
 

 
 
MTD Beleggers update 17 juni 2021 1
   
 

Halfjaarbericht MTD Group 
MTD beleggersupdate 17 juni 2021 

 

Met nog 35 dagen te gaan tot de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen in Tokyo geven 

wij u graag een update over de laatste ontwikkelingen. 

 

Jaarcijfers 2020 

De jaarcijfers van 2020 van MTD Holding BV zijn in concept gereed. Zoals bij de meeste  ondernemingen 

in de evenementensector, zijn vanwege Covid-19, ook de cijfers van MTD niet positief. Voor 2020 

komen we uit op een omzet van afgerond € 7,5 miljoen (waarvan 50% uit evenementen). Volgens de 

concept jaarcijfers bedraagt het negatief bedrijfsresultaat (EBITDA) € 2,7 miljoen. We verwachten de 

definitieve jaarstukken beschikbaar te hebben aan het einde van het derde kwartaal 2021. De 

afronding van de jaarrekening is dit jaar meer complex door de intensieve accountantscontrole die 

nodig is voor de NOW en TVL overheidsregelingen.  

 

Let the games begin! 

In Tokyo zijn we op dit moment bezig met de laatste voorbereidingen voor de Olympische Spelen. Het 

projectteam is ondanks de beperkingen vanwege Covid-19 en de blokkade in het Suezkanaal er in 

geslaagd om alle wedstrijdlocaties en overige projecten op tijd op te leveren. In tegenstelling tot enkele 

nieuwsberichten hebben we tot nu toe geen enkele reden om aan te nemen dat de Olympische Spelen 

geen doorgang zouden vinden. We hebben hier direct contact over met Tokyo Organising Committee 

Olympic Games. 

 

Resultaten en ontwikkelingen in 2021 

We zien een duidelijk herstel van de totale omzet voor de MTD Group in 2021. Ondanks de moeilijke 

periode van 2020 waarin we vanaf maart alle omzet van onze evenementen zijn kwijtgeraakt vanwege 

Covid-19, hebben we niet stil gezeten. We hebben die maanden gebruikt om een nieuwe strategie 

door te voeren waarin MTD Group verder gaat in twee divisies, MTD Pure Water voor events en expo 

en MTD Flex Water voor de industriële sector. Door stevig in te zetten op MTD Flex Water zijn we 

minder kwetsbaar in de toekomst. MTD Flex Water is gespecialiseerd in tijdelijke waterinfrastructuur 

en -behandeling voor de markten offshore, tijdelijke huisvestiging en overheid. Dankzij een sterke 

kostenreductie en een realisatie van alternatieve omzetstromen uit Flex Water markten, verwachten 

we in 2021 tot een positief resultaat te komen. We zijn ook zeer verheugd over het nieuws dat het in 
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augustus en september weer mogelijk is om grotere evenementen te kunnen organiseren en 

verwachten dan ook dat we onze omzetdoelstellingen hierdoor kunnen behalen. 

 

Voor 2021 verwachten we op basis van de huidige inzichten een groepsomzet te realiseren van 

afgerond € 18 miljoen met een positief bedrijfsresultaat (EBITDA).  

 

Op 5 februari 2021 hebben wij onze dienstverlening in het buitenland verder uitgebreid door de 

oprichting van een joint-venture met Madaeen Al Doha Group in Qatar: MTD Middle-East Central 

Trading & Contracting LLC. Het is van strategisch belang voor MTD om zich in de regio te vestigen, 

omdat in Qatar in de komende jaren vele grote internationale evenementen worden georganiseerd. 

Bovendien zijn er in het Midden-Oosten volop kansen in de FLEX Water sectoren zoals offshore, tijdelijk 

huisvestiging en de overheid. 

 

Vooruitzichten 2022 

Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten we dat de markt voor evenementen zich in 2022 nog 

verder zal herstellen. We gaan ervan uit dat de grote evenementen hun vertrouwde plek op de 

wereldkalender weer kunnen innemen. Tevens verwachten we een verdere groei van MTD Flex Water 

in 2022. In het derde kwartaal van 2021 zullen wij onze nieuwe aangepaste forecast voor 2022 

presenteren, samen met de definitieve jaarcijfers van 2021.  

 

 

Directie MTD Group 

Hans Verhoeven | Richard van Klinken 


