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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 на 
Европа. 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 запазва 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/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. 
 Основните макроикономически 
фактори, определящи функционалната среда, 
в която оперират предприятията в България 
през периода 06.2012г. - 06.2013г., са: слабо 
нарастване на БВП през 2012г. и лек спад за 
първото шестмесечие на 2013г., понижение в 
инфлацията и лек ръст в безработицата, 

постепенно нарастване на  ПЧИ до 2012г., но 
спад през първата половина на 2013г. на 
годишна база. Компаниите продължават да 
следват стратегиите за намаляване на 
разходите, като едно от засегнатите от 
икономии пера са инвестициите в 
информационни технологии. Въпреки това по 
данни на специалисти от бранша оборотите, 
касаещи софтуерни продукти, нарастват през 
2012г., но хардуерният пазар остава под 
влиянието на негативните последици на 
кризата.      
 През разглеждания период не се 
наблюдават промени в участията на 
рейтингованото дружество или на едноличния 
му собственик в други компании. 
 Основният предмет на дейност на 
„Глобал Консултинг“ не търпи промени през 
анализирания период и 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, SAS, Unisys, Sterci SA, 
Omikron. Освен на територията на България 
компанията реализира продажби на стоки и 
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услуги и в други държави-членки на ЕС, както и 
в трети страни.  

През 2012г. оборотите с клиенти 
значително намаляват спрямо предходната 
година, като се свива и броят на клиентите. 
През първото полугодие на 2013г. оборотите с 
клиенти бележат съществен ръст, но 
концентрацията им също нараства. С по-
голямата част от клиентите на компанията са 
изградени дългогодишни отношения.  Към 
момента на присъждане на рейтинга е 
отчетена и известна концентрация при 
вземанията от клиенти.  

Дружеството поддържа дългогодишни 
взаимоотношения с основните си доставчици. 
Оборотите с тях се движат сходно на тези с 
клиенти, като през 2012г. е отчетено свиване, а 
за първото шестмесечие на 2013г. - ръст.  
Компанията продължава да поддържа  добра 
диверсификация на доставчиците. 
Задълженията към доставчици са 
изключително ниски през целия анализиран 
период.  

През периода на актуализация 
компанията е инвестирала в създаването на 
три собствени продукта, които имат за цел да 
подобрят вътрешната организация и да 
повишат качеството на предлаганите услуги. 
Те са въведени в експлоатация в началото на 
2013г.  

След отчетения ръст през 2011г., през 
2012г. приходите от продажби на 
анализираното дружество отчитат понижение 
на годишна база в размер на 37.2%. Към 
шестмесечието на настоящата година 
приходите на компанията отново отчитат 
положителна тенденция, основно по линия на 
приходите от услуги. Разходите за оперативна 
дейност следват сходна тенденция с тази на 
приходите и отбелязват понижение от 59.3% 
на годишна база през 2012г. Намалението е по 
всички разходни пера, но трябва да се има 
предвид, че част от разходите за 
възнаграждения са включени директно към 
себестойността на произвежданите 
нематериални активи през периода. Поради 
сходната тенденция в приходите и разходите 
оперативният и нетният резултат се запазват 
без съществена промяна. Аналогично, като 
следствие рентабилността бележи значителен 
ръст през 2012г. „Глобал Консултинг“ 
продължава да поддържа висока ликвидност и 
изключително ниска задлъжнялост.  

При развитие на дружеството, сходно с 
прогнозираното, и при липсата на дългосрочен 

привлечен ресурс БАКР очаква, че то 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.) 6.2013 2012 2011 

Активи 8 705 8 883 7 983 

Приходи от продажби 2 590 3 115 4 959 

Нетен финансов резултат 1 179 2 018 1 795 

Нетна рентабилност 45.52% 64.78% 36.20% 

Текуща ликвидност 21.62 21.66 7.17 

Незабавна ликвидност 13.89 19.38 6.10 

Ливъридж 0.07 0.04 0.14 

Нетен паричен поток -2 009 104 2 064 

 


