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tAPOMil AUDITOR IT{DEPET{DEN
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ReKor Universibs Negeri yogyakarta

lQmi telah mengaudit nen'ct' Badan Layanan umum universitas Negeri

Yogyakafta per 31 Desember 2010, serta laporan aktivitas, dan laporan arus
kas unuk tahun yang berakhrr pada tanggar tersebut. Kami Juga merakukan
pengujian atas kinerja dan kepafuhan terhadap peraturan perundang_

undangan. Laporan keuangan, kinerja dan kepafuhan terfiadap perafuran
perundang-undangan adalah tanggung Jawab pimpinan. Tanggung Jawab kami

terletak pada pemyataan pendapat atas laporan keuangan, kepafuhan terhadap
peraUran perundang-undangan berdasarkan audit kami.

lGmi melalsanakan audit berdasarkan standar Audiung yang dftetapkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia (IApI) dan standar pemerilcsaan Keuangan

Negara (SPKN) yang diterbitkan oreh Badan pemeriksa Keuangan. standar
tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari
salah saji mat€rial. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian,

buk0-buKi yang mendukung Jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laponn
keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip ahmbnsi yang digunakan

dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pimpinan, serta penilaian terhadap
penyajian laporan keuangan se@ra keseluruhan.

selain itu, audit mencakup pengujian atas kinerja dan kepatuhan terhadap

kontn& persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu perahjran perundang-

undangan. lGmi yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk
menyatakan pendapat.
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Menurut pendapat kami, berdasarkan audit yang kami sebut di atas menyajikan

secara waJar dalam semua hal yang material posisi keuangan Badan Layanan

Umum per 31 Desernber 2010, aKivitas dan arus kas untuk tahun fang

berakhir pada tanggal brsebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di lndonesia.

KepabJhan terhadap peraturan perundang{rndangan kami sampaikan secara

terpisah kepada pimpinan dengan Nomor laporan 6lKlHSNGlNl2011 tanggal

30 Mei 20u.

NIAP.99.1.0573

30 Mel 2011
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