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CEPTИΦІКAT

Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

Цей qualityaustria сертифікат підтверджує 
відповідність вимогам, що викладені у 

Дія цього сертифікату qualityaustria 
підтримуватиметься у відповідності до діючих 
вимог IFS відносно періодичності оцінювань

Дата аудиту: з 08 травня 2019 р. по 10 травня 2019 р.

Ресертифікаційний аудит провести у період: 
з 15 березня 2020 р. по 24 травня 2020 р.

Термін дії: до 04 липня 2020 p.

Реєстраційний номер: 00155/0

Фірма „Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs 
und Begutachtungs GmbH“ видає цей 
qualityaustria сертифікат наступній організації:

DI Wolfgang Leger-Hillebrand
Уповноважений спеціаліст

Almi GmbH
AT-4064 Oftering, Hörschinger Straße 1
COID: 28738, GLN: 9004699000007
EWG: C167383

Сфера аудиту: Виробництво, обробка, фасування
та пакування спецій, пряних сумішей, сумішей
для посолу, прянощів, добавок та технологічних
допоміжних речовин для м'ясної промисловості,
продуктів швидкого приготування таких, як маринади,
емульгатори, препарати для шинка за технологією
STIP ("Smell and Taste the Innovation in Packaging“ з
цілеспрямованим додаванням ароматів). Операції з
дезинсекції стисненим СО2, очищення і сортування
сировини виконуються у вигляді контрактних робіт. 

Група продуктів:
9. Масла та жири / 10. Сухі та інші продукти

Технічні властивості: B, D, F

IFS Food
Версія 6.1, листопад 2017
та інших пов’язаних нормативних документів

на вищому рівні
з оцінкою 98,19%.


