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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. 
 
Българска агенция за кредитен рейтинг 
актуализира кредитния рейтинг на  „Глобал 
Консултинг” ЕООД на дългосрочен 
кредитен рейтинг ВВВ+ (перспектива: 
стабилна) и краткосрочен рейтинг А-2. 
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. 
 
Секторът на информационните технологии 
продължава възходящия си темп на 
развитие и през 2007г. През същата година 
приходите възлизат на 3,3 млрд. лв.1, което 

                                                 
1 . По данни на БАИТ 

е около 10% от БВП на страната за същата 
година. БАКР оценява общия системен 
риск като умерен.  
 
Компанията отчита 89% ръст на приходите 
от продажби през 2007 г. С най-голям дял 
в приходите от продажби на „Глобал 
Консултинг” ЕООД са ЕМС стоките. 
Основни клиенти през 2007г. са Банка ДСК 
и Министерство на финансите. Увеличават 
се постъпленията от разработка на 
софтуер и поддръжката му, намаление 
отчитат продажбите на SYBASE.  
Рискът от оперативна дейност се 
запазва  относително нисък. 
 
Клиентският портфейл на дружеството е 
специфичен поради по-дългия срок за 
изработка на проектите. През 2007г. 
преобладават финансовите институции. С 
най-голям дял е Банка ДСК – 49%. БАКР 
запазва риска от клиенти като 
относително нисък. 
Структурата на доставчиците е пряко 
свързана с работните проекти. През 2007г. 
основен доставчик с 53% дял е „ЕМС 
Компютър Системс Австрия” ООД.  
БАКР запазва риска от доставчици като 
умерен. 
Приходите на рейтингованата компания 
бележат положителна тенденция през 
периода на актуализация. Финансовият 
резултат се увеличава 1.5 пъти през 2007г.  
В структурата на приходите делът на 
стоките се увеличава до 75%. 
Наблюдаваната тенденция на общия 

http://www.bcra-bg.com/files/method_8.pdf


 

КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
“Глобал Консултинг” ЕООД 
ВВВ+ (перспектива: стабилна) 
Октомври 2008 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363  
www.bcra-bg.com  

 

 2                                                                                   БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

размер на разходите е сходна с тази на 
реализираните приходи. Техният ръст също 
е значителен през 2007г. – 82%, като 
увеличението е по линия на балансовата 
стойност на реализираните продажби. 
Оперативният резултат на компанията 
бележи  двукратен ръст през анализирания 
период. Оперативната рентабилност на 
компанията е над 28,9%, което също 
отразява постигнатите високи резултати.  
Текущата ликвидност на компанията в 
разглеждания период отбелязва много 
високи стойности поради значителните 
краткосрочни активи и липсата на  
задължения към финансови институции. В 
сравнителен план „Глобал Консултинг„ 
ЕООД заема благоприятна позиция с едно 
от най-ниските нива на задлъжнялост в 
групата конкуренти.  
Компанията отбелязва изключително ниско 
ниво на показателя период на събиране на 
вземанията в дни поради резкия им спад 
през анализираната година. Поради ръст в 
задълженията към доставчици периодът на  
погасяване на задълженията в дни се 
увеличава до 56. 

Като цяло паричният поток от основна 
дейност бележи многократен ръст през 
2007г. Паричният поток от инвестиционна 
дейност е отрицателна величина поради 
ръста на ДМА. Свободният и нетният 
парични потоци също се увеличават 
многократно, което оценяваме 
положително. 
Според изготвената от БАКР прогноза 
дружеството ще реализира положителен 
финансов резултат.   
 
 БАКР оценява риска от финансовото 
състояние на компанията като 
относително нисък. 
 
Основни финансови показатели: 
 
Показател (хил.лв.) 2005 2006 2007 
Приходи от 
продажби 2451 3598 6800 
Нетен финансов 
резултат 283 778 1902 

Нетна рентабилност 11,55 % 21,62 % 27,97 % 
Ливъридж 0,22 0,43 0,32 
Текуща ликвидност 2,29 1,66 2,39 
Нетен паричен поток 125 -3 1480 

 


