
 

MTD Beleggers update 23 september 2021 1
   
 

Beleggers update MTD Groep 
 23 september 2021 

 

Nu de Olympische Spelen in Tokyo achter de rug zijn, geven wij u graag een update over de laatste 

ontwikkelingen. 

 

Jaarcijfers 2020 

We hebben de jaarcijfers van 2020 van MTD Holding BV gerapporteerd aan NPEX. Zoals reeds 

medegedeeld in het halfjaarbericht, zijn de cijfers vanwege Covid-19 niet positief. Voor 2020 komen 

we uit op een omzet van afgerond € 7,6 miljoen. Het negatief bedrijfsresultaat (EBITDA) bedraagt            

€ 2,9 miljoen. 

 

Resultaten en ontwikkelingen in 2021 

We kunnen er niet omheen dat door de Covid-19 crisis het resultaat van 2020 niet goed is geworden. 

Des te belangrijker is het om vooruit te kijken naar de toekomst. We kunnen mededelen dat we 

ondanks alles de crisis goed zijn doorgekomen. De Olympische spelen zijn door MTD goed opgeleverd 

en hebben gezorgd voor goede omzet en resultaat. De totale behaalde omzet van de MTD Groep t/m 

31 augustus 2021 is afgerond € 14,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) bedraagt t/m 31 augustus 

2021 € 5,7 miljoen. Oftewel het bedrijfsresultaat bedraagt 39,6% van de omzet. 

 

Onze business activiteit MTD Flex Water heeft ook een grote bijdrage aan de omzet in 2021 geleverd. 

MTD Flex Water is een onderdeel van MTD Groep gespecialiseerd in projecten voor de Offshore, 

tijdelijke behuizing en publieke sector. Enkele voorbeelden van Flex projecten in 2021 zijn de water 

infrastructuur voor een douane afhandelingslocatie voor dieren in Engeland, een ABBA theater in 

London, 35 XL COVID-teststraten, tijdelijke woningen in Groningen en vluchtelingenkampen in de USA. 

In samenwerking met Waterschap de Dommel hebben we onlangs de WaterBank geïntroduceerd. De 

WaterBank is een innovatief platform waar vraag en aanbod van restwater samenkomen. We gaan 

een coöperatieve vereniging opzetten, waarvan partijen als Waterschappen en Drinkwaterbedrijven 

lid kunnen worden. De coöperatieve vereniging beheert de WaterBank, het platform waar bedrijven 

restwater kunnen doneren, afnemen of opslaan voor gebruik op een later moment. MTD is 

initiatiefnemer en partner van de WaterBank. De eerste reacties op de introductie van dit duurzaam 

project zijn lovend. Deze ontwikkelingen worden de komende maanden verder uitgewerkt. 

 

 

https://www.npex.nl/wp-content/uploads/2021/09/2020-MTD-Holding-jaarrekening.pdf
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Zoals vermeld in het halfjaarbericht van 17 juni 2021 hebben we een vestiging geopend in Doha, Qatar 

en gaan we nog een vestiging openen in Damman, Saoedi-Arabië. Inmiddels hebben we een contract 

getekend voor een groot festival in Saoedi-Arabië, dat gaat plaatsvinden in december 2021. Hierdoor 

verwachten we de eerder geprognotiseerde omzet van 18 miljoen euro ruimschoots te gaan 

overtreffen.  

 

Voor 2021 verwachten we op basis van de huidige inzichten een omzet te realiseren tussen € 19 en     

€ 20 miljoen met een positief bedrijfsresultaat (EBITDA) van minimaal € 7 miljoen. Het netto resultaat 

zal naar verwachting zeker € 4 miljoen gaan bedragen. Het negatief eigen vermogen, zoals in de 

jaarrekening van 2020 staat vermeld, wordt op het eind van 2021 dan weer positief. 

 

Vooruitzichten 2022 

Inmiddels is het in Nederland gelukkig weer toegestaan om evenementen te organiseren. Ook in 

andere landen komt de evenementenindustrie weer op gang. De verwachting voor 2022 is dan ook dat 

alle jaarlijkse grote evenementen weer gaan plaatsvinden. Daarnaast staan in 2022 nog enkele grote 

sportevenementen op de planning, zoals de Commonwealth Games in Birmingham, European 

Championship in München  en de Wereldkampioenschappen voetbal in Qatar. De totale omzet van 

2022 wordt vooralsnog begroot op 35 miljoen euro. Ten opzichte van 2021 betreft dit een stijging van 

75%. Om deze groei aan te kunnen zijn investeringen op het gebied van mensen en materialen 

noodzakelijk. Onze cash flow positie is in 2021 dusdanig hersteld dat wij deze noodzakelijke 

investeringen kunnen bekostigen uit onze free cash flow.  

 

Ondanks de jaarrekening 2020 misschien anders doet vermoeden, is er geen continuïteitsprobleem 

voor de MTD groep. We gaan de ingezette groei in 2022 doorzetten en ervoor zorgen om zowel 

operationeel als financieel in control te blijven. 

 

Directie MTD Groep 

Hans Verhoeven | Richard van Klinken 
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