1.
Lange „DK nustatymas“ (Finansai- Nustatymas- DK nustatymas) sukurtas naujas
laukas „Tikrinti reg. KS pakeitimus“. Jei laukelis „Tikrinti reg. KS pakeitimus“ pažymėtas,
bus atliekamas žemiau aprašytas tikrinimas:
registruojant darbinę lentelę bus atliekamas patikrinimas, ar kontrolinė sąmata su būsimais
pakeitimais minus gauti asignavimai, nėra neigiamas skaičius (skaičiavimo detalumas: bus
skaičiuojamas, pagal kiekvieną darbinės lentelės bendrojo biudžeto įvedimo eilutę, kurioje
pokyčio stulpelyje yra įvestas neigiamas skaičius).
Jei rezultatas neigiamas, darbinės lentelės registravimas bus stabdomas, o sistemos
naudotojas informuojamas pranešimu: „Užregistravus darbinėje lentelėje įvestus pakeitimus
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Gauti asignavimai viršys kontrolinę sąmatą! Suskaičiuota kontrolinės sąmatos suma su
patikslinimais SSS,SS Lt. , gautų asignavimų suma SSS,SS Lt.“
2. Sukurtas naujas eksportas „Kontr. Sąmatos patikslinimai“. Eksporto funkcija rankiniu
būdu iškviečiama, pasirinkus meniu punktą Eksportai -> SIS - > Kontr. Sąmatos
patikslinimai. Šį eksportą galima atlikti tik AV, Min org. lygiuose, integruotuose su SIS
(DK nustatymuose pažymėtas laukas „Integruota su SIS“). Vykdant šį eksportą bus
eksportuojama kontrolinė sąmata, nurodyta funkcijos užklausos lange, su patikslinimais
(lėšų tipas PLANAS, BL, VR, VP). Patikslinimai įtraukiami, atsižvelgiant į užklausos lauke
„Pažymos data“ nurodytą datą.
Eksportas bus vykdomas automatiškai (iškviečiamas be sistemos naudotojo įsikišimo)
vykdant žemiau aprašytas VBAMS funkcijas:
- registruojant darbinę lentelę, sukurtą kontrolinei sąmatai, jei suskaičiavus esamo
registravimo sumas pagal SIS detalumą, rezultatas yra nenulinis. Į bylą bus įtraukti visi KS
įrašai, kurių pažymos data yra tuščia arba priklauso periodui nuo sausio 1 d. iki einamosios
datos, jei einamoji data ir pažymos data yra tame pačiame ketvirtyje, priešingu atveju – iki
ketvirčio, kuriam priklauso pažymos data, paskutinės dienos.
- eksportas registruojant darbinę lentelę nebus atliekamas – jei prieš tai esantis ketvirtis
lyginant su pažymos data yra neuždarytas (neturi uždarymo būklės „Iždo uždarymas“). Ši
sąlyga nebus taikoma I ketvirčiui. Arba pažymos data priklauso periodui, kuriam yra Iždo
leidimas atidaryti
importuojant periodo uždarymą, bus eksportuoti tų pačių metų kaip uždaromo periodo
dar neeksportuoti KS įrašai, įtraukiant Planas, BL, VP, VR lėšų tipus, kurių pažymos data
priklauso uždaromam periodui arba yra tuščia.
jei importuojamas ne IV ketvirčio uždarymas, papildomai bus formuojama dar viena
eksporto byla, lauke Tikslinimo data iki užpildant darbo datos reikšmę.

