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 БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ АД 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 присъжда дългосрочен 
кредитен рейтинг А- (перспектива: 
стабилна) и краткосрочен рейтинг А-1 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. 
 Основни макроикономически фактори, 
определящи функционалната среда, в която 
оперират предприятията в България през 
периода 06.2010 – 06.2011г., са бавно и 
несигурно възстановяване на икономиката на 
страната, ниска инвестиционна активност и 
спад на ПЧИ, растяща безработица и слабо 
потребление. Сложните икономически условия 
променят стратегическите цели и 
оперативните задачи на голяма част от 
предприятията. При редуцираните в 
продължение на две години ИТ бюджети, през 
2010г. и през първите месеци на 2011г. 
развитието на информационната среда за 
целите на бизнеса е насочено основно към 
обновяване на съществуващи решения и 
консолидация на информационната среда, и 
по-малко в посока внедряване на нови 
приложения. Навлизането на нови устройства 
за комуникации, комбинирано с ръста в 

употребата на мобилен интернет в световен 
мащаб променят начина, по който работят 
компаниите от ИТ индустрията. БАКР оценява 
риска, произтичащ от състоянието и 
структурата на отрасъла, в който 
оперира рейтингованото дружество, 
като умерен. 
 През разглеждания период не се 
наблюдават промени в участията на 
рейтингованото дружество или на едноличния 
му собственик в други компании. БАКР 
запазва риска от собствеността и 
участията на Глобал Консултинг ЕООД и 
нейния собственик през периода на 
актуализация на кредитния рейтинг като 
относително нисък. 
 Основен предмет през периода 2010г. – 
06.2011г. продължава да е продажбата на 
софтуерни и хардуерни решения и 
съпътстващи доставката услуги – инсталация, 
внедряване, обучение, гаранционна и 
извънгаранционна поддръжка, осъществяване 
на професионални консултации в сферата на 
информационните технологии. Предприятието 
продължава да развива партньорските си 
взаимоотношения със световноизвестните 
доставчици EMC, Informatica, Sybase, Unisys, 
Sterci SA, Omikron, Stematch. Освен на 
територията на България, компанията 
реализира продажби на стоки и услуги и в 
други държави-членки на ЕС, както и в трети 
страни. Няма промяна по отношение на 
основните конкуренти на Глобал Консултинг 
ЕООД  - такива остават големите компании от 
IT сектора. През периода на актуализация 
понижението в балансовата стойност на 
дълготрайните материални активи 
продължава. БАКР счита, че рискът, 
произтичащ от оперативната дейност 
на дружеството, е относително нисък.  

През периода на актуализация не са 
настъпили промени в броя на клиентите – през 
2010г. те остават на нивото от предходната 
година. Клиентският портфейл е сравнително 
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добре диверсифициран, като традиционно 
сред най-големите клиенти са финансови 
институции. През 2010г. оборота от клиенти на 
компанията намалява, но към средата на 
2011г. се наблюдава ръст на годишна база. 
БАКР запазва риска от клиентите на 
дружеството като умерен. 

Дружеството поддържа дългогодишни 
взаимоотношения с основните си доставчици. 
През различните отчетни периоди различни 
контрагенти са с най-голям дял в структурата 
на доставчиците на Глобал Консултинг ООД. 
Към първото полугодие на 2011г. 
концентрацията на портфейла се повишава, 
като нараства делът на водещите доставчици. 
БАКР счита, че рискът от доставчици се 
запазва относително нисък. Агенцията 
определя общия риск от външни фактори 
като умерен.  
 През наблюдавания период 
управлението на Глобал консултинг ЕООД 
следва политика на запазване на мотивацията 
на персонала, избягване на съкращенията на 
служители и повишаване качеството на 
кадрите, като основен ресурс за постигане на 
стратегическите цели и повишаване на 
ефективността на работата. Дружеството 
осъществява финансово планиране, целящо 
да предотврати евентуални затруднения при 
изплащането на текущи и извънредни 
задължения на компанията. През 
разглеждания период Глобал Консултинг 
ЕООД участва в различни събития – форуми, 
конкурси, и др. Проектът на компанията 
„Доставка на софтуерни продукти и услуги за 
анализ и изчистване на данни за целите на 
НАП” е отличен на конкурса за ИТ проект на 
годината за 2010г. в категория “Обществени 
организации”. БАКР запазва отличната 
оценка на мениджмънта на компанията и 
счита, че рискът от управлението е 
нисък.  
 През 2010г. приходите от продажби на 
анализираното дружество намаляват с ~44% 
на годишна база, но през първото 
шестмесечие на настоящата година 
компанията реализира ръст от ~41% на 
годишна база, основно по линия продажбите 
на стоки. Свиването на приходите през 
периода на актуализация предизвиква спад и в 
разходите по икономически елементи, основно 
по линия на разходите за външни услуги. Към 
края на 2010г. финансовия резултат на 
дружеството се понижава, но към средата на 
2011г. отбелязва почти двоен ръст на годишна 

база. Нарастват нетната и оперативната 
рентабилност на Глобал Консултинг ЕООД. 
През 2010 се наблюдава спад в текущата и 
незабавна ликвидност, но стойностите им 
остават високи. Към средата на 2011г. 
ликвидността на рейтингованото дружество, 
сравнена със същия период на 2010г., се 
подобрява. В края на анализирания период 
компанията продължава да няма дългосрочни 
задължения, а общата задлъжнялост се 
определя като незначителна. Наблюдаваният 
през 2010г. ръст на вземанията от клиенти и 
задълженията от страна на дружеството към 
доставчици се отразява в повишаване на 
периодите на събиране на първите и 
погасяване на вторите. Към 30.06.2011г. е 
отчетено подобряване на показателите за 
ефективност спрямо същия период на 2010г. 
През периода 2009-06.2011г. компанията 
реализира положителни нетни парични потоци. 
В сравнение с останалите компании от 
конкурентната група, Глобал Консултинг ЕООД 
се нарежда на ниво около и над средното по 
отношение на основните финансови 
показатели, разгледани за периода 2007-2010г. 
БАКР оценява риска, произтичащ от 
цялостното финансово състояние на 
дружеството, като нисък.  
 БАКР изготвя финансова прогноза за 
очакваното бъдещо развитие на Глобал 
Консултинг ЕООД за период от три години. При 
развитие сходно с прогнозираното, БАКР 
очаква, че дружеството ще продължи да 
реализира положителен нетен финансов 
резултат през целия прогнозиран период и ще 
се характеризира с много добра 
кредитоспособност в краткосрочен и 
средносрочен план.  
 
Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 6.2011 2010 2009 
Активи 6 134 6 018 5 103 
Приходи от продажби 1 647 3 289 5 842 
Нетен финансов резултат 654 856 1 156 
Нетна рентабилност 39.71% 26.03% 19.79% 
Текуща ликвидност 180.58 12.54 16.59 
Незабавна ликвидност 157.64 9.67 13.83 
Ливъридж 0.02 0.10 0.08 
Нетен паричен поток 665 430 770 
 


