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Jakarta, 2015
Hal : Penawaran
Kepada Yth,
Pimpinan Perusahaan
Di Tempat
Dengan Hormat,
Freelance Accounting yaitu pembukuan Akuntansi dan Laporan Keuangan tanpa harus merekrut
accounting. Perusahaan terbebas dari rutinitas admin dan recruitment karyawan accounting serta
bisa lebih fokus pada pengembangan usaha. Kami memberikan jasa accounting freelance utk
pembuatan Laporan Keuangan (LabaRugi dan Neraca) dengan tarif yang bersaing. Pembukuan
dikerjakan oleh tenaga berpengalaman di bidang accounting. Laporan Keuangan disajikan secara
berkala dan tepat waktu sesuai permintaan dan tentu akan meningkatkan performance
perusahaan Anda. Data-data dijamin kerahasiaannya.
Masalah Pembukuan Usaha Anda
 Belum pernah melaksanakan pembukuan (Accounting)? Karena anda baru membuka
usaha atau karena anda memang sebelumnya memiliki volume transaksi yang kecil dan
kemudian volume nya berubah menjadi besar.
 Masih awam dengan pelaporan pajak? Atau tidak mempunyai Staf yang menguasai di
bidang perpajakan?
Keuntungan menggunakan jasa kami :
1. Hemat biaya SDM, untuk perusahaan skala terkecil sekalipun dibutuhkan 2 karyawan
untuk membantu usaha anda mengerjakan tugas pembukuan. Dengan memakai jasa kami
maka anda dapat menghemat pengeluaran tersebut.
o Tidak perlu membayar gaji beberapa karyawan yang cukup tinggi.
o Tidak perlu membayar pajak pph 21, tunjangan hari raya, bonus tahunan, pensiun,
ataupun pesangon & tunjangan lainnya.
o Tidak perlu menyediakan tempat dan peralatan lain.
2. Pembukuan anda akan lebih rapih dan dapat memenuhi standar akuntansi keuangan yang
berlaku umum dan Laporan dapat diperoleh dalam waktu cepat, tanpa menunggu lama
dalam proses pembuatan laporan keuangan.
3. Perpajakan dan audit akan lebih mudah dilakukan oleh pihak terkait jika laporan
keuangan anda sudah rapih dan sesuai standar akuntansi keuangan.
4. Dikerjakan oleh tenaga akuntan yang sudah berpengalaman.
5. Dengan laporan keuangan yang tersusun baik, benar, informatif, maka anda dapat
mengambil keputusan berdasarkan parameter keuangan yang anda miliki untuk
menentukan langkah usaha anda jangka pendek dan jangka panjang.
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6. Data dapat dikirim via emai sehingga kami pun dapat membantu proses pengerjaan
perusahaan secara cepat dan tepat waktu.
7. Rahasia terjamin & dapat dipertanggung jawabkan karena semua laporan keuangan
langsung kepada pimpinan perusahaan.
8. Bila diperlukan kami bersedia untuk ke lokasi perusahaan Anda.
9. Kami mencarikan solusi terbaik untuk perusahaan Anda dalam pembuatan laporan
keuangan.
10. Manajemen waktu yaitu menghemat waktu dalam proses pengerjaan laporan keuangan.
11. Tidak menghabiskan tenaga dan pikiran untuk masalah laporan keuangan sehingga
perusahaan bisa lebih focus ke manajemen dan meningkatkan performance marketing
perusahaan.

Jasa yang kami tawarkan adalah :
Jasa pembukuan meliputi :
 Input transaksi perusahaan (kas, penjualan, pembelian, stock, dan jurnal umum)
 Menghasilkan laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan)
 Perhitungan Perpajakan
Harga yang kami tawarkan untuk Lingkup Pekerjaan Laporan Keuangan tergantung mobilitas
perusahaan anda.
Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ferly Yusnita, SE
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