional impairment of its trade receivables and 
contract assets of AED 71.5 million for the year 
ending 31 December 2018 has also been recorded. 
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 قیمةللفحص اـضمحالل    2018أجرت الـشركة خالل عام  •
الموجودة في  المتعلـقةالـعائم وأصــــوـلھ  لحوض  ل اـلدفترـیة

المجموعة في  خدمات  الزاید والتي تنتمي إلى قطاع   میناء
المجموعة   سجلتونتیجة لذلك ،    خسائر حالیا. تكبدالذي ی 

على  ملیون درھم بناءً   55.8 تبلغ  ة اضـــمحاللخســـار
 القیمةلتحدید   تم تنفیذه مقارنة بالقیمة السـوقیة  الذي تقییمال

م التي أجراھا مقَی  على التقییمات وبناءً .  القابلة لالســترداد
مطروحاً منھا لألصــل    إجمالي القیمة العادلةل، بلغ مســتق

الیف  ك 19.7اإلتالف تـك اًء على قیم ملیون درھم وذـل  بـن
رة حســـــب وفـقاً لتـكالیف اإلتالف المـقدَ   مـحدـثة،ســــوقـیة  

 . لقطاع الصناعيت امعدال
 
 

 
 

ة  • دت الشــــرـك ل بین  17 تكـب ملیون درھم تكـالیف تموـی
ــیل الذمم المدینة مما   2019و    2018 ــبب تأخر تحص بس

الـسحب على المكـشوف من االعتماد على   زیادة أدى إلى  
 .البنوك و القروض قصیرة األجل

 

• 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.  
 

• Total of AED 17M financing costs incurred between 
2018 and 2019 due to delayed collection of 
receivables which resulted to extended reliance on 
bank overdrafts and short-term loan. 

 
 

ــائر  الـجة الخســـ ا لمـع اذـھ ة الواـجب اتـخ دابیر الرئیســــــی الـت
 :المتراكمة

Key measures to be taken to address 
accumulated losses: 

 

المشاریع الرئیسیة والمتمثلة بقطاع بناء  وفي ظل غیاب 
السفن الحربیة والتجاریة، ساھمت مشاریع التحدیث  
واالصالح والصیانة الدوریة في المجال العسكري  

والتجاري الجزء االساسي لنشاط الشركة. خالل السنة  
الحالیة، تم إنجاز أول عملیة تحدیث الول سفینة من فئة  

جیة لقطاع بناء السفن، تركز  بینونة. ونظرا للدورة اإلنتا
شركة أبوظبي لبناء السفن على عملیات اإلصالح والصیانة  

الدوریة للسفن في المجال العسكري والتجاري باالضافة  
الى مشاریع بناء القوارب الصغیرة وسفن االنزال البحریة،  

وبذلك تعززالشركة من مركزھا وقدرتھا على التوسع  
 السفن بمختلف أحجامھا.  واستیعاب مشاریع جدیدة لبناء

 
سیر  خالل السنة، تم تعیین عدد من المستشارین لمراجعة 

األنشطة وتبسیط آلیة سیرالعملیات وتحدید الھیكل التنظیمي  
للشركة من خالل تقسیم الشركة الى أربع وحدات عاملة  
كما یلي: قطاع بناء وھندسة تصامیم السفن، قطاع بناء  

یح والصیانة الدوریة للسفن  القوارب الصغیرة، قطاع التصل
ضمن المجال العسكري، قطاع التصلیح والصیانة الدوریة  

التجاري، في ما یعتبر قطاع أنظمة   للسفن ضمن المجال 
القتال المتكاملة كوظیفة منفصلة. ویعكس ھذا القرار على  
الطریقة التي یجب على الشركة أن تمارس أعمالھا، وذلك  

نیین بتحمل مسؤولیة اكبر  من خالل السماح للمدراء المع
والعمل على ارتقاء الشركة من خالل توثیق عقود جدیدة  

 لبناء السفن. 
 
 

 

• In the absence of a major new build order the bulk of 
the Company’s activity was refit, repair and 
maintenance for military and commercials clients. 
During the year the first of the Baynunah vessels to 
be launched, P171, came in for its first refit. Given 
the cyclicality of new build business, ADSB must be 
able to build a sustainable business focused on 
military and commercial repair and maintenance 
together with new build activity in small boats and 
landing craft while retaining the capacity to scale up 
as and when large new build orders are secured. 

 
To this end a number of consultants were engaged in 
the year to review the processes and operations of the 
business. The most significant consequence of this 
has been a proposal to streamline the business and 
restructure operations into four business units; New 
Build and Engineering, Small Boats, Military Repair 
and Maintenance, Commercial Repair and 
Maintenance, with Combat Systems Integration as a 
separate function. This most accurately reflects the 
way the Company does business, allows greater 
responsibility to be taken by the relevant Directors, 
and allows ADSB to scale up as and when a new 
build order is forthcoming. 
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ــفن الحربیة   ــالحات الســ ــفن الحربیة واصــ تعتبر بناء الســ
وتصــــمیم األنظـمة القـتالـیة المتـكامـلة من اعلى المشـــــاریع 

الـیة االكثر ربـحا ؛ حـیث تعتبر تركـیب وتـحدـیث االنظـمة القـت
لنوع من المشـــاریع. ومن ضـــمن القیود التي تكلفة في ھذا ا

تواجھـھا الشــــرـكة في مواردـھا الـحالـیة، ـفان اســــتراتیجـیة 
ــنة   ترتكزعلى تطویر مھارات التصــمیم   2020الشــركة لس

في مجال القوارب الـصغیرة وـسفن االنزال، كما أنھا تتوـسع 
ــفن البحریة في حال  في تطویر مھاراتھا في مجال بناء السـ

كما أن الشـــركة تأمل في زیادة قیمتھا من توثیق عقد جدید.  
 خالل تعزیز مھارتھا في االنظمة القتالیة المتكاملة.

 
 

 
ــتمر   • ــفن  تســ ــركة أبوظبي لبناء الســ ات عملی بمتابعة شــ

ــیل   عن كثب،   ةد الجاری والعقوأعمال  الذمم المدینة  تحصـ
. عمالئھامع  منسقة    ات  ومتابعمفاوضات  من خالل  وذلك  

ات و ایجابیة من المتوقع أن تؤدي ھذه التدابیر إلى انعكاـس
الذمم المدینة التجاریة خاصـة   مخصـصـات  العلى بعض  

ـ عـمال  األو مـما یقـلل من   ،العقود الـجارـیةمن المنجزة ـضــ
سیؤدي ذلك إلى تقلیل اإلعتماد على   .خسائرھا المتراكمة

ــرفي   ــوم التمویل و بالتاليالتمویل المصـ و   تخفیض رسـ
 .الفوائد المتعلقة

The high margin areas of military shipbuilding and 
repair are in design and combat systems integration; 
over half the whole life cost of a military vessel is 
probably in combat systems installation, upgrade and 
replacement. Within the constraints of its current 
resources the company’s strategy for 2020 and 
beyond is to concentrate on developing design skills 
initially in small boats and landing craft but in the 
event of winning a large new build order, in larger 
warships as well, and to take itself further up the 
value chain in combat systems skills. 

 
 
• ADSB continues to expedite the recovery of its 

receivables and contract work in progress through 
consistent discussion and follow-ups with customers. 
These measures are foreseen to result to major 
reversals of allowances for certain trade receivables 
and contract work in progress which will reduce its 
accumulated losses. This will reduce reliance on bank 
funding with a consequential reduction in financing 
charges. 

 
 

 

 

 

_____________________ 

Acting Chief Financial Officer 
باإلنابة  الرئیس التنفیذي المالي  

 
 
 

 
 
 

_____________________ 

 
Chief Executive Officer 

 الرئیس التنفیذي
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