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      Agenda 
 
      
 

• Persoonlijk voorstellen 
• Wat doet Payper 
• Achtergestelde obligatie 
• Financiële informatie 



PAYPER HELPT MET HET 
OPTIMAAL INRICHTEN VAN 
UW FLEXIBELE WERKSCHIL. 

PAYPER DIENSTEN 

Payroll 

Backoffice 

HR Strategie 



HR SPEELVELD 

Waarom werken bedrijven steeds meer flexibel? 01 

Hoe richt u uw organisatie optimaal flexibel in? 02 

Wat is het verschil tussen wetketen en uitzenden? 03 

Wat is de taakverdeling binnen payrolling? 04 

Hoe kan ik kosten besparen? 05 

Welke HR problemen kunnen we oplossen door het inzetten van specialismes? 06 



WAAROM GAAN BEDRIJVEN STEEDS 
MEER FLEXIBEL WERKEN? 

01 

RISICO BEHEERSING 

Veranderende wet- en 

regelgeving contracten, ziekte 

en ontslag 

CAPACITEIT 

Flexpoolmanagement (bijv. 

opvangen van peak), efficiency, 

kostenbeheersing 

FLEXIBILITEIT 

Customizing in klantproposities 

Gunstige groei: Snelle op- en afschaling 

van personeel Specifieke expertise, 

creativiteit en innovatieve oplossingen 



HOE RICHT U UW ORGANISATIE 
OPTIMAAL FLEXIBEL IN? 

02 HR SCHILLENMODEL 

Wat is uw (groei)ambitie? 

Hoe ziet uw forecast uit? 

Wat is uw HRM beleid op gebied 

van flex? 

1 

2 

3 Contracten voor 

onbepaalde tijd 

Contracten voor 

bepaalde tijd 

Payroll 

Uitzend 



WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 
WETKETEN EN UITZENDEN? 

03 

OT 

OT 

2 jaar 

5,5 jaar 

INTERN 

PAYROLL 



WAT IS DE TAAKVERDELING BINNEN PAYROLLING? 04 

PAYROLL KLANT 

operationeel werkgever 

W&S, leiding, planning, goede 

werksfeer, juiste werkomstandigheden 

BACKOFFICE KLANT 

operationeel werkgever 

W&S, sales, relatiebeheer, 

kandidaatbeheer 

PAYPER 

juridisch werkgever 

(Arbeidscontract, salaris, 

loonadministratie, loonstrook, opbouw 

reserveringen,aanmelding bij instanties, 

afdracht loonbelasting & sociale 

premies, pensioenopbouw, 

verzuimmanagement, ...) 

Uit handen nemen administratief 
process aanmelden nieuwe 
medewerkers 

Ontzorgen ziekteverzuim management 

Uitbetaling salarissen en reserveringen 

Beschikbaar stellen HR 

ondersteuning en advies 

Verzorgen financiële administratie 

Voeren debiteurenmanagement 

Voorfinancering salarissen 

Voorzien creditmanagement 

Beschikbaar stellen cao database 

Faciliteren frontoffice en CRM systeem 



HOE KAN IK KOSTEN BESPAREN? 04 

Vermindering administratieve 
lasten t.a.v. aanmelden, eigen 
HR inzet, verzekeringen en 
pensioenen 

Transitievergoeding voor 
rekening Payper: geen 
onverwachte kosten van 
medewerkers die meer dan 2 
jaar in dienst zijn 

Ziekteverzuim- en ontslagkosten 
voor rekening Payper: geen 
risico bij ziekte en ontslag 



WELKE HR PROBLEMEN KUNNEN WE OPLOSSEN 
DOOR HET INZETTEN VAN SPECIALISMES? 

06 

OPTIMALISATIE 

PLANNING 

WET- EN REGELGEVING 

ARBEIDSRECHT 

Het optimaliseren van in-, door- en uitstroom en het verhogen van de vitaliteit van uw organisatie. 

Opvangen van (on)verwachte pieken en hiaten in uw personeelsplanning. 

Het invullen van goed werkgeverschap en het toepassen van de juiste wet- en regelgeving, en het 

op gezonde wijze activeren van medewerkers via ons regiemodel. 

Snel en adequaat specialistische kennis over arbeidsrecht ter beschikking, en antwoord op juridische 

vraagstukken in geval van bijvoorbeeld ontslag. 



PAYPER DIENSTEN 

PAYROLL BACKOFFICE HR STRATEGIE 



01 PAYROLL 
Payper neemt het juridische 

werkgeverschap van u over zodat u zich 

kunt focussen op uw core business. 

 

 



PAYROLL SERVICE 
(VOOR U) 

Operationeel 

werkgeverschap 

UW BEDRIJF 

Juridisch 

werkgeverschap 

PAYPER 

Geen zorgen over werkgeversrisico’s 

Maximale flexibiliteit in uw personeelsinzet 

Besparing op personeelskosten 

Ontzorging van uw loon- en 

personeelsadministratie 

HR Support Team: helpdesk 

voor al uw HR vragen 



PAYROLL SERVICE 
(VOOR UW WERKNEMER) 

Operationeel 

werkgeverschap 

UW BEDRIJF 

Juridisch 

werkgeverschap 

PAYPER 

24/7 toegang 

Payper helpdesk 

Alles inzichtelijk 

Vrije keuze storting 

Collectieve voordelen 



02 BACKOFFICE 
Wilt u zich als intermediair optimaal kunnen 

richten op uw kernactiviteit?  

Kies dan voor de Backoffice Service van Payper. 

 

 



BACKOFFICE SERVICE 

Geen zorgen over debiteurenbeheer 

Uitbesteding van uw gehele 

personeels- en loonadministratie 

Voordeel op kostprijs 

en voorfinanciering 

Afhandeling van salarisbetaling 

en margeafdracht 

Tijdsbesparing op 

facturatie en verloning 



TOEGEVOEGDE WAARDE PAYPER 

IT (front en backoffice, CRM) 

HR helpdesk 

Cao database 

Marketing: Klanttevredenheidsmetingen 

en marktonderzoek 

Sales ondersteuning: Acquisitie, 

accountmanagement en tenderadvies 



03 HR STRATEGIE 
Strategisch HR advies en doordacht maatwerk 

waarmee we uw flexibele schil naadloos 

aansluiten op de behoeften van uw bedrijf. 

 

 



HR STRATEGIE 

ADVIES 

OPZETTEN FLEXIBELE WERKSCHIL 

 

VERZUIM- EN REÏNTEGRATIEMANAGEMENT 

EN OUTPLACEMENT 

JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN 

Op het gebied van strategische planning. 

We helpen u met de creatie van een flexibele werkschil 

die we actief managen en toekomstbestendig houden. 

Payper biedt ondersteuning bij langdurig 

ziekteverzuim en reïntegratie. 

Payper ondersteunt u met advies over ontslag- en arbeidsrecht. 

 

 





Hoe managen we het risico nu in de 

toekomst ? 

 

 

Inzicht verkrijgen en verschaffen aan 

betrokkenen 



Payper Labs  



Het Payper Labs platform is de kraamkamer voor het verkrijgen 

en verschaffen van inzicht van onze interne marktwerking met 

als doel het risico (voortijdig) te managen. Data over de interactie 

tussen medewerker, werkgever en administratie geeft middels 

Predictive HR Analytics algoritmes vroegtijdig inzicht in sentiment, 

wensen en motivatie van de medewerker. Dit resulteert in een 

duurzamere werkrelatie. 

Payper Labs 



Payper zal zelf data genererende 

applicaties uitbrengen onder het label 

Payper Labs. Daarnaast zullen 3rd party 
apps toegang krijgen tot het platform 
middels een technische API. 

Open platform 

3rd party 

app 

API API 
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Kenmerken achtergestelde obligaties 

 1.000  

 

 

 3.100 obligaties = € 3,1 miljoen  

 
 

 7,5 % rente per jaar (€ 75 per obligatie), maandelijkse betaling van € 6,25 

 
 

 1 juni 2016 tot en met 29 juli 2016 (sluiting 17.00 uur)  

 
 

 6 jaar  
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Waarom achtergestelde obligaties 

Investering EUR 500.000 

 Verhoging werkkapitaal (66,12%) 

 Investeren in automatisering (16,13%) 

 Herfinanciering achtergestelde lening DGA (12,1%, cash out 5,65%) 

 Financiering emissiekosten (5,65%) 

2012 2013 2014 

Autonome groei 

2015 2016 2017 2020 

15 25 36 
59 

75 
100 

250 
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Kengetallen 2015 

 

 

 

4.121 

Flex werknemers 

€ 59.101.707 

Omzet 

612 

Klanten 

+ 62% 

Omzet groei 
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Kengetallen 2016  

 

 

 

5.618 (+36%) 

Flex werknemers 

812 (+33%) 

Klanten 
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Klanten Payper 

 

 

 

 55 uitzendorganisaties eind 2015 

 69 uitzendorganisaties in mei 2016 

 812 debiteuren 
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Kwaliteitsnormen Payper 
 
 
 Goedkeuring prospectus AFM 1 juni 2016 

 

 Raad van Advies 
 

 Goedkeurende verklaring Van Oers Audit bij de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 
 

 Tax clearance DRV Accountants & Adviseurs  
 

 NEN 4400-01 norm 
 

 VCU/VCA certificaten 
 

 SNCU audits 
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Financiële informatie 
 



37 

 

Risico’s verbonden aan deze emissie 
 

 Faillissement  

 Afhankelijkheid grootste klanten  

 Klanten betalen ons niet  
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Aanvullingen? 
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Vragen (1) 

 

 

1. Onderscheidend vermogen van Payper: 
- branche benadering 
- grensoverschrijdende diensten (België en Duitsland) 
- digitale oplossing in een cloud omgeving (Payper platform) 
 

2. Belangrijkste concurrenten: 
Wij hebben geen concurrentie analyse opgenomen in het prospectus. 
Het is ons door de AFM niet toegestaan om buiten het prospectus een 
analyse te verstrekken 
 

3. Marktaandeel: 
De markt kent 235 payroll bedrijven, hiervan behoort circa 5% net als 
Payper tot de grotere payroll bedrijven. Over 4 jaar wil Payper 4x zo 
groot zijn als in 2015 dus een omzet van € 250M. 
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Vragen (2) 

 

 

4. Kansen en bedreigingen: 
- complexiteit wet en regelgeving voor flexibele arbeid 
- toename zzp’ers (1,4M in 2015)  
- volume, automatisering – big data 
- concurrentie 
 

5. Onderverdeling van de omzet en EBITDA per activiteit: 
Deze is niet toegelicht in het prospectus en mag derhalve door de AFM 
hier dan ook niet worden toegelicht 
 

6. Ontwikkelingen Wet en regelgeving in de komende 3 jaar: 
Deze is niet toegelicht in het prospectus en mag derhalve door de AFM 
hier dan ook niet worden toegelicht 
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Vragen (3) 

 

 

7. Achtergrond aandeelhouders: 
- CEO: HBO, 24 jaar ondernemer tot 2005 eigen uitzendorganisatie met  
            7 vestigingen; 
- CFO: WO (Econometrie & post doctoraal accountancy), RA bij KPMG 
           (7 jaar), 14 jaar interimmanager bij diverse bedrijven (8 jaar bij 
            Ricoh) 
 

8. Reden herfinanciering DGA: 
De achtergestelde lening van de DGA was gekoppeld aan de verstrekte 
lening door ABN Amro op moment van inkoop minderheidsbelang directie 
in 2012. In mei 2016 is de lening geheel afgelost en zou ook de lening 
van DGA na ophalen obligatielening kunnen worden afgelost. DGA heeft 
besloten om meer dan 50% achtergesteld in het bedrijf te laten 
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Vragen (4) 

 

 

9. Reden aftreden bestuurder in 2015: 
Contractueel zijn wij overeengekomen om hierover naar derden geen 
mededelingen te doen 
 

10.Relatie 2 grootste klanten: 
Beide klanten zijn uitzendorganisaties één is klant sinds 2013 waarmee 
wij ook grensoverschrijdend samenwerken. De andere klant is sinds 1 
januari 2015 klant geworden, op 14 oktober is een 5 jarige exclusieve 
overeenkomst gesloten 
 

11.Gemiddelde contractduur / verloop klanten: 
Deze is niet toegelicht in het prospectus en mag derhalve door de AFM 
hier dan ook niet worden toegelicht 
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Vragen (5) 

 

 

12.Franchisenemers: 
8 franchisenemers verantwoordelijk voor 15% van de omzet. In de 
toekomst zowel uitbreiding # franchisenemers maar ook eigen sales 
medewerkers. Contracten hebben een opzegtermijn van  6 maanden 
 

13.Reden herfinanciering relatie: 
Door de groei in combinatie met financiële tegenvallers in het verleden 
was er een liquiditeitstekort. Payper zag een opportunity om de relatie 
met de financiering voor 5 jaar te binden (contractwaarde € 35 miljoen) 
 

14.Gemiddelde bezettingsgraad flexwerknemers: 
Deze is niet toegelicht in het prospectus en mag derhalve door de AFM 
hier dan ook niet worden toegelicht 
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Vragen (6) 

 

 

15.Afspraken kredietverzekering: 
- klantacceptatie door ABN AMRO Commercial Finance (ACF) 
- voorgeschreven aanmaningsprocedure door ACF 
- eigen risico Payper is 10% van de verzekerde waarde 
- klanten die 89% van de omzet vertegenwoordigd is verzekerd 
 

16.Onderbouwing omzetstijging: 
Deze is niet toegelicht in het prospectus en mag derhalve door de AFM 
hier dan ook niet worden toegelicht 
 

17.Debiteurenpositie in 2015: 
De toename van de debiteuren op de balans wordt veroorzaakt door de 
omzet toename in 2016. Het gemiddeld aantal dagen dat een vordering 
open staat bedraagt 43 dagen 
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Vragen (7) 

 

 

18.Besteding op te halen gelden: 
- autonome groeifinanciering 
- automatisering € 500K 
- herfinanciering € 175K, emissiekosten € 175K 
 

19.Reden lening MKB Impulsfonds in 2015: 
- garantievermogen 
- verhoging financieringsplafond factoring van € 6M naar € 8M 
 

20.Toelichting ratio Q1 2016: 
MKB Impulsfonds beoordeelt per kwartaal de ratio’s de netto schuld ratio 
houdt een direct verband met de groei van de onderneming die 
grotendeels met rentedragend vermogen wordt gefinancieerd. Zowel 
MKB Impulsfonds als ACF hebben aangegeven de leningen niet op te 
eisen 
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Vragen (8) 

 

 

21.Verwachting ratio Q2 2016: 
In het prospectus is geen prognose opgenomen derhalve mogen wij door 
de AFM hier dan ook geen uitspraken over doen 
 

22.Solvabiliteitseis ABN Amro Commercial Finance: 
Het niet voldoen van de solvabiliteitseis in Q1 6,6% t.o.v. 7,5% heeft 
geen gevolgen 
 

23.Alternatieve financiering: 
Uiteraard is er een plan B indien de het minimale bedrag van € 1.875.000 
niet wordt opgehaald 



47 

Vragen (9) 

 

 

24.Gevolgen bij niet ophalen gelden: 
- alternatieve financiering 
- aanpassing groeistrategie in de tijd 
 

25.Verwachte omzet, resultaten en cashflow ontwikkeling in de toekomst: 
in het prospectus is geen prognose opgenomen, het is door de AFM niet 
toegestaan om financiële gegevens te delen die niet zijn opgenomen in 
het prospectus 
 

26.Zijn de stijgende loonkosten voor rekening van Payper? 
Neen, contractueel kunnen wij deze doorberekenen aan de klant  
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Detailinformatie 2015 

Kerncijfers 

Jaarrekening 

in €000 2013 2014 2015 

Netto omzet 25.478 36.406 59.101 

Bruto omzetresultaat  2.173 3.236 5.036 

Som der bedrijfskosten 1.970 2.774 4.311 

Bedrijfsresultaat 203 462 726 

Financiele baten en lasten -114 -259 -419 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen 89 203 306 

Belastingen  -    -38 -109 

Resultaat deelnemingen 21  -     -    

Resultaat na belastingen 110 165 198 
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Detailinformatie 2015 

Som van de bedrijfskosten 

Deze opstelling is niet gecontroleerd door de accountant 

Jaarrekening 

in €000 2013 2014 2015 

Personeelskosten 1.153 1.737 2.865 

Huisvestingskosten 98 117 163 

Kantoorkosten 112 119 124 

Autokosten 48 58 83 

Verkoopkosten 81 182 179 

Automatiseringskosten 33 156 267 

Algemene kosten 233 173 389 

Afschrijvingen 212 232 241 

1.970 2.774 4.311 


