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Beste gebruiker, 

 

In deze versie van de Rapportage Nmbrs is een aantal wijzingen doorgevoerd waarover u meer leest 

in deze releasenotes.  
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1. Auto van de zaak 

 

Het hoofdstuk ‘Auto van de zaak‘ is toegevoegd aan de rapportage. In het overzicht worden de 

actuele auto’s getoond voor de opgegeven rapportageperiode.  

 

 

2. Subsidies 
 

- Aan het hoofdstuk ‘Subsidies’ zijn de LKV subsidies toegevoegd. 

- In het overzicht worden alleen werknemers getoond die verzekerd zijn voor de 

werknemersverzekeringen. 

- Het BSN nummer is toegevoegd aan het overzicht. 

- Werknemers met hetzelfde BSN nummer worden getotaliseerd tot één regel. 

3. Loonkostenprognose werkgever en werknemer 
 

Met de loonkostenprognose worden voor nog niet berekende perioden de loonkosten 

geprognotiseerd voor de rest van het jaar. Standaard worden looncomponenten doorgerekend op 

basis van de waarde in de laatst periode.  

Bij de instellingen geeft u aan welke looncomponenten  moeten worden uitgesloten van prognose 

en welke looncomponenten moeten worden doorgerekend op basis van de gemiddelde waarde.  

 

 
 

Let op: In deze versie zijn beide tabellen initieel gevuld door. U past de tabellen naar eigen inzicht 

aan door componenten toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. 
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4. Overige wijzigingen 

 

Contracten 

- Het type contract (Bepaald / Onbepaald) is toegevoegd aan het overzicht. Tevens is het type 

contract opgenomen op het dashboard. 

- De anciënniteitsdatum en - jaren zijn toegevoegd aan het overzicht. Tevens opgenomen op het 

dashboard. 

 

Toon werkgevers 

 

 
 

Met de knop ‘Toon Werkgevers op het hoofdblad vraagt u het bereik aan werkgevers op, dit 

overzicht is uitgebreid met een kolom met het aantal werknemers voor een bedrijf. 

 

Caseware-koppelingen; gebruik Caseware-formules in Samenvattingen  

Met de samenvattingen (A2, D2 en K2) maakt u eigen samenvattingen. We hebben de mogelijkheid 

opgenomen om hier casewareformules te gebruiken zodat financiële cijfers uit de jaarrekening ter 

vergelijking en controle kunnen worden opgenomen in het rapport. Dit kan de doorlooptijd van de 

samenstelopdracht verkorten. 

 

WKR verkort en uitgebreid  

Voor de prognose van de werkkostenregeling worden de bedragen vanuit de financiële 

administratie doorgerekend op basis de gemiddelde waarde in plaats van de waarde van de laatste 

periode.  

 
 

WKR uitgebreid 

In het hoofdstuk ‘WKR Uitgebreid ‘ zijn de hyperlinks ten behoeve de gerelateerde artikelen in de 

handleiding loonbelasting vervangen door zogenaamde ’bitly’s’ (verkorte link weergave).  
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5. Een tip voor het ‘Dashboard loonresultaten’ 

 

Op het dashboard loonresultaten worden de bedragen in de grafiek getoond per boekjaar. U kunt op 

eenvoudige wijze hier bijvoorbeeld Periode, Afdeling of Functie aan toevoegen zodat gegevens 

worden getoond per boekjaar per periode/afdeling/functie. 

Dat gaat als volgt: 

 

Stap 1. Selecteer de grafiek, rechts op het scherm worden vervolgens de draaigrafiekvelden 

getoond. 

 
 

De hiervoor genoemde functionaliteit is ook te banderen via de menu keuze ‘Lijst me velden’ in het 

analysemenu van de Draaigrafieken, u moet dan wel de grafiek geselecteerd hebben. 
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Stap 2. Sleep Periode naar AS (CATEGORIEEN) . Hiermee wordt Periode toegevoegd aan de X-as. 

 

 
 

Datzelfde kunt ook doen met bijvoorbeeld Afdelingen, Functies et cetera, al naar gelang uw 

behoefte. 


