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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг е 
единствената българска агенция, включена в 
списъка на Комисията за финансов надзор, 
като нейните рейтинги се признават наравно 
с тези на международните агенции Moody’s, 
Standard & Poor’s и Fitch. През 2004г. БАКР 
адаптира методологията за корпоративен 
кредитен от ICRA (An associate of Moody’s 
Investors Service). Рейтинговата скала на БАКР 
съвпада с тази на Standard & Poor’s. 
 
БАКР АД запазва дългосрочен кредитен рейтинг  
ВВВ+ (перспектива: стабилна) и краткосрочен А-
2 на „Глобал Консултинг” ЕООД. Използвана е 
официално приетата от БАКР методология за 
присъждане на корпоративен кредитен рейтинг 
(http://www.bcra-bg.com/files/method_8.pdf). 
За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
дружество, Национален Статистически 
Институт, база данни на БАКР, консултанти и 
други източници на публична информация. 
През последните години ИТ секторът 
продължава възходящото си развитие, но през 
2008 г. е повлиян от световната икономическа 
криза. Очакваните негативни последици от 
кризата за сектора са свързани със замразяване 
на настоящи проекти и въздържане от нови 
такива поради необходимостта от свиване на 
разходите, очаквано намаление на продажбите 
на хардуер поради свитото потребление, както и 
очакван спад на темпото на продажби и свиване 
на обема на пазара на ERP системи като 
следствие от влиянието на кризата. БАКР 
оценява нивото на риска, произтичащ от 
състоянието и структурата на отрасъла, в 
който оперира рейтингованото дружество, 
като относително висок.  
През периода на актуализация на кредитния 
рейтинг рискът от акционерна структура и 
участия на „Глобал Консултинг” ЕООД и 

нейния собственик се запазва относително 
нисък. 
През 2008 г. приходите от продажби на ЕМС 
намаляват и като стойност, и като относителен 
дял, но въпреки това запазват преобладаващ 
дял от ~33% в структурата на приходите. 
Основни клиенти са Банка ДСК и Министерство 
на финансите. Близо трикратен е ръстът при 
постъпленията от разработка на софтуер, 
увеличение се наблюдава и при поддръжката 
му, което оценяваме положително.  
Дълготрайните материални активи на 
дружеството  отчитат значителен спад поради 
продажбата на офис площи и прилежащите им 
земи с балансова стойност 565 хил.лв. След 
продажбата на недвижимите имоти структурата 
на ДМА е променена и в нея най-голям 
относителен дял заемат  съоръженията – 89%. 
БАКР счита, че рискът, произтичащ от 
оперативната дейност на дружеството, се 
запазва на ниски нива.  
Клиентският портфейл  на дружеството се 
запазва сравнително добре диверсифициран, 
като известна концентрация се наблюдава по 
линия на финансовите институции. БАКР 
счита, че рискът от клиенти се запазва 
относително нисък. 
И през 2008 г. основен доставчик остава „ЕМС 
Компютър Системс Австрия” ООД въпреки 
спада в относителния дял (22% спрямо 53% 
през 2007 г.). Като цяло структурата на 
доставчиците се запазва добре 
диверсифицирана. БАКР счита, че рискът от 
доставчици се запазва умерен.  
Не е налице промяна в рисковите фактори, 
характеризиращи мениджмънта на компанията. 
БАКР запазва много добрата си оценка за 
мениджмънта на „Глобал Консултинг” ЕООД.  
Дружеството продължава тенденцията на ръст 
на приходите от продажби и през 2008 г. През 
последните две години компанията постига 
високи нива на финансовия резултат въпреки 
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лекото понижение през 2008 г. поради 
изпреварващия ръст на разходите спрямо 
приходите. Поради ръста на приходите и лекия 
спад на печалбата през 2008 г. показателите за 
рентабилност леко се снижават, но като цяло 
запазват високи нива.  
Ликвидността на дружеството бележи 
значително подобрение през 2008 г. 
Значителният ръст на показателите е основно 
поради спада в краткосрочните задължения 
(спад 44% на годишна база).  
През 2008 г. компанията няма дългосрочни 
пасиви, а краткосрочните намаляват с 44% на 
годишна база, което е причина за намаляване 
на общата задлъжнялост на дружеството.  
Периодът на събиране на вземанията се 
повишава до 32 дни (най-високата стойност в 
целия исторически период) поради ръст на 
вземанията. Задълженията към доставчици през 
2008 г. намаляват с над 50%, което е причина за 
значително по-краткия период на погасяването 
им.  
Брутният паричен поток през 2008 г. отбелязва 
лек спад спрямо предходната година по линия 
на финансовия резултат. Дружеството 
реализира ръст от 16% в размера на паричния 
поток от основна дейност. Паричният поток от 
инвестиционна дейност е положителна 
величина поради липсата на инвестиции през 
анализирания период.  
Изготвената от БАКР финансова прогноза 
показва, че въпреки  консервативно заложените 
прогнозни данни (поради негативното влияние 
на икономическата криза) компанията ще се 
характеризира с положителен финансов 
резултат и стабилно ниво на кредитоспособност.  
 
Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 2006 2007 2008 
Активи 2 149 4 594 4 679 
Приходи от продажби 3 600 6 863 8 688 
Нетен финансов резултат 778 1 902 1 886 
Нетна рентабилност 21,62% 27,97% 24,05% 
Рентабилност на СК 65,00% 61,99% 50,05% 
Ливъридж 0,43 0,32 0,18 
Текуща ликвидност 1,66 2,39 5,37 
Незабавна ликвидност 0,50 1,30 4,03 
Нетен паричен поток -3 1 480 1 411 

 
 
 
 
 


