
KWARTAALUPDATE Q2 - 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 | Q2 - 2020

De omzet over het tweede kwartaal 2020 ligt met € 4,5 miljoen 77% achter op
de vergelijkbare periode 2019. Cumulatief bedraagt de omzet over het eerste
half jaar € 12,6 miljoen hetgeen 66,4% lager ligt dan het eerste half jaar in 2019. 
 
Zoals in het vorige kwartaal aangegeven heeft de corona crises een enorme
impact gehad op de omzet in de Horeca-, evenementensector en de
uitzendsector, juist sectoren waarin Payper sterk vertegenwoordigt is.

 



 
Resultaatontwikkeling Payper 2020

Payper heeft in het tweede kwartaal overheidssteun ontvangen om de
negatieve gevolgen van Corona het hoofd te bieden, zoals de NOW en TOGS
regeling. Ook voor het derde kwartaal zal Payper nog gebruik maken van de
NOW regeling. 
 
Payper heeft company breed diverse besparingsmaatregelen getroffen en
inmiddels gerealiseerd waardoor Payper ondanks de negatieve
omzetontwikkeling het jaar financieel naar verwachting positief gaat afsluiten.

Optimalisatie PayperOne

Op maandag 29 juni j.l. is PayperOne geoptimaliseerd. De nieuwe
gebruikersinterface van PayperOne en het verhogen van de
gebruiksvriendelijkheid is van groot belang voor klanten. 
 
Het beter inrichtingen van processen binnen PayperOne en het nieuwe design is
in samenwerking met de huidige gebruikers gerealiseerd. 
 
Door de verbeterde workflow kunnen taken sneller en eenvoudiger uitgevoerd
worden en belangrijk informatie sneller gevonden worden. 
Het resultaat is dat klanten efficiënter kunnen werken waardoor het rendement
wordt verhoogd.

Kansen in de markt: "Wendbaar door flexibiliteit"

Ondernemen, door o.a. het coronavirus, is compleet veranderd.  
 
Succes wordt nu mede bepaald door de mate waarop een onderneming kan
inspelen op de continue veranderende vraag van de markt en de impact van
externe factoren. 
Personeel speelt hierbij een grote rol. Flexibiliteit door een gezonde flexibele
schil en strategische personeelsplanning worden van cruciaal belang voor een
gezonde onderneming.  
 
Payroll kan een belangrijke meerwaarde bieden bij ondernemingen door hen
flexibiliteit te bieden in personeel, wat resulteert in wendbaarheid.  
 
 
 



 
 

Wij houden u op de hoogte
In okotober 2020 kunt u een nieuwe Payper Update tegemoet zien; die van Q3 -
2020. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Edwin Schaap,  Eric Snoeren
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