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NNeewwss  RReelleeaassee  
88  AAuugguusstt  22001133  

  
IICCTTSSII  11HH  22001133  NNeett  IInnccoommee  UUpp  1188%%  ttoo  UUSS$$8822..99  mmiilllliioonn  

  TThhrroouugghhppuutt  ggrreeww  1122%%  ttoo  33..00  mmiilllliioonn  TTEEUUss  

  RReevveennuueess  iinnccrreeaasseedd  2200%%  ttoo  UUSS$$441133..77  mmiilllliioonn  

  EEBBIITTDDAA  iimmpprroovveedd  2266%%  ttoo  UUSS$$118888..11  mmiilllliioonn  

  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnttaaiinneerr  TTeerrmmiinnaall  SSeerrvviicceess,,  IInncc..  ((IICCTTSSII))  rreeppoorrtteedd  uunnaauuddiitteedd  ccoonnssoolliiddaatteedd  

ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  22001133  ppoossttiinngg  rreevveennuuee  ffrroomm  ppoorrtt  ooppeerraattiioonnss  ooff  

UUSS$$441133..77  mmiilllliioonn,,  aann  iinnccrreeaassee  ooff  2200  ppeerrcceenntt  oovveerr  tthhee  UUSS$$334455..00  mmiilllliioonn  rreeppoorrtteedd  ffoorr  tthhee  

ssaammee  ppeerriioodd  llaasstt  yyeeaarr,,  EEaarrnniinnggss  BBeeffoorree  IInntteerreesstt,,  TTaaxxeess,,  DDeepprreecciiaattiioonn  aanndd  AAmmoorrttiizzaattiioonn  

((EEBBIITTDDAA))  ooff  UUSS$$118888..11  mmiilllliioonn,,  2266  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  UUSS$$114499..22  mmiilllliioonn  ggeenneerraatteedd  iinn  

tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  22001122,,  aanndd  nneett  iinnccoommee  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  eeqquuiittyy  hhoollddeerrss  ooff  UUSS$$8822..99  mmiilllliioonn,,  uupp  

1188  ppeerrcceenntt  oovveerr  tthhee  UUSS$$7700..33  mmiilllliioonn  eeaarrnneedd  iinn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  llaasstt  yyeeaarr..  TThhee  hhiigghheerr  nneett  

iinnccoommee  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  eeqquuiittyy  hhoollddeerrss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  wwaass  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  ssttrroonngg  

rreevveennuuee  ggrroowwtthh  aanndd  mmaarrggiinn  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  cceerrttaaiinn  kkeeyy  tteerrmmiinnaallss  aanndd  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  

tthhee  nneeww  tteerrmmiinnaall  iinn  KKaarraacchhii  PPaakkiissttaann..    DDiilluutteedd  eeaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  wwaass  

lliikkeewwiissee  hhiigghheerr  bbyy  1144  ppeerrcceenntt  aatt  UUSS$$00..003355  ffrroomm  UUSS$$00..003311  iinn  22001122..  

    

FFoorr  tthhee  qquuaarrtteerr  eennddiinngg  JJuunnee  3300,,  22001133,,  rreevveennuuee  ffrroomm  ppoorrtt  ooppeerraattiioonnss  iinnccrreeaasseedd  1199  

ppeerrcceenntt  ffrroomm  UUSS$$117711..22  mmiilllliioonn  ttoo  UUSS$$220044..44  mmiilllliioonn  wwhhiillee  EEBBIITTDDAA  wwaass  2255  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  

aatt  UUSS$$9900..66  mmiilllliioonn  ffrroomm  UUSS$$7722..44  mmiilllliioonn..  NNeett  iinnccoommee  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  eeqquuiittyy  hhoollddeerrss  ggrreeww  

2211  ppeerrcceenntt  ffrroomm  UUSS$$3344..99  mmiilllliioonn  ttoo  UUSS$$4422..22  mmiilllliioonn  aanndd  ddiilluutteedd  eeaarrnniinnggss  ppeerr  sshhaarree  ffoorr  

tthhee  qquuaarrtteerr  iimmpprroovveedd  2211  ppeerrcceenntt  ttoo  UUSS$$00..001188  ffrroomm  UUSS$$00..001155  iinn  22001122..      

  

IICCTTSSII  hhaannddlleedd  ccoonnssoolliiddaatteedd  vvoolluummee  ooff  33,,002277,,000055  ttwweennttyy--ffoooott  eeqquuiivvaalleenntt  uunniittss  ((TTEEUUss))  ffoorr  

tthhee  ffiirrsstt  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  22001133,,  1122  ppeerrcceenntt  mmoorree  tthhaann  tthhee  22,,669977,,773355  TTEEUUss  hhaannddlleedd  iinn  tthhee  

ssaammee  ppeerriioodd  iinn  22001122..    TThhee  iinnccrreeaassee  iinn  vvoolluummee  wwaass  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  ggrroowwtthh  

iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  ddoommeessttiicc  ttrraaddee  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  tteerrmmiinnaallss  aanndd  tthhee  vvoolluummee  

ggeenneerraatteedd  bbyy  PPaakkiissttaann  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnttaaiinneerr  TTeerrmmiinnaall  ((PPIICCTT))  aanndd  PPTT  OOllaahh  JJaassaa  AAnnddaall  

((PPTT  OOJJAA)),,  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  nneeww  ccoonnttaaiinneerr  tteerrmmiinnaall  iinn  KKaarraacchhii,,  PPaakkiissttaann  aanndd  JJaakkaarrttaa,,  

IInnddoonneessiiaa,,  rreessppeeccttiivveellyy..    EExxcclluuddiinngg  tthhee  vvoolluummee  ffrroomm  tthhee  ttwwoo  rreecceenntt  ppoorrtt  aaccqquuiissiittiioonnss  aanndd  

tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  cceessssaattiioonn  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss  iinn  SSyyrriiaa  eeffffeeccttiivvee  JJaannuuaarryy  22001133,,  oorrggaanniicc  

vvoolluummee  ggrroowwtthh  rreemmaaiinneedd  ffllaatt..    TThhee  CCoommppaannyy’’ss  sseevveenn  kkeeyy  tteerrmmiinnaall  ooppeerraattiioonnss  iinn  MMaanniillaa,,  

BBrraazziill,,  PPoollaanndd,,  MMaaddaaggaassccaarr,,  CChhiinnaa,,  EEccuuaaddoorr  aanndd  PPaakkiissttaann  aaccccoouunntteedd  ffoorr  7799  ppeerrcceenntt  ooff  

tthhee  GGrroouupp’’ss  ccoonnssoolliiddaatteedd  vvoolluummee  iinn  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  22001133..    FFoorr  tthhee  qquuaarrtteerr  eennddiinngg  JJuunnee  3300,,  

22001133,,  ttoottaall  ccoonnssoolliiddaatteedd  tthhrroouugghhppuutt  wwaass  1133  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  aatt  11,,553300,,554433  TTEEUUss  ccoommppaarreedd  

ttoo  11,,335599,,441199  TTEEUUss  iinn  22001122..      

  

GGrroossss  rreevveennuueess  ffrroomm  ppoorrtt  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  22001133  ssuurrggeedd  2200  ppeerrcceenntt  

ttoo  UUSS$$441133..77  mmiilllliioonn  ffrroomm  tthhee  UUSS$$334455..00  mmiilllliioonn  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  iinn  22001122..    TThhee  

iinnccrreeaassee  iinn  rreevveennuueess  wwaass  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  hhiigghheerr  ssttoorraaggee  rreevveennuueess  aanndd  aanncciillllaarryy  sseerrvviicceess,,  

ffaavvoorraabbllee  vvoolluummee  mmiixx,,  ttaarriiffff  rraattee  iinnccrreeaasseess  iinn  cceerrttaaiinn  kkeeyy  tteerrmmiinnaallss,,  aanndd  tthhee  rreevveennuuee  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  tthhee  nneeww  tteerrmmiinnaallss  iinn  JJaakkaarrttaa,,  IInnddoonneessiiaa  aanndd  KKaarraacchhii,,  PPaakkiissttaann..    

EExxcclluuddiinngg  tthhee  rreevveennuueess  ffrroomm  tthhee  nneewwllyy  aaccqquuiirreedd  tteerrmmiinnaallss  aanndd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  cceessssaattiioonn    

http://www.ictsi.com/
mailto:nsoriano@ictsi.com
mailto:jkalambakal@ictsi.com


  

  

  

ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss  iinn  TTaarrttoouuss,,  SSyyrriiaa,,  oorrggaanniicc  rreevveennuuee  ggrroowwtthh  wwaass  aatt  eeiigghhtt  ppeerrcceenntt..    TThhee  

GGrroouupp’’ss  sseevveenn  kkeeyy  tteerrmmiinnaall  ooppeerraattiioonnss  iinn  MMaanniillaa,,  BBrraazziill,,  PPoollaanndd,,  MMaaddaaggaassccaarr,,  CChhiinnaa,,  

EEccuuaaddoorr  aanndd  PPaakkiissttaann  aaccccoouunntteedd  ffoorr  8855  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  GGrroouupp’’ss  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreevveennuueess  iinn  

tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  22001133..      GGrroossss  rreevveennuueess  ffrroomm  ppoorrtt  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  tthhee  qquuaarrtteerr  eennddeedd  JJuunnee  

3300,,  22001133  ssuurrggeedd  1199  ppeerrcceenntt  ttoo  UUSS$$220044..44  mmiilllliioonn  ffrroomm  tthhee  UUSS$$117711..22  mmiilllliioonn  rreeppoorrtteedd  iinn  

tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  iinn  22001122..    

  

CCoonnssoolliiddaatteedd  ccaasshh  ooppeerraattiinngg  eexxppeennsseess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  22001133  ggrreeww  1155  ppeerrcceenntt  ttoo  

UUSS$$117711..99  mmiilllliioonn  ffrroomm  UUSS$$114499..00  mmiilllliioonn  iinn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  iinn  22001122..    TThhee  iinnccrreeaassee  wwaass  

mmaaiinnllyy  ddrriivveenn  bbyy  hhiigghheerr  vvoolluummee--rreellaatteedd  eexxppeennsseess  ((ii..ee..,,  oonn--ccaallll  llaabboorr,,  ffuueell,,  ppoowweerr  aanndd  

rreeppaaiirrss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee)),,  ggoovveerrnnmmeenntt--mmaannddaatteedd  aanndd  ccoonnttrraacctteedd  ssaallaarryy  rraattee  iinnccrreeaasseess  

iinn  cceerrttaaiinn  tteerrmmiinnaallss,,  hhiigghheerr  bbuussiinneessss  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeennsseess,,  aanndd  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  tthhee  

eexxppeennsseess  ooff  tthhee  nneeww  tteerrmmiinnaallss  iinn  JJaakkaarrttaa,,  IInnddoonneessiiaa,,  aanndd  KKaarraacchhii,,  PPaakkiissttaann..    EExxcclluuddiinngg  

tthhee  ccaasshh  ooppeerraattiinngg  eexxppeennsseess  ooff  tthhee  nneeww  tteerrmmiinnaallss  aass  wweellll  aass  tthhee  eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  iinn  

tthhee  CCoommppaannyy’’ss  ooppeerraattiioonn  iinn  SSyyrriiaa  iinn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  iinn  22001122,,  ttoottaall  ccaasshh  ooppeerraattiinngg  

eexxppeennsseess  wwoouulldd  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  bbyy  oonnllyy  sseevveenn  ppeerrcceenntt..      

  

CCoonnssoolliiddaatteedd  EEBBIITTDDAA  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  22001133  iinnccrreeaasseedd  2266  ppeerrcceenntt  ttoo  UUSS$$118888..11  mmiilllliioonn  

ffrroomm  UUSS$$114499..22  mmiilllliioonn  iinn  22001122  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  ffaavvoorraabbllee  ccoonnttaaiinneerr  mmiixx,,  ssttrroonnggeerr  

rreevveennuueess  ffrroomm  ssttoorraaggee  aanndd  aanncciillllaarryy  sseerrvviicceess,,  ttaarriiffff  iinnccrreeaasseess  iinn  cceerrttaaiinn  kkeeyy  tteerrmmiinnaallss  

aanndd  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  nneeww  tteerrmmiinnaallss  iinn  JJaakkaarrttaa,,  IInnddoonneessiiaa  aanndd  KKaarraacchhii,,  PPaakkiissttaann..    

EExxcclluuddiinngg  PPIICCTT  aanndd  PPTT  OOJJAA  aass  wweellll  aass  TTIICCTT  iinn  22001122,,  EEBBIITTDDAA  ggrroowwtthh  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  

aatt  1111  ppeerrcceenntt..    MMeeaannwwhhiillee,,  ccoonnssoolliiddaatteedd  EEBBIITTDDAA  mmaarrggiinn  iinnccrreeaasseedd  ttoo  4455  ppeerrcceenntt  iinn  tthhee  

ffiirrsstt  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  22001133  ccoommppaarreedd  ttoo  4433  ppeerrcceenntt  iinn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  iinn  22001122..      

  

CCoonnssoolliiddaatteedd  ffiinnaanncciinngg  cchhaarrggeess  aanndd  ootthheerr  eexxppeennsseess  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  22001133  iinnccrreeaasseedd  

5533  ppeerrcceenntt  ttoo  UUSS$$2244..88  mmiilllliioonn  ffrroomm  UUSS$$1166..22  mmiilllliioonn  iinn  22001122  dduuee  ttoo  hhiigghheerr  oouuttssttaannddiinngg  

iinntteerreesstt--bbeeaarriinngg  ddeebbtt..    IICCTTSSII  iissssuueedd  UUSS$$440000  mmiilllliioonn  ooff  1100--yyeeaarr  bboonnddss  iinn  JJaannuuaarryy  22001133  

mmaaiinnllyy  ttoo  ffuunndd  iittss  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  pprrooggrraamm  ffoorr  22001133  aanndd  rreeffiinnaannccee  mmeeddiiuumm--tteerrmm  

llooaannss..      

  

CCaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  22001133  aammoouunntteedd  ttoo  UUSS$$228800..11  mmiilllliioonn,,  

aapppprrooxxiimmaatteellyy  5511  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  UUSS$$555500..00  mmiilllliioonn  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  ffuullll  

yyeeaarr  22001133..    TThhee  eessttaabblliisshheedd  bbuuddggeett  iiss  mmaaiinnllyy  aallllooccaatteedd  ffoorr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy’’ss  tteerrmmiinnaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  iinn  MMeexxiiccoo  aanndd  AArrggeennttiinnaa,,  aanndd  tthhee  rraammpp--uupp  ooff  

ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  CCoolloommbbiiaa  aanndd  DDaavvaaoo,,  ssoouutthheerrnn  PPhhiilliippppiinneess..      

  

IICCTTSSII  iiss  wwiiddeellyy  aacckknnoowwlleeddggeedd  ttoo  bbee  aa  lleeaaddiinngg  gglloobbaall  ddeevveellooppeerr,,  mmaannaaggeerr  aanndd  ooppeerraattoorr  

ooff  ccoonnttaaiinneerr  tteerrmmiinnaallss  iinn  tthhee  5500,,000000  ttoo  22..55  mmiilllliioonn  TTEEUU//yyeeaarr  rraannggee..    IICCTTSSII  hhaass  aann  

eexxppeerriieennccee  rreeccoorrdd  tthhaatt  ssppaannss  ffoouurr  ccoonnttiinneennttss  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ppuurrssuuee  ccoonnttaaiinneerr  tteerrmmiinnaall  

ooppppoorrttuunniittiieess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

ICTSI and Subsidiaries

Financial Highlights

YoY Comparison

For the six months ended June 30

(In million USD, except Earnings per share data) 1H 2013 1H 2012 % Change

Gross Revenues USD 413.7   USD 345.0   20%

EBITDA 188.1   149.2   26%

Net Income 87.4    71.1    23%

Net Income Attributable to Equity Holders 82.9    70.3    18%

Earnings per share

   Basic 0.0349 0.0313 12%

   Diluted 0.0347 0.0305 14%  

 

 

ICTSI and Subsidiaries

Financial Highlights

YoY Comparison

For the quarter ended June 30

(In million USD, except Earnings per share data) 2Q 2013 2Q 2012 % Change

Gross Revenues USD 204.4   USD 171.2   19%

EBITDA 90.6    72.4    25%

Net Income 44.2    35.0    26%

Net Income Attributable to Equity Holders 42.2    34.9    21%

Earnings per share

   Basic 0.0179 0.0151 19%

   Diluted 0.0178 0.0147 21%  

 

  

    

    

  

  

    

  

  

    


