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Tambalian Beota Negara Rl Tanggal 30 Jui 2010 Nomor 61
JI Serayu No 79 Mad'un 63133 Tromol pos 12 Telp. & Fill. (0351) -463156 emai yapertimma@gll'lilil com

TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MAOIUN

Kami yang bertanda tangan di bawah 1n1:
Nama

: H. Suhendro, S.Sos.

Jabatan

: Ketua Umum
: JI. Serayu No. 79 Mad1un

Alamat Kantor

Menyata bahwa
1. Bertanggun9Jawab atas penyaJian laporan keuangan Yayasan Perquruan Tingg1

Merdeka Mad1un.

2

Laporan keuangan Yayasan Perguruan Tingg1 Merdeka Mad1un telah ceueun dan
disaj1kan sesuar prinsip akuntans1 yang ber1aku umum d1 Indonesia,

3

Semua mformasi dalam laporan keuangan Yayasan Perguruan T1ngg1 Merdeka
Madnrn telah omuat secara lengkap dan benar.

4

Laporan keuangan Yayasan Perguruan Tinggi Men:leka Mad1un tJdak mengandung
mformasi atau fakta malenal yang l!dak benar dan t!Clak menghilangkan mtcrmest
atau fakta matenal.

5

Bertanggung jawab etas sistem pengendahan 1ntemal Yayasan Perguruan T1ngg1
Merdeka Mednm.

Dem1kian pernyataan mi eeuet dengan sebenamya
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Alas nama dan mewakili Pengurus
Madiun, 23 April 2015

Drs. SUPRIHADI & REKAN
KANTORAKUNfAN PUBLIK
DAN KONSULTANMANAJEMEN

:I

Nomor: KEP-602/ KM.1711998

No,,oR • AUR 042 /IV/ 201�

LAPORAN AUDITOR INOEPENDEN

::9

Pemegang Saham

::9

Jalan Sera)'II No. 79

::9

MAQIUN

YAYASAN PERCURUAN TINGGI MERDEKA, MADIUN

::I Kamr telah mengaud,t laporan keuangan YAYASAN PERGURUA,N TINGGI MERDEIU. , MADIIJN ter1ampir, yang lerdlfi
dan laporan pos,s, ke-uangan taoggal 31 Oesember 2014. dan laporan ak�vrtas, lap,:)(311 arus kas un1uk tahun yang berakhrr
:::9 pada taoggal leraebul, serta 1khtisar kebijakan a1cuntans1 srgnrfikan dan tnformasi penjelasan larrmya
::I

:I
::I

Ma1l¥men berul.'lggung jawab ates penyusullo(l dan penya1iat1 wajw laporin k&Uaogan ni sesuar dengan staodar akuntansi
keuangan e<ibtas tanpa akuntabll1tas pubhk, dan alas pengendaban illtemal yallg dipandang perlu oleh manaJemen untuk.
memungkinllan penyusunan la;,oran keuangan yang bebas dan kesalahan penyajian matenal, bark yang disebabkan oleh

kecurangan maupw, kesalaMn.

Tanggung jawab kami adalah unluk menyatakan suab.J op1n1 atas laporan ke;,angan ini berdasartan audit kaml Kami
::I melaksanakan audit berdasa!kan Standar Audit yang ditetapkan oleh lns�tut A.icuntan Publ1k Indonesia. Standat tersebut
- mengharuskan kaml untuk mema1uhi ketenluan e�ka serta merencanakan dan metaksanakan audrt unbJk memperoleh
- keyakioan memadai teniang apakah laporan keuangan bebas doo kesalahan penyiljian material.

::, Suatu audrt mehbalkan pelaksanaan prosedur unluk memperoleh bukli audrt atas angka-angka dan pengungkapan datam
:I Japoran keuangan. Prosedur yang dipilih bergan1ung pada pertimbangan audrtor. termasuk penlaian atas ris1ko kesalahan
penya11an material dalam laporan keuangan, balk yang d1sebabkan oleh kecurangoo maupun kesalahan Clalam melakuk.an
::, pentlaian nslko tersebut auditor mempertJmbangkan pengef'ldalian Internal yang relevan dengan penyusunan dan peoyajian
wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audrt yang tepat sesual dengan l«lndismya. 1e1ap1 lidak untuk tujuan
:I pemyataan O?f11 alas keefek!Mtasan pengendaha., rntemaj entnas Suatu aud,t juga mencakup pengevatuas1an atas
ketepatan kebijal\an akuntansi yang digunakan dan kewajaran estsnasr akuntansi yang d•bua1 oleh mana)E!men. serta
pengevaluasian alas keseluruhan penya11an taporan ke,uangan.

:::»

� Kami yakin bahwa bukti audrt yang tetah kami peroloo adaJah cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opir; aud� kam1

::I Menurut

opmi kaml. laporan keuangan menyaJi� secara WaJar, claJam semua hal yang matenal, posisi keuangan
YAYASAN PERCUIWAN TINCCI MERDEKA • MADI UN tanggal 31 Oeseml;,er 2014, dan laporan akbvrtas seta klfl!IIJ3

::::, keuangan dan arus kasnya untuk lahun yang berakllir pada tanggal tersebut sesuai OOngan staf'ldar akuntansi keuangan
entJtas tanpa akuntilbil,tas publ1k
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PERUM SIMPANG SOEKARNO HATTA
JL. SUNGA ANDONG SELA TAN KAV. 26 MALANG
TELP. !0341) 497487, 473797 FAX. (0341) 408900
E·mail:kaps1,1pnhad1_mlg@yahoo co ,o

