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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 дългосрочния кредитен 
рейтинг  на „Глобал Консултинг” ЕООД на ВВВ+ 
(перспектива: стабилна) и краткосрочен 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, НСИ, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

Икономическата криза, започнала от 
края на 2008г., повлия върху дейността на 
участниците в сектора на информационните 
технологии (ИТ), макар не така отчетливо, както 
при други отрасли на икономиката. В България 
на ИТ пазара оперират около 130 софтуерни 
фирми. През 2009г. общият оборот на фирмите 
от софтуерната индустрия намалява с 27% на 
годишна база. От страна на държавата, чието 
присъствие и на софтуерния и на хардуерния 
пазар е от съществено значение за сектора, са 
сключени с 64% по-малко договори за доставка 
на софтуер, в сравнение с 2008г. Въпреки 
кризата, в отрасъла не се наблюдава 
съкращаване на персонал, напротив – през 
2009г. броят на кадрите е нараснал с около 8%. 
Продължава бавно да нараства степента на 
разпространение на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ) сред 

домакинствата и предприятията. БАКР оценява 
нивото на риска, произтичащ от 
състоянието и структурата на отрасъла, в 
който оперира рейтингованото дружество, 
като умерен. 

През периода на актуализация на 
кредитния рейтинг рискът от акционерна 
структура и участия на „Глобал Консултинг” 
ЕООД и нейния собственик се запазва 
относително нисък. 

Основните направления на 
дружеството остават продажбата на софтуерни 
и хардуерни решения и съпътстващи 
доставката услуги – инсталация, внедряване, 
обучение, осъществяване на професионални 
консултации, гаранционна и извънгаранционна 
поддръжка в сферата на информационните 
технологии. През периода на актуализация са 
разработени и внедрени собствени за 
компанията софтуерни приложения. Липсата на 
значителни  инвестиции в ДМА през 2009г. и до 
средата на 2010г. обуславят спад в тяхната 
балансова стойност основно по линия на 
натрупани разходи за амортизации. БАКР 
счита, че рискът, произтичащ от 
оперативната дейност на дружеството, е 
относително нисък.  

През 2009г. на годишна база оборотът 
от клиенти на компанията намалява с около 
30%, като концентрацията на портфейла се 
запазва на нивото от 2008г. През първото 
полугодие на 2010г. спадът в оборота на 
рейтингованото дружество продължава. С най-
голям дял през 2009г. е Министерството на 
финансите, а към средата на 2010г. – „БТ 
България” ЕООД. Значителна част от 
клиентите на компанията са финансови 
институции. Вземанията от клиенти през 
анализирания период намаляват, а периодът 
на събирането им се съкращава. БАКР счита, 
че рискът от клиенти е умерен. 

През 2009г. и към средата на 2010г. не 
са настъпили съществени промени в 
структурата на доставчиците на „Глобал 
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Консултинг” ЕООД. Оборотът намалява спрямо 
2008г. с 30% на годишна база. Водещ доставчик 
през 2009г. е „Рилейшънъл технолъджи” АД, а 
към полугодието на 2010г. е „Солитрон” СД. 
Задълженията към доставчици намаляват с 80% 
през анализираният период, и представляват 
незначителен дял от годишния оборот на 
рейтингованото дружество. БАКР счита, че 
рискът от доставчици е относително нисък. 
БАКР оценява рискът от външни фактори 
като умерен. 

През периода на актуализация 
анализираната компания придобива сертификат 
от Европейският софтуерен институт „IT Mark 
Premium”. Изготвен е Наръчник по СУИС 
(Система за управление на информационната 
сигурност), който заедно с политиките, 
процедурите и инструкциите, от 21.05.2010г. е 
пуснат в пробна експлоатация. Не е налице 
промяна в рисковите фактори, характеризиращи 
мениджмънта на компанията. БАКР запазва 
добрата си оценка за мениджмънта на 
компанията и счита, че рискът от 
управлението е нисък. 

През 2009г. нетните приходи от продажби 
отбелязват спад от 25% спрямо предходната 
година. През първото полугодие на 2010г. 
спадът нараства на 50% на годишна база. 
Намалението е по линия на продажбите на 
стоки, а приходите от услуги през първото 
шестмесечие на 2010г. увеличават дела си до 
80% в структурата на нетните приходи. Към края 
на 2009г. нетният финансов резултат намалява 
с 38% спрямо предходната година. Разходите по 
икономически елементи отбелязват спад от 
~13% на годишна база, основно по линия на 
разходите за външни услуги. 

Рентабилността отчита леко понижение 
спрямо предходната година, поради 
изпреварващия спад в нетния финансов 
резултат, спрямо намалението на приходите. 
Ликвидността на дружеството през периода на 
актуализация се повишава. През 2009г. 
краткосрочните задължения намаляват с 64% 
спрямо 2008г. Към средата на 2010г. компанията 
няма дългосрочни пасиви. Към настоящия 
момент задлъжнялостта може да се определи 
като незначителна, а платежоспособността – 
като висока. Периодите на събиране на 
вземанията и на погасяване на задълженията 
намаляват съответно до 25 и 7 дни.  

Паричният поток от основна дейност през 
2009г. бележи спад от 16% на годишна база. 
Дружеството не реализира парични потоци от 
инвестиционна дейност, поради което нетният 

паричен поток на годишна база също 
отбелязва спад през наблюдавания период. 

Изготвената от БАКР финансова прогноза 
за периода (2010-2012г.) показва, че 
компанията ще реализира положителен 
нетен финансов резултат и ще се 
характеризира с много добро финансово 
състояние в краткосрочен и средносрочен 
план.  
 
Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 2009 2008 2007 
Активи 5 103 4 679 4 594 
Приходи от продажби 5 869 8 688 6 863 
Нетен финансов резултат 1 156 1 886 1 902 
Нетна рентабилност 19.79% 24.05% 27.97% 
Рентабилност на СК 24.63% 50.05% 61.99% 
Ливъридж 0.08 0.18 0.32 
Текуща ликвидност 16.59 5.37 2.39 
Незабавна ликвидност 13.83 4.03 1.30 
Нетен паричен поток 770 1 411 1 480 
 
 
 
 


