
KWARTAALUPDATE Q2 - 2018

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.  

Q2 Kwartaalupdate 2018 | Payper



Omzet ontwikkeling | Q2 - 2018

Onze omzet is in het tweede
kwartaal 2018 gegroeid naar € 19
miljoen.  

Dit is een groei van 12% ten
opzichte van het eerste kwartaal. 

Hiermee bedraagt de totale omzet
over het eerste halfjaar € 36 miljoen. 

Met PayperOne klaar voor de toekomst

Payper groeit en daarmee ook het
volume van het aantal flexwerkers
en het aantal
verwerkingstransacties. Om deze
groei te kunnen opvangen heeft
Payper stevig geïnvesteerd in ICT. Dit
resulteerde in de lancering van
PayperOne.  

PayperOne is in korte tijd ontwikkeld
en staat als een huis. Een
ontwikkeling waar wij en onze
medewerkers enorm trots op zijn.
Met PayperOne kunnen we klanten
aan ons binden die we voorheen niet
konden bedienen.   

Een goed voorbeeld is de

Laurens Meijer, van BKNL: “Het basis
payroll-proces hebben alle payrollers
wel gedigitaliseerd; contracten,
urenregistratie en publicatie van
loonstroken. Wat echter ontbreekt is
een platform dat onderlinge
samenwerking optimaliseert en real-
time analyses vanuit alle
invalshoeken van onze organisatie
mogelijk maakt. Payper biedt precies
datgene wat BKNL nodig heeft om
onze groei de komende jaren in
goede banen te leiden.” 

De keuze van BKNL is een
bevestiging voor ons dat de
investeringen in 2016 en 2017 de
juiste zijn geweest. Een groter
compliment dan de keuze van BKNL



samenwerking tussen Payper en
Burger King Nederland (BKNL). In mei
2018 is Burger King Nederland
toegetreden tot de klantenkring van
Payper. De belangrijkste reden voor
de samenwerking was systeem
PayperOne.   

voor Payper hadden we niet kunnen
krijgen. 

Een podium voor Payper tijdens Salesforce World Tour

Op 12 april stond Payper op het
podium tijdens het grootste
Salesforce event van de Benelux:
Salesforce Word Tour 2018 in de
Amsterdam RAI. Tijdens een break-
out sessie nam CEO Edwin Schaap
een groot aantal belangstellenden
mee in het verhaal van Payper. Hij
lichtte onze ambitie toe om
ondernemingen tot de beste
werkgevers van Nederland te laten
behoren door middel van
technologie.

Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Onze jaarcijfers van 2017 zijn
gepubliceerd. Ze laten zien
dat Payper in 2017 weer een sterke
groei heeft gerealiseerd ten opzichte
van voorgaande jaren. De omzet is
met 15% toegenomen tot € 82
miljoen.

CEO Edwin Schaap: 
“Na de obligatie emissie in 2016
hebben we geïnvesteerd in
PayperOne. Deze investeringen
hebben zich in 2017 uitbetaald met
de oplevering van het systeem voor al
onze klanten en hun medewerkers.
Een mijlpaal voor Payper die de basis
legt om onze groei ambities voor de
komende jaren te realiseren.” 



bekijk het complete jaarverslag
2017 

Wij houden u op de hoogte
In oktober volgt de Payper Update Q3. Voor nu wensen wij u een mooie zomer
toe.  

Met hartelijke groet, 

Edwin Schaap,  Eric Snoeren

https://payper.nl/over-payper/jaarverslagen/
https://payper.nl/over-payper/jaarverslagen/
https://www.facebook.com/payperpayroll/
http://www.twitter.com/Payper_hrm
https://www.linkedin.com/company-beta/521964/
http://mailchimp.com/



