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Kami telah mengaudit neraca Universitas Padjadjaran per 31 Desember 2012 dan 2011,.
laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal'
tersebut. Selain itu, kami juga telah mengaudit kepatuhan manajemen Universitas
Padjadjaran atas pasal-pasal tertentu dalam peraturan. perundang-uridangan, kontrak,
dan perjanjian yang berlaku, serta efektivitas pengendalian intern. Laporan keuangan,
kepatuhan atas pasal-pasaltertentu dalam peraturan perundang-undangan, kontrak, dan
perjanjian yang berlaku, serta efektivitas pengendalian intern adalah tanggung jawab
manajemen universitas Padjadjaran. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan
pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan atas pasal-pasal tertentu dalam peraturan
perundang undangan, kontrak, dan perjanjian yang berlaku, seria efektivitas
pengendalian intern berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh lnstitut
Akuntan Publik lndonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami
mergncanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang
apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi
pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip
akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, audit
juga mencakup pengujian atas kepatuhan Universitas Padjadjaran terhadap kontrak,
persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu perundang-undangan, serta evaluasi
pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai
untuk menyatakan pendapat.

Seperti yang dijelaskan dalam catatan No. 2.a atas laporan keuangan berkaitan dengan
dasar penyajian laporan keuangan, Universitas Fadjadjaran menyusun dan menyajikan
laporan keuangan berdasarkan pr:aktik akuntansi yang ditetapkan melalu.i Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi da.n Pelaporan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), yang merupakan basis akuntansi komprehensif
selain standar'akuntansi keuangan di lndonesia. 
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Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami, laporan keuangan yang kami sebutkan
di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Universitas
Padjadjaran per 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk
tahun yang berakhir pada ta;rggal - tanggal tersebut, sesuai dengan basis akuntansi
yang dijelaskan'dalam Catatan atas Laporah Keuangan No..2.a tersebut.

Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lain kecuali untuk memberikan infofmasi
kepada para pihak yang disebutkan di atas dan digunakan oleh manajemen Universitas
Padjadjaran, serta untuk memenuhi persyaratan Peraturan menteri Keuangan Nomor
76/PMK.0512008 dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Kami telah menyampaikan secara terpisah - kepada . manajemen laporan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan evaluasi efektivitas pengenda[ian intern
dengan nornor : 12lO4l0OOl07,lKAPl13 dan 121041107l07ll<APl13 tanggal 25 April 2013.
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