
KWARTAALUPDATE Q1 - 2020

Payper organiseert transparantie voor werkgevers en hun medewerkers. 
Wij zijn dan ook graag transparant naar u als obligatiehouder.

Daarom sturen wij u ieder kwartaal een update over onze resultaten.
Zo bent en blijft u goed geïnformeerd over de voortgang. 

Omzet ontwikkeling | Q1 - 2020

De omzet over het eerste kwartaal
2020 ligt met € 8,1 miljoen 58% lager
dan dezelfde periode voorgaand jaar.
In de laatste kwartaalupdate van
2019 hebben wij aangegeven dat
Payper als een van de weinige
payrollbedrijven de veranderde
wetgeving rondom Wet Arbeidsmarkt
in Balans (WAB) geheel heeft
doorgevoerd in haar dienstverlening.

Ondanks eerder positieve signalen
van onze intermediairs in 2019 zijn
meer intermediairs overgestapt naar
concurrenten die de dienstverlening
ondanks de intrede van de WAB op
een soortgelijke wijze voortzetten in
2020 als in 2019. Een groot deel van
de omzetdaling is hieraan toe te
rekenen. Daarnaast daalde de omzet
in de uitzendbranche met 12% ten
opzichte van dezelfde periode 2019.

Ondanks deze daling is Payper
positief gestemd over de
ontwikkeling omdat wij overtuigd zijn
dat een zuivere vorm van payroll
conform de nieuwe wetgeving op de
lange termijn het meest houdbare is.

Om de financiële impact van deze
daling op te vangen gaat Payper
verder door in het afbouwen van het
eigen personeelsbestand wat ook
mogelijk is door de gedane
investeringen in PayperOne.



Corona crisis

De wereld ziet er door de intrede van het coronavirus er geheel anders uit. De door
het kabinet genomen maatregelen om dit virus te bestrijden zoals de lockdown raakt
ook Payper.

Ondanks het feit dat Payper een goede spreiding heeft over diverse sectoren zal
naar verwachting de omzet in het tweede kwartaal met 40% verder afnemen. Dankzij
de getroffen steunmaatregelen van de overheid, zoals onder andere de NOW
regeling, zal de financiële impact hiervan voor Payper beperkt blijven.

Een daad stellen tijdens de corona crisis

De corona crisis enorm heeft veel impact op het ondernemers. Wij merken dat zelf
maar zien het ook bij onze klanten. Gelukkig zien we ook veel solidariteit, de wil om
elkaar te helpen en te ondersteunen.

Het zal een moeilijke tijd worden, maar samen komen we er doorheen; zei Premier
Rutte,’ aan die oproep willen we gehoor geven, een daad stellen. We stellen daarom
Trindle, de feedback app ontwikkeld door Payper, gratis beschikbaar.

Werkgevers maken zich zorgen om de medewerkers. Het contact wat voorheen zo
vanzelfsprekend was, is er nu niet meer. Maar juist in tijd van crisis willen we
verbonden blijven met elkaar. Trindle, een simpele app die realtime feedback van
medewerkers verzamelt, is daarom de komende twee maanden gratis beschikbaar
voor iedere werkgever in Nederland.



Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft Payper, Het Nieuwe Payroll
geïntroduceerd. We krijgen uit de markt terug dat onze sterke houding en propositie
goed is geland. Payper ziet de inzet terug in de aanwas van vijf nieuwe intermediairs
die specifiek hebben gekozen voor de vernieuwde vorm van dienstverlening van
Payper.

Wij houden u op de hoogte
In juli 2020 kunt u een nieuwe Payper Update tegemoet zien; die van Q2 - 2020.

Met hartelijke groet,

Edwin Schaap,  Eric Snoeren

Het Nieuwe Payroll trekt nieuwe klanten aan




