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MTD Beleggers update 30 juni 2020 

De afgelopen maanden hebben wij met een speciale MTD taskforce de COVID19-crisis aangepakt en 

gezorgd dat de noodzakelijke acties en maatregelen werden uitgevoerd. Wij hebben nog steeds het 

vertrouwen dat met het daadkrachtig doorzetten van het ingezette beleid, het continue blijven 

monitoren en bijsturen, wij deze enorme uitdaging samen kunnen oplossen. Wij vinden het daarom 

belangrijk een nieuwe update te geven. 

 

Wereldwijde begrote omzet 2020 neerwaarts bijgesteld | Invoering nieuwe productconcepten en 

toetreding andere sectoren gestart. 

In ons laatste persbericht hebben wij aangegeven dat onze begroting 2020,  door het verplaatsen van 

de Olympische Spelen in Tokio naar 2021, naar beneden is bijgesteld. Hierbij hebben we aangegeven 

dat de begrote omzet 2020 voor OG Japan van ongeveer € 10 miljoen,  mogelijk voor een groot 

gedeelte pas in 2021 wordt gerealiseerd. In juni 2020 hebben wij op basis van de actuele inzichten, na 

intensief overleg met de landen waar MTD is gevestigd, de begroting verder neerwaarts moeten 

bijstellen. Dit is het gevolg van het annuleren en verplaatsen (naar 2021) van evenementen (oa. sport, 

cultuur en muziekfestivals) Wij verwachten daarom voor 2020 uit te komen op een groepsomzet van 

ca € 8,5 miljoen in plaats van de in het prospectus geprognotiseerde € 30 miljoen. Dit heeft 

vanzelfsprekend ook effect op het verwachte resultaat 2020. Zodra meer bekend is, informeren wij 

hierover. De geannuleerde en verplaatste evenementen hebben we deels kunnen compenseren met 

COVID19 gerelateerde projecten (zoals tijdelijke noodhospitalen en voorzieningen) in Nederland, 

Engeland, Duitsland, Brazilië en de Verenigde Staten.  

 

Met betrekking tot de verplaatsing van de Olympische Spelen naar 2021, voeren we constructief 

overleg met de hoofdaannemers waar wij contracten mee hebben en het Japans Olympische Comité 

(TOCOG). Belangrijkste thema is op welke wijze de overbruggingsperiode financieel wordt ingevuld. 

Inmiddels is voor € 3,4 miljoen gefactureerd en ca € 2,6 miljoen ontvangen. De facturering heeft onder 

andere betrekking op het projectmanagement, huur materiaal, opbouw/afbouw en transport. Zoals 

eerder genoemd hebben wij vertrouwen dat het IOC, TOCOG en de Japanse overheid, de verplaatsing 

op een goede manier (financieel) gaan oplossen. Het resultaat van de verplaatsing van de olympische 

spelen, is dat we voor € 5,2 miljoen getekende OG contracten hebben behouden. De meeste 

hoofdaannemers hebben aangegeven ook in 2021 met MTD zaken te willen doen. 
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Aanvullend zijn we de transitie gestart om naast events en expo, de industry/flexwater markt met een 

hoger tempo verder te onderzoeken en uit te bouwen. Deze markt hebben we ook als potentieel 

interessante markt toegelicht in het prospectus. Indien aanvullende investeringen noodzakelijk zijn, 

betreft dit ‘asset based’ - financieringen (de aan te schaffen materialen als zekerheid) , die we alleen 

doen, indien we daarvoor een getekend kredietwaardig rendabel klantcontract hebben. Inmiddels zijn 

we in  een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van nieuwe service concepten/ 

verdienmodellen. Bijvoorbeeld het snel kunnen aanbieden van tijdelijke water-infrastructuur/ 

behandeling bij ongeplande gebeurtenissen/calamiteiten. Eerste feedback naar aanleiding van 

gesprekken met bedrijven, NGO’s, waterschappen, defensie en een internationaal toonaangevend 

ingenieursbureau is positief.  

 

Daarnaast is het goed om vast te stellen dat onze kantoren in de landen waar we gevestigd zijn, al weer 

bezig zijn calculaties, designs en offertes voor projectaanvragen voor evenementen in 2021 en 2022. 

Op basis van de aangepaste omzetbegroting, hebben we de reeds ingezette maatregelen met 

betrekking tot kostenreductie/beheersing met kracht voortgezet.  

 

Kostenreductie/beheersing gaat onverminderd door  

▪ In Japan is het team teruggebracht naar 5 medewerkers (bezetting was 25) om de 

overbruggingsperiode te kunnen ondersteunen (o.a. voor klantcontact, contact olympisch comité 

Japan (TOCOG) en de Japanse autoriteiten). Wij monitoren op maandbasis de noodzakelijke 

bezetting en waar mogelijk, kan deze verder worden teruggebracht. 

▪ Ook bij onze vestiging in Nederland hebben we met onderlinge overeenstemming afscheid 

genomen van medewerkers.  

▪ In de andere landen waar MTD is gevestigd wordt kritisch gekeken of verdere personele reducties 

mogelijk zijn. 

▪ Naast de reguliere kostenbesparingen zijn extra kostenbesparingen doorgevoerd, bijvoorbeeld 

vermindering Marketing & Saleskosten, consultancy, tijdelijke krachten.  

▪ Alle bestellingen (niet project gerelateerd) lopen via Finance & Control. 

▪ Incourante materialen en niet benodigde transportmiddelen zijn of worden verkocht. 

▪ Reguliere investeringen zijn getemporiseerd of uitgesteld. Doordat een aantal events naar eind 

2020 zijn verplaatst, gaan wij minder vervangingsinvesteringen in materiaal doen en kunnen we 

onze beschikbare middelen over een langere periode inzetten. 
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▪ Aanname personeel wordt waar kan getemporiseerd en meer evenementen kan door de spreiding 

over het jaar met de vaste bezetting worden verricht. 

▪ We maken in Nederland gebruik van het economisch steunpakket van de overheid, waaronder de 

NOW. In Engeland, Duitsland, Frankrijk en USA maken we gebruik van soortgelijke regelingen van 

de overheid. 

▪ Waar nodig hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel van betaling van 

belastingen; onder andere omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting. 

▪ We hebben goede realistische betaalafspraken gemaakt met een aantal leveranciers/ 

dienstverleners. 

▪ Waar passend en mogelijk detacheren we medewerkers bij andere bedrijven. 

 

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

transparantie in communicatie belangrijk. Aanvullend 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. 

 

De jaarrekening 2019 

De jaarrekening 2019 van MTD Holding BV is in concept intern beschikbaar. De afrondende 

controlewerkzaamheden en afstemmingen, nemen nog een aantal weken in beslag, inclusief de 

bijbehorende accountantsverklaring. De oorzaak heeft vooral te maken met de aandacht die is 

uitgegaan naar het beteugelen van de COVID19-crisis en alle daaraan gerelateerde getroffen 

maatregelen en uitgevoerde acties, zoals boven vermeld. Wij streven er naar om de  definitieve  

jaarrekening 2019 met accountantsverklaring, met een lichte vertraging, uiterlijk 31 juli 2020 te 

kunnen publiceren. 

 

Integraal verbetertraject 

Medio 2019 is, zoals vermeld in de prospectus,  gestart met het integrale verbetertraject. In april 2020 

is besloten om de externe inhuur hiervoor af te bouwen om kosten te besparen. Met de tijdelijke 

vrijgekomen beschikbare capaciteit van MTD (agv COVID19)  werken we samen met onze 

medewerkers flink door om de structuur en systemen op tactisch en operationeel niveau sterk te 

verbeteren. Hierdoor worden we “leaner” en “meaner”;  Klaar voor de toekomst. 
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Tot slot 

We blijven de nationale en internationale ontwikkelingen over COVID19 monitoren en nemen, waar 

noodzakelijk, aanvullende bijsturingsmaatregelen. Nog steeds zijn wij ervan overtuigd dat we deze 

enorme uitdaging samen kunnen oplossen. Onze ‘can do’ mentaliteit, in deze veranderende 

omstandigheden, komt daarbij goed van pas. 
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