
Dette trenger mange hjelp til
Mange ønsker å gjennomføre forretningsforbedringer, løse større 
problemer eller gjøre investeringer men mangler kompetanse og tid 
til å gjennomføre på gunstigst mulig måte.

Det dreier seg om avgjørende vurderinger knyttet til oppstart, 
lønnsom drift, oppkjøp, verdsettelse, due diligence, finansielle 
løsninger, generasjonsskifte og kontraktinngåelser, som kan bli 
kritiske for lønnsomheten i bedriften. 

Denne kompetansen har vi, og vi har hjulpet mange med 
fordelaktige løsninger.

Våre fokusområder
I mange tilfeller oppstår det uforutsette problemer med finansiering 
og likviditet. I verste fall har du en økonomisk krise som skyldes at den 
overordnete planleggingen og styringen er mangelfull.

Mange løser dette med tilleggsfinansiering, mens de burde analysert 
måten de driver bedriften på. Det kan bli langt rimeligere,  
og her bistår vi.

I avtale- og kontraktsrett ser vi ofte at kun en juridisk behandling ikke 
tar tilstrekkelig forretningsmessig hensyn, og mangler regnskapsmessig 
innsikt og forståelse. Det kan bety at viktige økonomiske og 
skattemessige spørsmål ikke blir ivaretatt for selskapet og eiere. Vi har 
spisskompetanse på leiekontrakter, leasingskontrakter, avtaler mellom 
nærstående som krever rett behandling etter loven for å være gyldig/
bindende, kjøp- og salgs- kontrakter, aksjonæravtaler, låneavtaler, 
lovpålagte protokoller og lovpålagt oppbevaring av disse. 

Med vår kompetanse kan du klargjøre problemer og finne riktige 
løsninger, fjerne usikkerhet ved kjøp og anskaffelser, redusere 
utrygghet i avtaleinngåelser og fjerne usikkerhet om betingelser i 
forhandlinger.

Vi har i det hele tatt hjulpet mange som  
til tider opplever at daglig drift blir så  
omfattende at denne vokser 
dem over hodet.

Vi gjør lederen SMARTERE
og forretningslivet ENKLERE

Du får bedre tid og økonomi Dine verdier blir ivaretatt 
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Hensikten med MMC forretningskonsept er 
å hjelpe bedriftskunder til bedre lønnsomhet 
og smartere drift. Vi har strukturert det i 4 
forretningsområder, som er Forretningsførsel, 
Regnskapsrådgivning/IT, Forretningsrådgivning 
og Forretningsutvikling. Det er et fleksibelt 
konsept som tar bedriften til det lønnsomhetsnivået 
du ønsker og er klar for. Det er opp til deg og hva 
du har behov for.



Tjenester

Våre hovedtjenester sikter alltid mot å skape best mulig drift ved å 
avklare problemer og finne de beste løsningene.

Dette kan vi:
• Forretningsrådgiver som kjenner din bedrift
• Kontrakter, protokoller og avtaler. 
• Skatt/avgift 
• Finansiering og kapitalutvidelse
• Kontantstrøm og likviditet
• Controller
• Valg av selskapsform og etablering av virksomhet
• Omdannelse av selskap herunder skattefri omdannelse
• Eiendomstransaksjoner
• Kjøp og salg av virksomhet
• Fisjon/fusjon
• Verdsettelse
• Due Diligence
• Generasjonsskifte

Valgene du bør ta Vi ser dine muligheter og verdier

Vågsallmenningen 10, N-5014 Bergen
Tlf.: +47 55 54 49 00

www.mmcpartner.no

Arbeidsverktøy/teknologi 
MMC arbeidsverktøy/teknologi gir uendelige muligheter for 
bedriften. Du vil oppleve å få tilgang til teknologi som 
effektiviserer og innoverer på en bedre måte enn mange er 
vant med.

MMC teknologiplattform består av fire digitale plattformer: 
Brukerplattform (rolleavklaring), Programplattform 
(programmene oppgavene skal utføres i og hvem som skal 
ha tilgang til hva), Arbeidsplattform (arbeidsdeling, lagring, 
dokumenttilgang, sikkerhet), og Driftsplattform (der det gis 
tilgang til programvare og brukerstøtte med høy kvalitet på 
sikkerhet og oppetid). 

En webside med tydelig profilering av tjenester og kompetanse 
innrettet mot forbedret lønnsomhet for kundebedrifter. 

Nettverk - Arbeidsverktøy - Systemer

Veldrevet bedrift

Vi brenner for at du skal få tid og rom 
til å drive med kjernevirksomheten i din bedrift 

og få bedre lønnsomhet.

Hva trenger du hjelp til?

http://www.mmcpartner.no
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