
Lønnsomhet
uten grenser

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.

Du kan fjerne mange av dine 
driftsproblemer og styrke dine 
muligheter.
Vi vet hvordan det kan gjøres!

Mange bedriftsledere støter på problemer eller er ukjent med 
muligheter som kan forenkle daglig drift og administrasjon, og 
forbedre lønnsomheten

Det er her vi kommer inn med løsninger du har behov for innen 
økonomisk rådgivning, personalrådgivning og administrative støtte 
systemer.

Våre fokusområder
Vi opplever at mange bedriftsledere ikke behandler de 
regnskapsmessige og skattemessige verdiene på best mulig måte.  
Det samme gjelder deres innsats med tjeneste- og produktutvikling 
(immaterielle eiendeler). Det kan føre til at du får et dårligere resultat 
enn det som ville vært tilfelle dersom du brukte de beste mulighetene 
din bedrift har tilgang til. Det vil dessuten kunne begrense dine 
kredittmuligheter og svekke inntrykket av bedriftens soliditet.

• Vi finner de beste tilpasningene til skatte og avgiftssystemet som  
 kan redusere kostnadene

• Vi går igjennom dine viktigste kostnadsområder og finner de  
 beste løsningene

• Vi hjelper deg med de administrative byrdene som tar mye av  
 bedriftens tid 

• Vi ser på dine personalpolitiske ordninger og forpliktelser, og  
 hjelper deg med tiltak som sikrer solide og trygge arbeidsforhold

• Vi får på plass de styrings- og rapporteringsverktøyene  
 du trenger

Vi gjør lederen SMARTERE
og forretningslivet ENKLERE

Du får bedre tid og økonomi Dine verdier blir ivaretatt 
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Tjenester
Dette er noen av de viktigste tjenestene vi kan hjelpe med:

• Riktig avgiftsbehandling og kostnadsføring

• Riktig perioderegnskap som gir deg den økonomiske kontrollen  
 du trenger

• Regnskapsgjennomgang som kan avdekke store potensielle  
 verdier: Om avgiftsbehandlingen er korrekt, finansieringen er  
 for dyr, om vareforbruket er for høyt, om driftskostnader er ute  
 av kontroll, mangelfulle avskrivninger og utviklingskostnader  
 som trekker ned resultatet. 

• Pliktig styrerapportering

• Lønn og personalsaker (HR) i form av arbeidsavtaler, sykefravær,  
 forsikringer, lønn og skattemessige fordeler, HMS, permisjoner,  
 oppsigelser og permitteringer

• Reduserer tidsbruk og kostnader med forenklinger og  
 integrasjoner på det teknisk/administrative området

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

