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LAFORAI{ AUDTTOR IT{DEPENDET{

laporan No : 8ZG{HSIYGY/N|aOL?

Rehor Universitas Negeri Yogyakarta

lGmi telah rnengaudit neraca Badan layanan Umum Unive]sitas Negeri yogyalorta (UI'IY)

bnggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta laporan aKivitas, dan laporan arus kas untuk

tahun yang benkhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian abs
klnerja dan kepafuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan,

kinerB dan kepatuhan terhadap peraturdn perundang-undangan adalah tanggurp itwab
pimpinan. Tanggung Jawab kami terletak pada pemyataan pendapat atas laporan

keuangan, kepafuhan tefiadap perundang-undangan berdasarkan audit kami.

Kami melakanakan audlt berdasarkan sbndar audiung yang ditetapkan Insfrtut Akunbn

Publik Indonesia dan Standar Pemerlksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan

Pemeriksa Keuangan, Stardar tersebut mengharuskan kaml untuk mer€ncanakan dan

melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan

keuangan bebas dari salah saJi material, Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar

pengujian, buKi-buKi yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan

keuangan. Audit juga meliput penilaian atas prinslp akuntansi yang digunakan dan

estimGl slgnifikan yar€ dibuat oleh pimpinan, serta penilaian terhadap penyaJian laporan

keuangan secara keseluruhan,

Selain lh.r, audlt mencakup atas kinerja dan kepahrhan terhadap kontrak perqEratan

banfuan dan pasaFpasal tertentu pelatuEm perundang-undangan. Kami pkln batua audit

kami membedkan dasar memadai untuk merryatakan pendapat.

Menurut perdapat kami, berdasarkan audit yang kami sebut di atas menyajikan secara

wapr dalam semua hal yang material posisi keuangan Badan layanan Umum Unlversitas

Negeri Yogyakarta tar€gal 31 Desember 2011 dan 201O dan aKivitas serta arus l(as unhlk

tahun yang berkahir pada tanggEl-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi

keuangan di Indonesia.
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Kepafuhan terhadap peraturan perundang-undangan kami sampaikan secara terpisah

dengon Nomor taporan SUKlHWgVNlzOl2 tanggal 26 Apnl20t2

26 April 2012
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