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AT FORENE SOCIAL OG FORRETNINGSMÆSSIG SUCCES
Alt for mange mennesker i Danmark har ikke et arbejde på grund af fysiske, psykiske og sociale
problemer.
Danske virksomheder er afgørende for at forbedre dette forhold. Udfordringen er, at virksomhederne
både skal være inkluderende og samtidig konkurrencedygtige for at skabe nye arbejdspladser til
udsatte. Derfor skal vi finde bedre måder at kombinere løsningen af de to opgaver på.
Det er baggrunden for Den Sociale Kapitalfond (SKF). SKF er Danmarks første investor målrettet
sociale virksomheder. SKF hjælper danske virksomheder med at forene social og forretningsmæssig
succes og skabe inclusive growth: Vækst, der skaber nye muligheder for udsatte mennesker i form af
beskæftigelse samt opkvalificerings- og uddannelsesmuligheder, på et økonomisk bæredygtigt
grundlag.
SKF er etableret af TrygFonden på initiativ af direktør Lars Jannick Johansen i 2011 som en
erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, der drives af et not-for-profit management
selskab. EY, Accura og Accenture er fondens kompetencepartnere. SKF bruger donerede og
bevilgede midler til at investere kapital og kompetencer i sociale virksomheder. Alle afkast
geninvesteres.
Fonden har i 2011-16 testet, hvad der er de optimale indsatsområder ift. at skabe nye muligheder for
udsatte mennesker i sociale virksomheder:
•

Via et socialt investeringsprogram i samarbejde med TrygFonden (2011-), der omfatter direkte
investeringer i form af lån og egenkapital målrettet socialøkonomiske og særligt socialt ansvarlige
små og mellemstore virksomheder (SMVer).

•

Via acceleratorprogrammet Det Sociale Vækstprogram (2013-16), etableret pba. vundet EUudbud under Beskæftigelsesministeriet, der i målrettede udviklingsforløb har hjulpet 32
socialøkonomiske virksomheder til øget økonomisk bæredygtighed, vækst, og social effekt.

•

Via acceleratorprogrammet Social StartUp (2014-17) med projektstøtte fra VELUX FONDEN i
samarbejde med VILLUM FONDEN, der med udviklingsforløb og startkapital har hjulpet 20
socialøkonomiske startups og etablerede SMVer med ønske om at blive sociale godt fra start.

Resultaterne hidtil omfatter bl.a.:
•

Erfaring: Vurdering af over 800 sociale virksomheder og iværksætterprojekter og konkret
udvikling af foreløbigt 59 virksomheder – fordelt på 8 gennemførte investeringer og 52 deltagere i
Den Sociale Kapitalfonds acceleratorprogrammer ved udgangen af 2016.1

•

Social effekt: En nettostigning på 347 job og uddannelsespladser i portefølje- og
programvirksomhederne (30 pct.) ved udgangen af 2015 – herunder en stigning på 45 pct. i
antallet af job til udsatte ledige i virksomhederne.2
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Per 31/12 2016. En virksomhed er genganger fra acceleratorprogram og investeringsporteføljen
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•

Økonomisk vækst: Omsætningsvækst på ca. 59 mio. kr. (24 pct.) og en væsentlig
bundlinjeforbedring (fra -1,5 mio. kr. til +6,8 mio. kr.) hos portefølje- og programvirksomhederne i
2015.2

•

Værktøjer: Testet og udviklet værktøjskasse til effektivt at vurdere potentiale, skabe vækst, og
udvikle den sociale indsats hos små og mellemstore virksomheder ved brug af lån,
egenkapitalinvesteringer (minoritet) samt målrettet rådgivning og sparring.

•

Økosystem til støtte for sociale virksomheder – med eget team af erfarne forretningsudviklere og
investment managers; netværk af eksterne eksperter i sociale og kommercielle udfordringer;
landsdækkende netværk af virksomhedsrådgivere og kommuner; samt værktøjer til bl.a. måling
af ”Social Return on Investment” og kortlægning af sociale virksomheder rundt om i Danmark.
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Omfatter 44 virksomheder per 31/12 2015
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