Dátum posúdenia:
05. máj 2022
Ďalší audit v časovom období (neohlásený
audit):
13. január 2023 - 19. máj 2023
alebo (ohlásený audit):
10. marec 2023 - 19. máj 2023
Registračné číslo certifikátu:
10452429
Dátum posledného neohláseného auditu: 18. február 2022

Dátum vydania certifikátu:
Platnosť certifikátu do:

21. jún 2022
29. jún 2023

Certifikát
Neohlásený audit
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
Certifikačný orgán akreditovaný podľa ISO / IEC 17065 pre certifikáciu IFS a schválený IFS Management GmbH na
základe podpísanej dohody týmto potvrdzuje, že výrobné činnosti spoločnosti

ENCINGER SK, s.r.o.
Pri Šajbách 1, 831 01 Bratislava, Slovensko
GLN: 8586018180009
Veterinárne kontrolné číslo: PPL/4530/2015
COID: 9332
v rámci rozsahu certifikácie:

IFS Food Version 7, October 2020 a ďalších súvisiacich normatívnych dokumentov
na Najvyššej úrovni
s hodnotením 97.26%
Číslo schválenia: 00036557
pre predmet certifikácie:
Praženie, solenie a balenie orechov do plastovej fólie a do ochrannej atmosféry. Balenie sušeného ovocia a ochutenej kukurice
do plastovej fólie. Výroba v čokoláde dražovaných orechov, arašidov, cereálií a sušeného ovocia do plastovej fólie.
Ďalšie informácie:
Okrem vlastnej výroby má spoločnosť outsourcované procesy a/alebo produkty.
Kategória / Kategórie výrobkov: 5. Ovocie a zelenina,6. Výrobky z obilia, obilniny, priemyselné pekárne a pečivo, cukrovinky,
pochutiny
Technologické procesy: E, F

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Vystavené v: LRQA France SAS

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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