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Benchmarkrapporten
boardpartner.dk/benchmark/show2

 

 

Her kan du se resultatet af din Bestyrelses Benchmark for virksomheden: Demo
virksomhed

Du har angivet at virksomheden er Ejerledet eller familie ejet og har en omsætning på <
10 Millioner kr.

Til højre (og på pdf/print nedenfor) har du et overblik i form af farvelagte temabjælker, der
viser bestyrelsens score på 7 overordnede temaer. Din besvarelse sammenholdes med
175 andre bestyrelser i Ejerledet eller familie ejet virksomheder med en omsætning
på < 10 Millioner kr.

De 7 temaer er baseret på data fra Bestyrelsesrapporten 2022, hvor vi har identificeret de
mest værdiskabende faktorer i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesrapporten 2022 er baseret
på 1.455 undersøgte danske bestyrelser.

Hvis temabjælken er gul eller rød, giver vi dig vores anbefaling til forbedringstiltag i din
bestyrelse for det pågældende tema Anbefalingerne er baseret på Bestyrelsesrapporten
2022 og vores rapport om De 7 Gode Bestyrelsesvaner.

Hvis temabjælken er grøn, så scorer din bestyrelse på niveau med de bedre bestyrelser.
Disse bestyrelser er kendetegnet ved, at bestyrelser, ejer og direktion i høj grad er enige
om, at bestyrelsen bidrager i højere grad til virksomhedens værdiskabelse. For de grønne
temabjælker giver vi kun i enkelte tilfælde specifikke anbefalinger til din bestyrelse.

I BoardPartners ’De 7 Gode Bestyrelsesvaner’ kan du finde en bevisførelse for og opskrift
på, hvordan en bestyrelse bliver værdiskabende gennem dens adfærd og fokus. Vi har
konstateret, at der i udgangspunktet er stor divergens i opfattelsen af værdiskabelsen
mellem bestyrelse og ejer/direktion. I bestyrelser, hvor man arbejder med de 7 Gode
Bestyrelsesvaner, er der dog meget stor enighed om værdiskabelsen mellem bestyrelse
og ejer/direktion om, at bestyrelsen bidrager til værdiskabelse og at denne ligger i den
høje ende af skalaen.
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Efter anbefalingerne finder du en detaljeret benchmarking af din bestyrelse, hvor vi
sammenligner på følgende basis:

Bestyrelser generelt (baseret på alle svar i Bestyrelsesrapporten 2022)
Bestyrelser i virksomheder med samme ejerforhold eller størrelse som din
De mest værdiskabende bestyrelser, med samme ejerforhold eller størrelse som
din.

Sammensætning:

Planlægning:

Gennemførsel:

Dialog:

Risiko:

Evaluering:

Personlige forhold:

Anbefalinger:

Ud fra dine besvarelserne, har vi udvalgt et antal anbefalinger, som vi udleder, er de
vigtigste indsatsområder for din bestyrelse. Du kan se anbefalinger herunder:

Anbefaling - Bestyrelsens sammensætning

Ud fra din besvarelse kan vi se at bestyrelsen ikke har kvindelige medlemmer.

Kønsdiversitet i bestyrelser er på dagsordenen både i den offentlige debat og fra politisk
hold. Jævnfør Danmarks statistik (2019) er andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer
på blot 19%.

I en rapport fra McKinsey udgivet i 2018, påvises det, at sandsynligheden for at selskabet
performer bedre end konkurrenterne stiger med 12 procentpoint i de selskaber der har et
eller flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer. (Link)
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Vi kan endvidere med data fra Bestyrelsesrapporten 2022 konkludere, at bestyrelser som
arbejder med de 7 Gode Bestyrelsesvaner, og har en høj værdiskabelse, består 34% af
bestyrelserne af kvindelige medlemmer.

Anbefaling - IT og Cyber risiko

Ud fra din besvarelse kan vi se at I ikke har IT & Cyber risiko på dagsordenen i
løbet af bestyrelsesåret.

Det er de færreste virksomheder, som i dag ikke vil blive påvirket betragteligt, hvis
virksomheden bliver udsat for en IT & Cyber hændelseRansomware rammer
virksomheder af alle størrelser. En undersøgelse viser, at ca. 1/4 del af de små og mindre
virksomheder i 2021 oplevede brud på IT sikkerheden.

Virksomhedsledere, der har prøvet et cyberangreb, fremhæver, at det har været deres
værste mareridt, og at cyber risici måske er den største og mest fundamentale risiko for
en virksomhed i dag.

74% af beestyrelserne, i den gruppe af virksomheder vi sammenligner jer med, og som
arbejder jf. 'De 7 Gode Bestyrelsesvaner' har IT & Cyber risiko på dagsordnen på
minimum eet møde om året.

Bestyrelsens rolle og ansvar i forhold til risikostyring, og dermed også IT & Cyber risici, er
beskrevet i selskabsloven kapitel 7 §115. Her fremgår det af stk. 2 at bestyrelsens skal
påse at:

"der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller”

Som følge af det lovmæssige krav, og idet bestyrelsen har det endelige ansvar for at
godkende rammerne for virksomhedens risikostyring, bør bestyrelsen spille en aktiv rolle i
risikostyringen, og dermed også IT & Cyber risici.

Det kommende NIS2 direktiv vil også stille krav til ca. 1.400 danske virksomheder og
deres underleverandører.

På Sikkerdigital.dk stiller Erhvervsstyrelsen et IT risiko vurderings værktøj til rådighed.
Værktøjet er en god start på IT & Cyber risiko arbejdet. Det kan også benyttes til løbende
benchmarking.

BoardPartner’s Excel risikovurderingsværktøj kan automatisk indhente de data, som IT
risikovurderings værktøjet fra Sikkerdigital.dk genererer, således at der kan skabes et
samlet overblik. Værktøjet kan gratis downloades her.

På Bestyrelsesforeningens Center for Cyber kompetencer, kan man desuden downloade
en række vejledninger målrettet bestyrelsens opgave med IT & Cyber risiko.

Anbefaling - Bestyrelsesevaluering
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Ud fra din besvarelse kan vi se at i ikke gennemfører en bestyrelsesevaluering.

Komitéen for god Selskabsledelse (corporategovernance.dk) anbefaler:

”at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure for en årlig vurdering af den samlede
bestyrelse og de individuelle medlemmer.”

En årligt tilbagevende bestyrelsesevaluering fremmer samarbejdet i bestyrelsen og
samarbejdet mellem bestyrelse og daglig ledelse, alene fordi det fordrer en åben dialog
om bestyrelsens samarbejde, og sætter fokus på rollefordelingen mellem direktion og
bestyrelse, hvorfor mange vælger at udvide bestyrelsesevalueringen til også at omfatte
den daglige ledelse.

Fra Bestyrelsesrapporten 2022, og tidligere rapporter, kan vi udlede at
bestyrelsesevalueringer er medvirkende til den fælles opfattelse af bestyrelsens bidrag til
værdiskabelse, samt at bestyrelsesevalueringer er medvirkende til at øge den løbende
udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. 52% af alle bestyrelser, der indgår i
Bestyrelsesrapporten 2022, gennemfører en årlig bestyrelsesevaluering. Andelen er lidt
højere (56%) for bestyrelser, hvor der indgår eksterne medlemmer.

87% af bestyrelserne, i den gruppe af virksomheder vi sammenligner jer med, og som
arbejder jf. 'De 7 Gode Bestyrelsesvaner' gennemfører en årligt tilbagevendende
bestyrelsesevaluering.

Fra BoardPartner’s hjemmeside kan du gratis downloade et Bestyrelses og direktions
evaluerings skema, samt læse en artikel om emnet.

Benchmarking:

Nedenfor har vi udarbejdet en detaljeret benchmarking på alle relevante spørgsmål med
hhv: Bestyrelser generelt, 175 andre bestyrelser i Ejerledet eller familie ejet
virksomheder med en omsætning på < 10 Millioner kr., samt med de mest
værdiskabende andre bestyrelser i Ejerledet eller familie ejet virksomheder med en
omsætning på < 10 Millioner kr..

 Planlægning af bestyrelsesåret:

Du har oplyst at I planlægger bestyrelsesåret med et årshjul eller tilsvarende.

65% af alle bestyrelser planlægger bestyrelsesåret med et årshjul eller tilsvarende.

49% af bestyrelserne i virksomheder med samme ejerforhold eller i samme størrelse som
din, planlægger bestyrelsesåret med et årshjul eller tilsvarende.
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I de mest værdiskabende bestyrelser, i virksomheder med samme ejerforhold eller i
samme størrelse som din, planlægger 95% bestyrelsesåret med et årshjul eller
tilsvarende.

 Antal møder:

Du har oplyst at I afholder 6 møder om året.

Medianen for alle bestyrelser er 5 møder om året.

Bestyrelser i virksomheder med samme ejerforhold eller i samme virksomhedsstørrelse
er medianen 5  møder om året.

De mest værdiskabende bestyrelser, i virksomheder med samme ejerforhold eller i
samme virksomhedsstørrelse som din, afholder 6 eller flere møder om året.

 Dialog:

Du har oplyst at du er formand for bestyrelsen og at du er i dialog med selskabets
direktør Flere gange om måneden.

I 75% af alle andre bestyrelser er formanden i dialog med selskabets direktør flere gange
om måneden eller oftere.

I de mest værdiskabende bestyrelser, i virksomheder med samme ejerforhold  som din, er
89% af formændene i dialog med selskabets direktør flere gange om måneden eller
oftere.

 Strategiseminar:

Du har oplyst at I afholder et årligt strategiseminar eller tilsvarende.

81% af alle bestyrelser afholder et årligt strategiseminar eller tilsvarende.

75% af bestyrelserne, i virksomheder med samme ejerforhold eller i samme størrelse
som din, afholder årligt et strategi seminar.

I de mest værdiskabende bestyrelser, i virksomheder med samme ejerforhold eller i
samme størrelse som din, afholder 97% et årligt strategiseminar eller tilsvarende.

 Risiko:

Du har oplyst at I har risiko på dagsordenen minimum een gang om året.

60% af alle bestyrelser har minimum een gang årligt, risiko på dagsordenen.

55% af bestyrelserne, i virksomheder med samme ejerforhold eller i samme størrelse
som din, har risiko på dagsordenen, minimum een gang årligt.
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I de mest værdiskabende bestyrelser, med samme ejerforhold eller i samme
virksomhedsstørrelse som din har 100% risiko på dagsordenen, minimum een gang
årligt.

 IT og Cyber risiko:

Du har oplyst at I ikke, eller du ikke er opmærksom på om I har IT & Cyber risiko på
dagsordenen minimum een gang om året.

40% af alle bestyrelser har minimum årligt, IT & Cyber risiko på dagsordenen.

31% af bestyrelserne, i virksomheder med samme ejerforhold eller i samme størrelse
som din, har IT og Cyber risiko på dagsordenen, minimum een gang årligt.

I de mest værdiskabende bestyrelser, i virksomheder med samme ejerforhold eller i
samme størrelse som din, har 74% IT og Cyber risiko på dagsordenen, minimum een
gang årligt.

 Grøn omstilling:

Du har oplyst at I Sjældent har grøn omstilling på dagsordenen, samt at virksomheden er
blevet mødt med krav fra dens omverden om grøn omstilling.

49% af alle bestyrelser, har grøn omstilling på dagsordenen ofte eller næsten altid, hvis
virksomheden er blevet mødt med krav fra dens omverden.

 Bestyrelsesevaluering:

Du har oplyst at i ikke, eller du ikke er opmærksom på om I gennemfører en
bestyrelsesevaluering årligt.

52% af alle bestyrelser gennemfører årligt en bestyrelsesevaluering.

42% af alle bestyrelser, med de samme ejerforhold eller i samme virksomhedsstørrelse
som din, gennemfører årligt en bestyrelsesevaluering.

I de mest værdiskabende bestyrelser, med de samme ejerforhold eller i samme
virksomhedsstørrelse som din, gennemfører 87% bestyrelsesevaluering årligt.

 Forsikring:

Du har oplyst at du er omfattet af en bestyrelsesforsikring.

73% af alle bestyrelsesmedlemmer er jvf. Bestyrelsesrapporten 2022 omfattet af en
bestyrelsesansvarsforsikring.
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I bestyrelser, med samme ejerforhold eller i samme virksomhedsstørrelse som din er 54%
af alle bestyrelsesmedlemmer omfattet af en virksomheds eller privat tegnet
bestyrelsesforsikring.

Om Benchmarkrapporten:

Benchmark rapporten er udarbejdet med BoardPartner’s eget on-line værktøj, der
sammenholder den aktuelle bestyrelse med:

1.455 andre bestyrelser.
Bestyrelser i virksomheder med samme ejerforhold og/eller af samme størrelse.
Data fra Bestyrelsesrapporten hvor vi har identificeret væsentlige værdiskabende
faktorer og aktiviteter.
BoardPartner’s ‘De 7 gode bestyrelsesvaner’.

Du kan læse mere i BoardPartner’s ‘De 7 gode bestyrelsesvaner’ om, hvordan vi kom
frem til vores anbefalinger (Link mangler)

BoardPartner’s Bestyrelses Benchmark værktøjet er gratis tilgængeligt på
boardpartner.dk

BoardPartner er en erhvervsforening af aktive professionelle bestyrelsesmedlemmer., Vi
tilbyder rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, bistand til etablering af den første
professionelle bestyrelse, løbende udvikling af bestyrelsers evne til at skabe værdi, samt
evaluering af bestyrelser. Læs mere her.

Dit feedback til dette værktøj er påskønnet, du kan skrive dit feedback I denne offentlige
tråd på LinkedIn.

Følg BoardPartner på LinkedIn og få nyheder, samt besked om nye gratis værktøjer,
artikler og rapporter.

Copyright (c) BoardPartner f.m.b.a. Resultaterne af denne bestyrelses benchmark rapport
må ikke anvende uden kildeangivelse.

©2023 Boardpartner
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