Elektroninio dokumento nuorašas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr.
11, LT-01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

KAUNO AVMI TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS 2019-03-31

Dokumento registracijos data ir numeris

–

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2019-05-20 Nr. K1-7683

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Tatjana Proškina, Analitikė, 1-oji buhalterinės apskaitos grupė

Sertifikatas išduotas

TATJANA PROŠKINA, mobile signature, Teledema LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-05-20 12:58:37 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-17 15:45:07 – 2022-01-16 15:45:07

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Margarita Gončarova, Pogrupio vadovė, 1-oji buhalterinės
apskaitos grupė

Sertifikatas išduotas

MARGARITA,GONČAROVA LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-05-20 13:12:23 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-10-26 17:12:31 – 2023-10-25 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Darbo
organizavimo ir dokumentų valdymo sistema (DODVS), VMI prie
LR finansų ministerijos, į.k.188659752 LT", sertifikatas galioja
nuo 2018-12-21 14:05:28 iki 2021-12-20 14:05:28

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.2
dokumentas, pavadinimas

DETALŪS METADUOMENYS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metadata entry "Date of registration" must be specified
Metadata entry "Document registration No." must be specified
META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0:
Certificate path validation failed for certificate (subject:
TATJANA PROŠKINA, valid from: 2019-01-17 15:45:07).
Information about certificate revocation could not be retrieved
(using OCSP(http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc) : There is no
response from OCSP service at address
"http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc".).
META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0: The
certificate is issued by an untrusted CA certificate (subject: EIDSK 2016).
META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0:
Certificate path validation failed for certificate (subject: Darbo
organizavimo ir dokumentų valdymo sistema (DODVS), valid
from: 2018-12-21 14:05:28). Information about certificate
revocation could not be retrieved (using
OCSP(http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc) : There is no
response from OCSP service at address
"http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc".).

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2019-05-20 14:34:52 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 188659752, Vasario 16-osios g. 14, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS(2019.03.31)

Dokumento registracijos data ir numeris

2019-05-22 Nr. F1-137

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Judita Stankienė, Inspekcijos viršininkas, Vadovybė

Sertifikatas išduotas

JUDITA STANKIENĖ, Kauno apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-05-21 19:23:49 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-05-21 19:23:54 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-03-22 09:58:02 – 2021-03-21 09:58:02

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Darbo organizavimo ir dokumentų
valdymo sistema (DODVS), VMI prie LR finansų ministerijos,
į.k.188659752 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:05:28
iki 2021-12-20 14:05:28

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 1.5.19
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-05-22
08:05:45)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2019-05-22 08:05:45 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

