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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
1

modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder
kontrol af løbende registreringer, stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte
råvarer og færdigvarer og kontrol af periodevise
balanceopgørelser, Følgende er konstateret: Virksomhedens
regnskab består af løbende registrering over køb og salg.
Forholdet betragtes som bagatelagtig overtrædelse. Konkret
vejledt om løsningsforslag til udarbejdelse af balanceopgørelse
samt dokumentaion for mængde solgte økologiske varer samt
muligheden for at virksomheden evt. kan rådføre sig med
brancheorganisation eller bruge eksempler på
balanceopgørelse på www.fvst.dk
Kontrolleret identifikation samt adskillelse mellem økologiske
og konventionelle fødevarer ved opbevaring af råvarer og
færdigvarer udbudt til salg. Ingen anmærkninger. Konkret
vejledt om muligheder for opmærkning af økologiske varer ved

X

opbevaring af råvarer.
Kontrolleret mærkning på pakker med råvarer i råvarekølerum
samt skilt på færdigvarer udbudt til salg, ingen anmærkninger.
1 time 45 min.
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Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter.
Følgende emner i virksomhedens økologiprocedurer er gennemgået: (pkt. 1-11, indeholdende procedurer for:
Beskrivelse af virksomheden, modtagekontrol, adskillelse, rengøring, mærkning, leverandørdokumentation og
regnskab).
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende/Følgende er konstateret:
Modtagekontrol: Mangler beskrivelse vedr. oplysninger på følgeseddel, økologileverandørerklæring og
dokumentation af mængde.
Adskillese: Mangler opdatering iforholdtil den procedure virksomheden har idag.
Rengøring: Mangler beskrivelse vedr. kontrol og dokumentation af rengøring.
Mærkning: Mangler beskrivelse vedr. mærkning under opbevaring og ved salg.
Leverandørdokumentation: Mangler beskrivelse vedr. frekvens for indhentning af leverandørdokumentation
samt opbevaring heraf.
Regnskab: Mangler beskrivelse vedr. løbende registrering af ind-/ og udgående rå- og færdigvarer samt
udarbejdelse af balance for råvarer, færdigvarer og input- output. Mangler beskrivelser vedr. fysisk optælling af
lager og opbevaring af optællingslister.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi tager kontakt til brancheforening eller kigger på vejledningen
og får opdateret procedurerne.
Afgørelse om ændrede vilkår, vil blive fremsendt.
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