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Abstract 

 

The purpose of this report is to find the fair value of Barrick Gold and the stock price, after they 

announced the 2017 annual result. Furthermore, compare that to the actual price on the stock 

market. 

The report will be devided intro three phases; strategic analysis, financial analysis and valuation. 

The strategic analysis contains both an external and internal perspective, by analysing the market 

of gold mining and the strategic position of Barrick Gold. The external part contains a PEST analysis 

and the model of Ports Five Forces. The internal part is made from a SWOT analysis. 

The strategic analysis and financial analysis provide the basis for the final budgeting. The valuation 

of Barrick Gold will be completed by use of the DCF- and RIDO-model. 

  

The external analysis shows, that the market of gold mining is politically regulated, affected by the 

interest rate, dependent of the local communities and the technological development. The gold 

mining market has high access barriers and will not be threatened by new competitors, and the 

market is characterized by low rivalry. 

It is a weakness for Barrick Gold to have narrow business model and a high debt ratio. On the 

other hand, it is a strength for Barrick Gold to be using new and advanced technology, and their 

focus on the local community is a strength as well – and in that way exploit the opportunities in 

the market and be aware of the threats. 

  

The financial analysis has been based on the financial results of Barrick Gold for the years 2014-

2017. The period was a turning point for Barrick Gold. They have gone from negative annual result 

to positive. They have managed this by reducing costs and by selling some of their shares in 2 big 

goldmines. 

Based on the strategic and financial analysis the budget assumption has made the valuation 

possible. The conclusion is that the fair value stock price for Barrick Gold is 50,17 USD, therefore I 

recommend to buy the stock.  
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Indledning 

Mennesket har altid været fascineret af guld. Guld har altid været lig med rigdom. Man har stort 

set udvundet guld, så længe det civiliseret mennesket har eksisteret. Mange forbinder 

guldgravning med de gamle westernfilm, hvor en mand sier guldet fra grus og sten i vandfade. 

Sådan er det dog langt fra i det moderne samfund vi lever i, i dag. Her spiller blandt andet Wi-Fi, 

computere og robotter en langt større rolle. Med den øget fokus på effektivitet, sikkerhed og miljø 

i minedriften, er guldmineselskaberne blevet mere afhængige af den moderne teknologi.  

 

De store selskaber, som driver miner rundt om i verden, er ligeledes meget afhængige af 

udviklingen i prisen på guld. Af samme årsag er effektivitet et vigtigt fokuspunkt. For at 

effektivisere guldminedriften, er det nødvendigt at planlægge mange år frem i tiden. Dette for at 

sikre den mest optimale udvinding af nye guldårer. Derfor er det nødvendigt for 

guldmineselskaberne at kunne generere et overskud, også ved en lavere guldpris, og dermed øge 

effektiviteten.  

 

Et eksempel et guldmineselskab, som gennem de senere år har effektiviseret deres forhold for 

minedriften gennem den moderne teknologi, er Barrick Gold. Barrick Gold er en forholdsvis ny 

virksomhed inden for minedrift. De har på har formået at udvikle sig til en af sektorens ledende 

selskab, inden for guld på blot 25 år1. Dette har de formået, ifølge dem selv, ved at være 

innovative i branchen, risikovillige og ved bruge at pålidelige og dygtige samarbejdspartnere. Det 

er også deres tanke at bruge samme strategi langt ud i fremtiden.2 

 

Som en af sektorens ledende guldmineselskaber, er Barrick Gold ligeledes afhængige af 

guldprisen. Samtidig er guldprisen også en stor faktor ved værdiansættelse af en 

guldminevirksomhed. Det kan være vanskeligt for markedet at fastsætte en pris på for eksempel 

Barrick Gold. Derfor søges det at undersøge om prisen på Barrick Gold aktien kan være fastsat 

                                                        
1 https://www.barrick.com/company/default.aspx 
2 https://www.barrick.com/peter-munk/default.aspx 
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skævt. Og om der eventuelt er en mulighed for at udnytte dette, ved enten at købe eller sælge 

aktien.   

 

Problemformulering 

Med udgangspunkt i det indledende afsnit, er målet med indeværende opgave, at fastsætte en 

værdiansættelse af Barrick Gold Corporation, efter annonceringen af deres 2017 regnskab. Her er 

lukkeprisen på dagen, den 23-03-2018 registreret til 12,50$3. Spørgsmålet er, om denne pris er 

korrekt, over- eller undervurderet?  

Dette leder frem til nedenstående problemformulering, samt tilhørerende underspørgsmål: 

 

 

Hvilken værdi bør være Barrick Gold Corp’s fair value, efter offentliggørelsen af 2017 regnskabet 

den 23.03.2018? 

 

 

• Hvordan har Barrick Gold udviklet sig økonomisk fra 2014 til og med 2017? 

• Hvordan forventes branchen og Barrick Gold at udvikle sig for fremtiden? 

• Hvad er min anbefaling på aktien, skal man købe eller sælge den? 

 

Metode 

Afsnittet vil indeholde overvejelser om analysedesign, herunder opgaven opbygning og metodiske 

fremgangsmåde. Der vil ligeledes blive argumenter for opgavens løbende afgrænsninger, samt 

blive taget kritisk stilling til de kilder der bliver benyttet i opgaven.  

 

                                                        
3 http://www.euroinvestor.dk/boerser/new-york-stock-exchange/barrick-gold-corporation/16454 
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Analysedesign 

 

Dette afsnit har til formål at fastlægge retningslinjer for analysens udformning, herunder 

klarlægge hvorledes problemformuleringen ønskes besvaret.  

Nedenstående model skal give læseren af indeværende opgave et overblik over opgavens struktur 

og opbygning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som modellen illustrerer, vil opgaven være inddelt i tre faser; strategisk analyse, regnskabsanalyse 

og værdiansættelse.  

 

Konklusion 

Teori og metode 

Indledning 

Virksomhedspræsentation 

Strategisk 
analyse

• Markedsanalyse
• Virksomhedsanalyse

Regnskabs-
analyse

• Analyse af Barrick Golds regnskab
• Budgettering

Værdiansættelse

• Værdiansættelse af Barrick Gold
• Følsomhedsanalyse
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Strategisk Analyse 

Den strategiske analyse har til formål at undersøge det marked, som Barrick Gold opererer på. I 

den strategiske analyse vil der blive analyseret på de interne og eksterne faktorer, som påvirker 

det marked, som Barrick Gold opererer på, og hermed værdiansættelsen af virksomheden.  

 

Den strategiske analyse indeholder både en markedsanalyse og en virksomhedsanalyse.  

Markedsanalysen skal klarlægge det marked, som Barrick Gold befinder sig på. For at belyse 

markedet, laves en PEST-analyse som vil belyse de samfundsmæssige forhold på markedet for 

minedrift. Denne kombineres med en analyse af konkurrencesituationen på markedet med 

udgangspunkt i Porters Five Forces.  

 

Den deduktive metode benyttes, når markedet analyseres via PEST og Porters Five Forces og 

finder nogle generelle tendenser, og herudfra antager, at disse generelle tendenser også er 

gældende for Barrick Gold. Den deduktive metode kommer til udtryk ved, at sige noget om 

forholdene for Barrick Gold, ved at tage udgangspunkt i, hvordan det generelt 

set ser ud på markedet. 

 

Anden del af den strategiske analyse – virksomhedsanalysen, tager udgangspunkt i en SWOT-

analyse, som har til formål at klarlægge Barrick Gold’s strategiske situation i form af interne og 

eksterne forhold. 

 

Den strategiske analyse skal dermed bidrage med at undersøge, hvorvidt og hvor nemt det vil 

være for konkurrenter at tage markedsandele fra Barrick Gold, samt hvilke interne styrker og 

svagheder Barrick Gold kan hhv. udnytte og begrænse.  
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Regnskabsanalyse 

Opgavens anden fase indeholder en regnskabsanalyse. Regnskabsanalysen vil være baseret på 

Barrick Golds regnskab fra 2014 til 2017 og vil indeholde reformulering af resultatopgørelsen, 

reformulering af balancen og en nøgletalsanalyse.  

 

Reformuleringen af resultatopgørelsen og reformuleringen af balancen skal bidrage med en 

indsigt i, hvilke aktiver der skaber værdi for Barrick Gold – driftaktiver eller finansielle aktiver.  

 

Nøgletalsanalysen skal bidrage med et historisk indblik i Barrick Golds forretning. På baggrund af 

historisk data, vil der blive analyseret på, hvad Barrick Gold kan forvente af fremtiden.  

 

Regnskabsanalysen vil danne grundlag for en budgettering, hvor de proforma-finansielle 

opgørelser skal være input til den efterfølgende værdiansættelse.  

 

Værdiansættelsen 

I den tredje og sidste fase, vil opgaven ende ud i en værdiansættelse af Barrick Gold. 

Værdiansættelsen vil indeholde en analyse af de vægtede kapitalomkostninger (WACC) og 

afslutningsvist blive suppleret med en følsomhedsanalyse, der har til formål at klarlægge hvor 

følsom den beregnede virksomhedsværdi er, over for ændringer i nogle af de mest 

betydningsfulde værdidrivere.  

 

Værdiansættelsen vil i opgavens afsluttende fase blive holdt op imod lukkeprisen for dagen, den 

23-03-2018, som er registreret til 12,50$. 
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Afgrænsning 

 

Der er, i forbindelse med udførelsen af opgaven, nogle enkelte afgrænsningsforbehold, som skal 

tages hensyn til. Disse forbehold er dog ikke af anselige karakter, og vil derfor have forholdsvis 

ubetydelig indflydelse på værdiansættelsen. 

 

Til brug for regnskabsanalysen vil opgaven benytte sig af Barrick Gold’s regnskab. 

Regnskabsanalysen vil være baseret på regnskaberne fra 2014 til 2017, som vurderes til en 

tilstrækkelig tidshorisont til at kunne analyse de historiske nøgletal. 

Sammenligning af aktiekurs, vil være kursen på NYSE i $USD og der vil blive taget udgangspunkt i 

kursen på regnskabsdagen den 23-03-2018. 

 

Barrick Gold består af flere forskellige miner fordelt på 5 kontinenter. Indeværende opgave vil som 

udgangspunkt se på Barrick Gold som en helhed og ikke hver enkelt mine for sig selv. 

 

Faktorerne i de til opgaven udvalgte modeller og teorier vil blive prioriteret i analysen ud fra, hvad 

der er givende for denne opgaves problemformulering, hvorfor andre faktorer vil blive 

nedprioriteret. Dermed vil analysen indeholde de elementer og faktorer, som findes mest relevant 

for Barrick Gold. 

 

 

Kilder og kildekritik 

 

Litteratur og kilder, der bliver anvendt i opgaven, vil fremgå af litteraturlisten, sidste afsnit i 

opgaven. Der vil løbende blive indsat fodnoter med referencer til anvendte kilder, hvor i opgaven 

disse er relevante. 

 

Til alt hvad der vedrører selve værdiansættelsen –  altså strategiskanalyse, regnskabsanalyse, 

budgettering og værdiansættelse af Barrick Gold, vil bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

– en praktisk tilgang” af Ole Sørensen, blive benyttet. Detaljer om bogen findes i litteraturlisten. 
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Denne bog er valgt med den baggrund, at forfatteren er lektor ved institut for Regnskab og 

Revision (CBS), hvorfor han antages at være en valid kilde. Ydermere har bogen været en del af 

tidligere pensum omkring emnet, værdiansættelse. Af samme årsag, anses denne bog som en 

valid kilde, idet CBS bruger den i deres undervisning, og gjort det i flere år. 

 

Alle årsregnskaberne er hentet fra Barrick Gold’s egen hjemmeside: www.barrick.com4. Da der er 

tale om en global, børsnoteret virksomhed, som derfor er underlagt regnskabsregler, anses dette 

også som en valid kilde. 

 

Barrick Gold og deres hjemmeside er også brugt, ved blandt andet strategi og budgettering. I disse 

tilfælde kan der komme tvivl om deres troværdighed. Virksomheder kan have en tendens, til at se 

meget positivt på deres egne fremtidige resultater. Derfor kan Barrick Gold selv, ikke betragtes 

som værende objektiv.  

 

Teori 

Følgende afsnit skal give et overblik over de teorier og begreber, som benyttes i den videre 

analyse.  

 

 

PEST-analyse 

 

PEST-analysen befinder sig på et makroniveau (Mellahi et al., 2005: 36)5, da den undersøger de 

overordnede samfundsmæssige forhold, som har indflydelse på det markedet for minedrift. PEST-

analysen består af en analyse af de udefrakommende forhold, som har eller kan få indflydelse på 

                                                        
4 https://www.barrick.com/investors/annual-report/default.aspx 
5 Mellahi, K., Frynas, J. G., Finlay, P. (2005): Global Strategic Management. Oxford University Press Inc., New York. 
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selskabets evne til at vokse og opnå tilfredsstillende indtjening. Analysen tager udgangspunkt i fire 

forhold; political, economic, sociocultural og technological (ibid.).  

• Political: Politiske og lovgivningsmæssige forhold. Fx nationale og internationale 

reguleringer og lovgivning. 

• Economic: Økonomiske og demografiske forhold. Fx renter og valutakurser. 

• Sociocultural: Sociale og kulturelle forhold. Fx sociale forandringer og samfundsforhold. 

• Technological: Teknologiske og miljømæssige forhold. Fx nye teknologiske muligheder.  

• Vigtigheden af disse fire forhold, afhænger af det marked, der analyseres på (ibid.). 

Vigtigheden af disse fire forhold, afhænger af det marked, der analyseres på (ibid.).  

 

 

Porters Five Forces 

 

Michael E. Porter (1947) står bag Porters Five Forces, som skal bidrage med en analyse af 

konkurrencesituationen i branchen for guldminedrift, hvori Barrick Gold befinder sig.  

Som beskrevet indledningsvist i opgaven, har branchen for guldminedrift udviklet sig meget og 

ændret karakter i takt med den teknologiske udvikling. Hertil skal Porters Five Forces klarlægge, 

hvordan konkurrencesituationen ser ud på markedet nu.  

Porters Five Forces tager afsæt i fire elementer; leverandørernes magt, kundernes magt, 

potentielle konkurrenter og substituerende produkter6.En sammenkobling af analysen af disse fire 

elementer, vil give et billede af rivaliseringsgraden på markedet, hvilket udgør Porters femte 

element (ibid.). 

 

Leverandørernes magt dækker over den magt, som leverandørerne har over virksomhederne på 

markedet Alle virksomheder er afhængige af en række leverandører (ibid.). Disse leverandører har 

en stor magt over virksomheden, såfremt der er få udbydere af det produkt, som virksomheden 

efterspørger. Dermed vil leverandører med monopol have en stor magt over virksomhederne. 

                                                        
6 Porter, Michael E. (2008): The five competitive forces that shape strategy. Havard Business Review, Januar 2008: 80-

84 
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Leverandørernes magt beskriver dermed, hvorvidt en virksomhed kan finde en anden leverandør 

og om omkostningerne ved at skifte leverandør er høje.  

 

Kundernes magt dækker over, den magt som kunderne har på et marked (ibid.). Virksomheder er 

afhængige af de kunder, som aftager deres services eller produkter. Kundernes magt er stor, 

såfremt der er få købere eller hvis køberne nemt kan finde et tilsvarende produkt hos en anden 

virksomhed (ibid.). 

 

Truslen fra nye konkurrenter afhænger af adgangsbarriererne på markedet (ibid.). Konkurrenterne 

kan være med til at lægge pres på priserne, omkostningerne og hastigheden af investeringer på et 

marked – og derigennem øge de øvrige virksomheders opmærksomhed (ibid.). Hvis et marked er 

præget af lave adgangsbarrierer, vil det være nemmere for nye indtrængere at trænge ind på 

markedet og truslen er derved høj (ibid.). Dermed beskriver truslen fra potentielle konkurrenter 

hvor nemt det er for nye virksomheder at trænge ind på et etableret marked, og ikke om 

tilblivelsen af nye konkurrenter rent faktisk sker. 

 

Substituerende produkter er stedfortrædere, som udfører samme eller en lignende funktion som 

virksomhedens produkt (ibid.). De Substituerende produkter er altid tilstede, men de kan være 

nemme at overse, da virksomheder ikke kun bliver truet af produkter og services om er identiske 

med deres eget, men også produkter der kan substituere virksomheden. Truslen fra 

substituerende produkter er dermed høj, når der eksisterer mange produkter, som kan erstatte 

virksomhedens produkt. 

 

De første fire elementer i Porters Five Forces bliver afslutningsvist sammenholdt, og giver samlet 

set et billede af rivaliseringsgraden på markedet (ibid.). Såfremt det kan konkluderes, at truslen er 

høj i flere af ovenstående elementer, vil rivaliseringsgraden tilsvarende være høj (ibid.). 
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SWOT-analyse 

 

SWOT-analysen skal give et så objektivt billede som muligt af en organisations situation. Modellen 

skal udgøre en strategisk platform i bestræbelserne på at vurdere en given situation, som i dette 

tilfælde ved værdiansættelse af virksomheden. Dette fordi den sætter fokus på både interne og 

eksterne forhold. De interne forhold inkluderer organisationens styrker og svagheder (Strengths 

og Weaknesses), hvor de eksterne forhold inkluderer organisationens muligheder og trusler 

(Opportunities og Threats). Beskrivelsen af disse fire forhold er baseret på en kombination af 

fakta, antagelser og skøn7. 

  

SWOT-modellens fire aspekter: 

• Styrker (S) - internt: De væsentligste styrker i virksomheden i forhold til egen situation. 

Disse har virksomheden selv indflydelse på. 

• Svagheder (W) - internt: De væsentligste svagheder i virksomheden i forhold til egen 

situation. Disse har virksomheden selv indflydelse på. 

• Muligheder (O) - eksternt: Muligheder og potentialer i omverden, som kan være 

medvirkende til at virksomheden opnår den ønskede situation. 

• Trusler (T) - eksternt: Trusler og ricisis i omgivelserne som kan være til fare for 

virksomheden. Disse kan virksomheden ikke kontrollere, men skal forsøge at tackle disse, 

ved at udvikle planer for håndteringen af dem (ibid.). 

 

 

Regnskabsanalyse 

 

Som nævnt i metoden, vil regnskabsanalysen tage udgangspunkt i en reformuleringen af 

resultatopgørelsen og balancen. Regnskabsanalysen foretages med henblik på analyse af Barrick 

                                                        
7 Kotler, P.; Keller, K.;  Brady, M.; Goodman, M. & T. Hansen (2012) Marketing Management, Edinburgh, 

Pearson/Prentice Hall. 111-115 
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Gold’s rentabilitet, som udføres ud fra Dupontpyramiden (Modellen kan ses i afsnittet 

”Rentabilitetsanalyse”).  

Dupontpyramiden opdeler nøgletallene i to niveauer og i toppen ses tallet ROE, som er det 

endelige nøgletal, man kan finde frem til, ved hjælp af de nedenstående niveauer. Med 

dypontpyramiden foretages en dekomponering, hvor nøgletallene opdeles i mindre dele, således 

der kan udledes mere konkret, hvilke faktorer der har mest indflydelse på Barrick Gold’s historiske 

egenkapitals forrentning, og derved deres tidligere evne til at skabe indtjening. Dette vil ligeledes 

bestemme Barrick Gold’s finansielle værdidrivere8. 

 

Både den reformuleret resultatopgørelse og balance danner baggrund for den efterfølgende 

analyse af nøgletallene. På baggrund af historiske nøgletal, vil der blive analyseret på, hvad Barrick 

Gold kan forvente af fremtiden.  

 

Regnskabsanalysen vil danne grundlag for en budgettering, hvor de proforma-finansielle 

opgørelser skal være input til den efterfølgende værdiansættelse.  

 

 

Budgettering 

 

Budgetteringen vil blive lavet ud fra Ole Sørensens bog: Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – 

En praktisk tilgang, 5. udgave. Budgettering har til formål at estimere den fremtidige vækst i 

virksomhedens overskud for senere, i værdiansættelsen, at kunne beregne enterprice value og 

den teoretiske korrekte aktiekurs. 

Budgetteringen vil se på virksomhedens value drivers og budgettere en fremtidig salgsvækst samt 

forventningerne til diverse nøgletal, som tidligere er regnet i regnskabsanalysen. 

 

 

                                                        
8 Bog: Ole Sørensen, 5. udgave side 280 
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Værdiansættelse 

 

Værdiansættelsen af en virksomhed kan beregnes på flere måder. Indeværende opgave 

kombinerer 2 modeller, både DCF-modellen og RIDO-modellen. I realiteten behøver man kun at 

bruge én af modellerne. Fordelen ved at kombinere disse modeller er, dette fungerer som en form 

for kontrol der vil registrere eventuelle fejl i beregningerne. Begge modeller skal nemlig ende ud 

med samme værdi af Barrick Gold.  

 

Formlen for beregning af DCF-modellen gives ved: 

 

𝑉"# =%
𝐹𝐶𝐹(

(1 + 𝑟-.//)(
+

𝐹𝐶𝐹(12
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Formlen for RIDO-Modellen: 
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Når man ser på formlerne, ser de 2 modeller rimelig ens ud – hvilket også er tilfældet. Forskellen 

på de 2 modeller er grundlæggende, hvor de ligger deres fokus. DCF-modellen fokuserer på 

Barrick Gold’s indtjening i hele virksomhedens levetid. Hvor RIDO-modellen kun ser på antallet af 

år med overnormalt indtjening. Men i sidste ende, så skal de gerne ende ud med samme værdi for 

virksomheden.  
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Virksomhedspræsentation 

Barrick Gold Corporation er et canadisk guldmineselskab, et aktieselskab, med hovedkvarter i 

Toronto. Barrick Gold Corporation blev grundlagt i 1983 af Peter Munk (1927-2018). På under 25 

år har virksomheden vokset sig til verdens største guldmineselskab og en af Canadas førende 

globale virksomheder. Barrick Gold har over 10.000 ansatte fordelt på 5 kontinenter.  

Barricks Gold’s vision er ”[…] the generation of wealth through responsible mining – wealth for our 

owners, our people, and the countries and communities with which we partner” 9. Gennem denne 

vision søger Barrick Gold at generere velstand gennem ansvarlig minedrift for deres ejere, deres 

folk og de lande og samfund som de samarbejder med.  

Barrick Gold bestræber sig på at være innovative og benytte sig af ny teknologi. Dette både til at 

øge effektiviteten i virksomheden, men også kunne drive bæredygtige miner, som ikke skader de 

lokalsamfund som de opererer i. 10  

 

Størstedelen af guldproduktionen ligger i minerne i de amerikanske regioner, inklusive 

Sydamerika. Derudover har Barrick Gold miner i Australien, Chile, Papua Ny Guinea, Saudi Arabien 

og Zambia. I slutningen af 2017 havde Barrick Gold guldreserver på 64,4 mio. ounces (1 ounce = 

28,35 gram). Ud over guld, udvinder Barrick Gold også sølv og kobber.  

 

Virksomheden følger John Templeton’s ord ”If you want superior performance, you must be 

different”. Barrick Gold skiller sig ud, blandet andet ved at have fokus på talentudvikling og stræbe 

efter at have de bedste medarbejdere. Samtidig bestræber Barrick Gold sig på at udvikle ny 

teknologi, og bruge data til at forbedre alle arbejdsområder og arbejdsgange. Dette gør dem 

hurtigere, øger sikkerheden og effektiviteten. Ydermere bruger Barrick Gold også datamængderne 

til at give deres samarbejdspartnere et bedre indblik i forretningen. Hvilket også styrker forholdet 

mellem deres partnere. Målet er at blive en af verdens førende virksomheder, ikke kun i deres 

branche, men i alle brancher.11 

                                                        
9 https://www.barrick.com/company/default.aspx 
10 https://www.barrick.com/peter-munk/default.aspx?utm_source=abx-pop 
11 https://www.barrick.com/company/default.aspx 
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Barrick Gold bruger avanceret teknologi til at planlægge udgravninger flere år frem i tid. Alle 

boringer og scanninger bliver registreret. Efterfølgende kan der laves planer for deres fremtidige 

udgravninger, så guldproduktionen kan øges og indtjeningen anslås for år frem. Når minerne er 

udtømt for ædelmetaller, bliver de rekonstrueret tilbage til de naturlige omgivelser. Det sker ofte 

med hjælp fra de lokale skoler, som på den måde også lærer om naturen og miljøet.12 

 

Barrick Gold’s prioriteter for 2018 fordeler sig på 5 hovedpunkter: 

Det frie Cash Flow: ”At opbygge en virksomhed der kan levere et bæredygtigt frit cash flow ved en 

guldpris på 1.000$ pr. ounce”. 

Operationelt excellence: ”At udvikle et fundament for operationelt excellence ved at gøre data, 

digital og innovation til kernen i vores aktiviteter”. 

Kapital disciplin: ”Reducere den totale gæld til 5 mia. $ i 2018” 

Projekt-pipeline: ”Optimerer porteføljen ved at geninvestere i virksomheden, gennemføre 

organiske projekter og udvide udforskning”. 

Talentudvikling: ”Yderligere partnerskab, modellere og op skalere talent til at levere på 

decentraliseret operationel vision”. 

 

Aktier i Barrick Gold Corporation kan blandt andet handles på The New York Stock Exchange under 

koden ABX. Det er kursen på denne børs i USD som opgaven tager udgangspunkt i.13 

 

Kursen den 23-03-2018, dagen hvor 2017 regnskabet blev annonceret var 12,50$. 

 

 

                                                        
12 https://www.youtube.com/watch?v=a-upee1oOY0 
13 http://www.euroinvestor.dk/boerser/new-york-stock-exchange/barrick-gold-corporation/16454 
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Strategisk analyse 

På den foranledning, at opnå tilstrækkelig indgående kendskab til Barrick Gold, er det behørigt at 

foretage en strategisk analyse af virksomheden, for at opnå en indsigt i selskabet og dets 

omgivelser, der anvendes som ledende bestemmelser, når prognoser for den fremtidige udvikling 

og værdiansættelsen udføres. Den strategiske analyse vil indeholde et eksternt og internt 

perspektiv.  

 

Ekstern analyse 

Den eksterne analyse indeholder perspektiver fra den omverden og branche som Barrick Gold 

befinder sig i.  

 

PEST analyse 

PEST-analysen danner grundlag for første del af den eksterne analyse og tager udgangspunkt i fire 

forhold; politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold, samt teknologi. Disse fire forhold vil blive 

vægtest efter relevans for minedriften.  

 

Politiske og lovgivningsmæssige forhold 

Minedriften bliver i stor stil påvirket af lovforslag og politiske vedtagelser. Minedriften skal 

forholde sig til, I hvilke områder de må drive miner, optimere sikkerheden for deres medarbejdere, 

når de bevæger sig rundt i minerne, og tage et ansvar for, at minedriften ikke har negative 

konsekvenser for det omkringliggende samfund.   

Ydermere skal virksomheder som Barrick Gold, der opererer på forskellige kontinenter, forholde 

sig til, hvorvidt og hvordan disse love og regler kan variere fra land til land.  

 

De politiske og lovmæssige forhold, stiller krav til omstillingsparatheden både ved stramninger og 

lempelser af markedets reguleringer. Efter USA’s nye præsident Donald Trump kom til magten, er 

der ligeledes sket ændringer for minedriften. Ved udgangen af 2017 pressede Trump-regeringen 

på for at begrænse restriktioner for udvinding og udvikling på offentligt ejede jordarealer. Han 
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meddelte blandt andet, at han vil fratage den beskyttende klassificering af jorden ved to 

nationalparker i staten Utah og dermed skære ned på størrelsen til fordel for udvinding af olie og 

andre råstoffer i jorden14. Med denne ændring har virksomheder som Barrick Gold fået 

muligheden for, at drive miner i et område som tidligere være beskyttet.  

 

Økonomiske forhold 

Indtjeningen på minedrift er så stor, at denne kan påvirke BNP’en i det pågældende land.  

Rentemarkedet i verden ligger på et historisk lavpunkt15. Dette medfører, at potentielle investorer 

har øget likviditet til rådighed, og derfor kan kigge på Barrick Gold som en potentiel mulighed for 

at diversificere deres portefølje af værdipapirer til en virksomhed, der beskæftiger sig med 

råstoffer. Samtidig kan man argumentere for, at rentemarkedet også er en potentiel risiko for 

virksomheden. En positiv korrektion i renten kan gøre det mindre attraktivt at have sine midler 

placeret i guld. Det kan i stedet være attraktivt for nogle, at placere midlerne i obligationer. 

 

Derudover er guld et råstof, som på sigt kan slippe op. Der vil derfor ligge en naturlig indprisning i 

den branche, at værdien af guld vil øges, hvorfor det også kan have en afsmittende effekt på 

Barrick Gold’s værdi, hvis de formår at effektivisere deres minedrift, så de kan opretholde den 

samme mængde i udvindingen af råstoffet. 

 

Ydermere er Barrick Gold en Canadisk virksomhed, med udgangspunkt i USD. Der kan være en 

valutarisiko, idét de sælger til mange lande. Hvis der sker en valutadevaluering af dollaren, vil det 

have betydning for den guldpris, som de henter på andre markeder, da de afsætter guldet i en 

anden valuta end den de har deres udgifter i. 

 

                                                        
14 https://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE10083289/trump-skrumper-nationalparker-og-aabner-for-

minedrift/ 
15 https://finans.dk/privatokonomi/ECE10741938/historisk-rentefald-nordea-lukker-2-pct-laanet/?ctxref=ext 
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Sociale og kulturelle forhold 

Samfundene og borgerne rundt omkring i verden bliver påvirket af de ulykker, som af og til opstår 

i forbindelse med minedrift. Denne frugt kan påvirke omverdens tillid og tiltro til minedriften.  

De sociale og kulturelle forhold bliver ligeledes påvirket af, hvordan medierne fremstiller 

minedriften. Medierne har tilbøjelighed til, kun at skrive historier om ulykker i forbindelse med 

mindrift, og udelukker historier om, hvordan minedriften og udvindingen af råstoffer bidrager 

positivt til samfundet. Yderligere formidler medierne ikke, hvor lille en procentdel ulykkerne 

faktisk udgør, holdt op imod mængden af arbejdende i minerne. 

 

Barrick Gold beskæftiger mennesker over hele verden, og der er derfor også kulturelle forskelle i 

de lande de opererer i. De driver både minedrift i USA, Australien, Sydamerika, Afrika og 

Mellemøsten, og hvert sted er der en forskellig kultur at tage hensyn til. De går meget op i, at leve 

op til de retningslinjer der er, i de forskellige lande de driver minedrift i, hvilket også kommer til 

udtryk i deres etiske code of conduct16.   

 

Teknologiske forhold 

Den teknologiske udvikling på tværs af markeder, går stadig hurtigere. Med den teknologiske 

udvikling fremkommer muligheder for at forbedre minedriften – både arbejdsgangene og 

sikkerheden. 

 

Det er en stor prioritet hos Barrick gold, at sikkerheden er i top, som de skriver i deres strategi17. 

Derfor er den teknologiske udvikling også essentiel, da den er med til at højne sikkerheden i 

minerne. Samtidig kan den teknologiske udvikling gjort, at minedriften bliver effektiviseret, så man 

kan hente mere guld op pr. time. Hvis guldprisen samtidig følger den historiske udvikling (se tabel 

nedenfor), vil man kunne argumentere for, at den teknologiske udvikling kan skabe en øget værdi 

for minedriftsvirksomheder som Barrick Gold, idét de har mulighed for at være mere effektive i 

deres minedrift. 

                                                        
16 https://barrick.q4cdn.com/788666289/files/governance/Barrick-Code-of-Business-Conduct-and-Ethics.pdf 
17 https://www.barrick.com/sustainability/approach/strategy/default.aspx 
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Samtidig er det vigtigt at Barrick Gold fortsætter med at udvikle deres teknologier til udvinding af 

guld, da det gennem årene er blevet svære for virksomhederne at få udvundet guldet i deres 

miner. I 2012 skulle man for eksempel grave ca. 4 gange så meget jord og sten igennem for hvert 

gram guld, i forhold til at få samme mængde guld i 1979.18 Hvis tendensen fortsætter, så er det en 

fordel at være teknologisk overlegen i forhold til konkurrenterne. 

 

                                                        
18 https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-bliver-svaerere-og-svaerere-finde-guld 
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Delkonklusion på PEST 

Ud fra ovenstående PEST-analyse kan det konkluderes, at markedet for minedrift er præget af 

følgende faktorer: 

 

P: Politiske forhold E: Økonomiske forhold 
• Begrænsede områder for minedrift 
• Krav til sikkerheden for medarbejderne, 

når de bevæger sig rundt i minerne 
• Ansvar for, at minedriften ikke har 

negative konsekvenser for det 
omkringliggende samfund 

• Rekordlav rente 
• Naturlig indprisning i branchen, da guldet 

kan slippe op 
• Valutarisiko 

S: Sociale og kulturelle forhold T: Teknologiske forhold 
• Tilliden svigter grundet ulykker 
• Mediernes fremstilling 
• Kulturelle forskelle på kontinenterne 

 

• Afhængig af teknologien og maskiner 
• Den teknologiske udvikling går hurtigt 

 

 

Minedrift er et marked, der i nogen grad deler vandende, både politisk og sociokulturelt. Det er et 

marked hvor man så at sige både har venner og fjender, og man på mange områder bør tage aktivt 

stilling til det omdømme man efterlader sig. Der lever en kulturel forståelse af, at minedrift er et 

farligt område, hvor der ikke bliver taget samfundsansvar, men Barrick Gold forsøger at gøre op 

med denne samfundsopfattelse. 

Der bliver taget ansvar for nærområderne, både før- under- og efter minedriften, hvilket også 

afspejles i Barrick Gold’s strategi. Derudover ligger der en masse teknologisk udvikling, som Barrick 

Gold kan og bør forsøge at udnytte i fremtiden, for fortsat at fremstå som en virksomhed, der vil 

det bedste for dens medarbejdere. 

 

Porters Five Forces 

Porters Five Forces bidrager med muligheden for at vurdere, hvilke trusler der eksisterer fra hhv. 

potentielle konkurrenter, kunder, substituerende produkter samt leverandører, hvilket giver et 

billede af, hvilke faktorer konkurrencesituationen på markedet for minedrift er præget af. Disse 

faktorer giver samlet set et billede af rivaliseringsgraden på markedet.  
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Truslen fra nye indtrængere 

I forlængelse af de definerede forhold i PEST-analysen, herunder politisk regulering og de store 

kapitalkrav ved opstart af minedrift, er markedet præget af høje adgangsbarrierer. Minedrift er 

ikke noget man bare kan starte op fra den ene dag til den anden. Det kræver kæmpe summer at 

komme i gang. Det kræver gode samarbejdspartnere, masser af arbejdskraft, store avancerede 

maskiner og andet udstyr. Derudover skal man lave research på, hvos man kan finde guld – og når 

man har fundet det, skal man have tilladelse til at udvinde det. Det kan tage flere år at få lov til at 

udvinde guldet, da det som regel kræver at man ødelægger store naturområder for at komme ned 

til guldet. Dette er også en af årsagerne til at Barrick Gold samarbejder så meget med 

lokalsamfundet, som de gør. Jo bedre de er til at fortælle deres om historie og deres vision 

omkring bæredygtig minedrift, jo nemmere har samfundet det med at acceptere minedriften i 

deres natur.  

 

De virksomheder, der i dag driver guldminer, er ofte veletablerede og har eksisteret i mange år. 

Dette viser også at det er en svær branche at begive sig ind på, hvis man ønsker at blive en ny 

spiller på markedet. Da Peter Munk startede Barrick Gold havde han en formue i baghånden, som 

han havde tjent i olie- og gasindustrien19. Etableringsomkostningerne er utrolig store ved at starte 

et mineselskab. På baggrund af ovenstående vurderes truslen fra nye indtrængere for værende 

lav.  

 

 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Grafen nedenfor illustrerer størrelsen på de forskellige værdipapirmarkeder i verden. Som det ses 

er markedet for guld det 7. største marked for handel i verden. 

                                                        
19 https://www.barrick.com/peter-munk/default.aspx 
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Når guld udgør sådan et stort marked, så må man også antage at guld altid er prissat korrekt ud fra 

de parametre der er i verdensøkonomien.  

Kundernes forhandlingsstyrke kan diskuteres, da guld er, så eftertragtet og bliver handlet over alt i 

verden, døgnet rundt (ibid.). Barrick Gold er blot én leverandør af guld til et allerede kæmpe 

marked – hvor guldet ikke bliver opbrugt som eksempelvis olie gør. Guld bliver heller ikke for 

gammelt, hvorfor man kan sælge guldet igen og igen. Der er derfor en stor cirkulerende mængde 

guld i verden i forvejen, der dagligt handles både fysisk og på kontrakter, lidt ligesom aktier og 

obligationer. På denne baggrund behøver kunderne ikke at købe deres guld fra Barrick Gold.  

 

Guld er en homogen vare og der er ej heller forskel på kvaliteten. Guld måles i renhed, når man 

taler smykker, altså karat, hvor 24 er 100% guld. Handel med guld er altid i 24 karat og det er også 

hvad Barrick Gold sælger. Prisen er sat af markedet og de almindelige markedskræfter; udbud og 

efterspørgsel, idet markedet for guld er så stort som det er. Dermed er det svært for både køber 

og sælger af guld at forhandle, idet alle parterne altid kan finde en anden modpart. Det er altså 

                                                        
20 https://www.gold.org/research/gold-investor/gold-investor-september-2017/key-gold-market-statistics 
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svært for kunderne at ”prutte” om prisen. På baggrund heraf, er guldprisen som udgangspunkt er 

sat af verdensmarkedet. Der kan stort set kun forhandles omkring fragt og levering af guldet. Guld 

er dyrt at fragte, da det kræver stor sikkerhed at fragte rent guld.  

 

Idet kunderne ikke kan forhandle med prisen, og kvaliteten af guldet ikke variere fra 

guldmineselskab til guldmineselskab, vurderes kundernes forhandlingsstyrke som værende lille. 

Dette på trods af, at kunderne nemt kan vælge Barrick Gold fra til fordel for en anden udbyder. 

Fordelen for Barrick Gold er deres bæredygtighed. Hvis kunderne køber guld hos Barrick Gold, 

med henblik på smykkeproduktion, kan deres være blive mærket med Fair Trade. Dette kan gøre 

smykkerne mere eftertragtet, da miljø og natur udgør en større del at den moderne forbrugers 

bevidsthed. 

 

Truslen fra udbydere af substituerende produkter 

Guld bruges i dag i mange forskellige produkter, fra mange forskellige brancher. Det er dog stadig 

smykker som størstedelen af guldet bliver brugt til. I 2012 stod smykkeproduktionen for ca. 78% af 

det guld, der blev udvundet i minerne21. Et substituerende produkt til smykker af guld kunne være, 

eksempelvis sølv eller kobber. Der er for sin vis ingen hindring, i at bruge andre metaller end guld, 

til at producere smykker. Guldet i smykker har som udgangspunkt ikke en særlig funktion, som 

ikke ville kunne erstattes af et andet metal. Guldet i smukker er en smagssag og kan eksempelvis 

blive påvirket af mode. Guld i smykker viser at man har god stil, og at det som regel har kostet 

mange penge, som måske er et symbol på rigdom. Men en egentlig funktion, som ikke ville kunne 

erstattes, har guld ikke. Hvis moden ændre sig, så kan det skade efterspørgslen på guld i 

smykkeproduktion. Guld har dog været på mode i smykker om man kan kalde det det, i over 2.000 

år, og anses ikke for at ændre sig hen over natten. Men hvis der kommer en større bevidsthed 

overfor miljøet, så kan det påvirke efterspørgslen over for guld og smykker. 

 

Et andet område, hvor guld rent faktisk har en funktion, er i produktionen af stort set alt nutidens 

elektronik. Mobiler, tablets, computere og fjernsyn indeholder alle guld, dette på grund af den 

                                                        
21 https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-bliver-svaerere-og-svaerere-finde-guld 
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evne guld besidder som elektrisk leder. Guld er en stabil og effektiv leder af elektricitet, også 

selvom det er strøm med meget lave spændinger, hvorfor guld er særdeles velegnet i alt moderne 

elektronik.22 Guldet ruster ikke og irer heller ikke, det er derfor også svært at erstatte guld i netop 

elektronik, som i dag kræver stabilitet og høj ydeevne, på trods af at både telefoner og computere 

skal være mindre og mindre. I en standart smartphone er der i dag ca. for 2,5 kr. guld (ibid.). Det 

burde derfor heller ikke være guld som producenterne af morderne elektronik skulle skære ned 

på, hvis de ønsker at spare penge. Alternative metaller til guld i elektronik kan være sølv, platin og 

palladium, men disse metaller oplever mere slidtage i form af ætsning, hvilket gør guld til det 

bedste metal til elektronik (ibid.). 

 

Guld er altså en vigtig del af både smukker og elektronik. Men selvom guld måske ikke 

umiddelbart er til at erstatte, kan Barrick Gold godt blive truet alligevel. Der er nemlig andre 

måder er udvinde guld på, end ved traditionel minedrift. Et område der vokser, er genbrug. Ved at 

genbruge gamle computere, telefoner og andet kasseret elektronik, så kan man udvinde guldet og 

øvrige metaller i dem, og få præcis samme mængde som de indeholder ud af det (ibid.). Til 

sammenligning skal man ved minedrift grave i omegnen af 2 tons sten op og behandle det for at få 

1 gram guld (ibid.). Genbrug er stadig et voksende område og kunne blive en substituerende 

løsning frem for minedrift. Genbrug er også en langt bedre løsning for miljø, også selvom at 

Barrick Gold bestræber sig på at drive bæredygtig mindrift. 

                                                        
22 https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-bliver-svaerere-og-svaerere-finde-guld 
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Ovenfor ses en liste af øvrige guldmineselskaber, der kan betegnes som Barrick Gold’s nærmeste 

konkurrenter. Barrick Gold er dog klart den største når man måler på produktion. Samtidig er det 

som tidligere nævnt et forholdsvist ungt selskab. Det er nok mest top 5 som er Barrick Gold’s 

nærmeste konkurrenter. Men alle på listen kan potentielt erstatte Barrick Gold. Guld er som sådan 

et homogent produkt, da det først er leddet efter udvindingen i minerne, der ændre guldets form, 

så det kan benyttes til det formål kunden ønsker at bruge guldet til. Barrick Gold’s teknologiske 

forspring kan fornemmes, når man ser på mængden af guld de producere i forhold til 

konkurrenterne. Barrick Gold’s mål for bæredygtig minedrift, anses også for en fordel, i en verden, 

hvor vi/slutbrugeren tænker mere og mere over miljøet. Men truslen fra andre udbydere af 

substituerende produkter er høj, da guld kan handles mange steder. Der er dog ikke noget pt, som 

direkte kan erstatte guld.  

 

                                                        
23 http://www.mining.com/update-worlds-top-10-gold-producers/ 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Da Barrick Gold er en produktionsvirksomhed, og i det første led af en hver produktion, der 

indeholder guld, da det er dem, som graver det op af jorden. Dermed vil leverandørerne anses, 

som de leverandører, som levere udstyr til driften i Barrick Gold. Meget af udstyreret Barrick Gold 

benyttersig af, kan selvfølgelig også bruges i andre områder inden for minedrift eller eksempelvis 

tunnelborringer. Men der er tale om noget forholdsvis specifikt udstyr og nogle af tingene kan kun 

bruges i den enkelte mine. Endvidere er det ofte meget store og tunge maskiner, som er 

besværlige og omkostningsrige at flytte.  

 

Barrick Gold har strenge krav til deres leverandører og leverandørernes leverandører. De forventer 

at alle led, lever op til Barrick Gold’s vision om især sikkerhed og sundhed: ”Barrick’s vision of 

everyone going home safe and healthy every day extends to our contractors, their subcontractors 

and suppliers”24. For at overholde deres vision, skal alle underleverandører til Barrick Gold 

inddeles i kategorier i henhold til den risiko de har ved udførelsen af deres arbejde. Der er 3 

kategorier, A, B og C, hvor A er lav risiko, B er middel risiko og C er høj risiko. A er stort set kun 

kontorarbejde og catering (ibid.). Endvidere skal alle entreprenører, som Barrick Gold benytter sig 

af, have visse kvalifikationer i orden, før Barrick Gold vil overveje at bruge dem. Disse kavitationer 

bliver desuden evalueret af Barrick Gold løbende. Det sker minimum en gang om året (ibid.). 

 

Barrick Gold baserer deres endelige valg af entreprenører på baggrund af 5 hovedpunkter (ibid.):  

1. En god historik af sundheds- og sikkerhedsmæssige præstationer, der viser løbende 

forbedringer i løbet af de seneste 3 år. 

2. Aktivt program for ledelsen, i henhold til Barrick Gold standarder, af underentreprenører, 

som entreprenøren kan ansætte. 

3. Demonstration af en sundheds- og sikkerhedshåndteringsplan 

4. Overholdelse af lovgivningen 

5. Demonstration af entreprenørernes øverste ledelses engagement til deres sundheds- og 

sikkerhedsprogram, rapportering af hændelser og risikostyring. 

                                                        
24 https://barrick.q4cdn.com/788666289/files/suppliers/Barrick-Contractor-Safety-Policy.pdf 
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Kan disse 5 punkter opfyldes, kan man komme i betragtning til at blive underleverandør på 

entreprenørarbejde for Barrick Gold. Efterfølgende vil der komme flere krav fra Barrick Gold’s 

side.  

 

Selvom der for det meste er tale om specialeret arbejde, så virker det ikke til at leverandørerne 

har en særlig god forhandlingsstyrke. Barrick Gold er de største inden for deres område og kan 

udføre den daglige drift internt. De er dog som alle andre virksomheder afhængige af 

underleverandører til forskellige opgaver og opgaver, der blot er midlertidige eller en 

nicheopgave. Barrick Gold fortsætter ofte samarbejdet med en leverandør, hvis de er tilfredse 

med arbejdet (ibid.). De kan godt lide at kende deres samarbejdspartenere, eftersom de strenge 

krav de stiller til dem. Leverandørernes forhandlingsstyrke vokser i takt med at samarbejdes med 

Barrick Gold vokser. Men forhandlingsstyrken ligger primært til Barrick Gold’s fordel. Det skyldes 

at Barrick Gold i mange tilfælde er den enkelte leverandørs største kunde eller en af de største. 

Nogle tilfælde også deres eneste.  

Men på den anden side er Barrick Gold også meget afhængige af deres leverandører. Alt udstyr 

skal virke og være stabilt. Der er ikke plads eller tid til at finde en ny leverandør, hvis et problem 

får en mine til at gå i stå. Det er for dyrt for Barrick Gold, hvis driften stopper. Barrick Gold er altså 

yderst afhængige af deres leverandører til det arbejde, der relaterer sig til selve driften af minen, 

med det formål at få produceret guldet. Til netop det arbejde har leverandørerne en højere 

forhandlingsstyrke end, for eksempel ved catering, vedligeholdelse af bygninger og andet 

bygningsarbejde. Her vil der være leverandørerne have en meget lav forhandlingsstyrke.   

 

Rivaliseringsgraden på markedet  

På baggrund af ovenstående faktorer vurderes det, at truslen fra nye indtrængere er lav, ligeledes 

er kundernes forhandlingsstyrke, samt leverandørernes. Rivaliseringsgraden på markedet, må 

derfor betegnes som lav, uagtet af at der er mange udbydere af guld. 

Der er mange mineselskaber, som lever af at udvinde guld, men Barrick er de største målt på 

mængden af guld, de producerer årligt. Der er ud over guldet i minerne også meget handel med 

guld der bliver udvundet af genbrug, blandt andet elektronisk udstyr. Og der er selvfølgelig også 

bare guld som bliver handlet til finansielle formål, guldbarre, mønter osv. Selvom guld bliver købt 
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og solgt over alt i verden, så er der lav rivalisering på markedet. Guldmineselskaberne er også 

gode til at samarbejde, da nogle selskaber er eksperter på visse områder. Barrick Gold benytter sig 

meget af partnerskaber i deres minener. De ejer ofte kun omkring 50% af de miner de operer i 

(regnskab 2017). Barrick Gold bruger partnerskaberne til at få adgang til nye markeder og udnytte 

de synergieffekter, der er ved ny viden og andre kulturer i andre selskaber. Partnerskaber udgør et 

vigtigt element i Barrick Gold’s strategi i jagten på et langsigtet afkast25. Barrick Gold har for nyligt 

indgået et nyt partnerskab med Shandong Gold Group, dette med henblik på at skabe bedre 

forbindelser til Kina og kinesiske virksomheder (ibid.). End videre arbejder Shandong Gold Group 

til et projekt på Lama i Argentina og her leder begge virksomheder efter potentielle 

synergieffekter, som de kan drage fordele af i et samarbejde mellem Lama og Barrick Gold’s 

nærtliggende mine Veladero (ibid.).  

Det er samarbejde som dette, der også viser at branchen ikke kun ser konkurrerende 

virksomheder som rivaler, men også som samarbejdspartenere. Det er ikke ofte at man se disse 

partnerskaber i øvrige brancher. Rivaliseringen på markedet betegnes altså for lav. 

 

Delkonklusion på Porters Five Forces 

Ud fra ovenstående Porters Five Forces kan det konkluderes, at markedet for minedrift har en lav 

rivalisering, men bliver påvirket af følgende faktorer:  

 

                                                        
25 https://www.barrick.com/news/news-details/2018/Barrick-Reports-Second-Quarter-2018-Results/default.aspx 
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Intern analyse 

Formålet med den interne analyse af Barrick Gold er at vurdere virksomhedens værdiskabende 

aktiviteter, hvoraf selskabets evner og forbedringsområder kan identificeres. 

 

SWOT-analyse 

Det følgende afsnit vil indeholde en analyse af Barrick Gold’s strategiske situation, i form af en 

SWOT-analyse. SWOT-analysen har til formål at give et indblik i Barrick Gold’s interne og eksterne 

forhold, i form af hhv. styrker og svagheder, samt muligheder og trusler.  

 

Lav 

rivalisering  

Truslen fra nye indtrængere 

Høje kapitalkrav 

Politisk reguleringer 

= Høje adgangsbarriere à lav trussel 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Det er nemt for kunderne at skifte. 

Men prisen er sat af 

verdensmarkedet. 

= Lav forhandlingsstyrke à lav trussel 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Afhængig af få leverandører, til noget 

arbejde, men ellers er de ikke 

afhængige. 

= Lav forhandlingsstyrke à lav trussel.  

Truslen fra substituerende produkter 

Guld kan pt ikke erstattes af andre 

materialer. Men der er mange 

udbydere af guld og fuld konkurrence. 

= Mange substituerende produkter à 

høj trussel. 
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Styrker 

Som nævnt under virksomhedspræsentationen har Barrick Gold en innovativ tilgang til ny 

teknologi, dette for at øge effektiviteten i virksomheden. Det er en styrke for Barrick Gold løbende 

at forholde sig til de teknologiske muligheder, fordi det kan bidrage til at optimere arbejdsgange, 

sikkerheden og dermed forretningen.  

En anden mærkesag for Barrick Gold er at drive bæredygtig minedrift, både for de samfund de 

opererer i, men også med et internt fokus på medarbejdere og talentudvikling. Eksempelvis gør 

Barrick Gold meget ud af at etablere skoler og bruge deres position i samfundet til at uddanne og 

hjælpe lokalt26. Derudover sørger de for at reetablere samfundet, når minedriften ophører igen.  

Barrick Gold stræber efter at have de bedste medarbejdere, som arbejder på en sikker 

arbejdsplads og løbende har mulighed for at udvikle deres talent. Et bæredygtigt fokus på 

samfundet er en styrke for Barrick Gold, da minedriften er en industri, som ofte udleder meget 

CO2 og løbende bliver mødt med stramning af miljøkrav. Deres bestræbelse på at være 

bæredygtige, kan være med til at give Barrick Gold og branchen generelt et bedre image. Dette 

kan medføre at Barrick styrker deres muligheder for at udvide deres forretninger til flere lande. 

Høje krav til miljøet er kan også være med til at udvikle ny teknologi, som ikke kun hjælper miljøet, 

men måske også medfører en effektivisering af den daglige drift.  

 

Teknologien er en af de styrker Barrick Gold besidder. De er langt fremme og bruger avanceret 

teknologi til at effektivisere driften af minerne og til samtidig at øge sikkerheden. Øget sikkerhed 

betyder færre ulykker som ikke sænker arbejdet unødigt og medfører tab. Barrick Gold arbejder 

med store mængder data og overvåger alt hvad der kan overvåges, stort alle maskiner er koblet på 

WIFI og ”taler” sammen med hinanden, derfor ved lederne altid hvor alt udstyr befinder sig, og om 

de opererer under de rette forhold27. 

Flere af de avanceret maskiner kan grundet WIFI i minerne, blive fjernbetjent af operatører, som 

sidder på overfladen og styrer maskinerne via computer. Det gør at en medarbejder kan styrer 

eksempelvis 3 maskiner på en gang, hvor en traditionel mine, kræver min. 1 medarbejder pr. 

                                                        
26 khttps://www.barrick.com/sustainability/society/stakeholder-engagement/default.aspx) 
27 https://www.youtube.com/watch?v=4-XI5OY7d4o 
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maskine, hvis man ser på de store trucks. Flere trucks kan også kører af sig selv og behøver derfor 

minimalt betjening af et menneske (ibid.). 

 

Barrick Gold ved godt at deres mere end 10.000 medarbejdere på verdensplan udgør en vigtig del 

af virksomheden og er en af virksomhedens store styrker. Derfor bruger Barrick Gold mange 

resurser på at uddanne medarbejdere og har særlige talentprogrammer til de dygtigste og de 

medarbejdere, som ønsker at blive de bedste indenfor deres felt.28 

 

Yderligere har Barrick Gold en høj gældsafvikling, hvilket kan styrke deres forretning på flere 

måder. En lavere gæld, betyder færre renteudgifter, som igen betyder et højere overskud på 

bundlinjen. En lavere gældsandel giver også Barrick Gold en bedre polstring mod krisetider. De har 

lige været igennem nogle år med underskud, som de har fået vendt. Det ser jeg nærmere på i 

regnskabsanalysen.29 

 

Barrick Gold har miner fordelt i de amerikanske regioner, inklusive Sydamerika, Australien, Chile, 

Papua Ny Guinea, Saudi Arabien og Zambia. Det er en styrke for Barrick Gold at fordele minerne på 

5 forskellige kontinenter, idet dette giver en bedre risikospredning. De opnår en spredning af 

risikoen på en række forskellige scenarier. Det kan for eksempel være naturlige risici ved 

minedrift, det kan være sammenstyrtninger af mineskakter, jordskred, oversvømmelse osv. Der er 

mange naturkatastrofer, som kan påvirke minedriften. Andre scenarier kan være menneskeskabte 

som for eksempel, skærpede miljøkrav i nogle lande frem for andre. Der er selvfølgelig også en 

risiko for krig, borgerkrig og andre optøjer i lokalområderne. Risikoen for at alle miner vil blive 

påvirket på samme tid er dog minimal.  

 

Samarbejdet omkring minerne udgør ligeledes en styrke for Barrick Gold. I lokalsamfundet har 

Barrick Gold typisk samarbejde med de omkringlæggende skoler og uddannelsesinstitutioner. Det 

giver et godt indtryk på samfundet omkring minerne og er også med til at skabe interesse om 

                                                        
28 https://www.youtube.com/watch?v=jKcQPtzaTOE 
29 Se Barrick Gold’s regnskaber for 2014 – 2017 
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Barrick Gold som en kommende arbejdsplads for de unge mennesker. De ved at der er gode 

karrieremuligheder, hvis man arbejder for det30.  

 Når en mine lukkes, så bliver naturen i området reetableret, det er noget Barrick Gold normalt gør 

i samarbejde med skoler, så eleverne samtidig lærer om natur og biologi (ibid.). 

At Barrick Gold genskaber naturen, gør også at de måske får bedre muligheder rent politisk, for at 

åbne miner i nye områder, da dette kræver store tilladelser.  

 

Svagheder 

Gældsandelen er noget Barrick Gold arbejder på at få nedbragt. Med fokus på at nedbringe gæld, 

så fravælger man samtidig investeringer som man ellers kunne have brugt overskuddet på. Den 

høje gældsandel kan begrænse Barrick Gold’s cash flow og kan være med til at give dem en lavere 

værdiansættelse, end hvis gælden havde været lavere. Det gør dem også mere sårbare over for 

krisetider, som kan medføre rentestigninger. 

 

Barrick Gold har en smal forretningsmodel, deres kerneforretning er at udvinde og sælge guld. De 

har som sådan ikke forretninger som ikke relatere sig til minedrift. Falder efterspørgslen på guld, 

så forsvinder deres eksistensgrundlag stort set.  

 

Skulle det ske, så har de ikke muligheden til at lave en nem omstilling i deres nuværende 

forretning. Det er en niche branche og stort set alle deres aktiver vil blive værdiløse, da de kun kan 

bruges til minedrift. Primært udvinding af metaller. 

 

Teknologien er som tidligere nævnt en af Barrick Gold’s store styrker. Men det kan samtidig også 

være en svaghed. Man bliver hurtigt afhængig af den teknologiske udvikling og det samme er 

Barrick Gold. Jo mere avanceret udstyr man arbejder med, jo mere kan der gå galt og jo sværere 

og dyrere er det som regel at vedligeholde og reparerer. Hvis for eksempel at WIFI skulle gå ned, 

så kan det stoppe hele driften i en mine. Mange af de store trucks er fjernbetjent eller 

                                                        
30 https://www.youtube.com/watch?v=B4TQUqCXJIA 
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selvkørerende, hvilket ville betyde et stop af disse. Hvorefter de skulle fjernes manuelt, for at 

driften måske kunne genoptages. 

 

Muligheder 

Udvidelse af fjernstyret maskiner / førerløse maskiner. Selvom der kan være risici ved at bruge 

fjernstyrring og selvkørende maskiner, så er der flere fordele end ulemper ved det. Robotter bliver 

ikke syge og kan ofte være mere stabile end mennesker på arbejdspladsen. Med fjernstyrring kan 

man spare mennesker, da en person kan betjene flere maskiner på samme tid.  

 

Udvikling af ny teknologi, kan være med til at øge effektiviteten og give Barrick et forspring i 

forhold til deres konkurrenter. Med udvikling af teknologi, så kan det være forbedringer af deres 

nuværende aktiver. Men det kan også være at de opfinder helt nye måder er lave arbejdet på.  

 

Hvis de kan få nedbragt deres gældsandel, så vil det være en mulighed for dem. En lavere 

gældsandel kan som tidligere nævnt medføre en bedre polstring mod kriser. Samtidig giver det 

Barrick Gold adgang til at bruge sin kapital på nye investeringer, som kan lede til bedre drift og et 

større overskud, som på sigt vil give en højere værdiansættelse. 

 

Rivalisering i branchen kan blive vendt til en mulighed. Som tidligere nævnt i opgaven, så er der 

også et stort samarbejde i branchen. Hvis Barrick Gold kan blive bedre til at få dygtige 

samarbejdspartnere, i stedet for at se andre selskaber som konkurrenter. Så kan det give dem 

bedre muligheder i fremtiden. Det kan give dem adgang til nye metoder, ny teknologi og måske 

også helt nye markeder. 

 

Nye markeder er en mulighed i sig selv. Barrick Gold har allerede bevist at de kan operere stort set 

alle steder i verdenen, de er i dag allerede aktive på 5 kontinenter. Hvis man ser på verdens 

produktion af guld i 2016, så var Kina klart den største spiller på markedet.31 At åbne en mine i 

Kina kunne være en mulighed for Barrick gold, alternativt et andet sted i evt. Asien.  

                                                        
31 https://www.gold.org/about-gold/gold-supply/gold-mining/gold-mining-map 
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Trusler 

Som nævnt under PEST-analysen bliver Barrick Gold truet af de politiske forhold i det eksterne 

marked. Da minedriften løbende bliver reguleret af regler, som skal forbedre sikkerheden og 

miljøskadeligheden, stiller det krav til, at Barrick Gold hele tiden er omstillingsparat i forhold til 

nye lovændringer.  Disse lovændringer kan komme løbende over tid, men det kan også komme fra 

den ene dag til den anden. Da de er aktive i så mange lande, så er der stor forskel på, hvordan de 

forskellige lande håndhæver sådanne krav og ændringer. 

 

Politiske regulativer, kan også være et problem, da Barrick Gold typisk er en udenlandsk 

virksomhed i forhold til det land de har miner i. Der kan opstå pludselige politiske ændringer, ved 

eksempel ny regering/ valg i det pågældende land, som minen befinder sig i. Skulle der ske 

reguleringer rent politisk, så skal Barrick Gold være klar til at håndtere dette. 

 

Mediernes fremstilling af branchen generelt kan også opfattes som en trussel. Det sker en gang 

imellem at man selv i de danske aviser kan læse nyheder, som omhandler ulykker i miner, hvor 

eksempelvis minearbejdere er blevet spærret inde og skal reddes op, nogle gange flere 100 meter 

under jorden. Dette er selvfølgelig tragisk for medarbejderne og deres familier for ikke at nævne 

virksomheden de arbejder for. Det kræver en masse resurser og viden, at få reddet 

minearbejderne op. Og samtidig med alt dette, så følger verdens medier med i hele episoden. Det 

er hårdt for virksomhedens image og også branchens. Det kan medføre strengere sikkerhedskrav. 

Hvis en mine først er styrtet sammen, så er det også dyrt og tidskrævende at genetablere den. 

 

Andre katestrofer kan også forekomme, når man læser om ulykker i avisen, så er det ofte en 

sammenstyrtet mineskakt man hører om. Dette kan forekomme ved naturkatastrofer, som 

oversvømmelser, storme og jordskælv. Andre menneskeskabte katestrofer kan også påvirke 

Barrick Gold’s forretning. Det kan evt. være krig, borgerkrig eller andre former for optøjer, der gør 

at arbejdet i minen ikke kan forløbe som planlagt. Ud over et stop i produktionen kan krig 

medfører at Barrick taber minen og de øvrige aktiver i det pågældende land, som episoden finder 

sted i. 
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Guldprisen kan både udgøre en mulighed men anses her som en trussel. Det siger lidt sig selv at 

Barrick Gold er påvirket af udviklingen i guldpriserne. Hvis Barrick Gold oplever et kraftigt fald i 

prisen på guld, så kan det resultere i at flere af deres projekter pludselig ikke længere er 

lønsomme. Alt efter hvor meget guldprisen evt. kan risikere at falde, så kan det medføre år, hvor 

Barrick Gold vil opleve tab på forretningen og køre med underskud. Det er klart at de ikke er i 

stand til at drive en virksomhed med underskud i mange år frem. Hvorfor et fald i guldprisen i 

værste fald kan resultere i at Barrick Gold går konkurs eller må indstille driften. 

I hvilken grad Barrick Gold bliver påvirket af en prisændring på guld er en opgave i sig selv. 

 

Delkonklusion til SWOT 

Barrick Gold har styrker i, at benytte ny og avanceret teknologi i deres miner, med et bægredygtigt 

fokus som tager højde for det samfund de opererer i. Derimod er det præget af en høj gældandel 

og smal forretningsmodel, som på sigt kan vise sig at være en svaghed.  

Den fortsatte udvikling i teknologien og den lave rivalisering i branchen kan vise sig som en 

mulighed for Barrick Gold. Hvorimod mineulykkerne og de politiske reguleringer kan true Barrick 

Gold såfremt de ikke formår at omstille sig.  

Et samlet overblik over SWOT-analysen er defineret i modellen nedenfor.  
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Styrker Svagheder 

Avanceret og ny teknologi. 

Bæredygtig minedrift. 

Fokus på medarbejdere og talentudvikling 

Brug af teknologi og data til at forbedre 

forretningen 

Stor gældsafvikling. 

Miner på 5 forskellige kontinenter giver bedre 

risikospredning. 

Samarbejdspartnere, både forretningspartnere 

og lokalsamfund. 

Høj gældsandel, som begrænser cash flow. 

Smal forretningsmodel 

Fastlåst i minedrift 

Teknologisk afhængighed 

 

Muligheder Trusler 

Udvidelse af fjernstyret maskiner / førerløse 

maskiner. 

Udvikling af ny teknologi. 

Få en lavere gældsandel 

Lav rivalisering i branchen 

Åbne flere miner 

Stramning af miljøkrav/sikkerhedskrav 

Politiske regulativer  

Mediernes fremstilling 

Mineulykker 

Strengere miljøkrav 

Fald i guldprisen 

Katestrofer/krig 

 

 

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen er ligesom den strategiske analyse, et af hovedelementerne for at kunne 

danne en velovervejet og konkret fremtidig budgettering, senere i opgaven.  

Regnskabsanalysen bliver lavet på baggrund af de tidligere regnskabsår, 2014, 2015, 2016 og 

2017. Der er altså tale om historistiske data, som senere vil blive brugt til at spå om fremtiden for 

Barrick Gold’s vækst og værdi. Derved giver regnskabsanalysen også en indikation af, om den 

strategi som Barrick Gold fører, og som vi har fundet frem til i den strategiske analyse, rent faktisk 
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også leverer på den regnskabsmæssige del. Altså om Barrick Gold får øget deres indtjening med 

den nuværende strategi. 

De 4 regnskabsår er lavet sammenlignelige, ved at reformulere resultatopgørelse og balancen. 

Herved muliggør det ligeledes en sammenligning af de historiske nøgletal. 

 

Reformulering af resultatopgørelsen 

 

Reformuleringen af resultatopgørelsen har til formål at skabe et overblik over virksomhedens 

samlede overskud, altså totalindkomsten. Det finder man frem til ved at se på indkomsten i 

primært 2 dele nemlig, hvad der kommer fra driften i Barrick Gold, og hvad der kommer fra 

finansielle aktiviteter.  

Totalindkomsten, altså det samlede overskud, findes ved at sammenlægge årets nettoresultat i 

resultatopgørelsen og anden totalindkomst. Anden totalindkomst kan ikke ses på 

resultatopgørelsen, da det er posteringer, som går direkte ind på egenkapitalen. Ved 

reformulering af resultatopgørelsen, bringer man anden totalindkomst med ind i 

resultatopgørelsen, og kommer derfor frem til en samlet totalindkomst for Barrick Gold, et såkaldt 

”clean-surplus”.32 

Se bilag 1, for den detaljeret reformulerede resultatopgørelse. 

                                                        
32 Bog: Ole Sørensen. 5. udgave side 217 
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Andre eksterne omkostninger 

Som det fremgår af tabellen, så ses det at posten andre eksterne omkostninger, er positiv for 

regnskabsåret 2017, det er dog ikke normalt. Men skyldes at Barrick Gold i 2017 blev frasolgt store 

andele af deres aktiver i de 2 sydamerikanske miner Valadero og Cerro Casale. 50% af den 

argentinske mine Veladero og 25% af den chilenske mine Cerro Casale, der er en af de største 

miner i verden.33 

 

Skat 

Selskabsskatten er i reformuleringen oplyst som en samlet skattebetaling. I realiteten betaler 

Barrick Gold skat i flere forskellige lande, da de driver forretninger i store dele af verdenen. Der 

tages i indeværende opgave ikke højde for, hvor skatten betales til. Men alene den samlede 

skatteudgift.   

                                                        
33 Årsregnskab 2017, side 128 

Reformulering af resultatopgørelsen 

(USD mio.) 2017 2016 2015 2014
Nettoomsætning 8.374,0                       8.558,0               9.029,0                      10.239,0                
Varebrug -5.300,0                     -5.405,0              -6.907,0                     -6.830,0                 
Bruttoresultat 3.074,0                       3.153,0               2.122,0                      3.409,0                   
Andre eksterne omkostninger 400,0                           -594,0                  -410,0                         -786,0                     
Personaleomkostninger -248,0                         -256,0                  -233,0                         -385,0                     
Special items, netto omkostning -                               -                        -                               -                           
EBITDA 3.226,0                      2.303,0               1.479,0                      2.238,0                  

Afskrivninger, materielle aktiver 224,0                          250,0                  -1.726,0                    -2.690,0                
EBITA 3.450,0                      2.553,0               -247,0                        -452,0                     

Afskrivninger, Immaterielle aktiver -12,0                            -                        -2.171,0                     -1.416,0                 
EBIT 3.438,0                      2.553,0               -2.418,0                    -1.868,0                 

Skat af EBIT -1.540,7                     -1.316,7              23,8                             -215,5                     
NOPLAT (DO) 1.897,3                      1.236,3               -2.394,2                    -2.083,5                 

Netto finansielle omkostninger -691,0                         -775,0                  -726,0                         -785,0                     
Skattefordel 309,7                           399,7                   7,2                               -90,5                        
Netto finansielle omkostninger efter skat -381,3                         -375,3                  -718,8                         -875,5                     
Totalindkomst før dirty-surplus & minioriteter 1.516,0                      861,0                   -3.113,0                    -2.959,0                 

Anden totalindkomst efter skat (dirty-surplus) 38,0                             188,0                   -67,0                           -149,0                     
Minoritetsinteressernes andel af totalindkomsten -                               -                        -                               -                           
Totalindkomst til ordinære aktionærer 1.554,0                      1.049,0               -3.180,0                    -3.108,0                 

Effektive skatteprocent -44,81% -51,57% -0,99% 11,53%
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I de 4 regnskabsår har skatteprocenten været utrolig svingende. Det er tilnærmelsesvis kun 2016 

og 2017 der har lignende skattesatser. Både 2015 og 2014 har ualmindelige lave skattesatser, 

2014 er oven i købet positiv. Det skyldes at Barrick Gold i tidligere år har haft et underskud på 

driften, som derfor har givet dem fradrag i deres skattebetaling.  

Alligevel synes 2017 og 2016 som meget høje effektive skattesatser på henholdsvis 51,57% og 

44,81%. Det positive ved den høje effektive skattesats, er at Barrick Gold, som det fremgå af 

tabellen, opnår en stor skattefordel i form af et skatteskjold, for eksempel i 2017 på ca. 310 mio. 

USD. Skatteskjoldet findes ved at se på forholdet mellem de netto finansielle omkostninger og den 

effektive skattesats. Ved skattefordelen, ser man alene på den samlede fordel og man tager ikke 

højde for om de finansielle omkostninger vedrører driften eller om det er ren finansiering.  

 

Anden totalindkomst 

Som tidligere nævnt er totalindkomsten en vigtig del at den reformulerede resultatopgørelse. For 

at komme frem til et ”clean-surplus” og derved finde totalindkomsten til aktionærerne, så skal 

man tilføre ”anden totalindkomst” til resultatopgørelsens nettoresultat.  

 

 
 

Anden totalindkomst er ikke påført den normale resultatopgørelse. Men bliver tilskrevet direkte 

på egenkapitalen. Som det fremgår af tabellen ovenfor (se beregningerne i bilag 2), så består 

anden totalindkomst hovedsageligt af diverse derivater og sikringsinstrumenter. Især 

valutareguleringer har betydning for Barrick Gold, da de opererer på flere forskellige kontinenter, 

og dermed også i flere forskellige valutaer. Som det fremgår af tabellen, så kan alle posterne i 

Årets resultat 1516 861 -3113 -2959

Valutakursregulering, udlandske virksomheder 9 95 -56 -43
Årets værdiregulering af sikringsintrumenter 7 6 7 36
Værdiregulering af sikringsintrumenter overført til finansielle omkostninger 4 80 -23 -123
Aktuarmæssige reguleringer 18 7 5 -19

Anden totalindkomst efter skat 38 188 -67 -149

Totalindkomst i alt for perioden 1554 1049 -3180 -3108
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”anden totalindkomst” relatere sig til driften af virksomheden, hvorfor de også førers under 

driften. 

 

Reformulering af balancen 

 

Balancen og den reformuleret balance fremgår af bilag 3.  

Formålet med at reformulere balancen er finde Barrick Gold’s evne til at skabe overskud. I 

reformuleringen opdeler man aktiverne i driftaktiviteter og finansieringsaktiviteter, for at kunne se 

de forskellige kilder, der medfører en øget rentabilitet. Aktiverne opdeles i, hvilke aktiver, som 

vedrører driften i Barrick Gold og hvilke, der vedrører finansiering. Altså driftaktiver og finansielle 

aktiver, i bilag 3 mærkeret med henholdsvis DA og DF.  

Gælden bliver ligeledes inddelt i, hvad der henholder sig til driften af virksomheden og hvad der 

vedrører finansiering. Her taler vi om driftforpligtelser og finansielle forpligtelser. I bilag 3 er disse 

mærkeret med DF og FF. 

 

Reformuleringen skal hjælpe, med at skabe det overblik, der skal bruges til at lave nøgletallene og 

analysere dem senere i nøgletalsanalysen.  

 

Likvide beholdninger 

Se bilag 3. 

 

Barrick Gold’s likvide beholdninger udgør i 2017 cirka 26 % af den samlede omsætning. Dette er 

dog langt over normalen. I henhold til Ole Sørensens regnskabsteori bør, man afsætte 1% af 

virksomhedens omsætning til arbejdskapital i form af likvide beholdninger. Denne arbejdskapital 

vil fremgå af den reformuleret balance som et finansielt aktiv, altså FA. 

Barrick Gold i henhold til deres regnskaber en langt højere likvidbeholdning end Ole Sørensen 

anbefaler.  
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De likvide beholdninger udgør kontanter, aftaleindlån samt investeringer i obligationer og 

pengemarkedets investeringer med en løbetid på under 90 dage. 34 

 

 

 

Ejendomme, fabrikker og udstyr 

I bilag 3, under langfristede aktiver, finder man Barrick Gold’s største drift aktiv, DA, Ejendomme, 

fabrikker og udstyr. Som navnet antyder er der tale om en samling af aktiver. Selve bygninger, 

fabrikker og udstyr udgør ikke så meget af den samlede post.35 Hovedparten af posten er ejerskab 

at grunden som minerne befinder sig på. Den udgør ca. 70% af den samlede post. 

 

 

Rentabilitetsanalyse 

 

Både den reformuleret resultatopgørelse og balance danner baggrund for den efterfølgende 

analyse af nøgletallene. Det er vigtigt for fremtidige aktionærer og investorer at kende 

virksomhedens historiske evne til at skabe rentabilitet. Perioden 2014 til og med 2017, viser 

Barrick Gold’s evne til at drive virksomheden og skabe værdi i virksomheden. Samtidig giver 

                                                        
34 Regnskab 2017, side 141 
35 Regnskab 2017, side 134 

Aktiver

(USD mio.) 2017 2016 2015 2014
LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT:

Immaterielle aktiver 4.068,0                       3.774,0               3.864,0                      6.178,0                   DA 
Ejendomme, fabrikker og udstyr 13.806,0                    14.103,0             14.434,0                    19.193,0                DA
Andre tilgodehavender 1.681,0                       1.536,0               1.502,0                      1.684,0                   DA
Udskudt skat 1.069,0                       977,0                   1.040,0                      674,0                       DA
Langfristede aktiver i alt 20.624,0                    20.390,0            20.840,0                   27.729,0                

KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT:

Øvrige kortfristede aktiver 321,0                           306,0                   263,0                          311,0                       DA
Varebeholdning 1.890,0                       1.930,0               1.717,0                      2.722,0                   DA
Andre tilgodehavender 239,0                           249,0                   275,0                          418,0                       DA
Aktiver ejet med henblik på salg -                               -                        758,0                          -                           DA
Likvide beholdninger 2.234,0                       2.389,0               2.455,0                      2.699,0                   Note 2/ FA
Kortfristede aktiver i alt 4.684,0                      4.874,0               5.468,0                      6.150,0                  

AKTIVER I ALT 25.308,0                    25.264,0            26.308,0                   33.879,0                

Note 2: Arbejdskapital/ Finansielt aktiv (min. 1 % af omsætningen)
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analysen af nøgletallene et realistisk billede af, hvordan fremtiden for Barrick Gold’s vækst og 

rentabilitet kan forventes at udvikle sig.  

Rentabilitetsanalysen vil blandt andet tage udgangspunkt i Dupont-pyramiden som vist 

nedenfor36. 

 

Dupont-pyramiden: 

  

 
 

 

Et af de mest betydningsfulde tal for den fremtidige budgettering, er nøgletallet ROE, Return on 

equity. ROE viser, hvordan Barrick Gold evner at forrente investorernes penge. Investorerne 

forventer også et fornuftigt fremtidigt afkast, hvis de skal investere i virksomheden. 

I analysen af nøgletallene ses nærmere på de værdidrivere, der sammen skaber 

egenkapitalforrentningen og, hvordan de forskellige nøgletal biddrager til dette.  

Som det ses af ovenstående figur, er de forskellige nøgletal inddelt i 2 niveauer. I toppen ses tallet 

ROE, som er det endelige nøgletal, man kan finde frem til, ved hjælp af de nedenstående niveauer. 

Der er altså en sammenhæng mellem de forskellige niveauer. Udviklingen i på de forskellige 

niveauer fører i sidste ende op til ROE. Hvis for eksempel ROIC i niveau 1 opnår en stigning, så vil 

                                                        
36 Bog: Ole Sørensen, 5. udgave side 280 

ROE
(ROE = ROIC + (FGEAR(ROIC-r))

ROIC
(ROIC = DO / NDA)

OG
(OG = DO / Nettoomsætning)

AOH
(AOH = Nettoomsætning / NDA)

FGEAR x SPREAD
(NFF / EK) x (ROIC - r)

N
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det ligeledes føre til en stigning i ROE.  Årsagen til en givet stigning i ROIC vil således kunne findes i 

tallene på niveau 2, OG og AOH. En stigning i et eller begge af disse tal, vil føre til en stigning i 

ROIC. Nærmere sammenhæng og forklaring af tallene følger nedenfor. 

Tallene i opgaven er beregnet ud fra indeværende år, de kan give en smule usikkerhed. Man 

kunne også have regnet med gennemsnitstal fra år t og t+1. Der tages her udgangspunkt i 

indeværende år, da rentabilitetsanalysen blot dækker en regnskabsperiode på 4 år. 

 

Analyse af ROE 

ROE står som tidligere nævnt for, Return On Equity og er toppen af Dupont-pyramiden. Barrick 

Gold’s evne til at forrente deres egenkapital, også kaldet egenkapitalforrentning er her modellen 

starter og kan beregnes ved hjælp af denne formel:37  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡
Egenkapital  

 

Neden for ses udviklingen i ROE i alle 4 regnskabsår. Se bilag 4 for detaljer. 

 

 
 

Som det fremgår af udviklingen af ROE, så har 2014 og 2015 været år med underskud i 

virksomheden. Hvorfor Barrick Gold i disse 2 år har haft en negativ forrentning af deres 

egenkapital. De 2 negative år bevirker at den gennemsnitlige ROE ligger på ca. -8,47% for alle 4 år. 

Barrick Gold har dog vendt deres underskud i 2016 til et overskud og samme år fået en pæn 

positiv forrentning af egenkapitalen. Året efter i 2017 ser vi en endnu højere forrentning. Grundet 

den store variation i ROE gennem årene, giver det ikke mening af se på en gennemsnitlig ROE. Om 

det svingende afkast har været acceptabelt for aktionærerne, kan man ikke se noget om endnu. 

Afkastkravet for Barrick Gold’s egenkapital vil blive beregnet senere i opgaven ved hjælp af CAPM. 

                                                        
37 Bog: Ole Sørensen, 5. udgave side 280 

2017 2016 2015 2014
ROE 0,1370                        0,0835                 -0,3292                      -0,2301                   
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Her ser man på, hvor højt et afkast aktionærerne kræver ud fra den risiko de påtager sig ved at 

investere i virksomheden.   

Ser man nærmere på Dupont-pyramiden i niveau 1 kan man se, hvordan ROE bliver påvirket af 

henholdsvis drift aktiviteter og finansierings aktiviteter, og den finansielle gearing.38  

ROE kan også findes ved at tage direkte udgangspunkt i opbygningen af Dupont-pyramiden. Det 

gør man ved at sammenlægge hele niveau 1 i pyramiden, altså ROE = ROIC + (FGEAR x (ROIC-r)) 

(ibid.).  

Dekomponering af ROE sker i de 3 dele, som niveau 1 består af: 

ROIC, står for Return On Invested Capital og viser afkastet på Barrick Gold’s netto drift aktiver.  

Findes ved denne formel: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑
Investeret	kapital 

 

FGEAR, som viser den finansielle gearing i Barrick Gold. Denne findes ved hjælp af nedenstående 

formel: 

𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒	𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

Egenkapital  

 

SPREAD, der viser forskellen mellem ROIC og r. Formlen nedenfor viser, hvordan SPREAD bliver 

beregnet. 

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 = ROIC − r,						𝑟 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒	𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

Gens.		netto	finansielle	forpligtelser 

 

De ovennævnte formler giver nu mulighed for at lave en nøgletalsanalyse for Barrick Gold. 

 

                                                        
38 Bog: Ole Sørensen, 5. udgave side 281 

2017 2016 2015 2014
ROE 0,1370                        0,0835                 -0,3292                      -0,2301                   
ROIC 0,1237                        0,0776                 -0,1391                      -0,0892                   
FGEAR 0,3861                        0,5457                 0,8199                        0,8151                    
SPREAD 0,0344                        0,0109                 -0,2319                      -0,1728                   
r 0,0893                        0,0667                 0,0927                        0,0835                    
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I de år hvor Barrick Gold formår at skabe et højere afkast på deres drift aktiver end, hvad det 

koster dem at låne til finansiering, så vil deres aktionærer få en stigning i aktiekapitalen. Dette ses i 

tabellen ved at kigge på tallene ROIC og r. Hvis ROIC overstiger r, så vil ROE overstige ROIC. 

Størrelsen på den forskel der er mellem ROIC og r, er SPREAD. Det betyder at Barrick Gold 

udnytter deres finansielle gearing til at få et højere afkast på ROE, end de ville have haft uden brug 

af finansiel gearing. Desværre for Barrick Gold, virker denne effekt også i de år, hvor de ikke har 

tjent penge, her bliver deres tab også forstærket af den finansielle gearing.  

 

Nedenfor ses en analyse i udviklingen af ROE de sidste 2 regnskabsår. Her kan det ses hvordan 

ROE er fordelt på henholdsvis drift aktivitet og finansieringsaktivitet. Samtidig kan man se, 

hvordan ændringerne er finansieret.  

 

 

 

Ændringen i ROE fra år 2016 til 2017 kan ses i skemaet som en stigning på samlet set 5,35% point. 

Alle tal er udelukkende beregnet mellem år 2016 og 2017. Både 2017 og 2016 er gode år, 

sammenlignet med de 2 forgående år, 2015 og 2014, som begge havde negativ ROE (se bilag 4). 

Barrick Gold har i 2016 fået vendt deres årlige underskud til et overskud. I 2017 fortsætter de 

trenden og forbedre overskuddet yderligere i forhold til 2016. Hvorfor vi også ser en stigning i ROE 

mellem de 2 år.  

Ser man nærmere i tabellen, så kan man se hvad det hovedsageligt er, som Barrick Gold har 

formået at forbedre. Stigningen i ROIC er stort alene skyld i stigningen af ROE. ROIC er steget med 

Analyse af ROE 

ΔROE = ΔROIC +(SPREAD*FGEAR15)+(ΔFGEAR*SPREAD16) 

Drift: ΔROIC +(SPREAD*FGEAR15)

Finansiering: (ΔFGEAR*SPREAD16) 

ΔROE = ROE17-ROE16 = 0,13698 - 0,08349 = 0,05350                     
ΔROIC = ROIC17 - ROIC16 = 0,12369 - 0,07756 = 0,04613                     

ΔSPREAD*FGEAR16=(SPREAD17-SPREAD16)*FGEAR16= (0,03444-(-0,01087))*0,54568= 0,01286                     

ΔFGEAR*SPREAD17= (FGEAR17-FGEAR16)*SPREAD17= (0,38608-0,54568)*0,03444= -0,00550                   

ΔROE 0,05350                     

Driftsaktiviteten har en samlet positiv effekt på ROE med: ΔROEdrift = 0,05899                     

Finansieringsaktivteten har en samlet negativ effekt på ROE med: ΔROE finans = -0,00550                    
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ca. 4,61 procentpoint mellem 2016 og 2017. Det er altså selve driften i Barrick Gold som at 

forbedret ROE. 

Ser man nærmere på årsagen til stigningen i ROIC og hvorfor der har været denne stigning i driften 

(se bilag 1). Så vil man opdage, at stigningen ikke ligger i selve hoveddriften af Barrick Gold. Både 

nettoomsætning og vareforbruget har nemlig ligget nærmest identisk i begge år. Forskellen ligger i 

de ”andre eksterne omkostninger”. Disse omkostninger har i 2016 ligger på -594.000.000 USD. I 

både 2015 og 2014 har omkostningerne ligget i omegnen af det samme. 2017 derimod ser 

væsentlig anderledes ud. Her er omkostningen faktisk en drift indtægt på 400.000.000 USD og ikke 

en omkostning, hvilket påvirker ROIC i den positive retning vi kan se i tabellen. Årsagen til denne 

indtægt stammer fra det tidligere nævnte salg af de 2 sydamerikanske miner Valadero og Cerro 

Casale. Det kan derfor ikke forventes at Barrick Gold kan fortsætte med præstere en så positiv 

udvikling af deres ROIC.  

 

Niveau 1, analyse af ROIC 

Forkortelsen ROIC står for Return On Invested Capital.  Som tidligere nævnt, så er ROIC det 

nøgletal, der viser i hvilken grad Barrick Gold formår at skabe et driftsoverskud ud fra deres 

nettodrift aktiver.  

Som vi har set i tabellen i det foregående afsnit, om ROE. Så er ROIC steget fra 2016 til 2017 med 

ca. 4,61 procentpoint. Det svarer til en stigning på ca. 59 %. For at finde årsagen til denne stigning, 

ved hjælp af nøgletallene. Så skal vi se på nøgletallene OG, Overskudsgrad og AOH, Aktivernes 

Omsætningshastighed.39 

Overskudsgrad måler de overskud som Barrick Gold laver for 1 USD, salg fra virksomhedens drift 

aktivitet. Nøgletallet bruges til at se på indtægts-/omkostningsholdholdet i virksomheden (ibid.). 

 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑
Nettoomsætning 

 

                                                        
39 Bog: Ole Sørensen, 5.udgave side 286 
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Salget pr. 1 USD investeret i netto drift aktiver, bliver målt ved aktivernes omsætningshastighed. 

AOH viser hvor meget der er bundet i nettodriftaktiver til at skabe 1 USD overskud. I 2017 var AOH 

ca. 0,5459 (se bilag 4) det betyder at Barrick gold brugte 1,83 USD på at skabe 1 USD overskud, 

(1/0,5459=1,83) (ibid.). 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠	𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
Nettodriftaktiver  

 

Ligesom i analysen af ROE, kan man lave en dekomponering af ROIC, for at kunne se, hvorfor ROIC 

udvikler sig som den gør (ibid.). 

 

 

 
 

Ændringen i ROIC fra 2016 til 2017 er vist i ovenstående graf. Som nævnt i foregående afsnit, så 

har ROIC oplevet en pæn stigning i 2017, i forhold til året før. Barrick Gold’s evne til at omsætte 

deres aktiver er steget en smule i samme periode, men ikke væsentligt. Da ændringen i ROIC kan 

findes ved at ligge ændringsforholdet mellem OG og AOH sammen, som vist i tabellen. Så ses det 

tydeligt at ændringen i forholdet omkring OG, er hovedårsagen til at ROIC er steget i perioden. 

Årsagen til stigningen i OG, skyldes som tidligere nævnet frasalget af de 2 miner. 

 

Niveau 2, analyse af OG og AOH 

Som den tidligere formel viser, så består OG af driftsoverskuddet, delt med nettoomsætningen. 

2017 2016 2015 2014
ROIC 0,12369                      0,07756              -0,13914                    -0,08924                
OG 0,22658                      0,14446              -0,26516                    -0,20348                
AOH 0,54590                      0,53687              0,52472                     0,43857                  

Analyse af ROIC
ROIC= OG *AOH 
ΔROIC = (ΔOG*AOH16)+(ΔAOH*OG17)
ΔROIC = ROIC17 - ROIC16 = 0,12369-0,07756 = 0,04613              
ΔOG*AOH16=(OG17-OG16)*AOH16 =( 0,22658-0,14446)*0,53687 0,04408                     
ΔAOH*OG17 = (AOH17-AOH16)*OG17 = (0,54590-0,53687)*0,22658 0,00205                     

ΔROIC 0,04613               
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For at se på, hvilke faktorer, der påvirker OG, vil der ses på komponenterne af efterskat 

driftsoverskuddet som en andel af salget.40 

 

 
 

Formålet med ovenstående tabel er at give et overblik over, hvordan de forskellige komponenter, 

hver især påvirker OG. Tabellen er indekseret for at vise, hvordan for eksempel 100 USD 

omsætning/salg, bliver til 22,7 USD i regnskabsåret 2017.  

I de seneste 2 regnskabsår, ser vi en positiv OG. Det har primært været driftsomkostningerne og 

skattebetalinger, der har påvirket OG negativt.  Men i både 2015 og 2014 ser vi at der har været 

store afskrivninger, hvilket har medført at begge årene er endt ud med en negativ OG. Det positive 

ved dette er da at Barrick Gold i denne periode, stort set har sluppet for at betale noget særligt i 

skat.  

 

Den anden driver bag ROIC er aktivernes omsætningshastighed, AOH. AOH viser hvor produktivt 

Barrick Gold, udnytter deres netto drift aktiver. Ligesom for en hver anden virksomhed, er det 

vigtigt for Barrick Gold at disse udnyttes effektivt, da Barrick Gold har investeret store summer og 

resurser i deres netto drift aktiver.41 

For at se kunne vurdere, hvor effektive Barrick Gold er, så kan man se på kapitaltilpasningen i 

virksomheden. Det gør man ved at lave en opdeling mellem af de to områder, der relatere sig til 

                                                        
40 Bog: Ole Sørensen, 5.udgave side 290 - 293 
41 Bog: Ole Sørensen, 5. udgave side 293 - 296 

2017 2016 2015 2014
Nettoomsætning 100,0                   100,0                          100,0                       100,0                    
Driftomkostninger -61,5                    -73,1                           -83,6                        -78,1                     
EBITDA-margin 38,5                     26,9                            16,4                         21,9                      
Afskrivninger 2,5                        2,9                               -43,2                        -40,1                     
EBIT-margin 41,1                     29,8                            -26,8                       -18,2                    
Skat af EBIT -18,4                    -15,4                           0,3                            -2,1                       
OG 22,7                     14,4                            -26,5                       -20,3                    
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kapitalstyring. Her ser vi på styringen af arbejdskapitalen og styringen af anlægskapitalen (ibid.). 

Nedenfor er de områder inddelt i hver deres tabel. 

Det første vi ser på, er styring af arbejdskapitalen, se nedenstående tabel. 

 

 
 

Arbejdskapital er den kapital, der er nødvendig for at Barrick Gold kan udøve sin normale drift af 

virksomheden. Her indgår for eksempel likvide beholdninger, varebeholdninger, tilgodehavender 

fra salg og leverandørgæld. Tabellen viser ligesom tidligere tabel af OG forholdet mellem de 

forskellige komponenter og nettoomsætningen. I ovenstående tabel se vi nu på, hvor mange cent 

er der bundet op i arbejdskapital til at skabe 1 USD salg.  

Som det ses i tabellen, er en stor del af arbejdskapitalen bundet op i varebeholdningen. Både i 

2016 og 2017 har dette ligget omkring 22 %. Det samlede resultat viser dog for alle årene et 

negativt resultat. Hvilket betyder er Barrick Gold ikke har bundet penge op i arbejdskapitalen, men 

præcis det modsatte. Det skyldes at deres gæld, Andre kortfristede forpligtelser, er meget høj, 

hvilket påvirker det samlede resultat. Det negative tal viser at det ikke er Barrick Gold’s egne 

penge der er bundet i arbejdskapital, men lånte penge. Man kan dog se, hvordan man nærmer sig 

et positivt tal, i takt med at der bliver afviklet på gælden. Det afspejler meget godt AOH, som vist i 

tabellen under afsnittet ”Niveau 1, analyse af ROIC”. Her ses det at AOH stort set i hele perioden 

har ligget omkring 0,5. 

 

 

2017 2016 2015 2014
Styring af arbejdskapital 
Øvrige kortfristede aktiver + 0,03833 0,03576 0,02913 0,03037
Varebeholdning + 0,22570 0,22552 0,19017 0,26585
Andre tilgodehavender + 0,02854 0,02910 0,03046 0,04082
Likvide beholdninger + 0,01000 0,01000 0,01000 0,00000
Gæld - 0,20826 0,17072 0,17566 0,11573
Andre kortfristede forpligtelser - 1,28374 1,36375 1,48632 1,69401

-1,18943 -1,23410 -1,40223 -1,47270

2017 2016 2015 2014
Styring af anlægskapital
Immaterielle aktiver + 0,48579 0,44099 0,42795 0,60338
Ejendomme, fabrikker og udstyr + 1,64867 1,64793 1,59863 1,87450
Andre tilgodehavender + 0,20074 0,17948 0,16635 0,16447
Udskudt skat + 0,12766 0,11416 0,11518 0,06583
Aktiver ejet med henblik på salg + 0,00000 0,00000 0,08395 0,00000

2,46286 2,38257 2,39207 2,70817
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For at se på Barrick Gold’s evne til at udnytte anlægskapitalen, kan man lave samme øvelse. 

Styring af anlægskapitalen viser, ligesom den tidligere tabel, omsætningshastigheden, men denne 

gang for anlægskapitalen. Posten Ejendomme, fabrikker og udstyr fylder klart den største del af 

analysen. Det skyldes at Barrick Gold ejer store miner og naturområder og ikke kun bygninger og 

fabrikker.  

 

Budgettering 

 

Den strategiske analyse og regnskabsanalysen gør det nu muligt at udarbejde et budget for, hvad 

fremtiden bringer for Barrick Gold. Budgettet skal være med til at give et kvalificeret bud på den 

fremtidige vækst, der kan forventes og dermed hvordan overskuddet i Barrick Gold vil blive de 

kommende år. At kunne estimere den fremtidige vækst i virksomheden, gør det efterfølgende 

muligt at beregne værdien af Barrick Gold’s enterprice value og dem med også egenkapitalen, som 

derefter bruges til at finde en forventet aktiekurs.  

Indeværende opgave arbejder ud fra en budgetperiode på 10 år frem i tid, dernæst en 

terminalperiode. Valget af en budgetperiode op 10 år, er for at give et mere realistisk billede af 

den forventede værdi af Barrick Gold. Ved en budgetperiode på mindre end 10 år, ville 

terminalperiode efter min mening, udgøre en for stor del af den samlede værdiansættelse. 

Budgetperioden vil desuden blive delt op i en prognose fra 2018 til om med 2023 og derefter de 

resterende år.  

Der vil blive set nærmere på de value drivers, Barrick Gold har. Herefter komme med et bud på 

den estimeret fremtidige salgsvækst for de næste 10 år frem i tid. Efter de 10 år, vil vi nå til en 

terminalperiode som vil fortsætte ud i al evighed.  

Det samme gør sig gældende med de to nøgletal Overskudsgrad og Aktivernes 

omsætningshastighed.  

Budgettering af effektiv skatteprocent og netto rentebærende gæld er indregnet som en del af 

overskudsgraden. Ligesom at netto drift aktiverne er en del at AOH. Tallene vil derefter blive 

indregnet i både DCF og RIDO-modellen. 
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Følsomhedsanalysen vil senere bygge på 3 forskellige scenarier med 3 forskellige budgetteringer. 

Nærmere bestemt; Best Case, Base Case og Worst Case. Værdien for Barrick Gold vil se forskellig 

ud i, men hvor meget og hvilket scenarie er mest realistisk? 

 

Drøftelse af value drivers 

 

Den primære value driver i Barrick Gold er organisk vækst. De ønsker at øge produktionen, 

samtidig med at det bliver mere og mere effektive. Altså kunne udvinde guldet i minerne hurtigere 

og til lavere omkostninger. De har som udgangspunkt ikke opkøb i tankerne, men brugere mere 

deres samarbejdspartnere, der hvor de mener at de kan have fordele af synergieffekterne, eller få 

adgang til nye områder.  

Som tidligere nævnt, så har Barrick Gold også lavet frasalg af ejerandele af 2 miner. Det er heller 

ikke planen løbende at sælge ud af deres aktiver. Derfor vil de ikke blive medtaget i den fremtidige 

budgettering. Når disse fraslag sker, med et overskud til følge, så vil det dog påvirke nøgletallene 

og det endelige overskud i Barrick Gold positivt. 

 

Budgettering af salgsvæksten  

 

Ser man på den historiske salgsvækst hos Barrick Gold, så ser fremtiden ikke lys ud. Alene fra 2014 

til 2017 er nettoomsætningen faldet med ca. 18% (se bilag 1). Det er dog klart ikke en tendens 

som, hverken Barrick Gold eller markedet generelt forventer. Barrick Gold har i perioden, 

fokuseret mere på at få bragt deres omkostninger ned og dermed få et overskud i denne periode, 

end fokus på vækst. Nedgangen i nettoomsætningen kan blandt andet forklareres ved det frasalg 

af ejerandele i de 2 tidligere nævnte miner. Færre miner, betyder lavere produktion, som leder til 

mindre nettoomsætning.  

 

Vi ser på forventningerne til væksten i selve produktionen af guld, og dermed nettoomsætningen, 

i markedet til at starte med. 

Hvis man ser på en rapport lavet af IBM Research, så fortæller de følgende: “We forecast global 

gold production to increase from 105moz in 2018 to 125moz by 2026, averaging 2.3% annual 
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growth. While a steady pace of growth, this represents a slight deceleration in growth rate 

compared with the previous eight-year average of 3.1%,”.42 Deres forventninger er altså en 

gennemsnitlig stigning på 2,3% om året frem til år 2026. Det er altså forventningerne til 

stigningen i markedet generelt.  

 

Ser man på Barrick Gold’s egne forventninger til produktionen og nettoomsætningen, så har de 

ingen forventninger til at øge produktionen i 2018 (regnskab 2017 s33).  Selvom produktionen 

bliver på nuværende niveau, så vil salgsvæksten godt kunne stige alligevel. Det kræver dog at vi 

ser en stigning i prisen på guld. Grafen i ”teknologiske forhold” under det strategiske afsnit, viser 

at Guld er faldet, meget siden det nåede toppen, helt tilbage i 2011. Der har dog været en lille 

stigning fra 2015 og frem til i dag. Men guldprisen har stadig lang vej tilbage til toppen i 2011. 

Hvis det skulle ske, så vil nettoomsætningen hos Barrick Gold stige pænt, på trods af en 

fastholdelse af det nuværende produktionsniveau.  

 

Grundet Barrick Gold’s forventning om at bibeholde nuværende produktionsniveau i 2018 også, 

regnes med en fremtidig salgsvækst på 2,3%, altså det som markedet forventes at vokse med 

årligt, frem til år 2026. 

 

Budgettering af overskudsgraden (OG) 

 

Selvom nettoomsætningen i den historiske periode, som analyseres her, har været negativ med 

hele 18%. Så ser udviklingen anderledes ud når man ser på overskudsgraden (OG). Både 2014 0g 

2015 havde Barrick Gold en negativ OG (se bilag 4). Det blev dog rettet op i 2016, hvor OG steg til 

ca. 14,5%. Senere i 2017 steg OG yderligere til ca. 22,7%, men i denne stigning har vi medregnet 

det nu meget omtalte fraslag af ejerandele i de 2 miner. Derfor antages det, at 2017 er en 

engangsfornøjelse og at OG er unaturligt højt, da Barrick Gold ikke ønsker at frasælge dele af 

virksomheden/aktiver hvert år.  

                                                        
42 http://www.mining.com/gold-production-will-grow-coming-years-bmi/ 
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43 

 

Den ovenstående graf viser udviklingen i OG for sektoren, tilbage fra 2002 og frem til 2017. Barrick 

Gold trækker i begge retninger i forhold til gennemsnittet – de har typisk haft en OG over 

gennemsnittet i de gode år og under gennemsnittet i de dårlige år. 2017 var dog et overnormalt 

godt år, også når man sammenligner med sektoren. Derfor forventes det at OG i 2016 mere kan 

anses for at være normalen for Barrick Gold. De første 6 år budgetteres med 14,5% i henhold til 

regnskabsåret 2016. Efter de første 6 år, budgetteret OG til 20%, da guldprisen kan stige pænt, 

som tidligere nævnt, derefter sættes OG ned til 13,6 % i terminalperioden. Det gøres, da det er 

den gennemsnittet for alle år i ovenstående graf. 

 

 

 

                                                        
43 https://www.statista.com/statistics/208725/net-profit-margin-of-the-top-mining-companies/ 
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Budgettering af aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

 

Udviklingen af AOH i de 4 regnskabsår har vist en fremgang fra ca. 0,44 i 2014 til ca. 0,55 i 2017, 

hvilket svarer til en stigning på ca. 25 %. I modsætning til de øvrige tal, så har stigningen i AOH 

ligget forholdsvis stabilt, med en mindre stigning for hvert år. Samtidig er AOH også et tal som 

Barrick Gold godt kan stille sig tilfredse med. De ligger nemlig alle årene over, hvad sektoren har 

vist i samme periode. 

 

 
44 

 

Som det ses, så er der tale om en branche, hvor aktiverne fylder utrolig meget. Derfor er det svært 

at få en høj AOH. Men det er lykkes for Barrick Gold at klare sig en del bedre end sektoren. 

 

For de første 6 år af budgetperioden budgetteres med en AOH på 0,5369, igen tages der 

udgangspunkt i 2016, så vi får et tal, uden frasalget af minerne. De resterende år i budgetperioden 

sættes til en AOH på 0,5125, som svarer til Barrick Gold’s gennemsnit for de 4 regnskabsår.  I 

terminalperioden budgetteres med et gennemsnit for sektoren, de sidste 4 år, hvilket er ca. 

0,3525. 

 

Værdiansættelse af Barrick Gold Corporation 

 

Værdiansættelsen kan nu laves på baggrund af de budgetteret tal i det tidligere afsnit. Tallene 

giver mulighed for at opstille, hvad der svarer til en reformuleret balance og resultatopgørelse. 

                                                        
44 https://csimarket.com/Industry/industry_Efficiency.php?ind=108&hist=4 

AOH for sektoren
2017 2016 2015 2014

AOH 0,29                      0,36                             0,41                         0,35                      
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Dette bruges til at beregne de frie cash flows for hvert år. Der findes mange måder at beregne en 

værdiansættelse på. Der vil blive brugt 2 modeller, både DCF-modellen og RIDO-modellen.  

 

WACC 

 

Som ovenstående formler viser, så kræver begge modeller at vi kender tallet WACC, som står for 

Weighted Average Cost of Capital. WACC beregnes ved nedenstående formel: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊#t ∗ 𝑅#t +𝑊ut ∗ 𝑟 ∗ (1 − 𝑇v) 

 

Der er i formlen nogle ubekendte, som skal findes for at kunne udregne WACC’en. Disse vil blive 

fastsat senere. Vi skal kende skatten, samt ejernes og lånegivers afkastkrav. Derefter kan vi bruge 

WACC til den endelige værdiansættelse. 

WACC bruger vi til at beregne vores tilbagediskonteringsfaktor, som skal bruges til at 

tilbagediskontere det frie cashflow for både ejere og lånegivere. 

 

Skattesats 

 

Barrick Gold er en multinational virksomhed, som betaler skat i flere lande. Hovedsædet er dog i 

Canada, hvorfor der tages udgangspunkt i skattesatsen for virksomhedsskat i Canada. Det antages 

at Barrick Gold betaler skat som helhed af forretningen med denne sats. Det forudsættes 

derudover at Barrick Gold kan få fuldt fradrag til deres renteudgifter på fremmedkapitalen. 

Virksomhedsskat i Canada bliver betalt ud fra en skatteprocent på 26,5% i 201745. 

 

Ejernes afkastkrav 

 

For at finde ejernes krav til afkastet, bruges modellen CAPM, Capital Asset Pricing Model. 

                                                        
45 https://da.tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate 
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Formlen for CAPM:  

𝑅#t = 𝑟w + 𝛽 ∗ (𝑟w + 𝐸(𝑅)y) 

 

CAPM består af den risikofrie rente samt et tillæg for den risiko ejerne påtager sig ved at investere 

i virksomheden. Denne risiko afspejler Barrick Gold’s følsomhed over for markedet, og betegnes 

som ”beta”.  

 

Den risikofrie rente 

 

Den risikofrie rente i Danmark, ligger pt omkring 0%46. Ligeledes ser det ud i det meste af verden. 

Det er dog yderst unaturligt og vi kan ikke forvente at dette lave renteniveau vil fortsætte i evig 

fremtid. Derfor benyttes ikke 0% i modellen. Selvom Barrick Gold har forretninger i hele verden, så 

er det et canadisk selskab. 2% bruges derfor som den risikofrie rente. Man kan i skrivende stund 

købe statsobligationer i Canada med en effektiv rente på 2%47. 

 

Markedsrisikopræmien 

 

Ved markedsrisiko taler man om den usystematiske risiko. Det er den risiko, der er ved investering 

i virksomheder. Investorerne kan selv reducere denne risiko ved at diversificere, deres portefølje 

af investeringer.  

For at påtage sig denne risiko, vil man som investor have en præmie for dette. Denne præmie 

kaldes markedsrisikopræmien. Markedsrisikopræmien er utrolig svær at forudsige og spiller en 

stor rolle i den endelige værdiansættelse. I henhold til Market-Risk-Premia.com så er 

markedsrisikopræmien i Canada i dag 5,50%48. 

                                                        
46 http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx 
47 https://www.bankofcanada.ca/rates/interest-rates/ 
48 http://www.market-risk-premia.com/ca.html 
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Den sorte linje viser udviklingen i markedsrisikopræmien for Canada, tilbage fra 2002 og frem til i 

dag. I finanskrisen i 2008 var der en stigning i risikopræmien, men ellers har den ligget omkring 

nuværende niveau på 5,5%, hvorfor denne sats i beregningen.  

 

Beta 

Beta viser den systematiske risiko på aktien, som man vælger at investere i. Det vil sige den risiko 

virksomheden i sig selv har, i forhold til markedet. Beta viser hvor meget prisen på virksomheden 

bevæger sig når markedet generelt bevæger sig. Hvis man for eksempel har en beta på 1, så følger 

aktiekursen markedet 100%, stiger markedet med 1% så stiger ens aktiekurs også med 1%. Er beta 

over 1 svinger aktien altså mere end markedet og under 1 svinger den mindre end markedet.  

En negativ beta betyder at aktiven svinger omvendt af markedet. 
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I henhold til Yahoo Finance, så har Barrick Gold en beta på -0,42.49 Infront Analytics regner med en 

beta på 0,4850. Analysen forsætter med en beta på 0,48, da den negative beta ikke forventes i 

andet end kortere perioder af gangen. Beta er et tal, der hele tiden ændre sig. Mineselskaber har 

en positiv beta i bull-markeder og en negativ beta i bear-markeder, se skemaet nedenfor.51 

 

 
(ibid.) 

 

Fastsættelse af afkastkravet til egenkapitalen 

Ovenstående oplysninger giver nu mulighed for at beregne afkastkravet til egenkapitalen. Ved 

hjælp af den tidligere nævnte CAPM metode. 

 

𝑅#t = 0,02 + 0,48 ∗ (0,02 − 0,055) = 3,68% 

 

                                                        
49 https://finance.yahoo.com/quote/abx?ltr=1 
50 https://www.infrontanalytics.com/fe-en/30102NC/Barrick-Gold-Corp-/Beta 
51 https://www-2.danskebank.dk/Link/beta17022004 
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Fastsættelse af WACC 

Vægtene af henholdsvis egekapital og fremmedkapital er en vigtigdel ved beregning af WACC. Når 

WACC beregnes, skal man dog gøre det over flere omgange. Ved første beregning bruger med 

fordelingen af egen- og fremmedkapital i henhold til, hvad der er oplyst i regnskabet. Men da man 

nu regner en ny værdig af egenkapitalen, så ændre vægtene sig. Derfor bliver man nødt til at lave 

en ny WACC-beregning med den nye egenkapital. Dette gentager man indtil, der er 

overensstemmelse mellem egenkapitalen og WACC og værdiansættelsen. 

Da vi nu kender afkastkravet til egenkapitalen, så kan vi regne WACC ved brug af den tidligere 

nævnte formel: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,72 ∗ 0,055 + 0,28 ∗ 0,02 ∗ (1 − 0,265) = 0,031 

 

Værdiansættelsen 

 

 

 

 

Den ovenstående forecast er lavet på baggrund af tallene fra budgetteringsafsnittet. De bruges nu 

til at beregne de fremtidige cash flows (se bilag 5). 

 

På baggrund af tallene, der nu er regnet og antaget i dette afsnit, og de fremtidige cash flows, kan 

den endelige værdiansættelse nu laves.  

Nedenfor ses Barrick Gold’s værdi beregnet med DCF-modellen: 

 

Forecast 
Budget periode

Finansiel værdidriver 18 19 20 21 22
Salgsvækstrate (omsætning) 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30%
Aktivernes omsætningshastighed 0,5369                      0,5369                          0,5369                     0,5369                    0,5369              
OG efter SKAT 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%

Terminalår
23 24 25 26 27 28

2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,00% 2,00%
0,5369              0,5125              0,5125                   0,5125                   0,3525                     0,3525                 
14,50% 20,00% 20,00% 20,00% 13,60% 13,60%
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Værdien af Barrick Gold beregnet med RIDO-modellen: 

 

 
 

Som det ses ud fra de to modeller, så ender de begge på samme værdi. 

Den endelige værdi er regnet til den 23-03-2018, dagen hvor Barrick Gold fremlagde deres 2017 

årsregnskab. 

Enterprice value for begge modeller er 61.393 mio. USD. Der skal her tages højde for at denne 

enterprice value er regnet på baggrund af gennemsnitstal fra regnskabsåret 2017. Værdien skal 

derfor fremskrives korrekt til den 31-12-2017, for at få den præcise værdiansættelse. Dette gøres 

ved nedenstående formel: 

 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	31.12.2017 = 𝐸𝑉 ∗ 	√1 +𝑊𝐴𝐶𝐶 

 

Dette giver så den nye enterprice value på 62.327 mio. USD. Medregner man så de 

nettofinansielleomkostninger på 4.273 mio. USD så lander man på en equity value for ultimo 2017 

på 58.054 mio. USD. 

DCF - Værdiansættelse (mio USD)
PV FCFF ultimo 2017 1.699

PV TV FCFF ultimo 2017 59.694

Enterprice Value (FCFF) 61.393

Enterprice Value 31.12.2017 62.327                     

Nettofinansielleomkostninger 4.273

Equity Value ultimo 2017 58.054

Equity value 23.03.2018 58.527                     

RIDO - Værdiansættelse (mio USD)
PV RIDO ultimo 2017 8.346
PV TV FCFF ultimo 2017 37.707
Nettodriftsaktier 15.340
Enterprice Value (RIDO) 61.393
Enterprice Value 31.12.2017 62.327              
Nettofinansielleomkostninger 4.273                
Equity Value ultimo 2017 58.054              
Equity value 23.03.2018 58.527              
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Da regnskabet for 2017 blev offentliggjort den 23.03.2018, så fremskriver vi den nuværende 

equity value med afkastkravet til egenkapitalen frem til denne dato, for at få et mere præcist 

sammenligningsgrundlag. Det sker ved denne metode: 

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦	𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒	23.03.2018 = 𝐸𝐾 ∗	 �1 + 𝑅#t
��/���  

 

Dette er den præcise værdi for Barrick Gold den 23.03.2018, i henhold til de udvalgte parametre 

på vækst, afkastkrav, beta osv. For at få en lettere sammenligning i forhold til den værdi der var i 

markedet samme dato, så deler vi blot equity value ud på det antal aktier, der er i Barrick Gold. De 

havde i henhold til regnskabet 2017 1.166.577.000 stk. aktier. Hvilket giver følgende aktiekurs, 

50,17 USD: 

 

 
 

Følsomhedsanalyse 

 

Efter at Barrick Gold nu er blevet værdisat, er det nu muligt at lave en følsomhedsanalyse. 

Følsomhedsanalysen kan vise de usikkerheder der ligger i de valgte parametre og hvad de sker hvis 

man justere på nogle af tallene. Det giver samtidig muligheden for at lave en best case, base case 

og worst case.  

 

 

 

Som det ses i følsomhedsanalysen, så ligger alle kurser over markedskursen, hvilket giver en klar 

købsanbefaling, lige meget hvad. En faktor, der har meget stor indflydelse på aktiekursen, er tallet 

Barrick Gold Corporation - Aktie
Antal aktier (mio) 1.166,58
Kurs USD 50,17
Markedskurs d. 23.03.2018 USD 12,5

Følsomhedsanalyse
Vækstrate i terminal periode 1,50% 2,0% 2,50%
Aktiekurs 39,3 50,17 80,29
beta 0,75 0,48 0,33
Aktiekus 25,11 50,17 257,17
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beta. De tre scenarier i skemaet viser hvad der sker med kursen ved forskellige vækstrater i 

terminalperioden, det ser vi i den øverste halvdel. Den nederste halvdel viser, hvordan aktiekursen 

samtidig vil reagere, hvis man også ændre beta. Ændringen i beta er benyttet i henhold til Infront 

Analytics52, som har alle tre betaer på Barrick Gold. Som det fremgår af følsomhedsanalysen, så 

betyder det meget at ændre vækstraten i terminalperioden. Det skyldes at størstedelen af 

værdiansættelsen bygger på, hvad der sker i terminalperioden. En af de ting man skal være 

opmærksom på, når man ændre vækstraten i terminalperioden, er at denne vækst ikke må 

overstige væksten i samfundet. Grunden til det, er at en virksomhed ikke kan vokse i al evig 

fremtid, mere end væksten i verden vokser. Det er heldigvis ikke et problem her, da væksten i 

verden fortiden ligger omkring 3,9% ifølge den internationale valutafond IMF53.  

Ser man på de 2 nederste rækker i følsomhedsanalysen vil man opdage en, hvis beta samtidig 

ændret så betyder det enormt meget for aktiekursen. I det første scenarie, sættes beta op fra 0,48 

til 0,75, hvilket medfører at kursen falder fra 39,3 til 25,11. Det er denne kurs, som rammer 

tættest på markedet. Scenarie 2 er vores base case, og her ændres beta ikke. Kursen på 50,17 

beholdes og er den endelige værdiansættelse. Det tredje scenarie er best case. Med en ændring i 

terminalperiodevæksten til 2,5% lander aktiekursen helt oppe på 80,29. Her er der altså udsigt til 

et yderst lovende afkast for investorer, som køber aktien i dag. Hvis man så samtidig ændrer beta 

fra de 0,48 til 0,33, så springer kursen i vejret og rammer 257,17. Det formodes dog at være 

urealistisk inden for nærmeste fremtid.  

 

Selvom prissætningen på aktiekursen, kan virke meget høj, så har kursen tidligere i 2011 ligget på 

55.54 I henhold til Seeking Alpha, så er Barrick Gold lavt prissat og en af de billigste aktier i 

guldmineindustrien.55 

 

                                                        
52 https://www.infrontanalytics.com/fe-en/30102NC/Barrick-Gold-Corp-/Beta 
53 https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10268929/verden-bliver-bedre-gennem-vaekst/ 
54 https://goldprice.org/gold-stocks/barrick-gold 
55 https://seekingalpha.com/article/4134202-barrick-gold-one-cheapest-gold-mining-stocks 
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Diskussion 

Som følsomhedsanalysen tydeligt viser, betyder en ændring i beta yderst meget for den fremtidig 

aktiekurs. Langt mere end hvis virksomheden selv skaber et øget salg. Der er umiddelbart langt fra 

hvad markedet tror omkring Barrick Gold’s værdi og til det jeg kan finde valide kilder på, til brug i 

mine egne beregninger. Hvis jeg skal komme tæt på markedskursen, så kan jeg ramme kurs 14,31. 

Dette kan gøres ved at ændre beta til 1,2, samt vækstraten i terminalperioden til 1%. Vækstraten 

på blot 1%, vil godt kunne forsvares. Men en beta på 1,2 kan jeg ikke finde. Faktisk anslår de fleste 

aktieanalyseselskaber at Barrick Gold har en negativ beta. Indsættes dette i modellen, så bliver 

aktiekursen også negativ, hvilket ikke kan forekomme.  

 

Financial Times har lavet en undersøgelse omkring kursmål på Barrick Gold, hvor de har spurgt 24 

forskellige analysebureauer om deres forventning til aktiekursen. Anbefalingerne ser således ud:56 

 

 
 

Største delen af anbefalingerne ligger med den afventende Hold-anbefaling. Mens de resterende 

anbefalinger primært ligger til den positive side. 22 af dem er også kommet med en kursmål inden 

for de næste 12 måneder. Det fordeler sig således: 

 

                                                        
56 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/forecasts?s=ABX:NYQ 
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Størstedelen mener altså at Barrick Gold skal op på kurs 18 inden for de næste 18 måneder, resten 

af anbefalingerne ligger nogenlunde lige fordelt mellem et mål på 8,11 og et mål på 14,97. Hvis 

man tænker på at 8,11 er værste fald. Så er muligheden for gevinst yderst attraktiv i forhold til det 

tab man risikerer. 

 

En faktor, der klart spiller en rolle i prissætningen på Barrick Gold og som denne opgave ikke tager 

direkte højde for, er udviklingen og forventningen til den fremtidige guldpris. Eftersom Barrick 

Gold har som hoved forretning af udvinde og sælge guld. Så betyder prisen på guld selvfølgelig 

meget for den endelige værdiansættelse. De har jo samme omkostninger ved at udvinde guldet, 

lige meget, hvilken pris de kan sælge det til.  

 

Konklusion 

Formålet med opgaven er at estimere værdien af Barrick Gold, efter de fremlagde deres regnskab 

for regnskabsåret 2017. Det betyder at værdien skal findes pr. 23-03-2018, hvor markedskursen på 

aktien lukkede i 12,5. 

Ud fra den indsigt opgaven giver, gennem virksomhedspræsentationen, den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen, har det muliggjort at lave et budgetteret fremtidsestimat over Barrick Gold’s 

vækst og nøgletal. Dette har dannet grundlaget for den endelige værdiansættelse, sammen med 

valide oplysninger om beta, den risikofrie rente og afkastkrav.  

Værdien af Barrick Gold efter offentliggørelse af regnskabet bør dermed være 58.527.000.000 

USD, hvilket svarer til en aktiekurs på 50,17. 

 

• Hvordan har Barrick Gold udviklet sig økonomisk fra 2014 til og med 2017? 
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Barrick Gold har i perioden 2014 til 2017, været igennem nogle turbulente år, med underskud som 

de sidenhen har fået vendt til overskud, og fremtiden ser nu lysere ud. Dette er blandt andet sket 

ved at frasælge aktiver og tilbagebetale gæld, for at minimere deres løbende omkostninger. 

 

• Hvordan forventes branchen og Barrick Gold at udvikle sig for fremtiden? 

 

Branchen for guldmineselskaber forventes at gå en positiv fremtid i møde. De bliver løbende 

bedre til at effektivisere deres forretninger. Det gør de blandt andet ved hjælp af udvikling af 

deres teknologiske udstyr og også ved hjælp af partnerskaber med andre guldmineselskaber. 

Samtidig spiller miljø en større rolle i minedriften. 

 

• Hvad er min anbefaling på aktien, skal man købe eller sælge den? 

 

Anbefalingen på aktien er et klart køb med et kursmål på 50,17. Kursen efter 2017 regnskabet lå 

på blot 12,5. Så der er mulighed for en god gevinst.  
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