
  
  
  
  
  

BISTAD er en forening der 
driver en socialøkonomisk 

virksomhed  




Om  at  blive  registreret  
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Dokumenta7on
1.  At virksomhedens sociale formål står i din virksomheds vedtægter eller i virksomhedens 

stiftelsesdokument eller en aftale mellem ejerne, hvis din virksomhed ikke har vedtægter.  

2.  At virksomheden driver erhverv: Det kan du gøre ved at indsende din årsrapport, hvis du har 
én. Hvis du endnu ikke har en årsrapport, skal du beskrive dine aktiviteter, og hvor stor en del af 
din omsætning – eller forventede omsætning – der kommer fra salg af varer eller tjenesteydelser. 

3.  At virksomheden er uafhængig af det offentlige: Det kan du eksempelvis dokumentere ved at 
sende dokumentation for, hvordan din bestyrelse bliver udpeget. Du skal herudover beskrive, 
hvilken indflydelse det offentlige eventuelt har på virksomhedens drift og ledelse. 

4.  At virksomheden er ansvarlig og inddragende i sit virke: Du skal beskrive, hvordan virksomheden 
er ansvarlig og inddragende – eller en plan for det, hvis du er nystartet. (Vedtægter og 
beskrivelse af ledelsesmåden) 

5.  At virksomhedens overskud håndteres socialt: Her kan du indsende din årsrapport eller 
beskrive, hvordan virksomheden planlægger at anvende sit overskud. 



  
  

Løbende  indberetning  
Årsrapport 

 
Ekstra dokumentation 

1.  Løn givet til nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen. Ledelsen er dem, der dagligt leder 
din virksomhed. Det vil sige direktøren/direktørerne, bestyrelsen eller tilsynsrådet og 
virksomhedens ejere, hvis de får løn. 

2.  De aftaler, der er indgået med ’nærtstående parter’. ’Nærtstående parter’ er blandt andet 
medlemmer af ledelsen og deres nære familiemedlemmer, moder- og datterselskaber. 

3.  Likvide midler og aktiver, der udloddes eller uddeles fra virksomheden. Hvis penge eller andre 
midler uddeles, skal man redegøre for dette. 

4.  En redegørelse for, hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, er uafhængig af det 
offentlige, og hvordan den er inddragende og ansvarlig i sit virke. 



  
  
  


Pkt.	  1:	  	  
Der	  vedlægges	  kopi	  af	  lønseddel	  for	  den	  daglige	  leder.	  	  
	  	  
Pkt.	  2:	  
Der	  vedlægges	  kopi	  af	  faktura	  på	  lager	  leje.	  Lageret	  lejes	  af	  bestyrelsesmedlem	  Kim	  Møller	  (er	  udgået	  af	  
bestyrelsen	  ved	  den	  netop	  a?oldte	  generalforsamling)	  
	  	  
Pkt.	  3:	  
Der	  er	  ikke	  udloddet	  eller	  uddelt	  midler	  eller	  akAver	  fra	  virksomheden.	  	  
	  	  
Pkt.	  4:	  
Det	  sociale	  formål:	  	  
VI	  beskæGiger	  11	  personer	  på	  kanten	  af	  arbejdsmarkedet.	  3	  i	  skånejob,	  2	  i	  flexjob,	  2	  flygtninge	  på	  starthjælp	  
og	  4	  der	  kommer	  her	  helt	  frivilligt	  (førAdspensionister)	  
	  	  
Ua?ængige	  af	  det	  offentlige.	  	  
Som	  det	  fremgår	  af	  vedtægterne,	  er	  BISTAD	  en	  forening	  der	  ikke	  er	  a?ængig	  af	  det	  offentlige.	  Der	  er	  ingen	  
ændringer	  siden	  registreringen.	  	  
	  	  
Inddragende	  og	  ansvarlig	  i	  vores	  virke.	  
Der	  er	  ikke	  sket	  ændringer,	  i	  ledelsens	  måde	  at	  inddrage	  og	  være	  ansvarlig	  på,	  siden	  registreringen.	  	  


