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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr.
11, LT-01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) SPFSKC FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris 2018-08-24 Nr. BAI-50-(1.4E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Saulė Merkienė, Buhalterė, Buhalterinės apskaitos departamentas
Sertifikatas išduotas SAULĖ,MERKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-08-22 11:44:32 (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 2018-06-07 22:07:06 – 2023-06-06 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jurgita Leonė, Patarėja, Buhalterinės apskaitos departamentas
Sertifikatas išduotas JURGITA,LEONĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-08-24 11:53:54 (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 2018-06-06 20:34:55 – 2023-06-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru
Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras,
į.k. 304768872 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-03-16 13:35:32
iki 2019-03-16 13:35:32

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
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.M10

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

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0:
Sertifikato (subjektas: SAULĖ,MERKIENĖ, galioja nuo: 2018-06-
07 22:07:06) kelio tikrinimas nesėkmingas. Nepavyko gauti
informacijos apie sertifikato atšaukimą (naudojant
OCSP(http://ocsp.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc) : OCSP atsakyme
nėra informacijos apie sertifikato atšaukimą.).
META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0:
Sertifikato (subjektas: JURGITA,LEONĖ, galioja nuo: 2018-06-
06 20:34:55) kelio tikrinimas nesėkmingas. Nepavyko gauti
informacijos apie sertifikato atšaukimą (naudojant
OCSP(http://ocsp.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc) : OCSP atsakyme
nėra informacijos apie sertifikato atšaukimą.).
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