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MTD Beleggers update 27 maart 2020 

De wereldwijze gebeurtenissen naar aanleiding van het Coronavirus volgen elkaar in een razendsnel 

tempo op. Wij vinden het daarom belangrijk een nieuwe update te geven over de impact voor MTD-

groep en de maatregelen die MTD heeft getroffen om de risico’s zo veel mogelijk te mitigeren, de 

coronacrisis effectief aan te pakken. We hebben het vertrouwen dat met het daadkrachtig 

doorvoeren van het pakket aan maatregelen en het continue blijven monitoren, wij deze enorme 

uitdagingen samen kunnen oplossen. 

 

Olympische spelen 2020 verplaatst naar 2021 

Op dinsdag 24 maart heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten in overleg met de 

Japanse premier Shinzo Abe de Olympische Spelen te verplaatsen naar een datum in 2021, maar niet 

later dan de zomer van 2021. Voorafgaand aan het besluit waren er veel nationale sportbonden, 

olympisch comités én sporters die hadden aangedrongen op uitstel. Data voor de Spelen van 2021 

kon de voorzitter van het IOC, Thomas Bach,  nog niet noemen. Hij heeft aangegeven, minimaal vier 

weken nodig te hebben om deze vragen te beantwoorden. IOC spreekt deze week met de 33 

internationale federaties over de sportagenda van het jaar 2021. Het heeft een commissie gevormd, 

met de codenaam Here We Go die zich over de nieuwe datum gaat buigen. Ook Tokyo/Japan gaan 

zich buigen over de impact van het uitstel, wat er bijvoorbeeld moet gebeuren met de 

appartementen van het olympisch dorp, die verkocht zijn aan particulieren. Naar aanleiding van dit 

bericht is overleg gevoerd met de voorzitter en enkele leden van AGES (Association Global Events 

Suppliers) die ook in Tokyo werken. AGES is mede opgericht door Hans Verhoeven (vicevoorzitter van 

AGES) en is een belangrijk internationaal platform voor de ongeveer 50 meest vooraanstaande 

leveranciers/dienstverleners in de wereldwijde event business. We hebben met elkaar vastgesteld 

dat het IOC, TOCOG (het lokaal organiserend olympisch comité) en de Japanse overheid, de 

verplaatsing op een goede manier (financieel) gaan oplossen. Inmiddels hebben wij voor € 8,1 

miljoen aan contracten getekend (vorige stand beleggersupdate 18 maart: € 5,7 miljoen).  Zij 

beseffen dat de afhankelijkheid voor het succes van de spelen in 2021 en andere daaropvolgende 

omvangrijke events, groot is.  

Dit betekent dat: 

▪ De begrote omzet 2020 voor OG Japan van ongeveer € 10 miljoen mogelijk voor een groot 

gedeelte in 2021 wordt gerealiseerd. 

▪ We een pas op de plaats maken voor de investeringen in materialen voor Japan 
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▪ We overleg voeren met de hoofdaannemers waar wij contracten mee hebben. Zij overleg voeren 

met het lokale olympische comité (TOCOG) over de te volgen route; doorgaan met de bouw, 

temporiseren, stoppen en later starten met de bouw. 

▪ Wij spreken met AGES en andere betrokken leveranciers over de te volgen route.  

▪ Wij scenarioanalyse uitvoeren over capaciteit afschalen en opschalen voor MTD Japan en het 

tempo daarin, afhankelijk van de uitkomsten uit de gesprekken met de hoofdaannemers/Tokyo 

Olympisch Comité (TOCOG). Wij verwachten daarover binnen een aantal weken duidelijkheid 

over te hebben. De periode die het IOC ook heeft genomen voor het bepalen van een nieuwe 

datum. 

▪ Uitstel van onze investeringen voor Japan naar 2e helft van 2020. Wij in de 2e helft van 2020 

opnieuw beoordelen welke investeringen nodig zijn.  

 

Wereldwijde begrote omzet 2020 - 2021 

We houden op dag-basis bij welke projecten wereldwijd worden geannuleerd, worden verplaatst 

later in het jaar of naar 2021 (bv EURO2020) of worden uitgesteld, projecten waarvan de exacte 

datum nog bekend is. Daarnaast krijgen onze vestigingen aanvragen voor hulp bij noodvoorzieningen 

(tijdelijke ziekenhuizen, mortuarium, corona test centers, noodopvang, tijdelijke legerkampen) om te 

helpen bij het bestrijden van het coronavirus. Aanvullend werken onze salesteams intensief aan 

alternatieve scenario’s en projecten voor het 4e kwartaal 2020, ons laagseizoen. Ter aanvullende 

informatie het hoogseizoen Events, betreft ongeveer 80% van de totale wereldwijde omzet en start 

in april/mei en loopt tot augustus/september. De maanden januari, februari, maart en oktober, 

november, december, is voor MTD-laagseizoen.  

 

Kostenreductie en Lastenverlichting gaat onverminderd door 

▪ Aanvraag werktijdverkorting in Nederland, Duitsland en Frankrijk is ingediend. Wij zijn in continu 

overleg met onze vestigingen welke aanvullende maatregelen we kunnen treffen. 

▪ Reguliere Investeringen kunnen worden getemporiseerd of uitgesteld. Doordat een aantal events 

naar eind 2020 zijn verplaatst, gaan wij minder vervangingsinvesteringen in materiaal te doen en 

kunnen we onze beschikbare middelen over een langere periode inzetten. 

▪ Aanname personeel wordt waar kan getemporiseerd en meer evenementen kan door de 

spreiding over het jaar met de vaste bezetting worden verricht. 

▪ Naast de reguliere kostenbesparingen worden tijdelijk extra kostenbesparingen doorgevoerd, 

bijvoorbeeld vermindering Marketing & Saleskosten, consultancy, tijdelijke krachten. 
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▪ Waar nodig maken we gebruik van de mogelijkheid uitstel belastingen; onder andere 

omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en de overige economische maatregelen 

die door de overheid worden aangeboden. 

Wij gaan onze cashflow forecast en resultatenrekening 2020 en 2021 aanpassen op basis van de 

huidige informatie. Voor de korte termijn volgen wij de cashflow op de voet, hebben wij goed inzicht 

en zitten wij er boven op. Effecten voor de lange termijn zijn beter in te schatten zodra er meer 

duidelijkheid is over onder andere de nieuwe datum Olympische Spelen 2021 en de wijze waarop de 

overbrugging wordt ondersteund. Zoals eerder genoemd hebben wij vertrouwen dat het IOC, TOCOG 

(het lokaal organiserend olympisch comité) en de Japanse overheid, de verplaatsing op een goede 

manier (financieel) gaan oplossen. 

 

Overige maatregelen en acties 

▪ Het crisisteam/ taskforce gevormd, bestaande uit de tweehoofdige directie, de group controller 

en de group manager HR hebben dagelijks overleg. 

▪ Medewerkers ontvangen een wekelijkse update en waar nodig een extra update. Wij vinden 

openheid, transparantie in communicatie belangrijk. Aanvullende ondersteunen we hen waar 

nodig.  

▪ Wij blijven onze medewerkers in Nederland informeren in lijn met RIVM-adviezen en gevraagd 

aan onze buitenlandse medewerkers de lokale richtlijnen van overheden te volgen en ons te 

informeren aanvullend indien noodzakelijk of wenselijk. 

 

We blijven de nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de 

voet volgen en treffen, waar noodzakelijk, aanvullende bijsturingsmaatregelen en geven daarover 

updates. We zijn ervan overtuigd dat we deze enorme uitdagingen samen kunnen oplossen. Onze 

‘can do’ mentaliteit komt daarbij goed van pas. 

 

 

Directie MTD Groep 

Hans Verhoeven 

Thijs Moons 


