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SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED (RSV) 
 
‘Socialøkonomisk virksomhed’ er ikke en selskabsform i sig selv - det er en betegnelse, 
visse virksomheder anvender for at sende et signal om kulturel eller social bæredygtighed. 
Alle virksomhedsformer og fonde med undtagelse af enkeltmandsfirmaet kan blive 
registreret som socialøkonomisk virksomhed. 

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der arbejder og tjener penge på almindelige 
markedsvilkår, men som bruger virksomhedens overskud til at løse sociale udfordringer eller 
imødekomme sociale – herunder også kulturelle - behov. Hvis din virksomhed arbejder for at 
fremme kunst og kultur, og du ikke har behov for at udbetale eller udlodde overskuddet, så har du 
altså mulighed for at registrere din virksomhed som socialøkonomisk.  

'Socialøkonomisk' er ikke en beskyttet titel, men registrerer man sin virksomhed som 
socialøkonomisk hos Erhvervsstyrelsen, er titlen Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) 
beskyttet. En RSV kontrolleres af Erhvervsstyrelsen, der skal modtage et klasse B regnskab samt 
årsrapport fra virksomheden. Her skal der redegøres for udbetalingen af løn og overskud, aftaler 
med nærtstående parter, og hvordan man lever op til kravene om uafhængighed af det offentlige 
og de sociale formål med inddragelse og ansvarlighed.  

De fem kriterier for registrering som socialøkonomisk virksomhed (RSV) er:  
 

Socialt formål 
Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, 
sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab. 
  
Væsentlig erhvervsdrift 
Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller 
produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning. 
  
Uafhængighed af det offentlige 
Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af 
virksomheden. 
  
Inddragende og ansvarlig ledelse 
Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en 
etisk forsvarlig ledelse.  
  
Social overskudshåndtering 
Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen 
virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet 
kan udbetales som udbytte til investorer. Den samlede årlige udbetaling må svare til oprindelig 
indskudte kapital plus rimelig årlig forrentning, og må ikke overstige mere end 35 % af 
virksomhedens resultat efter skat. 

 
 
For mere information om socialøkonomiske virksomheder, se:  
Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder 


