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КРЕДИТЕН  РЕЙТИНГ* Актуализация 
06.01.2017г. 

Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ- 

Перспектива: Негативна** 

Краткосрочен кредитен рейтинг: А-3 

 

Дългосрочен рейтинг по национален рейтинг: А+ (BG) 

Перспектива: Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ (BG) 

*За да се запознаете с пълната рейтингова история, вижте таблицата в края на документа 

** Присъдената „негативна“ перспектива  не е в резултат на влошаване на показателите на „Глобал 
Консултинг“ ООД, а е следствие от приложения таван на рейтинга, който се определя от рейтинга 
и перспективата на държавата (към момента на преразглеждането присъденият от БАКР рейтинг 
на Република България е дългосрочен рейтинг: нBBB-, перспектива: „негативна“, краткосрочен 
рейтинг: нА-3 – виж http://www.bcra-bg.com/files/rating_287.pdf). 
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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.  

Използвана е официално приетата от 
БАКР методология за присъждане на 
корпоративен кредитен рейтинг  
(http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf), 
утвърдена и влязла в сила от 06.07.2016г. 
Актуализацията на методологията е направена 
с цел прецизиране на оценката на 
рейтингованите единици, като включително тя 
може да бъде допълвана чрез присъждане на 
кредитен рейтинг по национална скала за 
България, което допълнително ще подобри 
възможността за сравнимост между 
рейтингованите от БАКР единици в страната. 
Тази възможност е особено полезна в 
държави, чийто кредитен рейтинг е 
относително нисък, доколкото обикновено този 
рейтинг служи като рейтингов таван, което 
намалява възможността за разграничаване на 
кредитоспособността на отделните субекти. 
 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия комитет: 

Членовете на Рейтинговия комитет обсъдиха 
отражението на промените в рейтинговата 
методология върху рейтингите на „Глобал 
Консултинг” ООД, вземайки предвид 
индивидуалния рисков профил на посоченото 
дружество. Също така разгледаха 
измененията във финансовото състояние на 
дружеството през 2015г. и деветмесечието на 
2016г. Беше посочено, че през анализирания 
период обемът на дейността на компанията 
продължава да се свива, като през 2015г. 
нетните приходи от продажби намаляват с 
42.9% спрямо предходната година, а през 
деветмесечието на 2016г. спадът възлиза на 
26.4% на годишна база. Като положителни 
фактори бяха посочени подчертано ниската 
задлъжнялост на „Глобал Консултинг“ ООД, 
както и изключително високата ликвидност, 
която то поддържа. 

На база изложеното членовете на Рейтинговия 
комитет взеха решение за преустановяване на 
поставения на рейтинга на дружеството статус 
„Под наблюдение“ и за присъждането на 
следните му оценки:  

 Дългосрочен рейтинг: BBВ-, перспектива: 
„негативна“, краткосрочен рейтинг: А-3; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: A+ (BG), перспектива: „стабилна“, 

mailto:v.velichkova@bcra-bg.com
http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf


 

 
Глобал Консултинг ООД 
Дългосрочен кредитен рейтинг:ВВВ-  
(перспектива: Негативна) 
Краткосрочен кредитен рейтинг: A-3 
Дългосрочен рейтинг по национална скала: А+ 
(перспектива: Стабилна) 
Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ 
Януари 2017г. 
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краткосрочен рейтинг по национална 
скала:      A-1+ (BG). 

За извършването на оценката е използвана 
информация от оценяваното дружество, 
Българска  Народна Банка, Национален 
Статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и  други източници на публична 
информация. 

 

 

 

 

 

 
 
Основни финансови показатели: 

Показател (хил.лв.) сеп.16 сеп.15 2015 2014 2013 2012 

Активи 6484 9397 7037 8677 7816 8 883 

Приходи от продажби 1664 2261 2987 5 228 4 631 3 115 

Нетен финансов резултат 64 631 52 53 535 2 018 

Нетна рентабилност 3.85% 9.38% 1.74% 1.01% 11.55% 64.78% 

Текуща ликвидност 37.67 10.26 70.67 18.26 19.59 21.66 

Незабавна ликвидност 34.20 8.68 67.36 9.61 13.01 19.38 

Ливъридж 0.05 0.26 0.11 0.26 0.08 0.04 

 
 
*Рейтингова история: 
Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на 
корпоративен кредитен рейтинг, съответно с прилаганата за нея скала за оценка, и не са 
директно сравними с рейтингите, присъдени след влизането в сила на актуалната методология 
от 04.07.2016г. 
 

  

Първоначален 
рейтинг 
 09.2004 

Актуализация 
 05.2005 

Актуализация 
 09.2006 

Актуализация 
 08.2007 

Актуализация 
 10.2008 

Актуализация 
 05.2009 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ                 
 

Дългосрочен рейтинг : BB+ BBB BBB ВВВ       ВВВ+       ВВВ+ 

Перспектива : Стабилна Стабилна Негативна Стабилна Стабилна Стабилна 

 Краткосрочен рейтинг : B A-3 A-3 А-3 А-2 А-2 

 

  
Актуализация 

18.10.2010 
Актуализаци
я 31.10.2011 

Актуализаци
я 06.11.2012 

Актуализаци
я 23.10.2013 

Актуализаци
я 22.01.2015 

Актуализаци
я 

03.02.2016 

Мониторинг 
05.07.2016 

КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ            

 
    

  

Дългосрочен 
рейтинг : ВВВ+ A- A- A- A- 

ВВВ+ ВВВ+ (под 
наблюдение) 

Перспектива : Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна  

 Краткосрочен 
рейтинг : А-2 А-1 А-1 А-1 А-1 

А-2 А-2 (под 
наблюдение) 

 


