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OneISS 
Daha güçlü. Daha basit. Daha 
yakın.
16 Aralık 2020

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR
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Teşekkür ederizTeşekkür ederiz
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ISS, Önemli Müşteri 
segmentinde rekabet avantajı 
sağlayacak bir iş modeli ile 
temel olarak sağlıklı ve çekici bir 
pazarda yer alıyor

Stratejik olarak doğru yönde 
olduğumuzu doğruladık...

GİRİŞ

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Pazar son derece çekici, sürekli yüksek potansiyel öngörülüyor

• 400 Milyar Dolar değerinde son derece çekici Önemli Müşteri pazarı, 
mevcut pazar payının %2’si 

• Covid-19 sonrası toparlanma ve derinlemesine temizlik ile teknoloji 
destekli çözümler için kesintisiz talep 

Yapısal olarak sağlıklı bir iş modeli

• Pazarda Entegre Tesis Hizmetleri talebi

• Temizlikte sektör liderliğimizin kullanılması

• İştiraklerin satılmasıyla odaklanmayı artırma

Kilit Müşterilere odaklanma doğrulandı

• Daha fazla büyüme

• Daha çekici kârlar

• Piyasaya adım atmaya yönelik engellerin artması

• Daha güçlü nakit akış profili
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Önümüzdeki yıllarda stratejik 
odaklanmamızı daha da 
güçlendireceğiz ve faaliyet 
modelimizi küresel çapta OneISS
olarak Kilit Müşteri stratejimize 
uyarlayacağız

GİRİŞ

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

... Buna karşın stratejiyi tam anlamıyla 
gerçekleştirdiğimiz söylenemez

Stratejik odaklanmamızı daha da güçlendireceğiz 

• Çeşitli ülkelerde ve iş birimlerinde çeşitli iştirakler elden çıkartılacak

Teknolojik yatırımlarımızı hızlandıracağız

• Teknoloji, rekabet açısından önemli bir avantaj kaynağı olmasının yanı 
sıra gelecekte sunacaklarımıza yön verecek 

• Dijitalleşmeye odaklanılacak ve yatırım yapılacak

Kilit Müşteri stratejimizi daha sağlıklı şekilde destekleyen bir küresel faaliyet 
modeli benimseyeceğiz

• Küresel fayda elde etmek adına ülkelerdeki faaliyet modelleri 
değiştirilecek

• Ticaret, finans, operasyonlar ve IT dahil olmak üzere küresel çaptaki 
departmanlar güçlendirilecek

• OneISS’i küresel çapta desteklemek için uygun kültür ve teşvik
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GİRİŞ

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Kontratların ve 
ülkelerin 

performanslarının 
düşmemesi için 
yeni bir faaliyet 

modeli 
oluşturuldu

Birinci önceliğimiz yakın gelecekte 
toparlanmayı sağlarken ISS’i 
geleceğin TY lideri yapmaktır

Yakın gelecekte öne çıkan önemli 
öncelikler

Covid-19

• Covid-19 ile mücadele farklı 
ülkelerdeki farklı iş birimlerini olumsuz 
etkiledi ve çoğu kapatıldı

Yeterli performansı göstermeyen 
kontratları ve ülkelerin kâr oranlarını 
yükseltmek

• Alman Telekomünikasyon sektörü

• Danimarka Savunma Sektörü

• Birleşmiş Krallık’ta kârlılığın 
toparlanması

• Fransa’da toparlanma



PEOPLE MAKE PLACES 7

ISS önümüzdeki yıllarda 
çok daha güçlü bir şirket 
olacak

FAVÖK toparlanacak ve nakit 
oluşumuna daha fazla 

odaklanılacak

TY pazarı yapısal olarak 
çekici ve iş modelimiz 

sağlıklı

2022’de borç oranı FAVÖK’ün 3 
katının altına düşürülecek

Tek basamaklı ortalama 
maliyet marjı ile net bir şekilde 

büyümeye başlayacak

GİRİŞ

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Daha güçlü hale geleceğiz
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Daha yakın.  OneISS olarak 
başarıya ulaşmak için doğru 
değerleri yüceltmeye devam 
edeceğiz, birlikte daha uyumlu ve 
daha net bir yapıda çalışacağız.

Stratejimiz entegre tesis 
hizmetlerinde saygın küresel lider 
olmamıza yardımcı olacak ve 
temizlik alanında birinciliğimizi 
pekiştirecek. 

OneISS stratejimiz, insanları bir 
araya getirme ve dünyayı daha iyi 
bir yer yapma amacımızı hayata 
geçirmemizi sağlayacak.

GİRİŞ

Daha güçlü. Benzersiz mirasımızı 
güçlendirmeye devam edeceğiz, 
en iyi yaptığımız işi yapacağız ve 
büyümemize yardımcı olacak 
doğru alanlara yatırım yapacağız.

Daha basit. Çalışanlarımız ve 
müşterilerimiz için hayatı 
kolaylaştıracağız, işimizin 
hepimize daha fazla katkı 
sağlaması için küresel 
ölçeğimizden faydalanacağız.

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Daha güçlü. Daha basit. 
Daha yakın 

8



PEOPLE MAKE PLACES 9

1

2

3

4

5

Giriş

Strateji ve Pazar Dinamikleri

Faaliyet modeli

Finansal Bilgiler

Özet ve Kapanış 

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Gündem



PEOPLE MAKE PLACES 1010

Covid-19’a rağmen gelecekte güçlü dış kaynağa sahip bir TY 
pazarı  öngörüyoruz

Buna karşın yapısal 
avantajlar ve olası fırsatlar 
söz konusu olacak

Covid-19’ın ters rüzgarlar 
estireceği bekleniyor

STRATEJİ VE PAZAR DİNAMİKLERİ

Kaynak: ISS araştırması

• Evden çalışma sürecindeki yapısal artış nedeniyle zaman içinde ele alınan metrekarede 
önümüzdeki 3 yılda %10 ila %15 azalma öngörülmektedir

• Yapısal olarak zarar gören bazı müşteri segmentlerinin toparlanması daha uzun sürecektir 
(ör. havacılık)

• İş yerinin kurumsal kültür, çalışan iş birliği ve yeniliği güçlendirmek adına bir araç olarak 
önemi arttı

• Kurumsal maliyetlerin azaltılmasına daha fazla odaklanma dış kaynaklardan yararlanma 
fırsatı sunuyor 

• Covid-19’u yönetmek adına derinlemesine temizlik ve hizmetlere olan ihtiyaç artıyor

• Küresel salgın kendi kendine sağlanan ve entegre tekliflerin sunduğu değeri daha da öne 
çıkardı 

• Evden çalışma hizmetleri gelecek değer tekliflerimizin bir parçası olacak
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Kilit Müşteri pazarı çekici ve muazzam büyüme fırsatı sunuyor

Global
dış kaynak 

tesis hizmetleri
pazarı

Sadece Önemli
Hesaplar pazarı

Küresel çapta Kilit Müşteri pazarı 400 milyar dolar değerinde 
ISS’in payı

yaklaşık %21 Trilyonluk pazarın 
yaklaşık %40’ı olduğu 

öngörülüyor

STRATEJİ VE PAZAR DİNAMİKLERİ
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Kilit Müşteri
stratejisi 

doğrulandı

STRATEJİ VE PAZAR DİNAMİKLERİ

Büyüme
Kilit Müşteriler paket 
hizmetlere daha açık; 
müşterilerle birlikte 
büyüme fırsatı öne 
çıkıyor

Gelir stabilitesi
Kilit Müşterilerin
kontrat süreleri daha 
uzun, elde tutma 
oranları daha yüksek 
ve öngörülebilirlikleri 
daha yüksek

Kâr
Kilit Müşteriler daha 
az öneme sahip 
hesaplara oranla 
daha fazla net kâr 
getiriyor

Serbest nakit akışı
Kilit Müşterilerin
nakit akışı dinamikleri 
ve ödeme 
davranışları daha 
çekici

Toplum
Çalışanlarımız, 
hizmet sağladığımız 
yerler ve kişiler için 
daha iyi fırsatlar
bulunuyor

Risk profili
Kilit Müşterilerin
Kurumsal Sorumluluk 
etiği yüksek

Kilit müşteri stratejisi doğrulandı

1. 2016 - 2019 Mali yılları arasında ortalama organik büyüme

+5 baz puan
daha yüksek

yıllık büyüme.1

ÖH dışına göre 
daha yüksek kâr  

Daha iyi serbest 
nakit akışı 

12
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Değer teklifimizi Kilit Müşteri öyküleriyle hayata geçirme
STRATEJİ VE PAZAR DİNAMİKLERİ

• xxx

1. Örnek çalışma
Farmasötik müşteri

2. Örnek çalışma
Sanayi ve İmalat sektöründe bir müşteri

Bağlam 

Başarı getiren
önemli unsurlar 

Finansal 
etki 327

2017 2018 2019 Tahmini 2020

164 206

371

+%126

338

966

2017 2018 2019 Tahmini 2020

1.050
840

+%210 Margin profil
Revenue (milyon DKK)

• ISS’in 2017’de ihaleyi kazanmasından önce TY hizmetleri farklı firmalar 
tarafından yönetiliyordu ve kısmen şirket içinden karşılanıyordu.

• ISS kontratı 39 ülkede 69 tesis için entegre tesis hizmetlerini kapsıyordu. 
Daha sonra yeni tesisler eklendi. 

• Bu kontratın kazanılmasında öne çıkan unsurlar kendi hizmet sağlama 
yeteneklerimiz, global bir portföyde öngörülebilir sonuçlar sağlayabilmek 
adına tek bir çözüm sunabilme ve kurumsal yetenek sergileyebilme oldu. 

• Kontrat 2016’da yerel bir rakipten alındı. Kontratın kazanılmasında 
önemli unsur küresel çapta entegre tesis hizmetleri sağlayabilme 
yeteneğimiz oldu.

• 2018’de kontrata bir ülke daha (Almanya) eklendi. Ek proje işleri 
alarak (özellikle teknik hizmetlerde) ve farklı ülkelerde yeni tesisler 
alarak daha fazla büyüme sağlandı. 

• İletişim kurarak birinci günden itibaren doğru etkiyi yaratmak ve iyi bir 
izlenim bırakmak

• Sınıfının en iyisi uyumluluğu desteklemek

• FMS@ISS gibi sistemlerle yenilik sunmak

• Grubun geliştirdiği eğitim programları tüm hizmet çalışanlarına uygulandı

• Gözlem açısından global yönetim desteği

• Özellikle teknik hizmetlerde global mükemmellikten yararlanma

• Hizmet hatlarının başarıyla entegre edilmesi

• Sağlık ve güvenlik ile mevzuat uyumluluğu gibi unsurlar içeren güçlü 
uyumluluk teklifimiz müşteriler için büyük değer taşıyor.
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Hedefimiz Entegre Tesis Hizmetlerinde global 
bir lider olmak ve temizlikte bir numara olmak

Global çapta temizlikte bir 
numara olmak tek 
hedefimizdir

STRATEJİ VE PAZAR DİNAMİKLERİ

Entegre Tesis Hizmetlerinde global 
lider olmak istiyoruz

Temizlik

Teknik

İleriye dönük olarak temel hizmetlerimiz

• ISS’in mirası 

• Global lider konumu

• Kilit Müşteriler için kritik

• Büyüme fırsatları

Gıda
• Entegre Tesis Hizmetleri 

deneyimini destekler

• Yeni teklifler için fırsat sunar

İş Yeri
• Talep artışı

• Temel ihtiyaçları ele almak

Temel pazarlarda 
büyümeye devam etmek 

Operasyonel 
geliştirmelerle maliyet 
açısından lider konumu 
korumak 

Verimliliği artırmak için 
teknolojilerin temel 
hizmetlere entegre 
edilmesi
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Teknik gündemimiz ile ilgili ilk adımları halihazırda attık; şimdi 
ise bir teknoloji lideri olmak için yatırımlarımızı hızlandıracağız

STRATEJİ VE PAZAR DİNAMİKLERİ

Halihazırda yenilikçi 
teknolojiler kullanıma sunuldu

Teknoloji lideri olmak adına yatırımlarımızı 
hızlandıracağız, ör: 

1. Tesis Yönetim Yazılımı toplam Kilit Müşteri gelirlerinin yaklaşık %85’ine sunulacak

Teknoloji, gelecekte tesis yönetiminde bir rekabet 
avantajı kaynağı olacak

• 2022’ye kadar merkezi IT kaynaklarında
%50 büyüme

• Kilit Müşteri gelirlerinin yaklaşık %85’inde
2023’e kadar operasyonel performans 
kıyaslaması sağlamak1

• Son kullanıcı dijital uygulamaların
daha hızlı kullanıma sunulması 

FMS@ISS: Farklı hesaplarda ve tesislerde 
tesis içi operasyonel performansı takip 
etmek üzere veri tabanlı güçlü bir platform

Binalarda optimize titizlik ve temizlik sıklığı 
gibi çözümleri güçlendirmek adına 
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve sensör 
teknolojileri 
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Stratejik odaklanmamızı daha da 
güçlendireceğiz

STRATEJİ VE PAZAR DİNAMİKLERİ

Portekiz, Rusya ve Tayvan’dan 
çıkacağız

Ülkeler

Seçili temel olmayan iş 
birimlerini elden çıkartacağızİş Birimleri

Ülkelerde ve iş birimlerinde 
çeşitli iştirakler şu 
nedenlerle elden 
çıkartılacak:

• Stratejik uygunluk

• Risk profili

• Hizmetlerde/yerel 
pazarlarda ölçekli faaliyet 
gösterme yeteneği

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR
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İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Gündem
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Beş önemli sorun

Geçmişte çalışmayan unsurlar

Ülke organizasyonlarımız güçlü ancak faydalarını küresel 
çapta göremiyoruz1

Ticari teklif verme sürecimizde kuvvetli değildik2

Operasyonlarımızda tutarlı olarak kaliteyi ve ölçümlenen 
üretkenliği artırmak üzere küresel bir yaklaşım geliştirmedik3

Teknolojiye yatırım yaptık ve hızla gelişim gösteriyoruz 
ancak teknolojiyi bir rekabet avantajına henüz 
dönüştüremedik

4

Stratejimizi yürütme konusunda uygun seviyede ortak 
hareket edemiyoruz ve sağlam şekilde ilerlemiyoruz5

FAALİYET MODELİ

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR
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Beş önemli değişik işimizi dönüştürmemizi sağlayacak ve Kilit Müşteri
stratejimizin yürütülmesini destekleyecek

Değişim girişimleri

Uyumlu hale getirilen ülke faaliyet modeli gerekli standartlaşmayı 
sağlayacak1

Yenilenen Grup Ticaret departmanı ve güçlendirilen ticari süreç risk 
yönetimini güçlendirecek ve kârlı büyüme sağlayacak2

Yeni oluşturulan Faaliyet Performans departmanı kuruluşta en iyi 
uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayarak verimlilik ve kalite 
sağlayacak

3

IT için yeni bir operasyon modeli IT altyapımızı modernleştirecek ve 
ISS teknoloji Paket Tekliflerimizin daha hızlı sunulmasını sağlayacak4

Yeni ve uyumlu bir liderlik ekibinin öncülük ettiği ortak değerlerle 
gurur duyduğumuz insani temelimizin üzerine inşa edilecek 
kültürel bir değişim başlatılacak

5

FAALİYET MODELİ

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR
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1: Uyumlu hale getirilen ülke faaliyet 
modeli gerekli 
standartlaşmayı sağlayacak

FAALİYET MODELİ – GLOBAL DEPARTMANLAR 

FinansOperasyonlar Hukuk

TicariÇalışanlarımız 
ve Kültür

Dijital ve 
Teknoloji

Departmanlar arasında ülke faaliyet modelimizi uyumlu hale 
getireceğiz

Önemli faydaları

Kurum içerisinde daha 
yüksek seviyede uyum ve 
standartlaşma

Tutarlı, kaliteli ve verimli 
hizmet sağlama 

Departmanlar arasında 
global yetenek yönetimi 
ve yetkinlik gelişimi sağlar
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2: Yenilenen Grup Ticaret departmanı ve güçlendirilen ticari 
süreç risk yönetimini güçlendirecek ve öncelikli 
segmentlerimizde kârlı bir büyüme sağlayacak

FAALİYET MODELİ - TİCARİ

• Öncelikli müşteri 
segmentlerine yönelik 
değer tekliflerini 
güçlendirmek

• Standartlaştırılmış 
hizmet ürünleri 
tasarlamak 

Değer 
teklifleri

Global Ticari 
ekibi
• Global ticari ekibi

• Merkezi müşteri 
segment uzmanlığı

• Global hesap desteği 

Daha güçlü risk 
yönetimi
• Uygun risk yönetimi, 

kârlılık ve nakit akışını 
artırmak adına ticari 
teklif süreçlerimiz için 
yeni ve kapsamlı bir 
standart hazırladık

Ticari Mükemmellik

• Ticari Mükemmellik 
departmanına yönelik 
yatırımlar 

• İşletmenin tamamında 
en iyi uygulamaları 
artırmak

• Ülkeler arası Ticaret 
için İş Birliği
platformu
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3: Yeni oluşturulan Faaliyet Performans 
departmanı kurumun tamamında en iyi 
uygulamaları yerleştirecek

FAALİYET MODELİ - OPERASYONLAR  

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Hizmet 
Performansı

MaliyetlendirmeKontrat Geçişi ve 
Dönüşüm

• Servis sağlama için en 
iyi uygulamalar 
entegre edilir

• Rekabet gücünü 
güçlendirmek ve 
ölçeklendirebilirlik 
sağlamak için 
standartlaştırılmış 
hizmet ürünleri

• Kurumdaki 
üretkenliği ölçmek ve 
standart oluşturmak 
için kullanılacak bir 
sistem

• Yeni tekliflerin doğru 
şekilde 
maliyetlendirilmesi 
için bir maliyet aracı

• Özel geçiş ekibi yeni 
kontratların optimum 
şekilde geçiş 
yapmasını sağlayacak 

• Kötü performans 
gösteren kontratlar 
için “SWAT” ekibi
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4: Yeni bir IT modeli 
IT altyapımızı modernleştirecek

FAALİYET MODELİ - TEKNOLOJİ  

Dijital yetenek YenilikGeleceğe yönelik 
temel

• İdari Grup 
Yönetiminde yeni 
Bilgi ve Dijital Varlık 
Baş Sorumlusu 
(CIDO)

• 2022’ye kadar 
merkezi IT 
kaynaklarında 
yaklaşık %50 artış

• En yeni teknolojilerin 
desteklediği tesis 
hizmetleri şirketi

• Yenilikçi teknoloji 
çözümleri

• Müşterilerimiz için 
dijital deneyimlere 
yönelik yatırım

• Yeni IT faaliyet modeli
• Varşova’da yeni 

kurumsal merkez
• Modern IT altyapısı
• Tüm pazarlarda ISS 

Teknoloji Paket Teklifi 
ve standart iş 
uygulama seti

IT ve güvenlik için
muazzam ölçekte 
aşamalı 
yatırımlar

2020 2021

Toplam IT maliyetleri (Operasyon Maliyeti* + 
Sermaye Maliyeti) yaklaşık 

+350 
milyon 

DKK
Referans

2020’de yapılan yatırımlar arasında 
• Kötü amaçlı yazılımlara karşı kurtarma 

ve uzun vadeli güçlendirme için 850 
milyon DKK yatırım

• DTAG geçişi ve iyileştirmeler 
*Diğer gelir ve masraflar hariçtir

IT ve güvenlik için muazzam 
ölçekte aşamalı yatırımlar 
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5: Şirket içinden ve şirket dışından bulunan yeteneklerle yeni bir 
İdari Grup Yönetimi dönüşüme öncülük edecek

FAALİYET MODELİ - LİDERLİK

Jacob Aarup-
Andersen
Grup CEO’su

Kasper Fangel
Grup CFO’su

Stratejik OdakDepartman Odağı Bölgesel Odak

Corinna 
Refsgaard
Grup Çalışan ve 
Kültür Baş 
Sorumlusu

Daniel Ryan
Grup CCO’su

Troels Bjerg
Grup COO’su

Bjørn Raasteen
Grup Genel 
Danışmanı

Bilgi ve Dijital Varlık 
Baş Sorumlusu

Kararl
aştırıl
acak

Celia Liu
CEO, Stratejik 
Dönüşüm

Andrew Price
Stratejik Büyüme 
Sorumlusu

Scott Davies
CEO, Asya Pasifik

Pierre- François 
Riolacci
CEO, Avrupa

İngiltere ve 
İrlanda Sorumlusu 

Daniel Ryan
CEO, Amerika 
Kıtası

Kararl
aştırıl
acak

EGM’e ve 
Göreve yeni 
geldi

EGM’e ve 
Göreve yeni 
geldi

Göreve yeni 
geldi

EGM’de Yeni görevi

EGM’e ve 
Göreve yeni 
geldi

Göreve yeni 
geldi

EGM’e ve 
Göreve yeni 
geldi

EGM’de Yeni görevi
Göreve yeni 
geldi
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5: Geçen yıl hizmet hatları, 
departmanlar ve ülkelere önemli 
miktarda yetenek alımı yapıldı

FAALİYET MODELİ - LİDERLİK

Yeni Ülke Yöneticileri

Danimarka
Grup Gelirlerinin 
%5’i

İngiltere
Grup 
Gelirlerinin 
%14’ü

Almanya
Grup 
Gelirlerinin 
%6’sı

Hindistan
Grup 
Gelirlerinin 
%2’si

Hong Kong
Grup Gelirlerinin %3’ü

Pasifik
Grup 
Gelirlerinin 
%6’sı

ABD
Grup Gelirlerinin 
%10’u 

Gruba Şirket Dışından 
Getirilenler

Operasyonel Finans Sorumlusu

Teknik Hizmetler Sorumlusu 

Operasyon Yönetimi Sorumlusu

Çalışan ve Kültür Sorumlusu -
Global Operasyonlar ve 
Avrupa 
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 

Strateji Sorumlusu

25
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Belirli, iyi bilinen operasyonel
sorunları çözmek için çalışıyoruz
Önemli odak alanları ile ilgili mevcut durum

• Operasyonel
hizmet 
sağlamanın tutarlı 
hale getirilmesine 
dair yürütme 
programı olması 
gerektiği gibi 
işliyor

• 2020’nin ikinci 
yarısında bazı 
varlıkların 
değerleri 
muhasebeden 
çıkarıldı ve 
provizyonlar alındı

• Kontratı 
düzenlemek 
veya kontrattan 
ayrılmak için 
müşteriyle 
iletişim sürüyor

• Öngörülen 
gelecek 
kayıplara karşı 
2020’nin ikinci 
yarısında uygun 
önlem alındı

• Covid-19 ağır 
darbe aldı

• 2021’den 
itibaren kârlılığı 
artırmak için 
işlemler ve 
girişimler 
başlatıldı

• Yeni lider ekip

• Organizasyon 
yenileme 
sürecinin 
önemli bir kısmı 
tamamlandı 

• Ticari strateji 
yeniden 
oluşturuldu

• Geniş ölçekli 
yeniden 
yapılanma 
girişimleri 
gerçekleştiriliyor

Yeni operasyon modeli 
tasarımına uygulanan dersler

• Risk yönetimi ve teklif yönetimi ile 
ilgili ticari odaklanma

• Tekliften geçişe, lansmana ve 
sunuma kadar ticaret ve 
operasyonlar arasında daha güçlü 
bağlantı 

• Dijitalleşme ve IT yeteneklerinin 
hızlandırılması

• En iyi uygulamaların daha iyi şekilde 
hayata geçirilmesi ve kullanılması 

FAALİYET MODELİ
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1

2

3

4

5

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Giriş

Strateji ve Pazar Dinamikleri

Faaliyet modeli

Finansal Bilgiler

Özet ve Kapanış Kasper Fangel

Grup CFO’su

Gündem
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2020’de beklenmeyen zorlu zamanları yönetmek
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• Kilit müşterilerimize yönelik 
stratejik odaklanmamız (yıl 
başından bu tarihe kadar 
gelirlerin %66’sını sağlıyor), daha 
sağlam organik büyümeden 
anlaşılacağı gibi gelir tabanımızın 
kalitesini artırdı

• Gıda hizmetleri (2019’da gelirlerin %15’ini 
oluşturuyordu) hacimli bir segment olduğu 
için Covid-19’dan önemli ölçüde etkilendi...

• ... diğer hizmetlerin önemli kısmı sağlam 
kaldı ve tesisler tamamen yeniden 
açıldığında ve son kullanıcıların kullanımı 
arttıkça daha hızlı toparlanması bekleniyor

• Tarihte görülen diğer ekonomik 
bozulmaların aksine projeler ve temel işler 
dışındaki iş kolları gerilemedi, aksine arttı

• İşimizin bu kısmı karantina nedeniyle 
önemli oranda etkilendi ancak ayrıntılı 
temizlik ve dezenfektasyon talebi bunu 
önemli ölçüde karşıladı 

Müşteri türünde organik büyüme 
(Ocak - Eylül 2020) Hizmet hattında büyüme Projeler ve temelden fazla organik büyüme

FİNANSAL BİLGİLER



PEOPLE MAKE PLACES 29

2020 finansal performansa bakış
2020 korkunç bir fırtına gibi geçti…

…. ancak 2. dalganın etkisine rağmen Ağustos’ta açıklanan yenilenen yol haritası doğrultusunda
taahhütlerimizi yerine getirebileceğiz

İlk Hali 
2020’ye Genel Bakış
(26 Şubat 2020)

Korkunç Fırtına
(Kötü amaçlı yazılım saldırısı, 
Covid-19 ve diğer operasyonel 
etkiler)

Yenilenme
2020’ye Genel Bakış 
(12 Ağustos 2020)

Mevcut 
durum

%4’ün üzerinde -%10 ila -%13 etki -%6 ila -%8=Organik Büyüme

%4,5’in üzerinde Önemli etki
(yeniden yapılandırma 
ve tek seferlik etkiler hariç)

Az farkla pozitif
(yeniden 
yapılandırma ve tek 
seferlik etkiler hariç)

=
Faaliyet Kârı
(Diğer gelir ve 
giderlerden önce, 
net)

2,0 milyar DDK 
fazla

Yaklaşık -4 milyar DKK Yaklaşık -2 milyar 
DKK=Serbest Nakit Akışı

(Rapor edilen)

FİNANSAL BİLGİLER
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ISS sektör lideri olmaya devam edecek 
ve sağlam organik büyüme, sağlıklı kârlılık ve 

güçlü serbest nakit akışı elde etmeye 
başlayacak...

... buna karşın önceki orta vadeli 
hedeflerimiz kısa vadeli toparlanmaya

odaklanmak üzere geri çekildi

Yeni 
Toparlanma 
hedefleri:

2021’de Pozitif Serbest Nakit Akışı 
ve 2022’de güçlü artış

2022 mali yılına kadar borç
oranı 3 katının altına düşürülecek1

2023’e girerken %4’ün üzerinde 
FVÖK

Nominal Faaliyet Kârı ve Serbest Nakit Akışı ile ilgili minimum kazanım elde edilemezse belirli bir seviyeyi 
aşamaz
Organik Büyüme ve Faaliyet Kârına karşın Serbest Nakit Akışı ağır basıyor
Toparlanma basamaklarına bağlı olarak belirli hedefler eklenecek

Toparlanmayı 
desteklemek 
üzere 
düzenlenen 
kısa vadeli 
teşvikler

FİNANSAL BİLGİLER

Toparlanma hedefleri

1. Borç hedefi Pro Forma Düzeltmeli FAVÖK’ün 2,8 katının altında kalıyor
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Tek basamaklı ortalama faaliyet kârına geri dönüş için net toparlanma 
süreci

Tek 
basamaklı 
ortalama 

kârlılık elde 
etmek için 

toparlanma

Tek 
basamaklı 
ortalama 
kâr elde 
etmek için 
teşvikler

Faaliyet modelimizin dönüştürülmesi ile...
… gelecekte operasyonel sorunların önüne geçilecek ve 
güçlü global bir şirket oluşturulacak
... mevcut operasyonlar dahilinde yatırımlarla 
desteklenerek risk azaltımı ile desteklenecek

Tek 
basamaklı 
ortalama 
kârın 
korunması 
için 
teşvikler

Belirli önemli operasyon sorunlarında toparlanma 
Alman Telekomünikasyon sektörü, Danimarka 
Savunma Sektörü, Fransa ve İngiltere

1

Covid-19’da kârlılığın toparlanması… 
… gelirlerin aşamalı olarak normalleşmesiyle…
… ve platformun amacına uygun şekilde yeniden 
yapılandırılmasıyla gerçekleşecek

2

FİNANSAL BİLGİLER
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2: Covid-19 döneminde kârlılığın toparlanması 

… ve platformun amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılmasıyla 
gerçekleşecek

Covid-19’da kârlılığın 
toparlanması gelirlerin 
normalleşmesiyle…

Gıda hizmetleri hacimli bir segment olduğu 
için Covid-19’dan önemli ölçüde etkilendi...

... diğer hizmetlerin önemli kısmı sağlam kaldı 
ve tesisler tamamen yeniden açıldığında ve 
son kullanıcıların kullanımı arttıkça daha hızlı 
toparlanması bekleniyor

Covid-19 nedeniyle 2020’de kaybedilen 
gelirin %10 ila %13’ünün yeniden elde 
edilmesi ile ilgili öngörülerimiz
doğrultusunda:

• 1/3’ünün öngörülebilir bir gelecekte 
kazanılamayacağı (genellikle gıda 
hizmetlerinden gelen gelirler)

• 2/3’ünün birkaç yıl içinde tamamen 
yeniden kazanılacağı düşünülüyor

1. Yeniden yapılanmanın brüt faydası kısmen maaş 
karşılama ile ilgili düzenlemelerin sona erecek 
olmasından dolayı oluşacak etki ile dengelenecek 

0,7 - 0,9 milyar DKK
(2020’de bunun yaklaşık 0,1 milyar DKK 
olması bekleniyor)

1,2 - 1,4 milyar DKK
2020’de öngörülen yeniden yapılanma 
maliyeti

2020 - 2022 yılları arasında 
elde edilmesi beklenen yıllık net1 faaliyet 
kârı

• Sabit maliyet yapısı düzeltilerek...
... kısa vadede daha düşük faaliyet 
seviyesine inerek iş doğru boyuta 
indirgenecek

• Değişken maliyetlerde düzenlemeye 
gidilerek...

... daha düşük seviye etkinliğe uygun hale 
getirilecek...
... ve maaş karşılama ile ilgili 
düzenlemelerin sona ermesinden dolayı 
oluşacak etkinin dengelenmesine 
yardımcı olacak 

• Bir dizi iş biriminin 
kapatılması...
... bu birimler Covid-19’un ardından 
yapısal olarak kâr getirmeyecek (Grup 
gelirlerinin yaklaşık %1’i)

FİNANSAL BİLGİLER
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Yeni faaliyet modeline yönelik yatırımları fonlamak üzere maliyet tasarruf programı

250

150

2021 Yıllık 
mevcut 

operasyonlar 
dahilinde 
yatırımlar

2022 2023

Faaliyet Performansı departmanının kurulması 
En iyi uygulama ve ölçekten tam olarak yararlanmak için yatırım 
yapma
Yenilenen Grup Ticari departmanı 
Risk yönetimi ve teklif yönetimine daha fazla odaklanma

IT için yeni faaliyet modeli 
IT’ye daha fazla devamlı yıllık yatırım

Varşova’da ikinci kurumsal merkez kurulumu
Geçişi sağlamak üzere kaynaklara daha fazla yatırım yapma

Harcamanın merkezileştirilmesi
IT ve Operasyonlar dahil olmak üzere ülkelerdeki optimize olmayan 
harcamaların Grup içerisinde merkezileştirilmesi

Gayrimenkul portföyünün optimize edilmesi
Kilit Müşterilere odaklanma ayak izinin azaltılmasını sağlar

Kaynakların aşamalı olarak rasyonelleştirilmesi...
... gerçekleştirilmesinin ardından ilk aşım ve Varşova’da ikinci 
kurumsal merkezin stabilize edilmesi

40

150

2021 2022 2023 Yıllık 
mevcut 

operasyonlar 
dahilinde 

tasarruflar

Mevcut operasyonlar 
dahilinde yatırımlar 
tamamen maliyet 
tasarrufu ile 
fonlanacak

Yeni faaliyet modeline 
yönelik artan 
yatırımlar...

...sektör lideri 
konumumuzu daha 
da pekiştirecek

Kademeli yıllık Grup harcaması 
(milyon DKK)1

Aşamalı yıllık tasarruflar (milyon 
DKK)

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR
1. 2021’deki yatırımların yaklaşık 100 milyon DKK kısmı, tek seferlik veya sürekli olmayan yatırımlardır ve 2022’de düşecektir

Referans

Referans

FİNANSAL BİLGİLER
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Portföyün daha fazla basitleştirilmesi ve yeniden odaklanma

1. Elden çıkartılacak varlıkla arasında Devam eden ve Devam etmeyen Faaliyetlerden gelen net kazançlar dahil
2. Yeni elden çıkarma programına dahil edilen ülkeler 2020 mali yılında devam etmeyen faaliyetler olarak ele alınacak.

Toplam net elden 
çıkarmanın 2 
milyar1 DKK 

olması 
öngörülüyor

Tayvan, Portekiz ve Rusya’ya ek olarak temel iş birimi olmayan 
çeşitli varlıkların elden çıkartılmasıyla karmaşıklık azaltıldı ve 
standartlaşma sağlandı

Yaklaşık 4 milyar DKK olacağı öngörülen elden çıkartılan 
varlıkların gelirlerinin genellikle kârlılık açısından herhangi bir 
olumu ya da olumsuz etkisi yok

Elden çıkarma sürecinin yaklaşık 1 milyar DKK olması öngörülüyor

Ek elden çıkarmalar 
açıklandı

13 ülke ve çeşitli iş birimleri Kilit Müşterilere odaklanmak 
üzere elden çıkartılıyor

Yaklaşık olarak %60’ı başarıyla tamamlandı

Gelecekte kalan elden çıkarma süreçlerinin yaklaşık 1 
milyar DKK olacağı tahmin ediliyor

Mevcut varlık elden 
çıkarma süreci uygun 
şekilde devam ediyor

FİNANSAL BİLGİLER
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2022 mali yılında borçlanma oranı FAVÖK’ün 3 katının1 altına indirilecek

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

EBITDA 
recovery

Leverage 
FY2020

Leverage 
FY2022

FCF allocated 
fully to net 

debt 
reduction

Divestment 
proceeds

7-8x2

3 katın altında

Referans

1. yeniden yapılandırma ve tek seferlik etkiler hariç FAVÖK’e dayanır
2. Borç hedefi Pro Forma Düzeltmeli FAVÖK’ün 2,8 katının altında kalıyor

Borçlanma oranını düşüren üç 
önemli borçlanma

2021’de ve 2022’de Serbest Nakit Akışı 
pozitif olacak ve iyileşecek...
... net borcu tamamen azaltmak için 
kullanılacak
(borç hedefi elde edilene kadar kâr payı 
dağıtılmayacak)

FAVÖK aşamalı olarak 2021 - 2022 ve 
ötesinde toparlanacak

Toplam net elden çıkarmanın 2 milyar 
DKK olması öngörülüyor3

2

1

FİNANSAL BİLGİLER
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2021’e bakış

Organik büyüme Pozitif organik 
büyüme

Faaliyet kârı
diğer gelir ve 
giderlerden önce, net

Faaliyet kârı 
%2’nin üzerinde

• Belirli operasyonel sorunlarda toparlanma (Alman Telekomünikasyon sektörü, Danimarka Savunma 
Sektörü, Fransa ve İngiltere)

• … platformun amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılmasıyla desteklenecek

• Özellikle IT olmak üzere şirkete yatırım yapılacak

• 2020’den gelen tek seferlik maliyetler ve önemli yeniden yapılandırmaların ortadan kalkması

Serbest Nakit Akışı
(Rapor edilen)

Hafif pozitif Serbest 
Nakit Akışı
(2020’deki yeniden 
yapılanma ve tek seferlik 
ödemeler dahil)

• Organik büyüme 2021’in ilk çeyreğinde Covid-19’un neden olduğu olumsuzlukların devam etmesi 
nedeniyle duraksayacak...

• 2021’in 2. çeyreğinde ise aşamalı olarak toparlanma görülecek

• Düşük maaş enflasyonu beklentilerine ek olarak fiyat artışlarından dolayı sınırlı bir iyileşme oluşacak

• Covid-19 sonrasında portföyün sadeleştirilmesinin bir parçası olarak çeşitli kontratlardan çıkılacak 

• Faaliyet kârının toparlanması ile pozitif Serbest Nakit Akışı sağlanması...

• ... kısmen 2020’de muhasebeleştirilen tek seferlik ödemeler ve önemli yeniden yapılandırmanın 
nakit etkisi kısmen de olsa dengelendi 

• Amerika kıtasında yeni büyük Uluslararası Üretim sektörü müşterisi ile çalışmaya başlanmasıyla 
birlikte (Grup gelirlerinin %1’i) kısmen faktöring hizmetlerinden yararlanılması

Toparlanma yolculuğu başladı ve 2021 yılında aşamalı olarak ilerleyecek

FİNANSAL BİLGİLER
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1

2

3

4

5Jacob Aarup-Andersen
Grup CEO’su

İNSANLAR MÊKANLARI YARATIR

Giriş

Strateji ve Pazar Dinamikleri

Faaliyet modeli

Finansal Bilgiler

Özet ve Kapanış 

Gündem
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Amaca yönelik bir kuruluşuz

• İnsanlara büyük saygı besleyen gururlu bir mirasa sahibiz...
• ...ve müşteri odaklı hareket etmeyi görev biliyoruz
• Danimarka’da doğduk ama dünyanın dört bir yanına başarıyla 

ulaştık
• Değerlerimiz;

• Adalet
• Eşitlik ve
• Katılımcılık

• ... tüm paydaşlarımıza sunduğumuz değer teklifimizin temelini 
oluşturur

• ISS’te insanların mekânları ve mekânların insanları yarattığına
inanıyoruz

ÖZET VE KAPANIŞ
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Paydaş 
hedefimiz 2025 hedeflerimizAmacımız 

doğrultusunda 
hareket ederiz

“Dünyayı daha iyi bir yer yapmak, adil ve katılımcı 

bir toplum oluşturmaya olan inancımızla başlar. 

İnsanlara değer verir ve onlar için fırsatlar 

yaratırız; onların kendilerini geliştirip 

olabileceklerinin en iyisi olmalarına yardımcı 

oluruz.  Bunu, çalışanlarımızın fark 

yaratabileceğine inandığımız ve fark yarattıklarını 

bildiğimiz için yapıyoruz. İnsanların mekânları,

mekânların da insanları yarattığına inanıyoruz.”

‘İnsanları ve mekânları buluşturarak
dünyayı daha iyi bir yer yapmak’

Çalışanlar
“Çalışan etkileşiminde sektör 

lideri konumuna ulaşmak”

Müşteriler
“Müşteri etkileşiminde sektör 

lideri konumuna ulaşmak”

Hisse
sahipleri

“Diğer 
seçeneklere 
oranla her 
çeyrekte en iyi 
Toplam 
Hissedar 
Getirisi 
sağlamak”

Toplum

“DJSI Avrupa 
İndeksinde 

sürdürülebilir 
sektör lideri olmak"
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Daha verimli bir dünya
için insanları ve mekânları

buluşturuyoruz

ONE ISS

40

https://www.youtube.com/watch?v=RzzVB3vxMTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RzzVB3vxMTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RzzVB3vxMTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RzzVB3vxMTU&feature=youtu.be


PEOPLE MAKE PLACES 41PEOPLE MAKE PLACES 41

Soru Cevap

41

https://www.youtube.com/watch?v=RzzVB3vxMTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RzzVB3vxMTU&feature=youtu.be

