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PRN_13267Alma: Prognozavimo formose „Biudž. išl. prognozės įvedimas dienomis“ ir „Biudž. prognozė mėnesiais“ apskaičiuojamų
stulpelių sumų algoritmas bus perdarytas taip, kad sąmata, perduoti asignavimai ir sąmatos likutis visiems ekon. klasifikacijos straipsniams
būtų skaičiuojami, iš Biudžeto įrašų, Fin. įrašų ir Pirkimo kvito eilučių, kuriose yra nurodytas FŠ, turintis požymi "SAP
integracija"=„Prognozėms“. Bus išsaugotas iki šiol buvęs funkcionalumas, kad ekon. klas. stulpeliams, kurie yra iš 2.9 grupės papildomai bus
tikrinamas laukas Lėšų tipas: jeigu skaičiuojama stulpelio ES reikšmė, imamos tik tos sumos, kur FŠ laukas Lėšų tipas yra „ES“. Jeigu
skaičiuojama stulpelio BF reikšmė, imamos tik tos sumos, kur FŠ laukas Lėšų tipas yra „BF“.
Duomenų surinkimo algoritmas tik iš įrašų, kuriems yra nurodyti Fin. šaltiniai, turintys požymi "SAP integracija"=„Prognozėms“, bus taikomas
tik tuomet, kai bus analizuojami 2012 ir vėlesnių metų duomenys.
Peržiūros formose „Perduoti asignavimai dienomis“ ir „Perduoti asignavimai mėnesiais“, bei ataskaitose „Pervesti asign. dienom. PRGZ-03“
ir „Pervesti asign. mėn. PRGZ-04“ apskaičiuojamų stulpelių sumų algoritmas bus perdarytas taip, kad sumos bus apskaičiuojamos tik iš tų fin.
įrašų, kuriuose bus nurodytas FŠ su požymiu SAP integracija = „Prognozėms“. Šis algoritmas bus taikomas, kai bus analizuojami 2012 ir
vėlesnių metų duomenys. Paminėtuose formose ir ataskaitose, ekon. klasifikacijos straipsniams iš 2.9 grupės taikomas toks pats algoritmas,
kaip ir aukščiau paminėtų prognozavimo formų atveju.
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PRN_13278jov: ištaisyta klaida, kuri atsirasdavo įeinant į Prognozavimo meniu „Peržiūra 20 dienų“
PRN_13267Аlma: Formoje F17006424 "Perduoti asignavimai dienomis" sutvarkytas stulpelių išdėstymas
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Procedūrose R17006177 "Palyginti ir Kopijuoti be DL", R17017638 "Įrašyti biudžeto įrašus eksportui į FAS", cdu17006112 "Registruoti
Darb.lent.", R17006203 "MIN - Samatos poslinkis" sutvarkyta salyga, kada KS įrašai turi būti paruošiami eksportui i FAS.
PRN_13277Alma Patvirtinta nauja ataskaitos Forma BF-1 redakcija (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. 1K-241 redakcija).
PRN_13280Alma
Pataisyta MP iš SFMIS pateikimo registravimo klaida, kai MP buvo parengta pinigų gavimui "į savo sąskaitą" .
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PRN_13281Alma Ataskaita VBAMS Fin-26 buvo įgyvendinta pagal PRN_13261Alma 2 p. - ištaisyta klaida -sumos nebus dvigubinamos.
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PRN_13285Ang
079 redakcija)
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Ataskaita BF-22 pervadinta į Forma BF-10 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-

