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Аналіз основних проблем фінансового стану нових інноваційних підприємств
В той час як найбільш важливі проблеми фінансового стану нових підприємств з потенціалом швидкого розвитку
(стартапів) широко висвітлені у прикладній літературі, теоретичні дослідження не охоплюють цю тему. На думку
авторів, необхідно приділити більше уваги теоретичним дослідженням з цієї теми, так як неефективне фінансове
управління може ускладнити стартапам отримання прибутку на більш пізніх етапах і, як наслідок, подальший
розвиток. В основі статті лежить вибірка з фінансових та податкових експертиз угорських стартапів. Метою статті
є аналіз деяких з визначених проблем, які є також важливими для стартапів за межами Угорщини. Вибірка показує,
що через збитки на початковому етапі, цей тип підприємств може швидко витратити свій капітал і, таким чином,
вони потребують постійного дольового фінансування. Вибірка показує, що боргове фінансування не є прийнятним
варіантом для цієї групи підприємств, єдиним варіантом для них є венчурне фінансування. Автори підтверджують
позитивний зв’язок між стартапами та дослідженнями, розробками та інноваціями. На їх думку, відповідність
правилам та оптимізація, дозволена цими правилами, є надзвичайно важливими для стартапів для управління
високими ризиками на початковому етапі та досягнення загальної мети для залучення інвестиційного капіталу.
Фінансові та податкові експертизи стартапів дозволили визначити певні неефективні підходи через заплутане
фінансове та податкове законодавство.
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Класифікація JEL: M13, M41, H25, G24, G32.

Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Андраш Бетленди, Роксана Урбаникс
Анализ основных проблем финансового состояния новых инновационных предприятий
В то время как наиболее важные проблемы финансового состояния новых предприятий с потенциалом быстрого
развития (стартапов) широко освещены в прикладной литературе, теоретические исследования не охватывают
данную тему. По мнению авторов, необходимо уделить больше внимания теоретическим исследованиям по данной
теме, так как неэффективное финансовое управление может усложнить стартапам получение прибыли на более
поздних этапах и, как следствие, дальнейшее развитие. В основе статьи лежит выборка с финансовых и налоговых
экспертиз венгерских стартапов. Целью статьи является анализ некоторых из определенных проблем, являющихся
также важными для стартапов за пределами Венгрии. Выборка показывает, что из-за убытков на начальном этапе,
данный тип предприятий может быстро потратить свой капитал и, таким образом, они требуют постоянного
долевого финансирования. Выборка показывает, что долговое финансирование не является приемлемым
вариантом для данной группы предприятий, единственным вариантом для них является венчурное
финансирование. Авторы подтверждают позитивную связь между стартапами и исследованиями, разработками и
инновациями. По их мнению, соответствие правилам и оптимизация, разрешенная этими правилами, являются
чрезвычайно важными для стартапов для управления высокими рисками на начальном этапе и достижения общей
цели для привлечения инвестиционного капитала. Финансовые и налоговые экспертизы стартапов позволили
определить неэффективные подходы из-за запутанного финансового и налогового законодательства.
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