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JCR Eurasia Rating, “Final Varlık Yönetim A.Ş. “ ’ yi derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘ BBB (Trk) / Stabil ‘ olarak yukarı 

yönlü revize etmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘ A-3 (Trk) / Stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer notlar detayları ile birlikte aşağıda 

gösterilmiştir: 
 

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- / (Stabil Görünüm) 

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB-/ (Stabil Görünüm) 

Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB (Trk) / (Stabil Görünüm) 

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görünüm) 

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm) 

Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm) 

Desteklenme Notu : 2 

Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B 
 

2011 yılında kurulan ve 2012 yılında Altınhas Holding’in ortakları İnan ALTINBAŞ ve Hüseyin ALTINBAŞ tarafından satın alınmasıyla 

birlikte faaliyet alanı genişleten Final Varlık Yönetimi A.Ş. dört yıllık süreç içerisinde, yeni kurulan bir firma olmasının etkisiyle 

sektörün oldukça üzerinde büyüme başarısı göstererek mevcut portföy Pazar payını artırmaktadır. Banka ve diğer finansal 

kuruluşlarının tahsili gecikmiş alacaklarını satın almak veya hasılat paylaşım esasına göre devralmak suretiyle edindiği varlıkların 

tahsilatı, yeniden yapılandırılması alanında faaliyetlerini yoğunlaştırmış bir kuruluştur. 
 

Bastırılmış ekonomik büyüme ve kurdaki oynaklık nedeniyle banka ve diğer finans kuruluşlarının bireysel ve kurumsal kredileri tahsil 

etme kabiliyetlerinde beklenen yavaşlama sonucunda varlık kalitesinin üzerinde yaratacağı baskıyla mevcut dönem içerisinde banka 

ve diğer finans kuruluşlarının portföy satışlarını hızlandırması beklenmektedir. Bu ortama ve ekonomik beklentilere hazır olarak 

girmeyi hedefleyen Final Varlik, yüksek düzeydeki banka limitlerinin yanı sıra sermaye piyasalarından borçlanarak kaynak 

çeşitlendirmesine gitmiştir. Ayrıca içsel nakit akışının yarattığı likidite düzeyi muhtelif şoklara karşı dayanıklılığı ise giderek 

artmaktadır.   
 

Aktif büyümesini ağırlıklı olarak dışsal finansman kaynakları ile sağlayan firmanın yukarı yönlü ivmelenen faiz ödemelerinin finansal 

giderler üzerinde oluşturduğu baskıya karşın tahsil edilen kredilerden yaratılan faiz gelirleri, operasyonel maliyetin kontro llü artışı, 

içsel özkaynak yaratma düzeyinin sermaye yapısını desteklemesi, etkin risk yönetimi, hedeflenen düzeyden yüksek seyreden tahsilat 

oranı, sektör ortalamalarının çok üzerindeki büyüme oranı, Şirket yönetiminin finansal piyasalardaki tecrübesi ve profesyonel 

kadrosunun katkısıyla gelecek dönemlerde özellikle karlılık alanındaki iyileşme beklentisi, şirketin 2015 yılı bütçe hedeflerinin 

gerçekleşme kabiliyetinin yüksekliği ile yaratılacak içsel kaynak ve nakit akımlarının borç faiz ödemelerini karşılama gücü, Final Varlık’ı 

rakiplerinden farklılaştıran en belirgin ayırt edici özellikleri olmuş ve firma notunun JCR-ER tarafından yukarı yönlü revize edilmesine 

dayanak oluşturmuştur. 
 

Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan İnan ALTINBAŞ ve Hüseyin ALTINBAŞ ’ın nitelikli ortaklıklarından kaynaklanan finansal 

güçlerinin yeterliliği, firmanın ölçeği, planlanan yatırımların ve sektörel genişlemenin büyüme yönünden sağlayacağı katkı dikkate 

alınarak, Final Varlık Yönetim A.Ş. , ‘Desteklenme Notu’ kategorisinde (2) ile değerlendirilmiştir. Firmanın üstlendiği riskleri 

yönetebilme yeteneği, içsel kaynak yaratma ve mevcut sermayeleşme düzeyi dikkate alındığında, firmanın ‘Ortaklardan Bağımsızlık 

Notu’ kategorisindeki notu ise (B) olarak belirlenmiştir. 
  

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz 

analistleri Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir. 
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