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Breda, 24 juni 2021 
 
 
Betreft: uitstel opmaak jaarrekening Payper B.V. 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
In het kader van de uitstaande achtergestelde obligatielening dient Payper B.V. volgens 
artikel 12.1 van de Trustakte haar jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar aan te bieden. 
 
Vanwege bijzondere omstandigheden zal Payper B.V. 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. Wij 
verzoeken u ons in het verlengde daarvan toe te staan dat wij de jaarrekening over 2020 ook 
uiterlijk op vermelde datum aanbieden aan u en ons tot dat moment uitstel hiervoor wil 
verlenen. 
 
De bijzondere omstandigheden die tot het uitstel noodzaken zijn: 
 

• het vertrek van de CFO van de organisatie, de heer E. Snoeren. Hij was in zijn functie 
eindverantwoordelijk voor de opmaak van de jaarrekening en heeft dat voor zijn 
vertrek niet meer afgewikkeld en feitelijk ook niet overgedragen. 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 
vorenstaande 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. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E.T. Schaap 
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