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Kami telah mengAudit neraca Badan layanan Umum Univcrsitas Negicri Yogal(arA

(UNY) tanggal 31 Descmber 2013 d$ 2aI2 serta.laporaa aktivias daa laporan arus kas

untuk tahun-tahun yang bcrakhir pada tanggal ters€but. Ktmi juga melakukan pengujian

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. l,aporan keuangan, kinerja

dan kepatuhan tcrha&p ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab

pimpinan. Turggung jawab kami terletak pada pcmyataatr p€ndapat stas laPoran

keuangaq kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang+rndangan berdasarkan

audit kami.

Ikmi melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lnstitut Akuntsn

Pubtik Indonesia dan standar Perneriksaan Keuangan Ncgara yang diteditkan Badan

Pemeriksa Keuangan. Standar tenebut mengharuskan kami merencanakan dan

melaksanakan eudit unurk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan kcumgan

bebas dari salah saji material. Suatu audit meliprrti pemeriksaan' atas dssar pengujian,

bukti.buktiyangmendukungjurnlah-jumlahdanpengungkapandalamlaporan
keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan

estinasi signifikan yang dibuat oleh pimpinarL serta peuilaian terhadap penyqiian laporan

keuangan secara keselunhan.

Selain iu, audit mencakup kepatuhan terhadap kontrak, penys'atan bantuan dan pasal-

pasal tertentu Peraturan perundang-undangan. Kami yakin bahwa audit kami mcmberikan

dasar memadai untrk menyatakan pendapat.
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Mentrnrt pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara

wqiar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Layanan Umum

Universitas Negeri Yograkarta (tlNY) tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aktivitas

sefta rns kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan

standar akuntrnsi kcuangan di Indonesia-

Kepatuhan teftadap ketentuan peraturan perundang-undangan kami sampaikan secara

terpisah dengan nomor laporan : 67.All-KullV2:0.l4tanggal22 Apil2014.

KAP Drs. Socroso Donosapoctno
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