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Hvad er en RSV? 
Socialøkonomisk virksomhed er en bred betegnelse for 
virksomheder hvis primære formål er at gøre en positiv 
forskel for samfundet. Eksempelvis ved at arbejde med 
et socialt, beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, 
miljømæssigt eller kulturelt sigte. 

Socialøkonomiske virksomheder vil typisk betragte 
forretning som et middel og ikke et endeligt mål i sig selv. 
De er tæt forankrede i det omkringliggende samfund og søger 
derfor at inddrage medarbejdere, kunder og interessenter. Og de 
anvender deres økonomiske overskud til at fremme deres samfunds
gavnlige formål.  

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder muliggør, at social
økonomiske virksomheder, der efterlever specifikke krav til deres virksomhedsdrift og 
transparens, kan lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen og dermed opnå retten til at 
kalde sig »Registreret Socialøkonomisk Virksomhed« (RSV).

Hvorfor registrere sig som RSV?
Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder afgrænser social økonomisk virksom
hed som en særskilt virksomhedsform, der omfatter virksomheder, som organiserer sig og arbej
der inden for rammerne af fem socialøkonomiske kriterier.  

Hvis jeres virksomhed identificerer sig med de fem kriterier, kan ordningen være et godt red
skab i kontakten med kunder, samarbejdspartnere og det øvrige samfund. Vælger I at registrere 
jeres virksomhed, signalerer I tydeligt, at I er en notforprofit virksomhed, der er sat i verden for 
at skabe sociale resultater. 

Med jeres registrering og jeres årlige RSVrapportering viser I aktivt, hvad det er for særlige 
standarder, I lever op til, som adskiller jer fra andre virksomheder. På den måde bliver registre
ringen et redskab, hvorigennem I kan kommunikere tydeligt og udførligt, hvad der gør jer særlige 
som virksomhed, herunder:

 f Hvad det er for et samfundsgavnligt formål, I arbejder for, og hvordan I gør det.
 f Hvordan I organiserer og driver en inddragende og ansvarlig virksomhed.
 f Og hvordan I anvender de penge, I tjener.



De fem socialøkonomiske kriterier 

RSV’er skal efterleve fem kriterier:

KRITERIE 1: Virksomheden skal have et socialt formål
Virksomheden skal have et primært formål af samfundsgavnlig karakter med et socialt, 
beskæftigelses, sundheds, miljømæssigt eller kulturelt sigte. Det kan eksempelvis 
være, at virksomhedens ansatte kommer fra en særlig udsat gruppe eller overskuddet 
går til at støtte en almennyttig sag. 

KRITERIE 2: Virksomheden skal være erhvervsdrivende
Erhvervsdrift skal udgøre en betydelig andel af virksomhedens omsætning. Som tom
melfingerregel skal en virksomhed have direkte erhvervsmæssige indtægter svarende 
til minimum 10 pct. af de samlede indtægter.

KRITERIE 3: Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige 
Virksomheden skal drives uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelse eller drift. En 
virksomhed vil eksempelvis ikke blive betragtet som uafhængig, hvis det offentlige ejer 
mere end 50 procent, eller kan udpege størstedelen af virksomhedens ledelse.

KRITERIE 4: Virksomheden skal være inddragende og ansvarlig i sit virke
Herved forstås, at virksomhedens ledelse sørger for at involvere fx ansatte, kunder, sam
arbejdspartnere og interessenter i virksomhedens virke. Og at virksomheden udviser an
svarlighed i forhold til det sociale formål i sin forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

KRITERIE 5: Virksomheden skal have en social håndtering af sit overskud
Virksomheden skal anvende sit overskud til reinvestering i egen eller andre registrerede 
socialøkonomiske virksomheder, eller til donationer til organisationer med et almennyttigt 
formål. Dertil kan virksomheden i et begrænset omfang udbetale udbytte til investorer.

Læs mere på kooperationen.dk/RSV



Hvordan bliver man registreret som RSV? 
For at kunne blive registreret skal en virksomhed dokumentere, at den lever op til fem konkrete krav, der 
også er kendt som de fem socialøkonomiske kriterier. Efter sin registrering er en RSV forpligtet til konti
nuerligt at efterleve de fem kriterier samt at dokumentere dette i forbindelse med sin årsrapportering.

Hvem kan registrere sig?
De fleste virksomheder kan registrere sig som RSV. Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder 
etableret ved sameje kan dog ikke registreres, da der ved disse virksomhedsformer ikke er en 
adskillelse mellem ejers formue og virksomhedens formue. 

Hvordan registrerer man sig?
Registreringen sker via www.indberet.virk.dk. For nye virksomheder vælges Start virksomhed, for 
eksisterende virksomheder vælges Ændre virksomhed. 

Under »formål« sættes flueben i »Virksomheden er en registreret socialøkonomisk virksomhed«. 
Dernæst uploades dokumentation for, at virksomheden lever op til de fem socialøkonomiske krite
rier. Der skal uploades et separat dokument for hvert kriterie , mens øvrig dokumentation som fx 
vedtægter kan vedlægges som bilag (Tip: Det er tilladt at udarbejde ét samlet dokument med alle 
fem kriterier og uploade dette fem gange). Afslutningsvis godkendes registreringen.

Sådan – I er nu registeret. Hører I ikke fra Erhvervsstyrelsen med indvendinger inden for fire 
uger, må I kalde jer en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV).

Hvem kontrollerer registreringsordningen?
Erhvervsstyrelsen kontrollerer løbende, hvorvidt virksomheder lever op til kravene for registrerede 
socialøkonomiske virksomheder. Kontrollen er virksomhedens og kundernes garanti for, at der ikke 
er virksomheder der kaldes sig RSV uden at leve op til de fem socialøkonomiske kriterier. 

Hvad forpligter man sig til som RSV?
Som registreret socialøkonomisk virksomhed forpligter man sig til kontinuerligt at efterleve de 
fem socialøkonomiske kriterier samt at dokumentere dette i forbindelse med sin årsrapportering. 

Social håndtering af overskud 
Som RSV forpligter man sig, jf. kriterie 5, til at have en social håndtering af sit overskud. Dette 
indebærer, at virksomheden kun i begrænset omfang kan udbetale udbytte. Ved opløsning eller 
afregistrering skal et eventuelt overskud ligeledes anvendes i overensstemmelse med dette krav.

 f En RSV må maksimalt anvende 35 pct. af sit årlige overskud efter skat til at udbetale udbytte 
til ejere eller investorer. Begrænsningen gælder virksomhedens samlede årlige udbytteudbe
taling til alle dens investorer. 



 f Den enkelte ejer kan udelukkende modtage udlodning svarende til den pågældendes investerede 
kapital plus en rimelig årlig forrentning heraf i den tid, personen har været ejer af virksomheden. 

 f En rimelig årlig forrentning bygger på en konkret vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på, 
hvad en sædvanlig forrentning er ved tilsvarende investeringer i perioden. En forrentning 
er under alle omstændigheder ikke rimelig, hvis den årligt overstiger den fastsatte officielle 
diskonto plus 15 pct.

 f Manglende overholdelse af kravet om social håndtering af virksomhedens overskud kan 
straffes med bøde.

Bemærk: Kravet om en social håndtering af overskud forhindrer ikke, at RSV’er kan udbetale ri
melige lønninger til medarbejdere og ledelse. Lønningsniveauet skal dog være forsvarligt i forhold 
til virksomhedens sociale formål.

Krav til årsrapport
Som registreret socialøkonomisk virksomhed skal man mindst aflægge regnskab efter regn
skabsklasse B. Dette gælder også, selvom virksomheden ellers kan være undtaget fra at aflægge 
regnskab efter årsregnskabsloven. Årsrapporten bliver offentliggjort, og der skabes på den måde 
transparens omkring virksomhedens virke.

Særlige krav til afrapportering 
Ud over de krav til årsrapporten, der følger af årsregnskabsloven, skal en registreret socialøkono
misk virksomhed årligt rapportere på følgende forhold: 

Forhold der skal rapporteres om Hvorfor?

Hvordan virksomheden opfylder dens 
sociale formål, hvordan den er uafhængig 
af det offentlige, og hvordan den agerer 
inddragende og ansvarlig i sit virke.

Rapportering om dette forhold skal dokumentere, at 
virksomheden i sit virke fortsat efterlever de social
økonomiske kriterier 1, 3 og 4. 

Likvide midler og andre aktiver, der 
udloddes eller uddeles af virksomhedens 
formue.

Rapportering om dette forhold skal dokumentere, at 
virksomheden efterlever kravet om social håndtering af 
overskud, som følger af det socialøkonomiske kriterie 5. 

Det samlede vederlag mv. til nuværen
de og forhenværende medlemmer af 
ledelsen.

Rapportering om disse forhold skal dokumentere, at 
ledelsen ikke omgår kravet om social håndtering af 
overskud, eller på anden måde beriger sig selv, andre 
ansatte eller nærtstående parter på bekostning af 
virksomhedens sociale formål.Aftaler indgået med nærtstående parter. 



Om guiden 

Siden 2015 har socialøkonomiske virksomheder, der efterlever specifikke krav til deres 
virksomhedsdrift og organisering, kunnet lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen 
som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV). Denne guide giver dig hurtig 
svar på de vigtigste spørgsmål om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder: 

 f Hvad er en RSV?

 f Hvorfor registrere sig som RSV? 

 f Hvordan registrerer man sig som RSV? 

 f Hvad forpligter man sig til som RSV? 

Guiden er udarbejdet af:

Kooperationen er en værdibaseret 
arbejdsgiver- og interesseorganisa-
tion. Vi rådgiver vores medlems-
virksomheder, varetager deres 

interesser og arbejder aktivt for at 
skabe bedre rammer for at drive 

fælleskabsbaserede og socialøkono-
miske virksomheder i Danmark. 

Læs mere på:
www.kooperationen.dk

Revision og rådgivning handler om 
tillid. Denne type tillidsydelser har 

Ri leveret til aktører i civilsamfundet 
siden 1920. Som en af de ældste 
og mest specialiserede revisions-
virksomheder i Danmark, har vi 

gennem tiderne udviklet gode og 
stolte traditioner sammen med 

vores kunder.

Læs mere på:
www.ri.dk

Vi løser opgaver for virksomheder, 
foreninger, fonde, private m.fl., 

der tænker lidt anderledes. Vi har 
mange års erfaring med etablering 

og drift af fællesskaber, som 
socialøkonomiske virksomheder, 

bofællesskaber mv. 

Læs mere på:
www.ecolaw.dk


