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Dagsorden for generalforsamlingen onsdag d. 14. juni 2006 kl. 13.00 på Søgaarden i Sunds.

(Indgangen til generalforsamlingen vil være åben for adgang ca. 45 minutter før generalforsam-lingens
start, hvor registrering og uddeling af stemmesedler påbegyndes. I samme tidsrum ca. kl. 12.15 - kl.
13.00 serveres snitter samt øl og vand for avlerne i generalforsamlingslokalet)

Dagsorden:

1. Valg af 4 stemmetællere.
2. Formandens årsberetning.
3. Regnskabsaflæggelse, herunder stillingtagen til overskudsanvendelse.
4. Behandling af indsendte forslag fra medlemmerne.

- Der er indkommet forslag fra medlemmerne om at der iværksættes ”en undersøgelse af
rationaliseringsgevinst ved sammenlægning af kartoffelmelfabrikkerne i Karup og Brande”

5. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter for bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 10 er 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter på valg.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Ole Carstensen Ørsted
Niels Barslund Haderup
Kaj Jepsen Sunds
Anders Dyrberg Simmelkær

Suppleanter på valg:

Eigil Henriksen Glesborg
Ivan Kloster Karup

6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Husk at medbringe årsregnskabet, samt vedlagte valgkort. Stemmesedler til generalforsamlingens
afstemninger udleveres kun mod aflevering af valgkort.

Der udleveres kun 1 sæt stemmesedler pr. avler.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. andelshaver, også her skal fuldmagtgiverens
valgkort afleveres.

Der må kun anbefales kandidater til bestyrelsesvalg, som man forinden har afklaret med, om de også
ønsker at modtage et eventuelt valg.

Der kan kun stemmes på en af de opstillede kandidater.

Dirigenten afgør og informerer i hvert afstemningstilfælde hvilket nr. stemmeseddel der skal bruges.
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Selskabsoplysninger

Selskab

Karup Kartoffelmelfabrik AmbA
Engholmvej 19
7470 Karup
CVR  nr.: 16 21 77 19
Hjemstedskommune: Karup

Tlf.: 97 10 14 22
Fax: 97 10 14 55
Internet:     www.kkmel.dk   
E-mail: kk@kkmel.dk

Bestyrelse

Thorkild Sangild

Ole Carstensen

Niels Barslund

Kaj Jepsen

Anders Dyrberg

Johan Mikkelsen

Kristian Møller Sørensen

Direktion

Jens Mikkelsen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling den 14. juni 2006

Dirigent

___________________________________
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Egenkapitalens forrentning =     Årets resultat x 100   

Egenkapital

Soliditetsgrad =    Egenkapital x 100   

Balancesum

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter består af salg af kartoffelstivelse, kartoffelprotein samt biprodukterne pulp og protamylasse.

Kampagnen 2005/06 startede den 22. august og sluttede den 29. december 2005, efter i alt 118 produktionsdøgn.
For første gang i mange år kunne fabrikken ikke producere de planlagte 2 ugers forkampagne, men måtte grundet sen
vækst og svigtende tilmelding nøjes med én effektiv uge.
Hvad der tegnede til at blive en mager kartoffelhøst, både mht. kartofler/ha og stivelsesprocent, ændrede sig heldigvis
markant i løbet af kampagnen og endte med at blive acceptabel, og endda meget tilfredsstillende mht. stivelsesprocent,
som blev det højeste gennemsnit i mange år.
Årets kartoffelavl må, kvalitetsmæssigt, betegnes som tilfredsstillende, og systemet med fremrykket levering blev ikke
benyttet.
Avlerkredsen er siden fusionen med AKD i 1999 reduceret med ca. 1/3 – fra 756 til 498 avlere.
Samtidigt er avlerstørrelsen steget fra gns. 3.300 hkg kartofler/avler til 5.300 hkg kartofler/avler.
Der blev i alt behandlet 270.972 ton kartofler med en gns. stivelse på 19,43%, og en gns. smuds på 3,89%.
Der blev produceret 62.500 ton kartoffelmel samt ca. 2.500 ton protein. Fabrikken har i 2005/06 lånt 4,99% af EU-
kvoten for 2006/07.

Kampagnen blev afviklet tilfredsstillende, uden et eneste unødvendigt driftsstop i stivelses- og proteinfabrikkerne. Det
nye inddampningsanlæg har fungeret tilfredsstillende, set i lyset af at det var første kampagne med denne helt nye
teknologi.

Kvalitetsstyringssystemer

5 års hovedtal 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02

Årets omsætning t.kr. 197.453 240.853 198.522 233.217 238.123
Årets resultat t.kr. 11.852 41.259 30.683 69.254 68.253
Balancesum t.kr. 287.967 263.429 173.307 169.291 171.277
Egenkapital t.kr. 116.896 136.664 111.367 85.989 83.329
Afskrivninger t.kr. 21.231 17.004 10.685 11.786 15.342
Anlægsinvesteringer t.kr. 33.330 62.234 12.160 9.701 18.694

Nøgletal

Egenkapitalens forrentning % 10 30 28 81 82
Soliditetsgrad % 41 52 64 51 49
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Fabrikken har udarbejdet, gennemført og vedligeholdt til stadighed 8 forskellige styringssystemer, som alle er
nødvendige for at opfylde kravene fra KMC, kunder og myndigheder.
ISO9001:2000 (kvalitet), DS3027:2002 (HACCP), ISO14001 (miljø), DS2430 (energiledelse), AIB, BRC og
egenkontrol.
Disse 7 systemer havde AKK allerede før 2005/06 kampagnen. I 2005/06 kampagnen fik fabrikken certifikat nr. 8,
nærmere benævnt GMP 13, som er en hollandsk hygiejnestandard for foderstoffer. Denne certificering kræves af et antal
udenlandske købere af kartoffelprotein til anvendelse som dyrefoder.
Certificeringer er et nødvendigt, men meget ressourcekrævende arbejdsområde for AKK, fordi alle certificeringerne skal
efterprøves og godkendes i kampagneperioden, som kun varer 4 måneder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Investeringer 2005/06

Inddampningsfabrik og solaninlav protein

AKK foretog til denne kampagne, en større investering i to hovedområder, nemlig proteinfabrikken for muliggørelse af
solaninlav proteinproduktion og en inddampningsfabrik til opkoncentrering af frugtvand.
Den nye type solaninlav protein, har et solaninindhold på under 200 ppm, og vil derfor kunne anvendes til et større
udvalg af dyrefodermarkedets brugere og evt. til human brug. Grundet stor efterspørgsel på ”alm.” protein samt allerede
indgåede aftaler hertil, har betydet, at AKK i denne kampagne udelukkende har fokuseret på forsøgskørsel for at finde
den optimale teknik til produktion af ”solaninlav” protein.

Den nyopførte inddampningsfabrik til opkoncentrering af frugtvand, med tilhørende 3 stk. 5.000 m3 overdækkede
lagertanke til protamylasse har fungeret tilfredsstillende.
194.500 m3 frugtvand er omdannet til 184.000 m3 ”rent” vand, der dels er til genbrug i vaskekælder og restmængden
til nedsivning, samt 10.500 ton protamylasse med 40-45% tørstof.
Protamylassen bruges som opkoncentreret flydende gødning udbragt direkte på markerne, eller til opblanding i
svinegylle til opnåelse af en forbedret flydende gylle/protamylassegødning, eller til biogasanlæg som ”føde” til
produktion af el og varme.
Kampagnen har afklaret anlæggets muligheder og begrænsninger, hvor af en del forbedringer allerede blev udført i løbet
af kampagneperioden.
Vi forventer, at drift og bedømmelse af inddampningsanlægget, med de ændringer og forbedringer vi vil udføre inden
kommende kampagne, vil kunne hæves fra til fredsstillende til udmærket.

Investeringer 2006/07

Til kommende kampagne vil Karup Kartoffelmelfabrik investere i 2 hovedområder, nemlig mekanisk afvanding af
stivelsen i form af 2 nye og store vakuumfiltre. De skal dels erstatte 4 små og udtjente vakuumhjul, dels medvirke til
en kapacitetsudvidelse af denne afdeling fra ca. 20 ton mel/time til ca. 30 ton mel/time.

Det andet hovedområde er tørrerierne hvor 4 gamle og energitunge tørrerier med en samlet kapacitet på ca. 20 ton
mel/time, udskiftes med 2 nye energieffektive tørrerier med en kapacitet på til sammen 30 ton mel/time.

Med investering i disse hovedområder, vil yderligere 2 flaskehalse omsider være ryddet af vejen til kampagnen
2006/2007. Kampagnen vil kunne afkortes og fabrikkens energiforbrug til tørring af mel vil falde mærkbart.  Der er tale
om en væsentlig kapacitetsudvidelse kombineret med en markant energibesparelse på fabrikkens naturgasforbrug. Det
gamle og udtjente udstyr sælges til udlandet.

Fabrikken har allerede opnået store energibesparelser på el og forbruget af grundvand er reduceret til en tredjedel i løbet
af de sidste 3 år.
Investeringerne til den kommende kampagne er en videreførelse af fabrikkens langsigtede investeringsplaner i retning af
en udbygget, total moderniseret og effektiv kartoffelmelfabrik.

Karup Kartoffelmelfabrik har igennem flere år forhandlet med kommune og amt omkring etablering af en rundkørsel i
stedet for nuværende kryds ved fabrikken, med ikke mindre end 6 ud- og indkørselsmuligheder forskudt for hinanden.
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Til stor glæde for fabrik og avlere kan oplyses, at en ny, stor rundkørsel vil stå klar inden kampagnen 2006/07.
Trafiksikkerheden er hermed væsentligt forbedret, ligesom trafikken ind og ud af fabrikken, vil glide meget lettere.
Fabrikken afholder 1/3 og kommunen 2/3 af anlægsomkostningerne på i alt 2,4 mio. kr.

Økonomisk udvikling

En gennemsnitlig 100-105% udnyttelse af kvoterne hos stort set alle kartoffelstivelsesproducenterne i Europa, har
betydet at  mellagerne er fulde overalt.
Udbuddet er hermed større end efterspørgslen, med faldende priser til følge.
Vi må derfor forvente en periode med lave melpriser, som først vil rette sig igen, hvis kommende års høst, grundet
vejrlig bliver lavere end forventet, eller hvis de store producenter i Holland, Tyskland og Frankrig frivilligt nedsætter
deres produktion.
Vi har før været i samme situation, og det viser sig hver gang at markedet i løbet af ganske få år finder et rimeligt leje
igen.
Vi kan så glæde os over, at de danske stivelsesfabrikker, er væsentligt mere økonomisk velfunderet end vores
konkurrenter til at stå en lavprisperiode igennem.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

KMC opretholder og viderefører tidligere beslutning omkring styrkelse af produktudviklingsafdelingen.
Større fokus på videreforædling af nativ mel til derivater.
Større fokus på videreudvikling af fabrikkernes biprodukter til højværdi salgsprodukter, herunder særligt protein og
pulp, hvor der nu er etableret et forsøgsanlæg (minifabrik) på Karup Kartoffelmelfabrik, til fremstilling af kostfibre ud
af pulpen. Der findes et kæmpemarked for fibre, både som fiske- og dyrefodertilskud, men også til human brug.
Dette fiberprojekt forventer både fabrikken og KMC sig meget af.

Forventet udvikling

KMC har i dette regnskabsår solgt mel til forholdsvis lave priser, med baggrund i foregående års store høst i Europa.
Grundet den yderligere store melproduktion i EU, er situationen nu yderligere forværret og tvunget af markedskræfterne
sælges mel for tiden til meget lave priser.
På plussiden skal nævnes, at proteinpriserne er pænt opadgående fra det meget lave niveau vi har døjet med i de
foregående 2 år.
Alt i alt har bestyrelsen derfor en forventning om en faldende indtjening i det kommende regnskabsår.

Til kampagnen 2006/07 er fabrikkens ordinære EU-kvote 58.458 ton mel. Denne kvote skal reduceres med de 4,99%,
som vi har lånt i år, så den kommende kampagnes kvote bliver 55.537 ton mel.
Det betyder, at fabrikken kan tilbyde avlerne en ordinær levering på grundtegning + 7% (÷ evt. fradrag for den enkelte
avlers lån til netop afsluttede kampagne).

Ved en EURO-kurs på 7,4574 bliver prisen for en 17 % kartoffel som følger for kampagnen 2006/2007.
Som følge af omlægning af EU-støtte, er udligningsbeløbet for 2005/06 og 2006/07  nedsat til 60%. Der ud over gives
EU hektartilskud.

   2004/2005      2005/2006      2006/07
Minimumspris pr. hkg kartofler 26,54 kr. 26,50 kr. 26,59 kr.
Udligningsbeløb    16,46       kr.      9,85       kr.      9,89       kr.   
I alt    43,00       kr.      36,35       kr.      36,48       kr.   

Miljøforhold
Der er udarbejdet grønt regnskab, som kan ses/hentes på Karup Kartoffelmelfabriks hjemmeside.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold der forrykker vurderingen af regnskabet.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (store
virksomheder). I henhold til årsregnskabslovens § 149 stk. 2, skal vi oplyse at denne årsrapport er forkortet til kun at
indeholde moderselskabets årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inkl. koncernregnskab kan hentes på selskabets
kontor og hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som
finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har
fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, kontantrabatter mv.

Skat
Selskabet er omfattet af kooperationsbeskatning, hvor man selskabsbeskattes af formuen. Den for året beregnede
selskabsskat er afsat under gældsforpligtelser i balancen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er optaget til kostpris med fradrag af modtagne tilskud og driftsøkonomiske af- og
nedskrivninger. Opdelingen i oprindelig anskaffelsessum og akkumulerede afskrivninger er foretaget på grundlag af
regnskaberne for årene 1983/84 til 1994/95 og er opgjort efter et skøn. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 10-50 år
Maskiner og inventar 3 - 5 år
Miljøanlæg  3 - 6 år

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50 t.kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.
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Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resul-
tatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
Kapitalandel i KMC AmbA indregnes, i henhold til senest aflagte årsregnskab, og måles efter indre værdis metode.
Dette medfører, at andelene optages til den forholdsmæssige andel af deres indre værdi og at andel af resultatet
medtages i resultatopgørelsen efter fradrag  for udloddet restbetaling i KMC AmbA. Udloddet restbetaling medregnes
under omsætning. Nettoopskrivning af andele i KMC AmbA overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning.

Kapitalandel i AKK Ejendomsselskab A/S indregnes og måles efter indre værdis metode. Dette indebærer, at
kapitalandelen i balancen måles til regnskabsmæssig indre værdi med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester.
I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedens resultat, samt eliminering af urealiseret
koncernintern fortjeneste.

Varebeholdninger
Beholdning af kartoffelmel er opgjort til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger (IPO).
Lageret er dog ikke opført til mere end forventet dagspris.

Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og af- og
nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til
fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskriv-
ninger til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital
Den foreslåede efterbetaling indregnes som en forpligtelse i balancen og fremgår derfor ikke af egenkapitalopgørelsen.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift,
investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring
i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og
finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af
efterbetaling.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.05.2005 - 30.04.2006

2005/06 2004/05
Note t.kr. t.kr.____ ___________ _______

Nettoomsætning 1 199.269 229.740
Ændring i lagre af færdigvarer 2 (1.816) 11.113
Andre indtægter 3 4.300 3.111___________ _______

201.753 243.964

Udgifter til råvarer 4 (110.923) (148.885)
Andre eksterne udgifter 5 (24.062) (24.438)
Personaleudgifter 6 (11.199) (9.952)
Afskrivninger 7 (21.231) (17.004)___________ _______

(167.415) (200.279)

Driftsresultat 34.338 43.685___________ _______

Resultatandel KMC AmbA 1.192 1.272
Resultatandel KMC AmbA Granules (18.156) (8.064)
Resultatandel AKK Ejendomsselskab A/S (244) (95)
AKK Ejendomsselskab, realiseret intern avance 0 8.000
Finansielle indtægter 8 36 70
Finansielle udgifter 9 (4.467) (3.097)___________ _______

(21.639) (1.914)

Resultat før skat 12.699 41.771___________ _______

Skat af årets resultat 10 (847) (512)___________ _______
(847) (512)

ÅRETS RESULTAT 11.852 41.259___________ __________________ _______

2005/06 2004/05

Forslag til resultatdisponering t.kr. t.kr.___________ _______

Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således:

Efterbetaling til andelshavere:
50.590.313 kg stivelse á  0,57 kr., (sidste år 0,77 kr.) 28.836 40.191
Herudover er der udbetalt 0,05 kr. pr. kg stivelse i fragtgodtgørelse (sidste år 0,05 kr.)

Overførsel til egenkapital:
Overførsel til dispositionsfond 0 8.000
Overførsel til jubilæumsfond 200 100
Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele KMC AmbA 1.192 1.272
Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele KMC AmbA Granules (18.279) (8.064)
Overførsel til personlige konti Granules 123 0
Overførsel til nettoopskrivning af kapitalandele AKK Ejendomsselskab A/S (244) (95)
Overførsel fra sidste år 0 (145)
Overførsel til næste år 24 0___________ _______

11.852 41.259___________ __________________ _______
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BALANCE PR. 30.04.2006

AKTIVER
2006 2005

Note t.kr. t.kr.____ ___________ _______

Grunde og bygninger 11 41.613 40.032
Maskiner og inventar 11 44.861 37.063
Miljøanlæg 11 2.977 202
Anlæg under udførelse 11 11.612 8.995___________ _______
Materielle anlægsaktiver 101.063 86.292___________ _______

Andele i KMC AmbA, nom. 6.600 t.kr. 12 55.032 52.072
Andele i KMC AmbA (Granules) 259.317 andele 12 16.160 38.568
Aktier i AKK Ejendomsselskab A/S nom. 500 t.kr. 12 3.125 3.369
Intern avance ved ejendomssalg (4.619) (4.619)___________ _______
Finansielle anlægsaktiver 69.698 89.390___________ _______

ANLÆGSAKTIVER 170.761 175.682___________ _______

Beholdning af kartoffelmel 46.979 46.631
Beholdning af kartoffelprotein 3.095 5.456
Beholdning af protamylasse 197 0___________ _______
Varebeholdninger 50.271 52.087___________ _______

Mellemregning med KMC AmbA 41.476 35.629
Mellemregning med AKK Ejendomsselskab A/S 71 0
Mellemregning med andelshavere 450 0
Tilgode udligningsbeløb og præmie 24.802 0
Diverse debitorer 130 23___________ _______
Tilgodehavender 66.929 35.652___________ _______

___________ _______
Likvide beholdninger  6 8___________ _______

OMSÆTNINGSAKTIVER 117.206 87.747___________ _______

AKTIVER 287.967 263.429___________ __________________ _______

PASSIVER

Indskudskapital 41.491 46.632
Dispositionsfond 52.000 52.000
Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele 22.603 37.577
Personlige konti 123 0
Jubilæumsfond 600 400
Overført overskud 79 55___________ _______
EGENKAPITAL 116.896 136.664___________ _______

Bankgæld 750 2.900___________ _______
Langfristede gældsforpligtelser 750 2.900___________ _______

Kortfristet del af bankgæld 2.150 2.150
Kassekredit 131.029 75.615
Diverse kreditorer 3.379 145
Selskabsskat afsat 1.200 900
Anden gæld 13 3.242 3.956
Efterbetaling, andelshavere 28.836 40.191
Periode afgrænsningsposter 485 908___________ _______
Kortfristede gældsforpligtelser 170.321 123.865___________ _______

GÆLDSFORPLIGTELSER 171.071 126.765___________ _______

PASSIVER 287.967 263.429___________ __________________ _______

Pantsætninger og andre forhold 14-16
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Egenkapitalopgørelse
Netto-

opskriv-

Ind- Dispo- ning af Jubi- Person-

skuds- sitions- kapital- læums- Overført lige

kapital fond andele fond resultat konti I alt
      t.kr.                 t.kr.                 t.kr.                 t.kr.                 t.kr.                 t.kr.                 t.kr.

Egenkapital kartoffelstivelse

og andre aktiviteter 30.04.2005 0 52.000 45.641 400 55 0 98.096

Kapitalreguleringer 0 0 79 0 0 0 79

Opskrivning pga. forøget ejerandel 0 0 1.389 0 0 0 1.389

Overførsel iflg. overskudsdisponering    0                             0                        948                       200                          24                            0                    1.172   

Egenkapital kartoffelstivelse

og andre aktiviteter 30.04.2006 0            52.000            48.057                 600                    79                      0         100.736

Egenkapital kartoffelpulver 30.04.2005 46.632 0 (8.064) 0 0 0 38.568

Indskudt kapital 0 0 0 0 0 0 0

Afgang, kapital (5.141) 0 0 0 0 0 (5.141)

Nedskrivning pga. faldende ejerandel 0 0 889 0 0 0 889

Overførsel iflg. overskudsdisponering 0 0 (18.279) 0 0 0 (18.279)

Overførsel til personlige konti    0                             0                             0                            0                             0                       123                        123                                                    

Egenkapital kartoffelpulver 30.04.2006  41.491                    0          (25.454)                     0                       0                 123            16.160(*)                                                    

Egenkapital  i alt 30.04.2006   41.491          52.000            22.603                 600                    79                 123         116.896

(*) Andele i KMC AmbA er opgjort på grundlag af regnskab pr. 31.08.05. Urevideret perioderegnskab pr. 30.04.06
udviser et resultat for KMC AmbA på ÷9.200 t.kr., hvoraf underskud i KMC AmbA Granules (pulver) udgør
÷14.400 t.kr., hvoraf Karup Kartoffelmelfabrik AmbA’s andel udgør ca. ÷5.300 t.kr.

Pengestrømsopgørelse 2005/06 2004/05
t.kr. t.kr.___________ _______

Driftsresultat 34.338 43.685
Afskrivninger 21.176 16.915
Ændring i driftskapital (27.364) (32.055)___________ _______
Pengestrømme fra primær drift 28.150 28.545

Nettorenter (4.431) (3.027)
Betalt skat (547) (512)___________ _______
Pengestrømme fra drift 23.172 25.006___________ _______

Køb af materielle anlægsaktiver (35.947) (52.892)
Salg af materielle anlægsaktiver 0 2.278
Køb af andele og aktier (300) (26.667)
Salg af andele og aktier 0 404___________ _______
Pengestrømme fra investeringer (36.247) (76.877)___________ _______

Indskudt kapital 0 26.667
Afdrag på langfristet gæld (2.150) (2.150)
Efterbetaling, betalt i året (40.191) (30.000)___________ _______
Pengestrømme fra finansiering (42.341) (5.483)___________ _______

ÆNDRING I LIKVIDE MIDLER (55.416) (57.354)
Likvider primo regnskabsåret (75.607) (18.253)___________ _______
LIKVIDER ULTIMO REGNSKABSÅRET  (131.023) (75.607)___________ __________________ _______
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NOTER 2005/06 2004/05
t.kr. t.kr.___________ _______

1. Nettoomsætning
Salg af kartoffelmel 145.821 154.487
Modtaget produktionspræmie 9.718 10.108
Modtaget udligningsbeløb, EU 24.480 50.217
Salg af pulp (netto) 1.285 1.743
Salg af pulverkartofler 6.187 10.257
Salg af kartoffelprotein (netto) 11.224 2.928
Salg af protamylasse 554 0___________ ______

199.269 229.740___________ _______

2. Ændring i lagre af færdigvarer
Kartoffelmel lager ultimo, 30.04.06 46.979 46.631
Kartoffelmel lager primo,  01.05.05 (46.631) (40.974)
Kartoffelprotein lager ultimo, 30.04.06 3.095 5.456
Kartoffelprotein lager primo,  01.05.05 (5.456) 0
Protamylasse lager ultimo, 30.04.06 197 0
Protamylasse lager primo, 01.05.05 0 0___________ _______

(1.816) 11.113___________ _______

3. Andre indtægter
LIFE tilskud i året 3.443 3.111
Diverse indtægter 857 0___________ _______

4.300 3.111___________ _______

4. Udgifter til råvarer
Køb af kartofler 77.738 85.544
Udbetalt udligningsbeløb 24.480 50.217
Fragtgodtgørelse 2.518 2.867
Køb af pulverkartofler 6.187 10.257___________ _______

110.923 148.885___________ _______

5. Andre eksterne udgifter
Variable omkostninger produktion:
Naturgas, kartoffelmel 3.561 2.627
Naturgas, protein 1.584 1.363
El, kartoffelmel 5.655 4.390
El, protein 503 422
Energiafgifter, kartoffelmel 381 181
Energiafgifter, protein 149 83
Kemikalier, rengøringsmidler, kartoffelmel 523 609
Kemikalier, rengøringsmidler, protein 494 285
Frugtvand, lugtforebyggelse, vaskevand, sand, analyser m.v. 1.128 5.625
LIFE, omkostninger til sagsbehandling, forsøg m.v.                               950 1.335___________ _______

14.928 16.920___________ _______

Faste omkostninger produktion:
Reparation og vedligeholdelse, maskiner, kartoffelmel 5.224 4.106
Reparation og vedligeholdelse, maskiner, protein 238 86
Drift, trucks, traktorer og biler 169 166
Arbejdstøj 135 133
Kvalitetsstyring 512 268
Tilskud AIB-certificering (250) (250)
Diverse 106 108___________ _______

6.134 4.617___________ _______

Ejendommens drift:
Vedligeholdelse, opvarmning m.v. 1.001 1.057
Ejendomsskatter/afgifter 41 45
Indtægter Langborggaard (393) (363)
Udgifter Langborggaard 325 205___________ _______

974 944___________ _______
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NOTER 2005/06 2004/05
t.kr. t.kr.___________ _______

Administrationsomkostninger:
Generalforsamling, avlermøde, åbent hus 71 101
Møder, rejser, kurser m.v. 120 251
Revision 81 79
Andre ydelser 44 23
Forsikringer og kontingenter 729 653
Telefon, porto og kontorhold 695 546
Personaleomkostninger 93 80
Diverse 193 224___________ _______

2.026 1.957___________ _______

Andre eksterne udgifter i alt 24.062 24.438___________ _______

6. Personaleudgifter
Lønninger og gager 10.412 9.225
Pensionsbidrag og andre sociale udgifter 787 727___________ _______

11.199 9.952___________ _______
Udgiften kan opdeles således:
Løn produktion, variable 6.190 6.385
Løn produktion, Faste (heraf er anvendt 500 t.kr. til proteinfremstilling) 2.842  1.689
Gage, administration 1.911  1.649
Honorar, formand 76 60
Honorar, næstformand 10  13
Diæter, bestyrelse 170  156___________ _______

11.199 9.952___________ _______
Selskabet har i gennemsnit beskæftiget 28 medarbejdere i 2005/06, mod 28 i 2004/05.

7. Afskrivninger
Grunde og bygninger 4.503 3.928
Maskiner og inventar 15.996 13.744
Miljøanlæg 677 261
Decentrale reservoirer 0 1.260
Mindre nyanskaffelser m.v. 55 89
Avance ved salg af maskiner 0 (2.278)
Intern avance ved ejendomssalg 0 0
Regulering intern avance 0 0___________ _______

21.231 17.004___________ _______

8. Finansielle indtægter
Renteindtægter 36 15
Andele afvikling  GLS-A 0 50
Andele afvikling  LEC 0 5___________ _______

36 70___________ _______

9. Finansielle udgifter
Renteudgifter 4.452 3.085
Gebyrer 15 12___________ ______

4.467 3.097___________ ______

10. Skat af årets resultat
Betalt skat i året 547 512
Afsat til skyldig skat 300 0___________ ______

847 512___________ ______



Karup Kartoffelmelfabrik AmbA
17

Grunde og Maskiner Andre Anlæg under
bygninger og inventar anlæg m.v. udførelse

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.___________ ___________ ___________ ___________

11. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.05.2005 82.335 117.055 15.537 8.995
Afgang 2005/2006 0 0 0 (8.995)
Tilgang 2005/2006 6.084 23.794 3.452 11.612___________ ___________ ___________ __________
Kostpris 30.04.2006 88.419 140.849 18.989 11.612___________ ___________ ___________ __________

Afskrivninger 01.05.2005 42.303 79.992 15.335 0
Afgang 2005/2006 0 0 0 0
Afskrivninger 2005/2006 4.503 15.996 677 0___________ ___________ ___________ __________
Afskrivninger 30.04.2006 46.806 95.988 16.012 0___________ ___________ ___________ __________

Regnskabsmæssig værdi 30.04.2006 41.613 44.861 2.977 11.612___________ ___________ ___________ __________

Regnskabsmæssig værdi 30.04.2005 40.032 37.063 202 8.995___________ ___________ ___________ __________

Seneste offentlige ejendomsvurdering udgør  76.920 t.kr.

 Andele i

Andele i KMC AmbA Andele i

KMC AmbA (Granules) AKK Ejd. A/S I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.___________ __________ __________ __________
12. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris 01.05.2005 6.300 46.632 3.500 56.432
Tilgang 300 0 0 300
Afgang 0 (5.141) 0 (5.141)___________ __________ __________ __________
Kostpris 30.04.2006 6.600 41.491 3.500 51.591___________ __________ __________ __________

Nettoopskrivninger 01.05.2005 45.772 (8.064) (131) 37.577
Kapitalreguleringer, netto 79 0 0 79
Opskrivning som følge af forøget ejerandel 1.389 0 0 1.389
Nedskrivning som følge af faldende ejerandel 0 889 0 889
Værdiregulering 1.192 (18.156) (244) (17.208)___________ __________ __________ __________
Nettoopskrivninger 30.04.2006 48.432 (25.331) (375) 22.726___________ __________ __________ __________

Regnskabsmæssig værdi 30.04.2006 55.032 16.160 3.125 74.317___________ __________ __________ __________

Regnskabsmæssig værdi 30.04.2005 52.072 38.568 3.369 94.009___________ __________ __________ __________

2005/06 2004/05
t.kr. t.kr.__________ _________

13. Anden gæld
Toldvæsenet 1.328 1.976
Kvalitetsafgift 1.042 1.210
Feriepenge, ATP m.v. 872 770__________ __________

3.242 3.956__________ __________
14. Pantsætninger
Til sikkerhed for bankarrangementer er der med pant i selskabets ejendomme deponeret ejerpantebreve 7.200 t.kr.,  samt
skadesløsbreve 1.000 t.kr.

15. Nærtstående parter
Karup Kartoffelmelfabrik AmbA ejer 44% af KMC, Brande, som er et salgs- og udviklingsselskab, der afsætter fabrikkens
produktion.

Karup Kartoffelmelfabrik AmbA ejer 100% af AKK Ejendomsselskab A/S.
Ejendomsselskabet har betalt for andel af fællesomkostninger.

16. Koncernforhold
Karup Kartoffelmelfabrik AmbA og dattervirksomheden AKK Ejendomsselskab A/S indgår i koncernregnskabet for Karup
Kartoffelmelfabrik AmbA.
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STATISTIK

Pr. 100 kg produceret mel. 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02

Kartoffelmel
Indtægt, melproduktion i alt 303,12 343,64 327,58 393,95 391,00

Råvareforbrug, netto 177,48 220,08 209,88 211,06 211,37

Variable produktionsomkostninger 27,90 29,12 28,14 29,10 28,59

Faste produktionsomkostninger 14,74 10,72 10,09 9,19 7,52

Administrationsomkostninger 6,71 5,67 6,25 5,38 4,43

Resultat før afskrivninger 76,29 78,05 73,22 139,22 139,09
Afskrivninger 22,63 14,66 17,96 19,91 25,19

Driftsresultat 53,66 63,39 55,26 119,31 113,90
Finansielle indtægter 0,06 0,10 0,15 0,40 0,60

Finansielle udgifter 5,87 3,40 3,17 2,05 2,78

Resultat før skat 47,85 60,09 52,24 117,66 111,72
Selskabsskat 1,36 0,76 1,38 0,77 0,78

Årets resultat for mel 46,49 59,33 50,86 116,89 110,94

Kartoffelprotein
Indtægt, Proteinproduktion i alt 19,69 16,99

Råvareforbrug, netto 0,00 0,00

Produktionsomkostninger 5,55 3,36

Forsøgs-, og sagsomk. LIFE 1,52 1,97

Resultat før afskrivninger 12,62 11,66
Afskrivninger 11,34 10,48

Driftsresultat 1,28 1,18
Finansielle indtægter 0,00 0,00

Finansielle udgifter 1,28 1,18

Årets resultat for protein 0,00 0,00

Årets resultat i alt 46,49 59,33
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STATISTIK

2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02

Kartofler renvægt hkg 2.604.440 3.024.312 2.544.033 2.582.621 2.692.601

heraf C-kartofler renvægt hkg 0 175.181 0 0 0

Smudsindhold % 3,89 4,49 4,23 3,99 4,41

Produceret mel hkg 625.000 676.500 595.000 592.000 609.000

Stivelsesindhold hkg 505.903 551.726 491.803 493.290 507.646

Stivelsesindhold % 19,43 18,32 19,33 19,10 18,85

Stivelsesforbrug til 100 kg mel kg 80,94 81,56 82,66 83,33 83,36

Rene kartofler til 100 kg mel hkg 4,17 4,47 4,28 4,36 4,42

Produceret protein hkg 25.000 24.000 0 0 0

Afregning for kartofler kr/hkg 41,93 43,49 42,51 56,02 54,58

Heraf efterbetaling kr./hkg 11,08 14,11 11,79 25,79 24,51

Heraf fragtgodtgørelse kr./hkg 0,97 0,96 1,01 0,90 0,92

Afregning for stivelse kr./kg 2,15 2,37 2,20 2,93 2,90

Heraf efterbetaling kr./kg 0,57 0,77 0,61 1,35 1,30

Heraf fragtgodtgørelse kr./kg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Afregning for 17% kartofler:

Afregning for kartofler kr/hkg 36,69 40,36 37,39 49,86 49,22

Heraf efterbetaling kr./hkg 9,69 13,09 10,37 22,95 22,10

Heraf fragtgodtgørelse kr./hkg 0,85 0,89 0,89 0,80 0,83
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