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AGENDA
Bijeenkomst Obligatiehouders

▪ Keyfigures 2018

▪ Jaarrekening 2018
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▪ Wet Arbeidsmarkt in Balans

▪ Ruimte voor vragen



4

Keyfigures 2018
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Jaarrekening 2018
Balans en winst-verliesrekening

Betreft investering PayperOne
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Jaarrekening 2018
Balans en winst-verliesrekening
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Omzetdaling door afstoten Duitse 
activiteiten. Daarnaast is de omzet 
gedaald door krapte op de 
arbeidsmarkt waardoor 
uitzendorganisaties minder mensen 
hebben kunnen plaatsen.

“Amortization Expenses” wordt 
veroorzaakt door het versneld 
toepassen van IFRS 16.

In de loop van 2017 is Payper 
uitgetreden als vennoot bij een 
commanditaire vennootschap waardoor 
er in 2018 geen resultaat uit 
“investments in associates” is 
gerapporteerd.
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Trends en Ontwikkelingen 2019

▪ Omzet ontwikkeling huidig jaar

▪ De omzet over het eerste halfjaar lag in 2019 4% hoger ten opzichte van vorig jaar. Vanaf 
augustus 2019 zien wij dat de omzet licht achterblijft ten opzichte van de omzet vorig jaar. 
Het achterblijven van de omzet is in lijn met de landelijke trend in de uitzendsector (daling 
van 8% in uren in de uitzendbranche). Verwachting voor heel 2019 is een omzetniveau in lijn 
met voorgaand jaar.

Krapte op de arbeidsmarkt
De economie is dusdanig aangetrokken dat er 
krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. 
Intermediairs ondervinden problemen bij het 
vinden van kandidaten om uit te zenden

PayperOne
Vanaf 1-1-2019 is PayperOne geheel 
geimplementeerd inclusief nieuw verloning- en 
facturatiemodule

Nieuwe productportefeuille
In 2019 heeft Payper nieuwe producten ontwikkeld om vanaf 2020 naast payrolling, 
conform de WAB 2020, op licentiebasis omzet te genereren waarbij hogere marges 
worden gerealiseerd
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Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Wat de houdt de WAB in?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels 
rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is 
geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. 

Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een 
lagere WW-premie betalen voor werknemers 
met een vast contract maar een hogere 
premie voor flexibele contracten. 
Payrollwerknemers krijgen een betere 
rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en 
oproepkrachten krijgen meer zekerheid op 
werk en inkomen.

Doel van de wet: Flex minder flex en vast 
minder vast

● Wijziging WW-premie. Vast contract: lage WW-premie, flexibel 
contract: hoge WW-premie

● Versoepeling ontslagrecht: cumulatie grond

● Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

● Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

● Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

● Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste 
uren na twaalf maanden
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Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het nieuwe payroll staat voor zekerheid zonder 
verlies van flexibiliteit. Dit geldt zowel voor 
werkgevers als werknemers. 

De arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper en de taak 
van werkgevers ligt voortaan bij het binden van 
medewerkers. Medewerkers moeten op de eerste 
plaats komen, maar hoe bindt je medewerkers aan 
je organisatie zonder direct iedereen een vast 
contract te bieden. En hoe geef je medewerkers 
zekerheid maar toch ook de gewenste flexibiliteit. 
Dat kan met het nieuwe payroll. 

Een zuivere payroll compleet volgens wetgeving 
waarin een win-win situatie ontstaat voor werkgever 
en werknemer.

Payper introduceert Het Nieuwe Payroll
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Vragen?
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Bedankt voor uw tijd!


