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Program i dag 
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• Et fælles socialøkonomisk sprog 

• Et fælles forretningssprog 

• Fokus på forretningsmodel 

• Lære hinandens virksomheder at kende 



Grundelementer i vores samfund 

Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk, www.tbinfo.dk  

Det offentlige 

Civilsamfundet 

Privat erhvervsliv 

Social- 
økonomisk 
aktivitet 



Social økonomiske principper 
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• En eller flere personer, grupper eller initiativer 

• identificerer et samfundsmæssigt eller individuelt uløst problem og 

• udvikler innovative indsatser 

• med en signifikant social og økonomisk værdi og samtidigt 

• formår at engagere det civile samfund som en del af fornyelsen 

 

Socialt entreprenørskab 

 

1. Et socialt sigte (offentlig) 

2. Salg af produkter eller ydelser (erhverv) 

3. Geninvestering af overskud i virksomhed (offentlig/civil) 

4. Opretter et CVR nummer (erhverv) 

5. Demokrati og borger inddragelse (civil) 

 

Kilde: Udvalget for socialøkonomiske virksomheders rapport) 



Eksempler 



Social first virksomheder 
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h 

Kilde: Den Sociale Kapitalfond, Årsrapport  2013 





Et lærred – værktøj til at skabe overblik og udvikling 

Emnne 

Emnne 

Emnne 

Emnne 

Emnne 

Emnne 

Emnne 

Emnne 

Emnne 
Emnne 

Emnne 

Emnne 

Emnne 

Emnne 

Kilde: Business Model Canvas, Osterwalder 

Emnne 



Gode madoplevelser 
Frokost leveret til døren 
Online aftensmad 
God mad til fest og 
reception 
Den sociale historie 
 
 

Uddanner døve til kokke 
 
Overvejende døve ansat 
på alle niveauer 

Maden taler til kunden 
 
Aflevering af mad til 
frokost og catering 
 
1-1 i salgssituation 

- Virksomheder i 
København 
- Ansatte med 
frokostordning 
- Virksomheder med 
arrangementer 
- Personer med 

arrangementer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mennesker der har et 
hørehandicap 

 

Bil ud til kunderne 
 
Pressen 
God hjemmeside 
Opsøgende salg 

Produktion af mad 
Rengøring 
Transport af mad til 
kunde 
Opsøgende salg 
Administration 
Læringsmiljø for døve 

Godkendt køkken 
Biler 
Faglærte kokke 
Ledelseskompetencer 
 

Fondsbestyrelse 
Døveorganisationer 
Markedsføringsbureau 
Advokat 
Københavns Kommune 
 
Madleverandører 
Banken 

Løn til medarbejdere 
Produktionslokaler 
Salgsomkostninger 
Administration 

Frokostordninger 
Catering 
Online madpakker 

Døve får at almindeligt 
liv 



Opgave: Lav forretningsmodel – 45 min 

 

1. 10 min alene til at udfylde Værdier og Kunde, Målgruppe og Indtægter 

2. Fortæl din forretningsmodel til en anden i workshoppen 

3. .. og nu i plenum 
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Kilde: Primusmotor 



Socialøkonomisk forretningsplan 



Gode hjemmesider 

Find hjemmeside: www.startupsvar.dk/download-social 



Socialøkonomisk forretningsplan 
Emner du skal forholde dig til som social iværksætter: 

 Download forretningsplan i en word-fil på:  www.startupsvar.dk/downloads  



Regler i Danmark ved start af virksomhed 

1) Registrering af virksomhed 
• Moms-registrering / CVR-nummer 

• Udbetaler løn til ansatte, import/eksport registrering  

• Kontakt www.webreg.dk 

 

2) Tilladelser: 
• Fødevarer: Det lokale Fødevaredirektorat ( www.fvst.dk) 

•  Lokaler: Kommunens tekniske forvaltning 

• Næringsbrev, alkohol (restaurant og hotel): Fås hos politiet 

• Autorisation (kloak, elektriker, translatør m.m.) 

 

3) Bogføring og regnskab 
• Pligt til at lave regnskab 

• Personen = Virksomheden 

• Betale moms (+ 25 % på alt) 

• SKAT hjælper og kontrollerer  
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Virksomhedsformer - almindelige 

Enkeltmandsvirksomhed  
Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed - dette er den mest enkle virksomhedsform. Der er 

ingen kapitalkrav, og ejer hæfter personligt med alt, hvad man ejer.  

 

Interessentskab (I/S) – ejer skal være selskaber 
Interessentskab (I/S) - dette er en personligt ejet virksomhed blot med flere ejere. Der er 

ingen kapitalkrav og ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk. Det anbefales at få 

udarbejdet en interessentskabs-kontrakt.   

 

Iværksætterselskab (IVS)  
Selskabet kan stiftes med en kapital på 1 kr. Ejer hæfter ikke for selskabets 

gældsforpligtigelser. IVS’et skal opspare mindst 25 % af selskabets årlige overskud indtil det 

har en kapital på i alt kr. 50.000. herefter kan det omregistreres til et ApS. 

 

Anpartsselskab (ApS) 
Anpartsselskab (ApS) - ApS'et kan stiftes af en eller flere personer og selskabet skal 

anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er et kapitalkrav på min. kr. 50.000,- og 

man hæfter med den indskudte kapital.   

  



Virksomhedsformer – ofte ved SØV 

Forening med tilknyttet selskab 
En forening opretter et selskab, hvor foreningens kommercielle aktiviteter køres i. 

Foreningen har fuld bestemmelse over selskabet. 

 

Selvejende institution 
Det er en selvstændig juridisk enhed, der ejer sig selv – der er altså ikke andre (fx en 

forening eller en anden stifter), som kan eje eller bestemme over den. 

En selvejende institution er ikke nødvendigvis en fond 

 

Erhvervsdrivende fond 
Er en selvejende institution der administrerer en kapital som er doneret, afsat eller opsparet 

til uddeling til bestemte - typisk velgørende formål. Mange lovkrav skal følge. 

En fond er altid en selvejende institution. 

 

Kooperation 
En samling af fx producenter der opretter en kooperation som stemmer pr. hoved og ikke 

efter kapitalindskud. 

 

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RVS) 
En mærkningsordning man kan tilknytte den valgte virksomhedsform. 



Årsregnskab i socialøkonomisk virksomhed 
- viser driften af virksomheden, tjener eller taber den penge  

Eksempel fra en       CAFÈ FOR SINDSLIDENDE 

  

Omsætning/salg       700.000   

-Vareforbrug/variable omkostninger    - 300.000 

= Dækningsbidrag/ bruttofortjeneste      400.000  

- Lønninger      - 220.000 

- Faste omkostninger      - 160.000  

- Renter  fra bank/kassekredit         - 9.000     

- Afskrivninger       0 

= Overskud            11.000   

 

 

 

• Budgetter og regnskab er altid uden moms 

• Der betales skat af overskud 
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Virksomhedens økonomiske system 
- fem faser i styring af økonomien 

Om regnskabsprogram: www.startupsvar.dk/regnskabsprogram.  Fx: billy billings 



Moms-regnskab 

Du sælger: 

4 timers konsulentydelse a 500 kr.   2.000 kr. 

+ 25 % moms       500 kr. 

At betale      2.500 kr. 

 

Du køber: 

En lommeregner      200 kr. 

+ moms         50 kr. 

At betale        250 kr. 

 

Afregning af moms: 

Salgsmoms       500 kr. 

Købsmoms         50 kr. 

At betale til SKAT       450 kr. 
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1. En fugl I hånden princippet 
a) Personlighed, b) Uddannelse/erfaring 3) Hvem du kender 
 

2. Det overkommelige tab 
 Invester kun hvad du kan tabe 
 

3. Det vilde patchwork 
Samarbejder på kryds og tværs 
 

4. Lemonade princippet 
Forvent udefrakommende forandringer 
 

5. Pilot I eget fly 
Jo mere du kontrollerer jo større chance for kontrol over eget liv 

 
Kilde: Professor  Saras S. Sarasvathy, www.Effectuation.org  
Læs artikel: http://www.startupsvar.dk/socialoekonomisk-virksomhed 

Succesfulde sociale iværksættere 



Indtægtskilder for sociale virksomheder 

Inspiration: Væksthjulet, David Madie 

Foto: www.bybi.dk 



www.socialvirksomhed.dk 



www.densocialekapitalfond.dk 



www. sociale-entreprenører.dk 



Driftsbudget 

Salg/omsætning (excl. moms)  
-  Vareforbrug/direkte omkostninger  
= Bruttofortjeneste/dækningsbidrag  
-  Faste omkostninger  
-  Renter  
-  Afskrivninger  
= Overskud  

Mormor.nu 

Find budgetskabelon: www.startupsvar.dk/download-social 



Henrik Riber, initiativtager 
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http://focus-tv.webstream.dk/webtv/video/944  

http://focus-tv.webstream.dk/webtv/video/944
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