Förvärvar 100% av EC report
BCS stärker sitt erbjudande till små och mindre företag genom att förvärva EC Report AB. EC Report
är ett intelligent rapporteringssystem som ger användaren en möjlighet till att publicera och dela
information över Internet.
EC report ger användarna möjligheten att ta del av information genom klickbara grafer som på ett
enkelt sätt visar vilka olika värden som ligger till grund för den rapporterade datan. Systemets
utformning och visualisering möjliggör att även lekmän kan ta till sig informationen på ett snabbt
sätt. Så är exempelvis gruppen Externa kostnader klickbar och visar upp alla undergrupper för att i
nästa steg låta användaren gå ned på kontonivå för vidare analys. Samtidigt som användaren tar del
av informationen fungerar systemets enkelhet som pedagogisk lärare eftersom användaren lär sig
ekonomi då denna använder systemet.
I programmet finns också kassaflödesanalyser och nyckeltal då dessa uppgifter är lättillgängliga så
skapar det en nyfikenhet om begreppen och hur de beräknas.
Dessutom finns det en inbyggd simulator i EC Report vilket gör att användaren direkt kan testa olika
frågeställningar. En sådan kan till exempel vara hur mycket företaget måste sälja om det anställer
flera personer, hur mycket mer pengar företaget kommer att ha om fakturering sker tre eller fem
dagar tidigare och hur mycket kostar egentligen varulagret och kundfordringarna med den ränta som
företaget betalar till banken. Detta är bara några av de simuleringar som kan göras.
EC Report finns i två versioner, dels en som är speciellt anpassad för revisorer eller
redovisningskonsulter och en version för företag.
Du laddar enkelt upp en SIE-4-fil till programmet vilket gör att en redovisningskonsult med hjälp av epost kan skicka uppdateringar till sina kunder som i sin tur kan ta del av informationen med en
knapptryckning. Mottagaren kan direkt på skärmen ta del av den månatliga rapporteringen med
grafik och förklaringar.
BCS äger efter köpet 100% av EC report som kommer att fungera som ett redovisningsrapportverktyg
och bli som en enklare version av Promik Analys. Tanken är även att tjänsten skall kunna knytas
samman med Promik Analys program samt Promikbook som är BCS bokföringsprodukt.
En kostnadsfri demoversion finns att tillgå på https://tool.ecreport.se/swf/?id=b9039be6-53c8-4df790f7-fd4585038112
BCS kommer att betala förvärvet med 117.647 stycken egna aktier till en kurs på 0,85 öre vilket ger
en total köpeskilling på 100 000 kr. BCS har sedan bolagsstämman 28 Juli 2010 ett bemyndigande att
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra nyemission, bland annat för att
förvärva andra bolag och verksamheter.
”Genom förvärvet av EC Report breddar BCS sitt erbjudande, och får tillgång till en produkt som utgör
ett komplement till den befintliga portföljen som samtidigt ökar förståelsen och transparensen hos de
företag som BCS erbjuder Promik till i dag” säger Hans Orre, VD för Business Controll Systems AB
(publ)
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Business Control Systems Sverige AB (publ) utvecklar idag programvaror inom företagsanalys. Första
program som lanserades var Promik Analys. Det erhöll uppmärksamhet för sin förmåga att snabbt
och enkelt skapa analyser samt pedagogiska och översiktliga rapporter. Bolaget är idag dessutom
aktivt med att utveckla en webbaserad produkt (www.promikbook.com) som kommer att
effektivisera redovisning och dokumenthantering för små och medelstora bolag.

