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Kontrolrapporten er ændret 25 maj 2020. Det samlede
Kontrolresultat er uændret.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskabet for
økologiske fødevarer.
Det indskærpes, at reglerne om regnskab for økologiske
fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte vilkår, skal
overholdes. Herunder at der skal foretages en afstemning og en
balance opgørelse med fastlagte intervaller og at mængde af
indgåede råvare og solgte færdigvare skal vurderes i forhold til
hinanden med hensyntagen til lager og svind.
Følgende er konstateret: Der er i okt 2019 noteret 92.561 l
samlet mængde råvare og færdigvare af økologisk ahorn sirup
på lager, der er slut oktober 2019 ca. 102.000 l råvare og
færdigvare på lager af samme vare, der er i perioden købt og
modtaget og indført i råvareregnskabet køb på 40.236 l, og
solgt 42.160 l. Der er dermed en diffence på 11363 l i ikke
forklarelig diffence, der er ikke foretaget forklaring eller
fejlsøgning af differnecen. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Der er opsat nyt regnskabssystem. Der er
grundet sygdom i virksomheden ikke afsluttede regnskaber i
2020, de afsluttes normalt månedsvis. Der er desuden nok et
overlap af vare fratrukket regnskabsmæssigt så de indgår i
salgsmængden, men ikke er fraført lager hvor de medtælles.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret økologisk status fremgår af salgsfaktura,
stikprøvevis. for ahorn sirup. salg nov 2019. Ingen
anmærkninger
Kontrolleret at økologirapporten og dens
egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Det indskærpes at økologirapporten og
egenkontrolprocedurerne skal være dækkende for
virksomhedens aktiviteter og kunne fremvises.
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Følgende er konstateret: Egenkontrolprogram for økologi kunne ikke fremvises. Der er fremvist skriftlig
procedure for import generelt, ikke med hensyn til import af økologi. Der er ikke fremvist dækkende økologi
egenkontrolprogram for import fra 3. land, adskillelse ved opbevaring, produktion og procedure for mærkning.
Der er fremvist varemodtagelses skema for modtagelse af økologiske vare - dokumentationsskema.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi har de faste procedure som vi følger, men den ansatte som
sidder med økologi egenkontrolprogrammet er ikke tilstede.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.


