Datum auditu:
Datum dalšího auditu od:
do:
Identifikační číslo certifikátu:
Date of the last unannounced assessment:

03. prosinec 2020
27. září 2021
06. prosinec 2021
10327675
N/A

Současný certifikát vystaven:
Platnost certifikátu do:

20. leden 2021
16. leden 2022

Certifikát
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
Certifikační orgán akreditovaný podle ISO / IEC 17065 pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě
podepsané dohody tímto potvrzuje, že výrobní činnosti společnosti:

Beskydské uzeniny, a.s.
Příborská 520, 738 26 Frýdek-Místek, Česko
Veterinární kontrolní číslo: CZ5544ES
COID: 12451
Splňuje požadavky uvedené v:

IFS Food Version 6.1, November 2017 a další související normativní dokumenty
na Nejvyšší úrovni
s hodnocením na 97.97%
Číslo smlouvy: 0053067
v rámci rozsahu certifikace:
Vykosťování a porcování vepřového masa. Výroba tepelně ošetřených uzenářských výrobků, šunek, uzeného masa, párků,
salám a klobás, trvanlivých tepelně ošetřených salám, fermentovaných salám a klobás, sušeného masa, vařených masných
výrobků a polotovarů balených v ochranné atmosféře nebo ve vákuu do fólie.
Produktové kategorie: 1- Maso, drůbež a masní výrobky
Technologické kategorie: B, C, D, E, F

Paul Graaf
Area Operations Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Praha
v zastoupení: LRQA France SAS

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's
Register 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.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex
03 69443 Lyon France
Page 1 of 1

Datum auditu:
Datum dalšího auditu od:
do:
Identifikační číslo certifikátu:
Date of the last unannounced assessment:

04. prosinec 2020
27. září 2021
06. prosinec 2021
10332680
N/A

Současný certifikát vystaven:
Platnost certifikátu do:

03. únor 2021
16. leden 2022

Certifikát
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
Certifikační orgán akreditovaný podle ISO / IEC 17065 pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě
podepsané dohody tímto potvrzuje, že výrobní činnosti společnosti:

Beskydské uzeniny, a.s.
Fryčovice 658, 739 45 Fryčovice, Česko
Veterinární kontrolní číslo: CZ5545ES
COID: 12456
Centrála: Beskydské uzeniny, a. s., Příborská 520, 738 26 Frýdek-Místek, Česko
Splňuje požadavky uvedené v:

IFS Food Version 6.1, November 2017 a další související normativní dokumenty
na Nejvyšší úrovni
s hodnocením na 99.12%
Číslo smlouvy: 0058010
v rámci rozsahu certifikace:
Krájení šunek, salám, trvanlivých tepelně neopracovaných salám a uzených mas a jejich balení do plastové fólie a ochranné
atmosféry nebo vakua.
Produktové kategorie: 1- Maso, drůbež a masní výrobky
Technologické kategorie: D, E, F

Paul Graaf
Area Operations Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Praha
v zastoupení: LRQA France SAS

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's
Register 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.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex
03 69443 Lyon France
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