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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
АД е третата пълноправна рейтингова 
агенция в ЕС, регистрирана съгласно 
Регламент № 1060/2009 на Европейския 
Парламент и на Съвета. Присъдените от 
БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и 
са изцяло равнопоставени с тези на 
останалите признати от Европейския орган 
за ценни книжа и пазари агенции, без 
териториални или други ограничения.  

БАКР присъжда дългосрочен кредитен 
рейтинг ВВВ+ (перспектива: стабилна) и 
краткосрочен рейтинг А-2 на „Глобал 
Консултинг“ ООД. Използвана е 
официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на 
корпоративен кредитен рейтинг 
(http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf). 

За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
дружество, Национален Статистически 
Институт, БНБ, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

Политическата обстановка към момента на 
изготвяне на доклада може да се определи с 
относителна стабилност. През октомври 2015г. 
в България се проведоха местни избори, които 
не доведоха до съществени размествания 
сред политическите пластове. 

За първото тримесечие на 2015г. страната 
отчита значително висок реален ръст на БВП – 
2.2% спрямо същото тримесечие на 
предходната година (при 0.2% за Q1 2014г.), а 
през следващото (Q2 2015г.) темпът се запазва 
почти непроменен – 2.3%, като отчетената 
стойност е малко под тази за същото (второ) 
тримесечие на предходната година (2.6%). 

През първата половина на 2015г. инвестициите 
в страната се запазват на нива сходни с 
отчетените през същия период на предходната 
година, въпреки наблюдавания спад в 
инвестиционните потоци през втората 
половина на 2014г. (в сравнение с отчетените 
стойности за 2013г.). 

Забелязва се леко подобрение в условията на 
пазара на труда, изразено в намаление на 
коефициента на безработица, но нивата се  
запазват високи. 

Ценовото равнище в страната отчита спадове 
през месеците от началото на 2014г., което 
води до засилване на дефлационните процеси. 
След февруари 2015г. се забелязва 
постепенно понижение в стойността на 
отчетената дефлация.  

Икономиката на България се характеризира с 
ниска икономическа активност за предходната 
година (2014г.) и слабо оживление за първата 
половина на 2015г., като нивата на ръста се 
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очаква да се задържат през остатъка от 
годината. 

В резултат на политическата и икономическата 
нестабилност на страната, наблюдавана през 
2014г., към края на годината се отчита 
значително нарастване в бюджетния дефицит, 
както и нарастване в степента на 
задлъжнялост на България. Повишението на 
дълга продължава и през 2015г., докато в 
бюджета се забелязва подобрение. 

За банковата система събитията през 2014г. 
доведоха до появата на потенциална опасност 
за банковите институции от задълбочаване на 
банковата криза и засягане на по-голям брой 
участници в този сектор. Въпреки повишения 
риск във финансовата система, породен от 
отпадането на един от основните играчи и 
опасност от отпадане на втори, банките в 
България запазиха стабилността си. За 
деветмесечието на 2015г. банковата среда 
може да се определи като стабилна, като за 
това свидетелстват високите капиталова 
адекватност и ликвидност на активите, както и 
ръстът в привлечените депозити. Делът на 
класифицираните кредити бележи понижение, 
което съдейства за подобрението на 
балансите на банките в страната. 

ИТ индустрията е сред най-слабо засегнатите 
от кризата сектори и един от най-бързо 
развиващите се с нарастващ дял в БВП. 
Растежът на сектора у нас от една страна 
следва световните тенденции, а 
същевременно България се явява 
привлекателна за чуждите ИТ компании с 
доброто качество на работата и удобното си 
разположение, освен това у нас специалистите 
работят по пълния цикъл на софтуерната 
разработка, имат добро познаване на чужди 
езици, а съотношението качество – цена на 
труда е много добро. Продължава да нараства 
износът, макар и с намаляващ темп.  

Бурното развитие на сектора в страната обаче 
се забавя от проблем, съществуващ от години 
и свързан с недостига на квалифицирана 
работна ръка. Една от възможните мерки за 
справяне с проблема в краткосрочен план е 
внасяне на кадри от чужбина, както и ранно 
обучение на специалисти. 

През периода на актуализация е настъпила 
промяна в структурата на собствеността на 
„Глобал Консултинг“: през ноември 2014г. 50% 

от дяловете са прехвърлени от Димитър 
Джендов на Диана Джендова и понастоящем 
капиталът е разпределен по равно между 
двамата. 

В рамките на анализираня период не са 
настъпили промени в предмета на дейност на 
„Глобал Консултинг”. Дружеството извършва 
сделки със софтуер, хардуер и 
комуникационна техника, оказване на 
консултантски услуги в областта на 
компютрите, разработване и лицензиране на 
приложни програмни продукти и др. 
Предприятието продължава да развива 
партньорските си взаимоотношения със 
световноизвестни доставчици като EMC, 
Informatica, Sybase, SAS, Unisys, Sterci SA, 
Omikron. 

Спецификата на дейността на „Глобал 
Консултинг“ предполага партньорство с големи 
клиенти, с немалка част от които дружеството 
поддържа дългогодишни отношения, което се 
явява фактор за навременно изплащане на 
задълженията от тяхна страна като цяло, 
въпреки че в последната година е налице и 
едно изключение. Характерът на дейността на 
компанията е предпоставка и за известна 
концентрация в оборотите с клиенти, както и 
във вземанията. 

През 2014г. се наблюдава повишена 
концентрация в оборотите с доставчици по 
линия на конкретен проект, която през 
деветмесечието на 2015г. намалява. 
Дружеството изплаща редовно задълженията 
си и запазва кратък период на погасяване на 
задълженията към доставчици. 

Положителен фактор от рейтингова гледна 
точка представлява ниската задлъжнялост, 
която поддържа компанията, както и високата й 
ликвидност. Същевременно обаче през 2014г. 
„Глобал Консултинг“ отчита изпреварващ ръст 
на разходите спрямо приходите на годишна 
база, което рефлектира в чувствително по-
ниска нетна печалба, и това е втора 
последователна година на значителен спад 
във финансовия резултат. Тази динамика 
обуславя влошаването и на показателите за 
рентабилност. Подобрение в това отношение 
се наблюдава през деветмесечието на 2015г., 
което обаче се характеризира със спад в 
приходите от продажби. 
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Основни финансови показатели: 

Показател (хил.лв.) сеп.15 сеп.14 2014 2013 2012 

Активи 9397 8192 8677 7816 8 883 

Приходи от продажби 2261 4705 5 228 4 631 3 115 

Нетен финансов резултат 631 554 53 535 2 018 

Нетна рентабилност 9.38% 11.77% 1.01% 11.55% 64.78% 

Текуща ликвидност 10.26 31.83 18.26 19.59 21.66 

Незабавна ликвидност 8.68 23.3 9.61 13.01 19.38 

Ливъридж 0.26 0.14 0.26 0.08 0.04 

 
 

 


