Мбуїзені Гудлайф Нтулі
Оцінювання банківського поглинання за допомогою бухгалтерських критеріїв: на прикладі
Amalgamated Банк Південної Африки та Barclays Банк
У 2005 році Barclays Bank викупив 56,4 відсотки акцій Amalgamated Банк Південної Африки (ABSA). Процедура цього
поглинання раніше ніколи не оцінювалась. Тому, мета статті полягає в оцінюванні процедури поглинутого ABSA через
бухгалтерські критерії. Початкове джерело даних складали аудиторську фінансову звітність ABSA за 2004-2015 роки.
Аудиторська фінансова звітність є публічно доступною. Період 2004-2015 років включає період до, протягом та після
поглинання. У статті метод аналізу фінансової звітності через бухгалтерські критерії був найкращим дослідницьким методом.
Метод аналізу фінансової звітності через його силу та спроможність оцінити перспективність, стабільність та прибутковість за
допомогою формул, співвідношень та обчислень. Тому, у статті використовуються фінансові формули та співвідношення як
загально прийняті критерії оцінки процедури поглинутого ABSA. Головний висновок полягає в тому, що поглинутий ABSA
працює краще, ніж на стадії до поглинання та ціна акцій поглинутого ABSA зростає з 2005 по 2015 роки.
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Мбуизени Гудлайф Нтули
Оценивание банковского поглощения с помощью бухгалтерских критериев: на примере
Amalgamated Банк Южной Африки и Barclays Банк
В 2005 году Barclays Bank выкупил 56,4 процента акций Amalgamated Банк Южной Африки (ABSA). Процедура этого
поглощения раньше никогда не оценивалась. Поэтому, цель статьи лежит в оценивании процедуры поглощенного ABSA через
бухгалтерские критерии. Начальный источник данных составляли аудиторскую финансовую отчетность ABSA за 2004-2015
годы. Аудиторская финансовая отчетность является публично доступной. Период 2004-2015 годов включает период до, во
время и после поглощения. В статье метод анализа финансовой отчетности через бухгалтерские критерии был наилучшим
исследовательским методом. Метод анализа финансовой отчетности через его силу и возможность оценить перспективность,
стабильность и прибыльность с помощью формул, соотношений и вычислений. Поэтому, в статье используются финансовые
формулы и соотношения как общепринятые критерии оценки процедуры поглощенного ABSA. Главный вывод состоит в том,
что поглощенный ABSA работает лучше, чем на стадии до поглощения и цена акций поглощенного ABSA возрастает с 2005 по
2015 год.
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