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DĖL 2019 METŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ
Finansų ministerija, išnagrinėjusi Jūsų 2020-08-07 rašto Nr. (23.1E-55)STAP-619
informaciją, pastabų dėl su raštu pateiktų Nutarimų projektų, išvardintų žemiau, pastabų neturi:
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo
fondo 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Garantinio fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio
ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos
Seimui“ projektas;
2.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo
2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“ projektas;
3.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2019 metų ataskaitų
rinkinio“ projektas;
4.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2019 metų
ataskaitų rinkinio“ projektas.
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32
straipsnio 1 dalimi, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Finansų ministerijai teikia Valstybinio
socialinio draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, Garantinio fondo 2019 metų
ataskaitų rinkinį ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2019 metų ataskaitų rinkinį tam, kad Finansų
ministerija galėtų parengti nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį.
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