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Het jaar 2021 is voorbij en we kunnen de voorlopige resultaten over dit jaar met u delen. 

 

Jaarcijfers 2021 

De jaarcijfers van 2021 van MTD Holding BV zijn in concept vastgesteld. Deze moeten nog door onze 

accountant worden gecontroleerd. Zoals al medegedeeld in het halfjaarbericht van 23 september 

2021, zijn de cijfers goed te noemen. Destijds was de verwachting dat we een omzet zouden realiseren 

tussen €19 en €20 miljoen met een nettoresultaat van €4 miljoen. We zijn verheugd te kunnen 

vertellen dat we uit lijken te komen op een nog beter resultaat. Voor 2021 komen we uit op een omzet 

van afgerond €24,3 miljoen. Het positief bedrijfsresultaat (EBITDA) bedraagt €7 miljoen en het 

nettoresultaat zal ongeveer €5 miljoen bedragen. 

 

Hierdoor is het eigen vermogen per 31 december 2021 weer positief. De slechte resultaten van 2020, 

ontstaan door de Covid-19 crisis, zijn in 2021 weer nagenoeg goed gemaakt. Per 31 december 2021 zal 

het eigen vermogen afgerond € 2,5 miljoen bedragen. 

 

Operationele ontwikkelingen in 2021 

De Olympische Spelen zijn door MTD goed opgeleverd en hebben gezorgd voor goede omzet en 

resultaat. MTD Japan KK heeft in 2021 een nettoresultaat behaald van € 1,8 miljoen euro.  

Ook nieuwe business activiteit MTD Flex Water heeft voor 25% bijgedragen aan de omzet in 2021. 

Met name de volgende Flex projecten zijn in 2021 winstgevend geweest; water infrastructuur voor een 

douane afhandelingslocatie voor dieren in Engeland, 35 XL COVID-teststraten, tijdelijke woningen in 

Groningen en vluchtelingenkampen in de USA.  

 

Samen met Waterschap De Dommel zijn we een initiatief De Waterbank, gestart om restwater beter 

te verdelen in Nederland. Hierdoor wordt de waterbalans in Nederland verbeterd. De Waterbank 

wordt in 2022 verder uitgewerkt.  

 

Zoals eerder vermeld hebben we een vestiging geopend in Doha, Qatar. De omzet van deze vestiging 

bedraagt voor het eerste jaar € 0,4 miljoen, waar de F1 in Doha de grootste bijdrage aan heeft geleverd. 

Helaas is het resultaat van onze vestiging in Qatar het eerste jaar nog verliesgevend.  
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Op het eind van het jaar 2021 zijn we voor 2 projecten werkzaam geweest in Saudi-Arabië. Namelijk 

het Soundstorm festival en de F1 Concert in Jeddah. Door deze grote winstgevende projecten hebben 

we ook in de winter optimaal gebruik kunnen maken van onze materialen, wat ons minder seizoen 

afhankelijk maakt en ook minder afhankelijk van de corona-restricties, die op andere plaatsen van 

kracht waren gedurende de winter. 

 

Vooruitzichten 2022 

Zowel in Nederland als in andere landen waar we actief zijn, is het weer toegestaan om evenementen 

en beurzen te organiseren. We verwachten voor 2022 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, verschillende 

F1 wedstrijden, zoals in Jeddah, Miami en Zandvoort en de Wereldkampioenschappen voetbal in 

Qatar. De totale omzet van 2022 wordt vooralsnog begroot op € 36,5 miljoen. Ten opzichte van 2021 

betreft dit een stijging van 50%. In Saudi-Arabië zijn de vooruitzichten voor meerdere opdrachten 

positief. We gaan een joint venture overeenkomst aan met een partner in Jeddah, welke omstreeks 

half maart definitief zal zijn. 

 

De groei vergt ook de nodige investeringen, met name op het gebied van materialen. Ook dienen we 

rekening te houden met de huidige inflatie. Door de recente ontwikkelingen in Oekraïne zal de inflatie 

alleen nog maar toenemen. De verwachting is dat de materiaalprijzen dan ook flink zullen stijgen. 

Aangezien onze huidige cashflow positie ruim voldoende is, kunnen we de investeringen in zijn geheel 

zelf financieren.  

Een andere factor die onze groei in de weg kan staan, is voldoende arbeidskrachten. We zijn 

momenteel dan ook aan het onderzoeken of we een poule van mensen uit Brazilië kunnen aannemen, 

die we te werk kunnen stellen op alle locaties ter wereld.  

 

Wij verwachten de ingezette groei door te zetten en zijn druk bezig om oplossingen te creëren voor de 

mogelijke risico’s en belemmeringen. Alle ontwikkelingen wijzen op een volle evenementen- en 

sportkalender in 2022. Daarnaast groeien we gestaag door met onze Flex projecten voor de industriële 

business en andere initiatieven. Kortom, we zien de vooruitzichten van 2022 met vertrouwen 

tegemoet. 
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