Outsourcing Services

Gode regnskapsrutiner tar
pulsen på bedriften!
En regnskaps- og økonomifunksjon som oppfyller bedriftens
krav, gir full kontroll over de økonomiske prosessene og
samtidig er kostnadsoptimal. Høres det ut som en ønskedrøm?

Vi leverer ”best practise” basert på kunnskap og erfaring fra
mellomstore og store kunder. En kunnskap som er vanskelig å
få uten en ekstern partner som oss.

Med Mirror som partner kan du fokusere på analyse og
controlling – og overlate den daglige administrasjonen til oss.
Med tidsbesparelser, økt konkurransekraft og lønnsomhet som
følge.

Kostnadseffektivitet og kvalitet
Mange bedrifter opplever det som en utfordring å sikre
kompetanse og samtidig ha en kostnadseffektiv bemanning.
Gjennom å benytte oss kan du endre faste kostnader til variable.

Hvorfor Mirror?
Kvalitet og service er alfa og omega for oss – vi vil gjerne overgå
dine forventninger! En forutsetning for et vellykket samarbeide
er bra kommunikasjon og en forståelse for deg som kunde. Vår
erfaring og unike kunnskap gjør at du kan få en partner som
kompletterer og styrker din bedrift – utfra de behov dere har.
Proff på regnskaps- og transaksjonsprosesser
Dette er noe av det morsomte våre medarbeidere vet! Vår
kjernevirksomhet er regnskap, transaksjoner og rådgivning,
noe som gjør at våre dyktige medarbeidere kontinuerlig
oppdaterer seg innen sine kompetanseområder.

Outsourcing for deg er kjernevirksomhet for oss
Et bredt spekter av tjenester, alle preget av høy kompetanse og
vel utprøvde systemer:
· Regnskapsføring
· Avstemming
· Konsolidering
· Års- og delårsoppgjør
· Selvangivelse
· Rapportering til offentlige myndigheter
· Rådgivning knyttet til løpende drift, regnskap og skatt
Noen av Nordens ledende bedrifter bruker Mirror:
Vi har ansvaret for regnskapsfunksjonen for blant andre:
Storebrand ASA, Posten Norge AS, og Posten Sverige AB.
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