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I-APORAT{ AU DITOR IN DEPEI{ DET{

Laponn No. 86/GA/HS/YGY/V/2011

Rektor Universibs Negeri yogyakarta

lGmi telah mengaudit nera@ Badan Layanan Umum Uni\^ersitas Negeri

Yogyakarta per 31 Desember 2010, sefta laporan aKivitas, dan laporan arus

kas untuk tahun yang benkhir pada tanggal tersebut. Kami Juga melakukan

pengujian atas kinerra dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Laporan keuangan, klneda dan kepafuhan terhadap perafuran

perundang-undangan adalah tanggung Jawab plmpinan. Tanggung Jawab kami

terlehk pada pemyataan pendapat atas laporan keuangan, kepaUJhan terhadap

peftrhiran perundang-undangan bedasarkan audit k;mi.

lGmi melaksanakan audit berdasarkan Standar Audiung yang ditetapkan oleh

Insttut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Femerlksaan l(euangnn

Negara (SFXN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa lcuangan. Standar

tersebut mengharuskan kaml merencanakan dan melaksanakan audit agar kami

menperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari

salah saji material. Suatu audit meliputi pemerlkaan, atas dasar pengujian,

buk0-buKi yang mendukung Jumlah-Jumlah dan pengungkapan dalam laporan

keuangan. Audit juga meliputi penllahn atas pringp alqmtansl yang dlgunakan

dan estimasl sBnifikan yang dibuat oleh pimpinan, serta penllaian terhadap

penyajlan laporan keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, audit mencakup pengujian atas klnerja dan kepatuhan terhadap

konUak, persyaratan bantuan dan pasaFpasal tertenfu perafuran perundang-

undangan. lGmi yakin bahwa audlt kami memberikan dasar memadal unhrk

menyatakan pendapat.
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Menurut pendapat kaml, berdasarkan audit yang kami sebut di atas menyajikan

secara wajar dalam sernua hal yang matedal poslsi keuangan Badan Layanan

Umum per 31 Desernber 201O aKiMtas dan arus kas untuk tahun png

beraktir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesla.

Kepaurhan terhadap peraturan perundang-undangan kami sampaikan secan

Enpisah kepada pimpinan dengan Nomor Laporan fl6lKlHSNG,(Nl20u tanggal

30 Mei 2011.
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