
 

KWARTAALUPDATE Q4 
Deze kwartaalupdate staat in het teken van corona en de gevolgen hiervan op Payper. 
En gelukkig kennen we ook positieve gevolgen. 

 

Jaar- 
rekening 
2020 
Payper heeft als een van 
de weinige bedrijven 
binnen NPEX nog geen 
gedeponeerde 
jaarrekening over 2020. 
Dit heeft alles te maken 
met het afgeven van de 
benodigde 
accountsverklaring voor 
deze regelingen. Over 
het jaar 2020 heeft 
Payper van drie NOW-
regelingen gebruik 
gemaakt.  

Bij het schrijven van 
deze update kunnen we 
inmiddels aangeven dat 
onze accoun tant over 
de eerste regeling, NOW 
1.0, een verklaring heeft 
afgegeven. Deze is op 8 
februari ingediend bij het 
UWV. Het is nu 

afwachten op de 
beoordeling van het 
UWV. Direct hierna is 
onze accountant gestart 
met de controle van 
NOW 2.0 en hierna 
NOW 3.0. 

Daar de het resultaat en 
balanspositie sterk 
afhankelijk is van deze 
beoordeling en het om 
substantiële bedragen 
gaat, zullen we de 
uitkomst hiervan eerst 
afwachten, alvorens de 
jaarrekening definitief te 
maken. 

 
Obligatie- 
lening 
Bijna 6 jaar geleden 
heeft Payper u, als 
obligatiehouder, 
ontvangen. Onder 
andere door deze 

kapitaalinjectie heeft 
Payper haar groei in 
deze jaren kunnen 
realiseren. En heel 
belangrijk, het payroll-
platform, PayperOne, 
kunnen realiseren. 

Door de WAB en Corona 
is de omzetontwikkeling 
van Payper negatief 
beïnvloed. Dat is jammer. 
Echter het heeft ons de 
mogelijkheid gegeven 
onszelf opnieuw uit te 
vinden. En dat was 
alleen maar mogelijk, 



 

omdat we beschikken 
over PayperOne. Het 
heeft zich inmiddels 
bewezen als een zeer 
gebruiksvriendelijk 
payroll-platform wat 
middels workflows, onze 
klanten foutloos en 
compliant haar mensen 
verloont. Hierdoor 

kunnen we vele MKB-
bedrijven voorzien van 
een fantastische 
oplossing voor hun HR-
kernproces. Dit bespaart 
hen tijd en geld. En 
levert de mogelijkheid de 
focus op hun mensen te 
hebben, in plaats van op 
het proces. 

Wij willen u derhalve 
zeer bedanken voor uw 
bijdrage. In november 
2022 loopt deze 
obligatielening ten einde 
en zal deze lening 
worden afgelost.  

 
Ambitie 
Voor de verdere 
groeiplannen van Payper 
is het nog niet duidelijk 
of Payper dat met eigen 
middelen kan financieren 
of er weer extern 
kapitaal is benodigd. Dit 
zal vooral afhangen van 
eventuele op handen 
zijnde overnames en 
integraties van bedrijven. 
Hierover zullen wij u in 
de komende 
kwartaalupdate verder 
informeren. 

Feit is dat de ambities 
van Payper groot zijn. 
We laten met het 

afsluiten van 2021 en 
roerige periode achter 
ons. Een periode van 
hernieuwde 
positionering als gevolg 
van ontwikkelingen in de 
markt, wetgeving en 
welzijn. En de hierbij 
behorende aanpassing 

van de personele 
invulling van deze 
nieuwe organisatie. In 
Q1-2022 zullen we u 
verder informeren 
omtrent de 
ontwikkelingen van de 
groep. Want die is vanaf 
2022 een feit.  

 



 

(gedeelte-
lijke) Lock-
down en 
dienstver-
lening 
Wederom hebben we in 
Q4 te maken gehad met 
een gedeeltelijke en 
volledige lock-down. 
Evenals eerdere lock-
downs heeft ook dit 
wederom impact op de 

omzet. Ook hier maakt 
Payper uiteraard 
wederom gebruik van de 
beschikbare regelingen 
van de overheid, om er 
voor te zorgen dat alle 
mensen die we in dienst 
hebben bij onze klanten 
aan het werk kunnen 
blijven. 

Payper werkt hierbij zeer 
nauw samen met haar 
klanten. Dit tot volle 
tevredenheid, de 
klanttevredenheid 

gemeten in december 
2021 is uitgekomen op 
een 8,3! En daar zijn we 
heel erg trots op. 

Uiteraard gaan we in het 
nieuwe jaar de 
klanttevredenheid 
verder verbeteren. 
Hiervoor hebben we de 
teamsamenstelling 
uitgebreid en hebben 
onze accountmanagers 
extra middelen gekregen 
om dit te realiseren. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edwin Schaap  
Algemeen directeur  
 

 

 

 


