
Automatizace s využitím Průvodce 
klasifikací nájmů
ARCHIBUS Průvodce klasifikací nájmů je automatizovaný 
rozhodovací proces, který prochází všemi dostupnými  
nájemními vztahy a klasifikuje nájmy tak, aby vyhovovaly 
novým standardům FASB. 

Klíčové výpočty:

• „Right-of-use“ majetek • Odpovědnost za nájmy

• Amortizace • Nárůst úroků

Více informací na www.archibus.com

 Přesná klasifikace nájemních vztahů po-
mocí dotazníku v Průvodci klasifikací nájmů
 Generace klíčových výpočtů a reportů pro 

dosažení souladu s účetními standardy 
 Zpětné zhodnocení toho, jak přechod na 

nové směrnice ovlivňuje vaši organizaci a 
tvorba budoucí strategie

ARCHIBUS® Správa portfolia nemovitostí 

ROZŠÍŘENÍ PRO 
ÚČTOVÁNÍ NÁJMŮ
Automatizace procesu účtování nájmů pro 
dosažení přesného a včasného souladu s 
novými směrnicemi FASB a IASB

PŘESNÁ AUTOMATIZACE

Generování klíčových reportů
Vytváření potřebných reportů a integrace finančním 
systémem, který již organizace využívá. 

Klíčové reporty:

• Amortizační plány • Podřadné reporty

• Kvantitativní zveřejňování • Přechodové účetnictví

Vyhodnocení dopadu na strategii 
organizace
Pochopení, jak nové standardy FASB ovlivňují vaši organizaci 
při přijímání informovaných rozhodnutí o nemovitostech. 
Vzdělávejte partnery v C-Suite, financích, účetnictví a 
právních záležitostech.

Podpora rozhodování
Vyhodnocování nájemného v čase a posouzení, jak toto 
nájemné ovlivňuje proměnné jako je ekonomická životnost, 
reálná tržní hodnota a ROU. Dále označení takových 
nájemních vztahů, které představují riziko pro rozpočet.

Integrace s aplikacemi Správa portfolia 
nemovitostí
Integrace celého procesu klasifikace s moduly ARCHIBUS 
Správa nákladů a ARCHIBUS Správa nájmů.



Automatizace pomocí Průvodce 
klasifikací nájmů
Automatická klasifikace nájmů podle nových standardů 
FASB na základě odpovědí na dotazník v průvodci klasifikací 
nájmů. Průvodce přesně klasifikuje nájmy, vypočítá klíčové 
hodnoty a generuje veškeré potřebné reporty. 

Průvodce má také funkci pro přehodnocení nájmu, 
pokud se parametry změní. Klíčová rozhodnutí procházejí 
schvalovacím workflow, kde je každé rozhodnutí 
zdokumentováno

Více informací na www.archibus.com

Generování přesných reportů
Poté, co v Průvodci dojde ke sběru a klasifikaci dat, může 
uživatel vygenerovat klíčové reporty, které zefektivňují 
proces dodržování předpisů od začátku do konce a 
podporují rozhodování. Reporty zahrnují:

Uznání nákladů na pronájem
Díky modulu má uživatel přehled o celkových nákladech na 
nájmy, nebo si záznamy může vyfiltrovat a zobrazit: typ nájmu, 
čistou současnou hodnotu, náklady na nájem, současnou 
hodnotu čistého nájemného, náklady na amortizaci aktiv v 
ROU a další.

Amortizační plán
Účetní plán lze generovat automaticky na základě všech 
informací shromážděných v průvodci klasifikací.

Vedlejší položky
Vytvářejte přesné vedlejší záznamy pro snadnou integraci s 
hlavními položkami ve finančním systému organizace. 

Kvantitativní zpráva o zveřejnění
Tvorba kvantitativních reportů vašich nájmů. Aplikace 
umožňuje zobrazit centralizovaný přehled nájmů dle 
zvoleného roku.

Integrací s aplikacemi ARCHIBUS Správa portfolia nájmů lze spravovat 
všechny nájemní vztahy v jednom centralizovaném systému s využitím 
metrik KPI.


