
Du kan få en 
bedre bedrift
Mange vet ikke hva de kan gjøre 
for å forbedre virksomheten: 
Bedre lønnsomhet, bedre kostnadsstyring 
og bedre ressursutnyttelse

Det er her vi kan hjelpe deg!

Hvorfor har mange 
bedrifter problemer med 
lønnsomhet, kostnadsstyring 
og ressursbruk?
De fleste bedrifter er gode på sitt fag men mangler i mange 
tilfeller økonomisk og administrativ kompetanse. 
Dette kan føre til at det bygger seg opp et styringsunderskudd, 
og du kan miste noe av kontrollen over din bedrift

Hvordan kan du forbedre
lønnsomhet, kostnadsstyring 
og ressursutnyttelse, slik at du 
opplever å få en bedre bedrift?
Bedriftsledere og eiere har flere ulike roller som skaper ulikt 
forventningspress. På den ene siden skal de være attraktive med 
produkter og tjenester og skaffe nye kunder. På den andre siden ha 
god kostnadskontroll, utnytte ressursene mest mulig fordelaktig slik 
at lønnsomheten blir best mulig. For det tredje må de forholde seg til 
omfattende lov og regelverk og sikre ansattes rettigheter. Dessverre 
klarer de færreste å gripe over alle disse utfordringene, og befinner 
seg i stedet i en tidsklemme. De vet ikke til slutt hva de skal prioritere. 

Det er her vi kan hjelpe deg
Vi kan hjelpe deg til mer effektiv administrasjon, og bedre 
kostnadsstyring. Vi kan sammen finne de områdene som gir bedre 
lønnsomhet. Vi kan hjelpe med skatt- og avgiftsvurderinger, 
juridiske avtaler og finansielle saker. Vi kan hjelpe 
deg med strategiske tiltak som 
videreutvikler bedriften.

MMC har metoden og verktøyet som
åpner opp for bedre styring og kontroll 

Helhetlig plattform
for bedre styring

Vi gjør lederne SMARTERE
og forretningslivet ENKLERE



Hva kan vi sammen 
gjøre for at din bedrift 
skal bli bedre?

Vi har 4 hovedområder som vi hjelper 
kunder med. Disse er:

• Enklere og mer effektiv regnskapsføring og 
 daglig administrasjon
• Forbedre økonomistyringen ved å forsterke 
 lønnsomhetsområder, kutte unødvendige kostnader 
 og forbedre likviditet og budsjettstyring. 
• Problemløsning innen skatt og avgift, fusjon/fisjon, 
 oppkjøp/salg, generasjonsskifte, juridiske avtaler, valg av 
 selskapsform og finansiering.
• Styrearbeid, strategisk bedriftsutvikling, og organisering

Jobb smartere!
Alt på et sted innen oppstart, daglig drift, 

ledelse og utvikling av bedrift

Vi ser dine muligheter og verdier

Trenger du hjelp til å
realisere drømmen din?

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

www.mmcpartner.no

Hva kan dette bety for deg 
og din bedrift?

Du vil oppleve å få bedre tid til de viktig oppgavene:
• Salg og kundeutvikling
• Kompetansehevning
• Medarbeiderpleie
• Produkt og tjenesteutvikling
Alt i alt en mer lønnsom og konkurransedyktig bedrift.

Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, og har et konkret problem 
eller utfordring du ikke helt vet hvordan du skal løse, 
så finner vi ut av dette i sammen.

Når du velger din forretningspartner bør du tenke et par trekk 
fremover: Hvor er jeg som bedrift i dag og hva er de viktigste 
problemene i bedriften, og hvor skal jeg ta bedriften videre.
            MMC Gruppen har mer enn 40 års erfaring fra regnskap 
til styrerom,        og vi hjelper deg mer enn gjerne.

MMC sin grundige og solide rådgivning 
er en rimelig «forsikring»

http://www.mmcpartner.no
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