
Kwartaalupdate Q2
Met deze kwartaalupdate willen wij u als obligatiehouder graag informeren over de
ontwikkelingen binnen Payper evenals de behaalde resultaten. Zo bent en blijft u goed
geïnformeerd over de voortgang.

Payper transformeert van payroller naar HR-service provider.

Payper - HR As A Service
"De beste werkgever durft zaken uit handen te geven"

Payper heeft hiervoor een innovatief platform “PayperOne” ontwikkeld waarop klanten d.m.v
selfservice hun volledige HR-Hygiëne makkelijk kunnen regelen. Payper biedt klanten tools
en services aan die hen inzicht geven in hun organisatie, waarmee ze medewerkers in hun
kracht kunnen zetten.

People First noemen wij dat.

Om klanten verder mee te nemen in de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de snel
veranderende wereld van HR,  zal Payper een HR-Experience ontwikkelen en aanbieden. In
deze Experience zijn alle relevante leveranciers en oplossingen uit de keten van
Hire-To-Retire te ontdekken.

Wij zijn van mening dat HR de belangrijkste schakel is om de steeds groter wordende
mismatch tussen vraag en aanbod te veranderen. Toename van schaarste, verdwijnen van
banen, inzet op duurzaamheid en diversiteit levert een grote druk op recruitment. Wij kunnen
dit deels opvangen door de bestaande medewerkers meer te betrekken en meer te
ontwikkelen.

Omzet ontwikkeling
De omzet over het tweede kwartaal bedraagt €4,7 miljoen. Dit betekent een omzetstijging
van 27,7% ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. Cumulatief komen we uit op een
omzet van €8,3 miljoen over het eerste half jaar volgens verwachting en budget.

Door de verdere versoepelingen en herstel omtrent de corona crisis verwachten we het
komende kwartaal een verdere stijging van de omzet.



Ontwikkelingen omtrent corona
We zien door de versoepeling van de corona maatregelen een stijging van aanmeldingen,
uren wat leidt tot een stijging van de omzet. De impact op Payper en haar klanten blijft echter
groot. Zo blijken naast de maatregelen ook de personeelstekorten op de markt
problematisch.

Payper zal haar klanten dan ook blijven ondersteunen waar nodig en gebruik blijven maken
van de steun die hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Wij gaan verhuizen
Een nieuwe mijlpaal voor Payper. Per 1 september vestigt Payper zich op de TripleO Campus
in Breda.

De TripleO Campus is het centrum voor creativiteit en technologie in Breda en omstreken.
Samenwerkingen staan voorop, wat volledig in lijn is met de visie en missie van Payper.



De jaarrekening
Vanwege bijzondere omstandigheden zal Payper over het boekjaar 2020 niet aan de
wettelijke opmaaktermijn voor de jaarrekening van vijf maanden na afloop van het boekjaar
kunnen voldoen en heeft zij van haar aandeelhouders uitstel voor het opmaken van deze
jaarrekening gekregen van maximaal vijf maanden tot en met 31 oktober 2021.

Redenen uitstel jaarrekening 2020:
● Het vertrek van de CFO van de organisatie. Hij was in zijn functie

eindverantwoordelijk voor de opmaak van de jaarrekening en heeft deze voor vertrek
niet kunnen afwikkelen. De complexiteit in de jaarrekening en aanvullende
regelgeving heeft als gevolg dat de afdeling Financiën meer tijd nodig heeft om de
jaarrekening op te stellen.;

● De gevolgen van COVID-19, het daardoor werken op afstand, de Wet arbeidsmarkt in
balans met als gevolg een heroriëntatie op de markt en de als gevolg van hiervoor
genoemde afgeslankte bezetting met een bijbehorende andere taakverdeling.;

● De wisseling van controlerend accountant. Payper B.V. heeft besloten om met ingang
van boekjaar 2020 de controle van de jaarrekening en andere diensten onder te
brengen bij DRV Accountants & Adviseurs. Aangezien deze wisseling pas in 2021 is
geëffectueerd, heeft het controleproces vertraging opgelopen.

Wij houden u op de hoogte
In oktober  2021 kunt u een nieuwe Payper Update tegemoet zien; die van Q3 -
2021.

Met vriendelijke groet,
Edwin Schaap
Algemeen directeur


