
12 september 2017 – presentatie obligatiehouders



WELKOM



3

AGENDA
Bijeenkomst Obligatiehouders

§ Wie zijn wij – Payper | De vaste waarde in flexibel werk. 
§ Jaarrekening 2016
§ Ontwikkelingen 2017

• Introductie PayperOne
• Roadmap

§ Groeiontwikkeling Payper
• Q1 en Q2
• Q3 en Q4
• Financiële ontwikkelingen 2017

§ Ruimte voor vragen.
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Payper
De vaste waarde in flexibel werk
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Jaarrekening 2016
Balans en winst-verliesrekening

* * PayperOne

** ** 1: Storm Security c.v.
2: lening intermediair 
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Jaarrekening 2016
Balans en winst-verliesrekening

*

* Timing, nog te factureren omzet
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Jaarrekening 2016
Balans en winst-verliesrekening

* 25%*
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* * Omzetstijging 20,1%

** ** marge daling 1,1%
- Concurrentie
- Grotere klanten
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Ontwikkelingen 2017
PayperOne – Wat is Payper One?

§ In eigen beheer ontwikkelt payroll platform op de fundering van 
Salesforce

§ Totale digitalisering: verwerking uren online. Inleen- en 
arbeidscontracten digitaal versturen en ondertekenen. Inschrijven 
van nieuwe medewerkers inclusief aanleveren van ID gegevens 
compleet online

§ Iedere klant en medewerker een persoonlijke portal. De locatie waar 
alle informatie inzichtelijk is voor zowel de klant als medewerker

Voordeel:
Effectief, Efficiënt, Operational Excellence

Self Service model. Payper krijgt een controle
functie in plaats van de operationele functie



10

Ontwikkelingen 2017
PayperOne – ROADMAP
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Groeiontwikkeling PAYPER 2017
Cijfers Q1 en Q2

§ Payper realiseerde in Q1 een autonome omzetgroei van 24%. De 
omzet bedroeg € 18,8 miljoen

§ Payper realiseerde in Q2 een autonome omzetgroei van 13% tot 
een omzet van € 21,7 miljoen euro

Beperkte klant acceptatie
Tijdens de implementatie van PayperOne is bewust de 
keuze genomen om de klant acceptatie te beperken. 
De beperkte klant acceptatie heeft bijgedragen aan de 
soepele overgang en implementatie van PayperOne, 
zowel intern als bij onze klanten
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Groeiontwikkeling PAYPER 2017
Cijfers Q3 en Q4

§ De omzet in Q3  2017 zal in lijn liggen met de omzet van Q3 2016
§ Q4 krijgt een boost door de implementatie van 2 grote klanten 

§ Verwachting voor geheel 2017: +20%

Boost in omzet Q4 en 2018
Twee grote uitzendorganisaties hebben zich in Q3 2017 aan
Payper gebonden (jaaromzet €30 miljoen). De keuze is op 
Payper gevallen door ons platform PayperOne
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Financiële Ontwikkelingen PAYPER 2017

§ Op 22 februari 2017 heeft een rechter uitspraak gedaan inzake een lopende claim van € 170.000. 
Payper is in het gelijkgesteld en de schadeclaim is van tafel

§ Per 1 april is het debiteurenbeheer geoutsourcet naar Trust Krediet Beheer (TKB)

§ Commanditaire vennootschap met Storm Security is per 1 juli afgelost

§ Per 1 augustus is de factoring overeenkomst met ABN Commercial Finance vernieuwd. 
Kredietplatfond is hierdoor verhoogd van € 9 miljoen naar € 15 miljoen 

§ Payper heeft voor 2 vennootschappen (retail & horeca) het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet 
per 1 januari 2018 beëindigd 
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Vragen?
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Bedankt voor uw tijd!


