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Ledelsesberetning
Fondens aktiviteter
Thomas B. Thriges Fond er en erhvervsdrivende fond oprettet i 1933 af fabrikant Thomas B. Thrige. De erhvervsmæssige aktiviteter udøves gennem det 100 % ejede datterselskab Thrige Holding A/S, der er ejer af
alle aktier i virksomheden Terma A/S. Endvidere ejer Thrige Holding A/S alle aktier i Thrige-Titan A/S, der
dog er uden egentlige erhvervsaktiviteter.
Fondens fundatsmæssige formål er tofoldigt; at støtte (1) projekter, der er til gavn for dansk erhvervsliv, primært industri og håndværk og (2) videregående supplerende erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske
universiteter.
Terma A/S har siden 2013 varetaget sekretariatsfunktionen for Fonden og i den forbindelse desuden administrationen af Thomas B. Thriges Kollegium i Odense, der ligeledes er en erhvervsdrivende fond. Kollegiet
udlejer 48 kollegieværelser og 2 boliger beregnet for gæsteprofessorer på Syddansk Universitet. Kollegiet
blev bygget i 1983 og doneret af Thomas B. Thriges Fond i anledning af Fondens 50-års jubilæum.

Udvikling i Fondens økonomiske forhold
Fondens resultat i 2021/22 før skat udgør 6.140 TDKK. (2020/21: 5.681 TDKK før skat og modtaget udbytte.
Efter skat og modtaget udbytte 79.436 TDKK).
Thrige Holding-koncernens driftsaktiviteter fremgår af koncernregnskabet for Thrige Holding A/S. Driftsaktiviteterne udøves gennem Terma A/S, der er Danmarks største forsvarsindustrivirksomhed med hovedaktiviteter inden for forsvarssektoren, sikkerhedssektoren og rumfart, med lokationer i Danmark i Aarhus, Grenaa og
Søborg og med datterselskaber i USA, Holland, Tyskland, England, Frankrig, Singapore, Indien, Indonesien
og De forenede arabiske Emirater samt repræsentationskontor i Belgien.

COVID-19 har ikke påvirket fondens driftsresultat, men der har været indirekte påvirkninger i fondens underliggende datterselskaber, herunder Terma A/S. For en nærmere beskrivelse henvises til Terma A/S' årsrapport for 2021/22 https://www.terma.com/reports/annual-2021-2022/annual-report-2021-2022.html

Bevillinger
Fonden har i regnskabsåret bevilget støtte med i alt 5.834 TDKK (2020/21: 1.607 TDKK) til studieophold og
konferencedeltagelse (661 TDKK), og til bidrag til faglige foreninger og organisationer samt museums- og
udstillingsaktiviteter (5.173 TDKK). Siden Fondens etablering er i alt uddelt 267 MDKK.
Fondens uddelingsramme til fremtidige uddelinger udgjorde 29,2 MDKKK pr. 28. februar 2022 (28. februar
2021: 28,3 MDKKK).
Investeringsaktivitet
Fonden har i 2021/22 investeret i kontordomicil til Terma A/S med lokation i Søborg for 75 MDKK, som renoveres i 2021/22 og 2022/23. Ejendommen påbegyndes udlejet til Terma i 2022/23. Den samlede investering
inkl. renovering forventes at blive 130-140 MDKK.
CSR og mangfoldighed i ledelsesorganer
Udover Fondens årlige donationer bidrager Fonden gennem Terma A/S til samfundet på en social og ansvarlig måde. Fonden har ikke fastlagt selvstændige politikker på området for samfundsansvar, herunder politikker for miljø, klima, sociale forhold og medarbejderforhold, menneskerettigheder samt anti-korruption. Årsagen hertil er, at de forretningsmæssige aktiviteter, som har en sådan samfundsmæssig påvirkning, ligger i
Terma A/S. For en nærmere beskrivelse henvises til Terma A/S' årsrapport for 2021/22.

https://www.terma.com/reports/annual-2021-2022/annual-report-2021-2022.html

4

Thomas B. Thriges Fond
Årsrapport 2021/22
CVR-nr. 10 15 62 11

Ledelsesberetning
Det følger af Fundatsen, at det var stifterens vilje, at der skal sikres en betydelig grad af kontinuitet, hvilket
medfører en høj anciennitet, blandt medlemmerne af bestyrelsen. I henhold til Fundatsen er udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer ikke tidsbegrænset, men begrænset af en aldersgrænse på 75 år og det
samlede kompetencebehov i bestyrelsen, der årligt evalueres.

Bestyrelsen udgøres af fem mandlige medlemmer pr. 28. februar 2022. Med den nuværende sammensætning jf. ovennævnte aldersgrænse er der ikke fastsat måltal for den kønsmæssige diversificering i det øverste
ledelsesorgan.
Fonden har ingen ansatte, hvorfor der ikke er fastsat en politik for kønssammensætningen i øvrig ledelse.
For datterselskabet Terma A/S, hvori de driftsmæssige aktiviteter udfoldes, er det politikken, at bestyrelsen
skal være sammensat af de bedst kvalificerede personer. Terma A/S’ bestyrelse bestod ultimo regnskabsåret
af fire generalforsamlingsvalgte, heraf et kvindeligt bestyrelsesmedlem, og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer heraf 2 kvindelige. Det skal tilstræbes, at der blandt Termas generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er en fair balance mellem kønnene. For en nærmere beskrivelse henvises til Terma A/S'
årsrapport for 2021/22, https://www.terma.com/reports/annual-2021-2022/annual-report-2021-

2022.html

Redegørelse for god fondsledelse
Fondens bestyrelse har forholdt sig til de af Komitéen for god Fondsledelse fremsatte 17 anbefalinger, og
Fondens efterlevelse af disse anbefalinger kan ses på
https://thrigesfond.dk/wp-content/uploads/2022/06/Skema_for_Lovpligtig_redegorelse_om_god-fondsledelse_2021_22.pdf
Uddelingspolitik
For en beskrivelse af Fondens uddelingspolitik henvises til Fondens hjemmeside https://thrigesfond.dk/formal/.
Forventninger til 2022/23
Med den tilkøbte udlejningsaktivitet forventes der et positivt resultat for 2022/23, som overstiger indeværende
år.

Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser af betydning for årsregnskabet for 2021/22.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til Fondsbestyrelsen i Thomas B. Thriges Fond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Thomas B. Thriges Fond for regnskabsåret 1. marts 2021 – 28. februar
2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 2022 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. marts 2021 –
28. februar 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA
Code.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Fondens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af Fondens interne kontrol.
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•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Fondens evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Fonden
ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 7. juni 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jes Lauritzen
statsaut. revisor
mne10121
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Årsregnskab 1. marts 2021 – 28. februar 2022
Resultatopgørelse for året 1. marts – 28. februar
TDKK

Note

2021/22

2020/21

2

8.957
0
111

8.172
75.000
110

9.068

83.282

(1.361)
(1.080)
(487)

(1.408)
(1.102)
(92)

(2.928)

(2.602)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

6.140
0

80.680
-1.244

Årets resultat

6.140

79.436

Anvendes således:
Til uddelingsramme
Til reservefond
Til kursreguleringsfond

6.448
0
(308)

19.528
60.000
(92)

6.140

79.436

Uddelingsramme
Primo
Overført af årets resultat
Tilbageførte bevillinger samt tilbagebetaling
Bevilget

28.263
6.448
307
(5.834)

10.253
19.528
89
(1.607)

Ultimo

29.184

28.263

Indtægter
Renter og øvrige finansielle indtægter
Udbytte fra dattervirksomhed
Andre indtægter

Honorar og vederlag
Administrationsomkostninger m.v.
Renter og øvrige finansielle omkostninger

3
3
2
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Årsregnskab 1. marts 2021 - 28. februar 2022
Balance pr. 28. februar
TDKK
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Materielle anlægsaktiver under udførelse

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i dattervirksomhed
Tilgodehavende ansvarlig lånekapital
Fondsbeholdning

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende, renter m.v.

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT

Note

2022

2021

74.522
29.918

0
0

104.440

0

387.943
170.000
5.875

387.943
170.000
6.268

563.818

564.211

668.258

564.211

82.721
24

100.675
-

82.745

100.675

8.782

3

91.527

100.678

759.785

664.889

4

5
6
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Årsregnskab 1. marts 2021- 28. februar 2022
Balance pr. 28. februar
TDKK

Note

2022

2021

7

17.254
614.214
(1.051)
29.184

17.254
614.214
(743)
28.263

659.601

658.988

80.527

0

80.527

0

3.036
10.532
5.164
0
925

0
0
4.107
1.245
549

19.657

5.901

Gældsforpligtelser i alt

100.184

5.901

PASSIVER I ALT

759.785

664.889

PASSIVER
Egenkapital
Grundkapital
Reservefond
Kursreguleringsfond
Uddelingsramme
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtigelser
Gæld til kreditinstitutter

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter
Leverandørgæld
Bevillinger, ikke udbetalt
Skyldig fondsskat
Anden gæld

Anvendt regnskabspraksis
Sikkerhedsstillelser
Eventualforpligtigelser
Begivenheder efter balancedagen

8

9

1
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Årsregnskab 1. marts 2021 - 28. februar 2022

Egenkapitalopgørelse

TDKK

Grundkapital

Reservefond

Kursreguleringsfond

Uddelingsramme

Egenkapital i alt

Egenkapital 1. marts 2020
Overført af årets resultat
Tilbageførte bevillinger samt tilbagebetaling
Bevilget

17.254
-

554.214
60.000
-

(651)
(92)
-

10.253
19.528
89
(1.607)

581.070
79.436
89
(1.607)

Egenkapital pr. 28. februar 2021

17.254

614.214

(743)

28.263

658.988

-

-

(308)
-

6.448
307
(5.834)

6.140
307
(5.834)

17.254

614.214

(1.051)

29.184

659.601

Overført af årets resultat
Tilbageførte bevillinger samt tilbagebetaling
Bevilget
Egenkapital pr. 28. februar 2022
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Noter til årsregnskabet
1.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Thomas B. Thriges Fond aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomhed med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
I overensstemmelse med årsregnskabslovens § 111, stk. 3, udarbejdes der ikke koncernregnskab. Mellemregning med dattervirksomhed vurderes i denne sammenhæng for uvæsentlig, når der ses bort fra tilgodehavende udbytte på MDKK 75. Der henvises til koncernregnskab indarbejdet i årsrapporten for Thrige Holding
A/S.

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter indeholder renter, kursregulering af værdipapirer og udbytte vedrørende fondsbeholdninger og mellemværende med tilknyttede virksomheder.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, lokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.
Grunde og bygninger måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af-og nedskrivninger. Der
afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres
med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og
revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som
en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til brug. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstid på de
enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende af aktivernes forventede
brugstider:

Bygninger

10-50 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes
i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
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Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver samt tilknyttede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis
pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Kapitalandel i dattervirksomhed
Kapitalandel i dattervirksomheden værdiansættes til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til
dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. Hvis der er indikation på nedskrivningsbehov, foretages
nedskrivningstest. Hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til
denne lavere værdi.
Udbytte indtægtsføres i resultatopgørelsen på deklarationstidspunktet.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til dagsværdi. Fondens øvrige kapitalandele og værdipapirer værdiansættes til kostpris eller lavere kursværdi, idet der ikke kan opgøres en dagsværdi med den fornødne pålidelighed. Aktier erhvervet ved bevilling indregnes til 1 DKK.
Realiserede kurs- og indfrielsesgevinster på fondsbeholdningen indregnes via resultatdisponeringen på reservefond under egenkapitalen. Urealiserede kursgevinster/tab indregnes midlertidigt via resultatdisponeringen på kursreguleringsfond under egenkapitalen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en
individuel vurdering.

Egenkapital
Fondens egenkapital disponeres i overensstemmelse med Fondens fundatsmæssige bestemmelser.
Egenkapitalen omfatter også en uddelingsramme, som indeholder resultatdisponerede uddelinger, der endnu
ikke er juridisk bevilget til navngivne bevillingstagere.

Skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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Finansielle gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
Gældsforpligtelser i øvrigt indregnes til amortiseret kostpris, som i alt væsentlighed svarer til nettorealisationsværdi.
Ikke udbetalte bevillinger til navngivne bevillingstagere, hvor bevillingen endnu ikke er udbetalt, indregnes
under gældsforpligtelser.

TDKK
2.

2021/22

2020/21

80
8.877

21
8.151

8.957

8.172

80
44
55
308

92

487

92

1.138
223

1.138
270

1.361

1.408

Renter og øvrige finansielle indtægter
Obligationsrenter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

Renter og øvrige finansielle omkostninger
Renter realkreditinstitut
Garantiprovision og omkostninger
Restskattetillæg
Kursregulering af fondsbeholdning m.v.

3.

Honorar og vederlag/administrationsomkostninger
Vederlag til bestyrelsen
Fundatsbestemt vederlag til tidligere bestyrelsesmedlemmer

Vederlag til bestyrelsen, specificeret
DKK

Niels Jacobsen
Henning Fode
Flemming H. Tomdrup
Jørgen Huno Rasmussen
Kristian E. Stubkjær

Thomas B. Thriges Fond

350.000
262.500
175.000
175.000
175.000

Øvrige koncernforbundne virksomheder

0
0
525.000
350.000
0

I alt

350.000
262.500
700.000
525.000
175.000

Der er ingen ansatte i Thomas B. Thriges Fond. Sekretariatsfunktionen varetages af den tilknyttede virksomhed Terma A/S.
Vederlaget for varetagelse af sekretariatsfunktionen har i 2021/22 udgjort 930 TDKK, heraf 111 TDKK vedrørende den daglige administration af Thomas B. Thriges Kollegium (2020/21: 929 TDKK, heraf 110 TDKK
vedrørende den daglige administration af Thomas B. Thriges Kollegium).
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4.

Materielle anlægsaktiver

Grund og
bygninger

TDKK

I alt

Anskaffelsessum 1. marts 2021
Tilgang

74.522

29.918

104.440

Anskaffelsessum 28. februar 2022

74.522

29.918

104.440

Ned-og afskrivninger 1. marts 2021
Årets afskrivninger

-

-

-

Ned-og afskrivninger 28. februar 2022

-

-

-

74.522

29.918

104.440

Tilgodehavende
ansvarlig
lånekapital

Fondsbeholdning

Regnskabsmæssig værdi 28. februar 2022

5.

Materielle
anlægsaktiver under
udførelse

Finansielle anlægsaktiver

TDKK

Kapitalandele i
dattervirksomhed

I alt

Anskaffelsessum 1. marts 2020
Tilgang
Overført fra værdiregulering
Afgang i årets løb

387.943
-

170.000
170.000
-170.000

7.011
(85)

564.954
(85)

Anskaffelsessum 28. februar 2021

387.943

170.000

6.926

564.869

Værdireguleringer 1. marts 2021
Årets værdiregulering, netto

-

-

(743)
(308)

(743)
(308)

Værdireguleringer 28. februar 2022

-

-

(1.051)

(1.051)

387.943

170.000

5.875

563.818

Regnskabsmæssig værdi 28. februar 2022

Kapitalandele i dattervirksomheder omfatter:
Hjemsted
Thrige Holding A/S
- Thrige-Titan A/S
- Thrige Electric GmbH
- Terma A/S
- Terma Aerostructures A/S
- Terma GmbH
- Terma B.V.
- Terma Inc.
- Terma Singapore Pte.Ltd.
- PT Terma Technologies Indonesia
- Terma (UK) Ltd.
- Terma (India) Pvt. Ltd.
- Terma France SAS
- Terma Trading – Sole Proprietorship LLC

Aarhus
Aarhus
Darmstadt, Tyskland
Aarhus
Grenaa
Darmstadt, Tyskland
Leiden, Holland
Delaware, USA
Singapore, Singapore
Jakarta, Indonesia
London, England
Delhi, Indien
Paris, Frankrig
Abu Dhabi, UAE

Ejerandel

Selskabskapital

100 % 25.000 tDKK
100 % 5.000 tDKK
100 % 2.301 tEUR
100 % 18.000 tDKK
100 % 5.000 tDKK
100 %
51 tEUR
100 %
750 tEUR
100 %
150 tUSD
100 %
100 tSGD
100 % 10.000 tIDR
100 %
10 tEUR
100 %
1.000 tINR
100 %
10 tEUR
49 %
300 tAED
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Årets resultat i Thrige Holding A/S udgør 128.172 TDKK (2020/21: 113.867 TDKK), og egenkapitalen udgør
829.788 TDKK (2021: 714.767 TDKK). Fondens andel af årets resultat udgør 128.799 TDKK (2020/21:
113.562 TDKK), og fondens andel af egenkapitalen udgør 830.148 TDKK (2021: 714.497 TDKK)

6.

Tilgodehavende ansvarlig lånekapital
Thomas B. Thriges Fond har ydet ansvarlige, konvertible lån til Thrige Holding A/S og Terma A/S med en
samlet nominel værdi på i alt 170 MDKK. Lånene udløber 1. juni 2027 uden yderligere varsel. Lånene kan
dog en gang om året helt eller delvist konverteres til aktier i det låntagende selskab til dagsværdi, dog mindst
kurs 100.

7.

Grundkapital
Grundkapitalen på 17.254 TDKK er ikke ændret i de foregående 5 regnskabsår.

8.

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i alt
Heraf forfalden inden for 1 år

83.563
-3.036

-

80.527

-

2021/22

2020/21

4.107
5.834
(4.470)
(307)

7.756
1.607
(5.167)
(89)

5.164

4.107

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år TDKK 68.757.
9.

Bevillinger, ikke udbetalt
TDKK
Bevillinger, ikke udbetalt pr. 1. marts
Bevilget
Udbetalt
Bevillinger, tilbageført til uddelingskonto
Bevillinger, ikke udbetalt pr. 28. februar

10.

Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for prioritetsgæld på 83,6 MDKK er stillet sikkerhed i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi pr. 28. februar 2022 på 104,4 MDKK.

11.

Eventualforpligtelser
Thomas B. Thriges Fond hæfter solidarisk for fællesregistrering af moms med Terma A/S og andre danske
koncernselskaber.

12.

Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser af betydning for den finansielle stilling pr. 28.
februar 2022 eller årsregnskabet for 2021/22.
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