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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PARAVION TOUR SRL, cod unic de înregistrare: 26651851 

 
 

  
 
Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila 
Numar dosar: 30527/3/2017 
Debitor: PARAVION TOUR SRL  

Raport privind cauzele și împrejurările care 
au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei Paravion Tour SRL 

Ipoteze de lucru 
Raportul privind cauzele si imprejurarile care au generat aparitia starii de insolventa a PARAVION TOUR SRL a fost 
elaborat de catre administratorul judiciar, BDO Business Restructuring SPRL. 
Accesul la informatii 
Analiza din prezentul raport a fost efectuata exclusiv pe baza informatiilor si documentelor puse la dispozitie de catre 
reprezentantii PARAVION TOUR SRL, utilizand de asemenea si informatii/explicatii verbale provenite de la acestia. 

Administrator
Highlight
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In ceea priveste datele referitoare la PARAVION TURIZM DANISMANLIK VE TICARET LIMITED SIRKETI 
(Bavul.com), administratorul judiciar a avut în vedere doar informatiile/explicatiile verbale comunicate de 
reprezentantii PARAVION TOUR SRL, nefiind disponibile documente contabile.2t 
Administratorul judiciar a prezumat veridicitatea si completitudinea tuturor informatiilor transmise de catre 
reprezentantii PARAVION TOUR SRL atat în forma scrisa, cat si orala. 
Moneda de prezentare 
In raportul nostru am folosit RON ca si moneda de prezentare, deoarece în sistemul de raportare financiara din 
Romania, situatiile financiare statutare sunt elaborate în RON.  
TRIBUNALUL Bucuresti NR. 4245/22.09.2017 
SECTIA a VII-a CIVILA  
DOSAR NR. 30527/3/2017 
In atentia Domnului magistrat 
Judecator – sindic Garlici Elena 

Raportul administratorului judiciar privind cauzele 
care au generat starea de insolventa a debitoarei PARAVION TOUR SRL  

DOMNULE PRESEDINTE,  
Subscrisa, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, Victory 
Business Center, et. 4, sector 3, RFO 0239/2006 - desemnata în calitate de administrator judiciar al debitoarei 
PARAVION TOUR SRL, prin Incheierea de sedinta din data de 17.08.2017, pronuntata în Dosarul nr. 30527/3/2017, 
de catre Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, 
In conformitate cu dispozitiile art. 58 lit.b) din Legea nr. 85/2014, am intocmit si depunem Raportul administratorului 
judiciar privind cauzele care au generat starea de insolventa a debitoarei PARAVION TOUR SRL  
Prezentul raport este structurat astfel: 
1. Scurta prezentare a PARAVION TOUR SRL ; 
2. Analiza situatiilor financiare ale debitoarei; 
3. Mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila declansarea starii de insolventa; 
4. Cauzele si imprejurarile care au condus la declansarea starii de insolventa; 
5. Opinia administratorului judiciar cu privire la posibilitatile de reorganizare a societatii debitoare. 
Prezentarea societății 
PARAVION TOUR SRL este o societate romaneasca, cu capital integral privat, avand sediul social în Bucuresti, str. 
Nicolae Filipescu, nr.39-41, Tronson 1, etj.4, sector 2, numar de inregistrare la Registrul Comertului 
J40/2714/15.03.2010 si cod unic de inregistrare 26651851.  
Domeniul de activitate principal al societatii, conform codificarii CAEN, il reprezinta activităţi ale tur-operatorilor – 
cod CAEN 7912. Societatea actioneaza ca agentie de turism si ofera servicii precum cele de ticketing, rezervari de 
hoteluri, calatorii personalizate si alte servicii legate de calatorii pentru persoane fizice si juridice, în principal, prin 
intermediul platformei sale online (www.paravion.ro).  
De asemenea societatea ofera si servicii de cazare, transport, rent a car, servicii de asigurare, precum si organizarea de 
intalniri de afaceri, conferinte, evenimente, lansari de produse, activitati de pre si post vanzare.  
Structura activitatii PARAVION TOUR se prezinta astfel: 
- Activitati prin intermediul platformei Paravion (www.paravion.ro), platforma ce reprezinta instrumentul de baza si 
principalul avantaj al societatii pentru vanzarea de bilete si servicii turistice. Pe langa platforma online, PARAVION 
TOUR isi promoveaza serviciile prin diverse motoare de căutare ("metasearch channels") cum ar fi momondo.ro, 
skyscanner.ro și altele; 
- Activitati corporate – prin care societatea asigura clientilor sai servicii precum organizarea de evenimente, inchirieri 
de masini, rezervari de hoteluri, vanzari de bilete de avion; 
- Activitati de revindere” (resellers) – prin intermediul acestor tipuri de activitati societatea permite altor entitati 
juridice sa foloseasca marca Paravion în baza unui contract. 
PARAVION TOUR, parte din grupul HAPPY TOUR GROUP, si-a inceput activitatea prin achizitionarea unui pachet 
de active necorporale si corporale, reprezentand afacerea paravion.ro” si accesul la tehnologia online pentru servicii 
turistice de la MILLENIUM TOUR SRL si DRAGOS PENCA, în anul 2010.  
Structura capitalului social este urmatoarea: HAPPY TOUR SRL detine un numar de 223.325 parti sociale, 
reprezentand 76.19% din totalul partilor sociale iar GED EASTERN FUND II detine un numar de 69.785 parti sociale, 
reprezentand 23.81% din totalul partilor sociale. 
In septembrie 2013, Paravion Tour a achizitionat pachetul de actiuni ale PARAVION TURIZM DANISMANLIK VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, cu sediul în Istanbul, devenind asociat unic. PARAVION TURIZM DANISMANLIK 
VE TICARET LIMITED SIRKETI este o societate constituita în februarie 2013, avand ca obiect de activitate – 
activitati specific agentiilor de turism. In decursul anului 2014, PARAVION TURIZM DANISMANLIK VE TICARET 
LIMITED SIRKETI si-a majorat capitalul social, structura capitalului devenind, la finele anului 2014, urmatoarea: 
Paravion Tour 6% și GED Eastern Fund II 94%. 
Analiza situațiilor financiare. Bilanțul 
In vederea realizarii prezentului Raport, administratorul judiciar a examinat urmatoarele documente: 
• Situatiile financiare la 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 si 30.06.2017 puse la dispozitie de catre societatea 
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debitoare; 
• Situatia creantelor în functie de vechimea acestora la 30.06.2017; 
• Situatia datoriilor catre furnizori în functie de vechimea acestora la 30.06.2017; 
• Defalcarea veniturilor incluse în cifra de afaceri în functie de provenienta lor. 
Informatiile cuprinse în situatiile contabile au fost prelucrate în vederea determinarii indicatorilor considerati relevanti 
pentru scopul analizei.  
Bilantul 
In cadrul bilantului contabil sunt inregistrate activele si pasivele societatii comerciale, cele din urma reprezentand 
sursele atrase de catre intreprindere pentru finantarea elementelor de activ, necesare în cadrul procesului de productie.  
Bilantul cuprinde toate elementele de activ grupate dupa natura, destinatie, lichiditate si toate elementele de pasiv 
grupate dupa natura, provenienta şi exigibilitate. In scopul prezentei analize, elementele de bilant au fost structurate 
astfel cum sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

RON 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 6/30/2017 

Active fixe          

Imobilizari necorporale 11,875,107 13,709,146 15,025,041 15,336,595 

Licente 3,916,179 3,524,154 3,151,614 2,953,758 

Fond comercial 943,093 771,622 600,150 514,415 

Alte imobilizari necorporale 6,351,958 9,413,370 10,490,991 11,868,422 

Imobilizari necorporale în curs 663,876 0 782,286 0 

Imobilizari corporale 77,154 141,652 116,123 99,003 

Constructii (imbunatatiri) 0 29,657 22,261 18,746 

Echipamente, instalatii, vehicule 69,480 95,322 77,190 63,584 

Mobilier, birotica 7,674 16,672 16,672 16,672 

Imobilizari financiare 348,046 348,046 287,078 287,078 

Subtotal active fixe 12,300,307  14,198,843  15,428,242  15,722,676  

Active circulante         

Clienti 6,511,295 18,758,864 23,457,633 26,658,118 

Furnizori debitori 201,961 213,781 229,173 212,370 

Garantii 848 29,546 33,491 28,698 

TVA (creante) 112,173 224,380 121,371 10,356 

Alte creante 448,579 153,214 282,456 118,831 

Stocuri 8,506 16,300 0 0 

Banca / numerar 689,217 9,553,004 973,898 1,428,837 

Instrumente de plata 0 1,100,434 0 0 

Sume în curs de decontare 415,321 0 0 0 

Cheltuieli inregistrate în avans 151,208 243,324 379,078 1,155,331 

Subtotal active circulante 8,539,109  30,292,847  25,477,100  29,612,543  

Total active 20,839,416  44,491,690  40,905,342  45,335,218  

Datorii pe termen scurt         

Furnizori 4,890,352 18,819,427 12,757,661 16,547,364 

Clienti creditori 65,682 110,768 159,970 526,707 

Datorii personal 177,833 211,404 57,849 292,608 

Datorii pe termen scurt (banca) 726,292 2,299,426 6,851,891 7,506,578 

Imprumut GED 0 5,472,371 16,133 0 

Alte datorii 19,387 38,584 30,016 64,755 

Venituri inregistrate în avans 98,759 1,584,161 1,834,041 2,897,823 

TVA (datorii) 0 0 0 80,934 

Subtotal datorii TS 5,978,304 28,536,141 21,707,560 27,916,769 

Datorii pe termen lung         
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Leasing 30,834 14,977 0 0 

Subtotal Datorii TL 30,834 14,977 0 0 

Total Datorii 6,009,138 28,551,118 21,707,560 27,916,769 

Activ net         

Capital social 22,769,380 25,024,380 29,747,780 29,747,780 

Profit/pierdere -2,530,957 -1,129,917 -1,497,500 -13,723,989 

Provizioane 43,570 28,781 60,090 12,004,747 

Rezultatul reportat -5,451,714 -7,982,671 -9,112,588 -10,610,089 

Total activ net 14,830,278 15,940,572 19,197,782 17,418,449 

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare furnizate de societatea debitoare 
Activele fixe Activele fixe (imobilizate) reprezinta bunurile si valorile cu o durata de utilizare mai mare de un an si care 
nu se consuma la prima utilizare. In scopul prezentei analize, activele fixe au fost structurate astfel cum sunt prezentate 
în tabelul de mai jos: 

RON 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 6/30/2017 

Active fixe          

Imobilizari necorporale 11,875,107 13,709,146 15,025,041 15,336,595 

Licente 3,916,179 3,524,154 3,151,614 2,953,758 

Fond comercial 943,093 771,622 600,150 514,415 

Alte imobilizari necorporale 6,351,958 9,413,370 10,490,991 11,868,422 

Imobilizari necorporale în curs 663,876 0 782,286 0 

Imobilizari corporale 77,154 141,652 116,123 99,003 

Constructii (imbunatatiri) 0 29,657 22,261 18,746 

Echipamente, instalatii, vehicule 69,480 95,322 77,190 63,584 

Mobilier, birotica 7,674 16,672 16,672 16,672 

Imobilizari financiare 348,046 348,046 287,078 287,078 

Total active fixe 12,300,307  14,198,843  15,428,242  15,722,676  

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare furnizate de societatea debitoare 
Pe parcursul perioadei analizate activele fixe nete totale au cunoscut modificari atat ca structura cat si ca valoare totala. 
In perioada 31.12.2014 – 30.06.2017 se observa o crestere a valorii activelor fixe cu suma de 3,422,368 RON, crestere 
influentata, în principal, de valoarea imobilizarilor necorporale. 
Imobilizarile necorporale 
Reprezinta active identificabile, nemonetare, fara suport material, detinute în scopul furnizarii de servicii/bunuri ori în 
procesul de productie.  
Situatia imobilizarilor necorporale în perioada decembrie 2014 – Iunie 2017, se prezinta dupa cum urmeaza: 
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Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare 
Valoarea totala a licentelor s-a diminuat în intervalul 31.12.2014 – 30.06.2017 cu suma de 962,421.67 RON (25%), 
diminuare influentata de amortizare;  
Fondul comercial a inregistrat o scadere a valorii totale pe perioada analizata, scadere influentata de amortizare. In 
contul 207 „fondul comercial” (Goodwill-ul) a fost inregistrata achizitia de la Millenium Tour SRL si de la Dragos 
Penca PFA (iunie 2010) a unui pachet de active necorporale si corporale reprezentand afacerea paravion.ro si acces la 
tehnologia on-line pentru serviciile de turism. In urma achizitiei de la Millenium Tour SRL din cursul anului 2010, 
societatea a recunoscut fond comercial pozitiv. Acesta afacere era reprezentata de un ansamblu integrat de activitati si 
active organizate si administrate în scopul obtinerii de profituri. La 30 iunie 2016 fondul comercial inregistra o valoarea 
neta de 514,415 RON. 
Valoarea neta a „altor imobilizari necorporale”, cont 208, a inregistrat o crestere pe perioada analizata de 5,516,464.08 
RON. In acest cont sunt inregistrare dezvoltarile/imbunatatirile aduse platformei paravion.ro, preluata ca urmare a 
transferului de business efectuat în anul 2010. Cresterea inregistrata s-a datorat dezvoltarii platformei online 
(www.paravion.ro) cu ajutorul careia societatea isi desfasoara activitatea. La sfarsitul perioadei analizate, valoarea 
„altor imobilizari necorporale” era de 11,868,422 RON. 
Imobilizari corporale Sunt active detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate în productia proprie de bunuri sau 
prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative, fiind utilizate pe 
parcursul unei perioade mai mari de un an. 
Situatia imobilizarilor corporale, în perioada Decembrie 2014 – Iunie 2017, se prezinta dupa cum urmeaza: 

 
Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare 
Valoarea imbunatatirilor aduse imobilului în care societatea isi desfasoara activitatea, conform contractului de locatiune 
nr. 31 din data 05.02.2015, se regaseste inregistrata în contul 212. Pe perioada 31.12.2015 – 30.06.2017 aceasta a 
inregistrat o scadere de 10,911.19 RON (37%), diminuare influentata de amortizare; 
Valoarea neta a categoriei „echipamente, instalatii si vehicule” a inregistrat variatii a pe perioada supusa analizei. 
Astfel, aceasta a inregistrat o crestere de 25,841.86 RON la 31.12.2014, fata de 31.12.2015, urmand ca la 31.12.2016 
acestea sa inregistreze o scadere 18,131.99 RON. 
Imobilizari financiare Reprezinta investitii financiare care cuprind actiuni si alte titluri achizitionate si detinute pe 
termen lung. In contul 261 sunt inregistrate titlurile de participatie detinute în alte societati. 
La inceputul perioadei analizate, societatea detinea parti sociale în Prestige Tours International S.R.L si în Paravion 
Turizm Danismanlik Ve Ticaret Sirketi, în cadrul acesteia din urma fiind asociat minoritar la data prezentei.  
Valoarea neta a imobilizarilor financiare a inregistrat o scadere cu 60,968 RON la 31.12.2016, fata de 31.12.2015, ca 
urmare a vanzarii partilor sociale detinute în societatea Prestige Tours International SRL  
La 30 Iunie 2017, conform evidentelor contabile, se inregistreaza urmatoarea structura a activelor fixe, în suma totala de 
15,722,676 RON. 
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Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare 
Activele circulante Activele circulante sunt bunuri si valori care participa la un singur ciclu economic, fiind detinute pe 
termen scurt (mai putin de un an) de catre societate. In scopul prezentei analize, activele circulante au fost structurate 
astfel cum sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

RON 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 6/30/2017 

Clienti 6,511,295 18,758,864 23,457,633 26,658,118 

Furnizori debitori 201,961 213,781 229,173 212,370 

Garantii 848 29,546 33,491 28,698 

TVA (creante) 112,173 224,380 121,371 10,356 

Alte creante 448,579 153,214 282,456 118,831 

Stocuri 8,506 16,300 0 0 

Banca / numerar 689,217 9,553,004 973,898 1,428,837 

Instrumente de plata 0 1,100,434 0 0 

Sume în curs de decontare 415,321 0 0 0 

Cheltuieli inregistrate în avans 151,208 243,324 379,078 1,155,331 

Total active circulante 8,539,109  30,292,847  25,477,100  29,612,543  

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare furnizate de societatea debitoare 
Activele circulante detinute de societate au inregistrat variatii, în intervalul analizat, în ceea ce priveste structura si 
valorile acestora. 
Astfel, pe perioada supusa analizei, ponderea cea mai ridicata în valoarea totala a activelor circulante era reprezentata 
de soldurile clientilor, inregistrand o crestere de 13.77% la iunie 2017 raportat la decembrie 2014.  

% 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 6/30/2017 

Clienti 76.25% 61.93% 92.07% 90.02% 

Furnizori debitori 2.37% 0.71% 0.90% 0.72% 

Garantii 0.01% 0.10% 0.13% 0.10% 

TVA (creante) 1.31% 0.74% 0.48% 0.03% 

Alte creante 5.25% 0.51% 1.11% 0.40% 

Stocuri 0.10% 0.05% 0.00% 0.00% 

Banca / numerar 8.07% 31.54% 3.82% 4.83% 

Instrumente de plata 0.00% 3.63% 0.00% 0.00% 

Sume în curs de decontare 4.86% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cheltuieli inregistrate în avans 1.77% 0.80% 1.49% 3.90% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Structura activelor fixe la 30.06.2017
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Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare furnizate de societatea debitoare 
Pe parcursul perioadei analizate se observa o crestere a soldului „clientilor”, de la 6,511,295 RON în anul 2014, la 

26,658,118 RON la 30.06.2017, aspect aflat în corelatie cresterea cifrei de afaceri.

 
Soldul principalilor clienti la 30.06.2017 RON 

Client   

PARAVION TURIZM DANISMANLIK VE TICARET LIMITED SIRKETI SR  19,571,463  

SCHLUMBERGER LOGELCO PANAMA SUC.BUCHAREST  1,278,173  

MILLENNIUM TOUR -FILIALA PIATA UNIVERSITATII SRL  821,420  

SABRE TRAVEL NETWORK ROMANIA SRL  713,400  

STANCIU IULIAN GABRIEL  413,836  

 
Din valoarea totala a soldului la 30.06.2017, respectiv 26,658,118 RON, ponderea cea mai mare este detinuta de soldul 
clientului PARAVION TURIZM DANISMANLIK VE TICARET LIMITED SIRKETI („PARAVION TURIZM”), 
73%, cu care societatea debitoare are incheiate contracte în vederea prestarii unor servicii de consultanta, instruire si 
acordare accesului nelimitat la platforma on-line „paravion.ro”, de rezervare a serviciilor turistice. 
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Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare 
Datoriile pe termen scurt  

RON 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 6/30/2017 

Furnizori 4,890,352 18,819,427 12,757,661 16,547,364 

Clienti creditori 65,682 110,768 159,970 526,707 

Datorii personal 177,833 211,404 57,849 292,608 

Datorii pe termen scurt (banca) 726,292 2,299,426 6,851,891 7,506,578 

Imprumut GED 0 5,472,371 16,133 0 

Alte datorii 19,387 38,584 30,016 64,755 

Venituri inregistrate în avans 98,759 1,584,161 1,834,041 2,897,823 

TVA (datorii) 0 0 0 80,934 

Subtotal datorii TS 5,978,304 28,536,141 21,707,560 27,916,769 

Sursa: Analiza pe BDO pe baza balantelor statutare 
Datoriile catre furnizori s-au modificat semnificativ pe perioada analizata. Conform evidentei contabile, la 30.06.2017, 
datoriile cele mai insemnate, raportat la totalul datoriilor catre furnizori, sunt inregistrate fata de IATA (International 
Air Transport Association), acestea fiind în cuantum de 8,675,524 RON, reprezentand 52% din totalul datoriilor catre 
furnizori.  
 

Soldul principalilor furnizori la 30.06.2017 RON 

Furnizor   

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION MONTREAL  8,675,524  

HAPPY TOUR SRL  2,197,398  

Zitec COM SRL  1,740,180  

C.N.T.A.R TAROM SA  1,252,272  

PARAVION TURIZM DANISMANLIK VE TICARET LIMITED SIRKETI   1,057,970  

 
Datoriile pe termen scurt au inregistrat un tred ascedent în ceea ce priveste valoarea acestora. In aceasta categorie au 
fost inregistrate creditele acordate societatii debitoare. Astfel, la decembrie 2014, în categoria „datorii pe termen scurt” 
a fost inclusa facilitatea de credit acordata de BCR, în suma de 300.000 EUR, în vederea asigurarii capitalului de lucru.  
Ulterior, în decembrie 2015, valoarea datoriilor pe termen scurt a inregistrat o majorare cu 1,573,134 RON, ca urmare a 
refinantarii imprumutului acordat de BCR si suplimentarea acestuia, de catre Banca Transilvania. 
In decembrie 2016, valoarea datoriilor bancare a inregistrat o noua majorare, ajungand la valoarea de 6,851,891 RON, 
rezulatat al refininatarii imprumuturilor de catre de Piraeus Bank, conform Contractului de credit nr. 315/16.06.2016.  
In categoria „Imprumut GED” a fost inregistrat imprumutul acordat societatii debitoare, în data de 15.07.2015, de 
asociatul GED Eastern Fund II (GED). Valoarea imprumutului a fost de 1.680.000 EUR, cu scadenta în 31.01.2016, 
fiind acordat în scopul constituirii garantiei în vederea emiterii scrisorii bancare în favoarea IATA (International Air 
Transport Association). 
In decembrie 2015, o parte din imprumutul acordat (suma de 2.255.000 Lei, echivalentul a 500.022 EUR) a fost 
convertita în parti sociale. Astfel, la 31.12.2015, soldul imprumutului acordat de GED era de 5.472.371 RON. 
In ianuarie 2016, societatea a beneficiat de un nou imprumut acordat de catre GED, în valoare de 250.000 EUR, cu 
scadenta în 04 februarie 2016. In data de 09 februarie 2016 a fost rambursata suma de 450.943 EUR iar în decembrie 
2016 a avut loc o noua majorare de capital prin convertirea, partiala, a imprumutului primit de la GED în suma de 
4.723.400 lei (echivalent 1.045.000 euro) în parti sociale. La 31 decembrie 2016, societatea debitoare figura cu un sold 
de 16.133 RON, reprezentand dobanda de plata la imprumutul acordat de GED. 
Categoria Alte datorii” - cuprinde, în principal, datorii fata de bugetul de stat. 
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Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare 
Datoriile pe termen lung  
In cadrul perioadei 31.12.2014 – 31.12.2015 se poate observa o scadere a valorii datoriilor pe termen lung, reprezentand 
contractul de leasing incheiat pentru achizitia unui autoturism. Acesta a incetat în 2016. Astfel, la 30.06.2017 societatea 
nu figureaza cu datorii pe termen lung.  
Activul net 
Capitalul social  
Capitalul social al societatii a cunoscut o majorari în intervalul supus analizei. Astfel, la decembrie 2015 capitalul social 
al societatii a fost majorat cu 2.255.000 RON, ca urmare a conversiei în parti sociale a datoriei fata de GED EASTERN 
FUND II. Ulterior, în 2016, capitalul social al societatii a fost din nou majorat cu 4.723.400 RON, tot ca urmare a 
conversiei datoriei GED EASTERN FUND II în parti sociale. 
Provizioane  

RON 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 6/30/2017 

Provizioane pentru restructurare 0 0 0 2,079,762 

Provizioane pentru deprecierea creantelor 43,570 28,781 60,090 9,924,985 

Total 43,570 28,781 60,090 12,004,747 

Sursa: Analiza pe BDO pe baza balantelor statutare 
Avand în vedere valoarea ridicata a clientilor incerti” la 30.06.2017, de 9,924,985.14 RON, societatea a decis 
constituirea de provizioane. Astfel, la 30.06.2017, au fost constituite, în baza Deciziei emise de administratorul 
societatii, provizioane pentru deprecierea creantelor PARAVION TURIZM (in suma de 2.153.245 EUR si 3.899 RON) 
si a creantelor altor clienti incerti a caror valoare se ridica la 27.807 RON si 505 EUR. De asemenea, au fost constituite 
provizioante pentru restructurare, în valoare de 2.079.762 RON, aici fiind incluse bonusurile primite de societatea 
debitoare de la liniile aeriente. 
Contul de profit si pierdere  
Contul de profit si pierdere este sinteza performantei economice, prin evidentierea veniturilor si cheltuielilor unui 
exercitiu financiar si, astfel, a modului de formare a rezultatelor economice. Prin urmare, în contul de profit si pierdere 
se regrupeaza fluxurile operationale, financiare si extraordinare ale unei companii, facilitand extragerea unor concluzii 
cu privire la nivelul performantelor economice ale activitatii desfasurate intr-un anumit interval de timp. 

RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

Venituri operationale         

Venituri servicii turism 77,541,549 193,820,420 8,155,830 4,688,940 

Venituri din vanzarea de bilete de avion 63,383,864 181,762,012 6,488,771 2,783,429 

Venituri din turism intern 7,280,373 4,826,902 327,512 1,189,889 
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Venituri din turism extern 5,914,394 6,462,209 816,051 413,817 

Alte venituri 962,918 769,297 523,496 301,804 

Cifra de afaceri 77,541,549 193,820,420 8,155,830 4,688,940 

Alte venituri 19,698 12,556 71,654 22,459 

Total venituri 77,561,247 193,832,976 8,227,484 4,711,399 

Cheltuieli operationale         

Cheltuieli servicii turism 71,257,681 185,174,542 0 0 

Asigurari 43,544 31,532 28,365 8,661 

Servicii IT 234,319 271,100 386,092 313,108 

Publicitate 1,003,384 1,670,245 1,988,556 1,322,410 

Cheltuieli mentenanta site, platforme informatice 420,773 349,530 201,717 137,597 

Consiliul de directori 200,358 119,264 163,841 41,368 

Cheltuieli platforma plati 529,873 1,031,228 804,710 493,254 

Consultanta management 324,000 324,000 71,792 167,500 

Transport / Deplasari 182,524 129,283 92,822 47,076 

Posta si comunicatii 91,909 100,864 72,346 35,733 

Consumabile si combustibil 102,999 156,556 90,430 28,195 

Chirii 234,534 167,758 157,513 70,470 

Cheltuieli personal 2,105,877 2,536,472 2,461,211 1,652,786 

Prestatii externe 645,741 724,700 464,501 432,382 

Alte cheltuieli 89,222 230,004 381,817 478,771 

Cheltuieli administrative 92,113 76,803 76,021 57,671 

Total cheltuieli operationale 77,558,852 193,093,883 7,441,733 5,286,982 

RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

EBITDA 2,395 739,092 785,751 -575,583 

Diferente curs valutar -42,850 -122,365 -75,567 -56,816 

Dobanzi -16,661 -147,725 -260,751 -79,601 

Cheltuieli/Venituri privind amortizarea -2,468,936 -1,615,771 -1,915,841 -1,067,333 

Cheltuieli/Venituri privind provizioanele -5,899 14,789 -31,310 -11,944,657 

Alte venituri financiare 994 2,062 217 0 

Profit net -2,530,957 -1,129,917 -1,497,500 -13,723,989 

Sursa: Analiza pe BDO pe baza balantelor statutare 
Veniturile operationale s-au aflat pe o curba crescatoare în perioada 2014 –2015, cresterea pornind de la 77,541,549 
RON, în 2014, pana la 193,820,420 RON în 31.12.2015, urmand ca din 2016 aceastea sa scada cu 43%. 
O variantie semnificativa se poate observa si în cazul „cheltuielilor operationale” care în perioada 2014-2015, au 
inregistat o crestere, ajugand la 193,093,883 RON, la 2015, urmand ca acestea sa scada pana la 7,441,733 RON, la 
2016, respectiv 5.286.982 RON, la jumatatea anumilui 2017. 
Aceaste modificari majore sunt rezultatul schimbarii modalitatii de recunoastere a veniturilor în contabilitatea societatii. 
Astfel, pana în 2016, veniturile realizate din vanzarea de bilete de avion (prin intermediul platformei online), veniturile 
din servicii de turism inter si extern erau inregistrau în contabilitate la momentul la care riscurile si avantajele ce decurg 
din aceste vanzari erau transferate, în totalitate, catre client.  
Tinand cont de faptul ca, activitatea societatii este comercializarea de bilete de avion si pachete turistice interne si 
externe, în schimbul unui comision aplicat la valoarea serviciului revandut, pana la 2015, societatea inregistra costul 
serviciului comisionat în „Cheltuieli servicii turism”, iar venitul (reprezentand costul serviciului comisionat si 
comisionul aferent) în „Venituri din vanzarea biletelor de avion”, „Venituri din turism intern” si „Venituri din turism 
extern”.  
Incepand cu anul 2016, conducerea societatii a decis modificarea politicii contabile. Astfel, incepand cu 2016, s-a 
procedat la recunoasterea în „ venituri din vanzarea biletelor de avion”, „venituri din turism intern” si „venituri din 
turism extern” numai a comisionului aplicat la valoarea serviciului revandut. Aceasta noua politica a impactat si 
valoarea „cheltuielilor serviciilor de tursim”, acestea reducandu-se la 0. 
In scopul prezentei analize, avand în vedere modificarea politicii contabile, incepand cu 2016, si pentru a putea face 
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comparabile elementele de profit si pierdere, din toate perioadele analizate, valorile „veniturilor” si „cheltuielilor” 
aferente anului 2016 si a primului semestru al anului 2017 au fost ajustate prin utilizarea politicii contabile din anii 
2014, respectiv 2015. In vederea realizarii acestei ajustari, au fost utilizate informatii suplimentare furnizate de societate 
debitoare, astfel elementele contului de profit si pierdere se prezinta astfel: 

RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

Venituri servicii turism 77,541,549 193,820,420 235,814,561 138,192,198 

Venituri din vanzarea de bilete de avion 63,383,864 181,762,012 225,375,642 132,525,194 

Venituri din turism intern 7,280,373 4,826,902 1,794,563 1,273,686 

Venituri din turism extern 5,914,394 6,462,209 8,120,860 4,091,514 

Alte servicii 962,918 769,297 523,496 301,804 

Cifra de afaceri 77,541,549 193,820,420 235,814,561 138,192,198 

Alte venituri 19,698 12,556 71,654 22,459 

Total venituri 77,561,247 193,832,976 235,886,216 138,214,658 

Cheltuieli operationale         

Cheltuieli servicii turism 71,257,680 185,174,542 227,658,731 133,503,259 

Asigurari 43,544 31,532 28,365 8,661 

Servicii IT 234,319 271,100 386,092 313,108 

Publicitate 1,003,384 1,670,245 1,988,556 1,322,410 

Cheltuieli mentenanta site, platforme informatice 420,773 349,530 201,717 137,597 

Consiliul de directori 200,358 119,264 163,841 41,368 

Cheltuieli platforma plati 529,873 1,031,228 804,710 493,254 

Consultanta management 324,000 324,000 71,792 167,500 

Transport / Deplasari 182,524 129,283 92,822 47,076 

Posta si comunicatii 91,909 100,864 72,346 35,733 

Consumabile si combustibil 102,999 156,556 90,430 28,195 

Chirii 234,534 167,758 157,513 70,470 

Cheltuieli personal 2,105,877 2,536,472 2,461,211 1,652,786 

Prestatii externe 645,741 724,700 464,501 432,382 

Alte cheltuieli 89,222 230,004 381,817 478,771 

Cheltuieli administrative 92,113 76,803 76,021 57,671 

Total cheltuieli operationale 77,558,851 193,093,883 235,100,465 138,790,240 

EBITDA 2,395 739,093 785,751 -575,583 

Diferente curs valutar -42,850 -122,365 -75,567 -56,816 

Dobanzi -16,661 -147,725 -260,751 -79,601 

Cheltuieli/Venituri privind amortizarea -2,468,936 -1,615,771 -1,915,841 -1,067,333 

Cheltuieli/Venituri privind provizioanele -5,899 14,789 -31,310 -11,944,657 

Alte venituri financiare 994 2,062 217 0 

Profit net -2,530,957 -1,129,917 -1,497,500 -13,723,989 

Structura veniturilor 
Activitatea economica a companiei se concretizeaza intr-o serie de bunuri si servicii apte sa satisfacă cererea pietei. Sub 
aspect valoric, efectul util al activitatii companiei este egal cu diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate intr-o 
anumita perioada.  
Veniturile reprezinta afluxul de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, rezultat în procesul activitatii 
curente, sub forma de majorare a activelor sau de diminuare a datoriilor care conduc la cresterea capitalului propriu. 
In vederea analizarii în detaliu a componentei veniturilor operationale realizate, acestea au fost defalcate în functie de 
natura actului comercial generator, dupa cum urmeaza: venituri din vanzarea de bilete de avion, venituri din servicii de 
tursim intern si venituri din servicii de turism extern si alte venituri. 
Veniturile operationale 
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RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

Venituri din vanzarea bilete de avion 63,383,864 181,762,012 225,375,642 132,525,194 

Venituri din servicii turism intern 7,280,373 4,826,902 1,794,563 1,273,686 

Venituri din servicii turism extern 5,914,394 6,462,209 8,120,860 4,091,514 

Venituri din alte servicii de turism 962,918 769,297 523,496 301,804 

Alte venituri 19,698 12,556 71,654 22,459 

Total venituri operationale 77,561,247 193,832,976 235,886,216 138,214,658 

 

 
Componenta principala a veniturilor operationale ale societatii o reprezinta veniturile generate de vanzarea biletelor de 
avion. Acestea s-au aflat pe o curba ascendenta pe perioada 2014-2016, ajungand la 225,375,642 RON, fata de 
63,383,864 RON, la 2014. La jumatatea anului 2017, veniturile rezultate din vanzarile biletelor de avion au ajuns la 
132,525,194 RON, reprezentand 59% din totalul veniturilor realizate în 2016 din vanzarea biletelor de avion. 
Acelasi trend l-a inregistrat si categoria „venituri din servicii de turism extern”, valoarea acestora majorandu-se cu 37%, 
la 2015, fata de 2014. In prima jumatate a anului 2017, societatea a inregistrat venituri din servicii de turism extern în 
valoare de 4,091,514 RON, reprezentand 50% din totalul veniturilor, incadrate în aceeasi categorie, generate în anul 
2016. 
In schimb, veniturile realizate din vanzarile de servicii de turism intern s-au aflat pe o curba descendenta în intervalul 
2014-2016, insa, în prima jumatate a anului 2017, valoarea acestor venituri a fost de 4,091,514 RON, reprezentand 71% 
din veniturile generate de vanzarea serviciilor de turism intern în anul 2016. 
Structura cheltuielilor Cheltuielile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice, materializate prin iesiri sau scaderi 
ale valorii activelor detinute, ori cresteri ale datoriilor, cu impact asupra capitalurilor proprii. 
Cheltuieli operationale La fel ca si în cazul veniturilor, în vederea analizarii în detaliu a componentei cheltuielilor 
realizate de catre Societate, acestea au fost separate în functie de natura lor, astfel cum sunt prezentate mai jos: 
 

RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

Cheltuieli servicii turism 71,257,680 185,174,542 227,658,731 133,503,259 

Asigurari 43,544 31,532 28,365 8,661 

Servicii IT 234,319 271,100 386,092 313,108 

Publicitate 1,003,384 1,670,245 1,988,556 1,322,410 

Cheltuieli mentenanta site, platforme informatice 420,773 349,530 201,717 137,597 

Consiliul de directori 200,358 119,264 163,841 41,368 

Cheltuieli platforma plati 529,873 1,031,228 804,710 493,254 

Consultanta management 324,000 324,000 71,792 167,500 

Transport / Deplasari 182,524 129,283 92,822 47,076 

Posta si comunicatii 91,909 100,864 72,346 35,733 
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Consumabile si combustibil 102,999 156,556 90,430 28,195 

Chirii 234,534 167,758 157,513 70,470 

Cheltuieli personal 2,105,877 2,536,472 2,461,211 1,652,786 

Prestatii externe 645,741 724,700 464,501 432,382 

Alte cheltuieli 89,222 230,004 381,817 478,771 

Cheltuieli administrative 92,113 76,803 76,021 57,671 

Total cheltuieli operationale 77,558,851 193,093,883 235,100,465 138,790,240 

 
In perioada 2014-2016, cheltuielile operationale s-au aflat pe o curba ascedenta, cresterea pornind de la 77,558,851 
RON, în 2014, pana la 235,100,465 RON, în 2016, aspect corelat si cu cresterea veniturilor operationale. In primul 
semestru al anului 2017, cheltuielile operationale au ajuns la valoarea de 138,790,240 RON, reprezentand 59% din 
totalul cheltuielor efectuate în 2016. Ponderea majora în structura cheltuielilor operationale este data de cheltuielile 
generate cu servicii de turism, astfel cum este reflectat în urmatorul tabel: 

RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

Cheltuieli servicii turism 91.88% 95.90% 96.83% 96.19% 

Asigurari 0.06% 0.02% 0.01% 0.01% 

Servicii IT 0.30% 0.14% 0.16% 0.23% 

Publicitate 1.29% 0.86% 0.85% 0.95% 

Cheltuieli mentenanta site, platforme informatice 0.54% 0.18% 0.09% 0.10% 

Consiliul de directori 0.26% 0.06% 0.07% 0.03% 

Cheltuieli platforma plati 0.68% 0.53% 0.34% 0.36% 

Consultanta management 0.42% 0.17% 0.03% 0.12% 

Transport / Deplasari 0.24% 0.07% 0.04% 0.03% 

Posta si comunicatii 0.12% 0.05% 0.03% 0.03% 

Consumabile si combustibil 0.13% 0.08% 0.04% 0.02% 

Chirii 0.30% 0.09% 0.07% 0.05% 

Cheltuieli personal 2.72% 1.31% 1.05% 1.19% 

Prestatii externe 0.83% 0.38% 0.20% 0.31% 

Alte cheltuieli 0.12% 0.12% 0.16% 0.34% 

Cheltuieli administrative 0.12% 0.04% 0.03% 0.04% 

Total cheltuieli operationale 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Relevant pentru scopul prezentei analize este compararea cheltuielilor cu veniturile privind serviciile de turism. Se 
observa, astfel, o marja bruta pozitiva, dar în scadere, în tot intervalul analizat. 

Structura veniturilor si a marjei     

RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

Venituri servicii turistice 77,541,549 193,820,420 235,814,561 138,192,198 

Bilete de avion 63,383,864 181,762,012 225,375,642 132,525,194 

Turism intern 7,280,373 4,826,902 1,794,563 1,273,686 

Turism extern 5,914,394 6,462,209 8,120,860 4,091,514 

Altele 962,918 769,297 523,496 301,804 

Cheltuieli achizitie servicii turistice 71,257,680 185,174,542 227,658,731 133,503,259 

Bilete de avion 59,911,046 175,334,813 218,886,871 129,741,765 

Turism intern 5,941,570 3,997,355 1,467,051 83,796 

Turism extern 5,405,065 5,842,374 7,304,809 3,677,697 

Altele 0 0 0 0 

          

Marja bruta 6,283,868 8,645,878 8,155,830 4,688,940 
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Bilete de avion 3,472,818 6,427,199 6,488,771 2,783,429 

Turism intern 1,338,803 829,547 327,512 1,189,889 

Turism extern 509,329 619,835 816,051 413,817 

Altele 962,918 769,297 523,496 301,804 

          

Marja bruta (%) 8.10% 4.46% 3.46% 3.39% 

Bilete de avion 5% 4% 3% 2% 

Turism intern 18% 17% 18% 93% 

Turism extern 9% 10% 10% 10% 

Altele 100% 100% 100% 100% 

 
Rezultatul net 
EBITDA (eng. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – castigul inainte de dobanzi, rate, 
depreciere si amortizare) este un indicator al performantelor financiare ale unei companii. 
EBITDA poate fi folosit pentru a analiza profitabilitatea unei fiind eliminate influentele deciziilor de ordin financiar sau 
contabil. 
De-a lungul perioadei analizate, EBITDA a inregistrat atat valori pozitive cat si negative.  

RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

Venituri operationale 77,561,247 193,832,976 235,886,216 138,214,658 

Cheltuieli operationale 77,558,851 193,093,883 235,100,465 138,790,240 

EBITDA 2,395 739,093 785,751 -575,583 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 
In perioada 2014 – 2016 EBITDA are o valoare pozitiva, dar aceasta se depreciaza incepand cu primul semestru al 
anului 2017, ajungand la o valoare negativa, rezultand din faptul ca celelalte cheltuieli de functionare, în principal 
cheltuielile cu servicii IT, serviciile de management si cheltuielile prestate de terti au inregistrat o crestere în prima 
jumatate a anului 2017 fata de anul 2016. 
Profitul / pierderea neta 
Rezultatul operational (EBITDA) al Companiei este grevat de o serie de alte cheltuieli, precum dobanzile, amortizarea 
si provizioanele, cheltuieli care se reflecta în calculul profitului net. 
In perioada 2014 – prima jumatate a lui 2017, aceste categorii de cheltuieli au insumat 19,834,019 RON, si au 
reprezentat 3.07% din veniturile totale obtinute de Companie, respectiv 3.08% din valoarea totala a cheltuielilor. 
Profitul net 

RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

EBITDA 2,395 739,092 785,751 -575,583 

Diferente curs valutar -42,850 -122,365 -75,567 -56,816 

Dobanzi -16,661 -147,725 -260,751 -79,601 

Cheltuieli/Venituri privind amortizarea -2,468,936 -1,615,771 -1,915,841 -1,067,333 

Cheltuieli/Venituri privind provizioanele -5,899 14,789 -31,310 -11,944,657 

Alte venituri financiare 994 2,062 217 0 

Profit net -2,530,957 -1,129,917 -1,497,500 -13,723,989 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 
O influenta semnificativa asupra rezultatului net al Companiei l-au avut, în perioada analizata, cheltuielile cu 
provizioanele, respectiv cele cu amortizarea, societatea debitoare inregistrand pierdere neta pe perioada analizata. 
Răspunderea persoanelor vinovate de cauzarea stării de insolvență 
Nu au fost identificate elemente care sa sugereze savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute în mod expres si limitativ 
de catre lege, nefiind, deci, la acesta data, intrunite conditiile angajarii raspunderii, în conditiile art. 169 din Legea 
85/2014. 
Mentionam faptul ca opiniile exprimate mai sus au ca temei documentele financiar-contabile avute la dispozitie la 
momentul analizei, opinii ce pot suferi modificari în functie de documentele si informatiile relevante care ar putea fi 
puse la dispozitie sau depuse la dosarul cauzei, ulterior intocmirii acestui raport. 
Cauzele și împrejurările care au condus la insolvență 
Conform informatiilor primite de la reprezentantii societatii debitoare, piata de turism a suferit o contractie, în sensul 
reducerii marjelor puse la dispozitia operatorilor precum Paravion, respectiv comisioanele acordate de companiile 
aeriene, în principal. Acest aspect este confirmat de evidentele contabile avute la dispozitie pentru realizarea acestui 
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raport din care rezulta o reducere a marjei brute, în intervalul analizat: 
RON FY2014 FY2015 FY2016 6M2017 

Marja bruta (%) 8.10% 4.46% 3.46% 3.39% 

Bilete de avion 5% 4% 3% 2% 

Turism intern 18% 17% 18% 93% 

Turism extern 9% 10% 10% 10% 

 
Avand în vedere faptul ca în intervalul de timp analizat, veniturile (brute) generate de vanzarea biletelor de avion 
reprezinta 93% din totalul venturilor din servicii de turism, impactul reducerii marjelor pentru aceasta activitate a avut o 
influenta semnificativa în deteriorarea performantei afacerii. 
Una dintre principalele cauze ale reducerii marjelor a fost aparitia motoarelor de cautare de tip meta-search” care 
interogheaza bazele de date ale operatorilor precum Paravion. Rezultatele astfel obtinute sunt prezentate de aceste site-
uri intr-o forma comparativa, clientul de turism urmand sa aleaga oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 
financiar. Aceste platforme de agregare ale ofertelor de turism, în principal bilete de avion, au generat o concurenta 
extrem de crescuta intre furnizorii de servicii de turism asa cum este Paravion, ceea ce a condus în mod direct la 
reducerea semnificativa a preturilor ofertate prin intermediul acestor motoare de cautare de tip meta-search” si, implicit, 
la reducerea marjelor obtinute. 
Acest context al pietei a impactat negativ atat asupra Paravion.com cat si asupra Bavul.com (PARAVION TURIZM, 
compania din Turcia). Conform informatiilor furnizate de reprezentantii societatii debitoare, modelul de busines 
conceput pentru cele doua companii a presupus de la bun inceput o interdependenta în sensul în care contractele cu 
furnizorii de servicii de turism si servicii conexe (platforme online, sisteme de rezervari, etc.) au fost negociate 
impreuna, ceea ce a oferit posibilitatea de a genera volume de activitate semnificativ mai mari, aspect care la randul sau 
le dadea posibilitatea de obtine conditii comerciale mai favorabile în relatia cu furnizorii. 
Conform informatiilor furnizate de reprezentantii societatii debitoare, activitatea companiei din Turcia se intemeia în 
cea mai mare masura pe vanzarea de bilete pentru zborurile companiei Turkish Airlines care a modificat conditiile 
contractuale, reducand comisioanele acordate din valoarea biletelor de avion vandute de Bavul.com. Astfel, conform 
informatiilor furnizate de reprezentantii societatii debitoare, noile conditii impuse de principalul partener au configurat 
o realitate diferita de estimarile initiale, în afara posibilitatilor de repozitionare ale Bavul (PARAVION TURIZM). 
In acelasi timp, lira turceasca avea o tendinta descrescatoare fata de euro, ceea ce a avut o dubla influenta negativa. 
Astfel, puterea de cumparare a potentialilor clienti devenea mai redusa, iar decalajul dintre momentul vanzarii 
serviciilor de turism si cel al platii catre furnizori a preturilor fixate în euro genera un cost suplimentar exprimat în 
moneda nationala. 
 

 
 
Toate aceste influente negative asupra activitatii specifice de turism, în general, si asupra activitatii Bavul.com, în mod 
special, în contextul interdependentei intre PARAVION si PARAVION TURIZM, astfel cum a fost prefigurat prin 
modelul de business comun al celor doua entitati au condus catre deteriorarea pozitiei financiare a PARAVION, care s-
a aflat în imposibilitatea de a recupera creantele semnificative detinute impotriva PARAVION TURIZM si, implicit, în 
cea de a-si achita datoriile.  
Posibilitatea de reorganizare a debitoarei 
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In urma analizei efectuate în prezentul raport se poate observa faptul ca, desi societatea debitoare are o situatie 
financiara dificila, aceasta poate avea posibilitati de redresare. 
Pornind de la situatia societatii la acest moment, apreciem ca un plan de reorganizare poate sa fie conceput si pus în 
practica, cu urmatoarele obiective minimale: 
• redimensionarea costurilor de functionare a societatii, incercandu-se o maximizare a eficientei operationale a acesteia; 
• reechilibrarea patrimoniala a debitoarei, în sensul reechilibrarii activului si pasivului acesteia pornind de la valoarea 
reala, de piata, a acestora; 
• reesalonarea datoriilor societatii în conformitate cu posibilitatile reale de plata ale debitoarei, ce vor fi incluse intr-un 
flux de incasari si plati determinat pe principii realiste. 
Avand în vedere intentia de reorganizare manifestata de catre debitoare prin cererea de deschidere a procedurii de 
insolventa, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din Legea 85/2014, isi manifesta disponibilitatea atat în 
ceea ce priveste intocmirea unui plan de reorganizare, cat si în ceea ce priveste colaborarea cu debitoarea la intocmirea 
unui plan de reorganizare propus de aceasta. 

Semnătură și ștampilă 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DOVALTINO FLOWERS MARKET SRL, cod unic de înregistrare: 34037918 

Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitorul SC 
Dovaltino Flowers Market SRL în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Nr.: 2017-688 Data emiterii: 25.09.2017 
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1857/118/2017, Tribunal Constanța, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic Carmen 
Duţă 
2.Arhiva instanţei - Adresa: str. Traian nr. 31, Număr de telefon: 0241/551345, Programul arhivei instanţei: Luni-
Vineri: 08.30-12.30 
3.Debitor: SC Dovaltino Flowers Market SRL,Cod de identificare fiscală 34037918, Număr de ordine în registrul 
comerţului: J13/152/2015,Sediul social: mun. Constanța, str. Unirii nr. 63, bl. G7, sc. B, parter, ap. 24, jud. Constanța 
4.Administrator judiciar: C.I.I. Sima Laura,Sediul social: mun. Constanţa, b-dul Ferdinand nr. 95,bl. A1,sc. A,ap. 34, 
jud. Constanţa,Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă:1B1045,Tel.0731.043.803, fax:0341.421.551, 
e-mail:sima_laura@yahoo.com 
Urmare a cererii formulată de societatea debitoare, prin încheierea civilă nr. 310/11.04.2017, în dosarul nr. 
1857/118/2017, s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată împotriva societăţii Dovaltino Flowers Market 
SRL, fiind numită lichidator judiciar al debitoarei. 
Potrivit reglementărilor în vigoare, societăţile comerciale au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, 
respectiv contabilitatea financiară, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii. Menţionez că unicul 
asociat s-a conformat notificării primite şi a prezentat lichidatorului judiciar actele contabile. Societatea a ţinut evidenţa 
contabilă în conformitate cu Legea Contabilităţii. 
Pentru obţinerea informaţiilor necesare întocmirii raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării 
de insolvenţă au fost analizate datele din bilanţurile contabile aferente anilor 2015-2016, societatea fiind înfiinţată în 
anul 2015.  
1. Structura capitalului social, administrarea, obiectul de activitate. 
La data deschiderii procedurii, respectiv 11.04.2017, SC Dovaltino Flowers Market SRL are un capital social subscris 
de tip privat de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale a câte 10 lei fiecare şi este integral vărsat de către unicul asociat 
Rădulescu Viorel MIhai. Aceasta este şi administratorul societăţii. 
Obiectul principal de activitate al societăţii, conform CAEN, este 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor. 
2. Patrimoniul 
Conform situaţiilor financiare simplificate depuse de societatea debitoare în perioada decembrie 2015-decembrie 2016, 
am constatat următoarele: 

Nr. crt Denumire indicator 31.12.2015 31.12.2016 

1 Active imobilizate 287 7.422 

2 Active circulante total (rd3 + rd 4 + rd5) din care: 23.348 230.461 

3 - disponibilităţi băneşti 4.096 30.740 

4 - stocuri 10.104 149.705 

5 - creanţe 9.148 50.016 

6 Total activ patrimonial (rd1 + rd2) 23.635 237.883 

7 Datorii 66.832 425.758 

8 Activ patrimonial net (rd6 – rd7) -39.501 -184.147 

Administrator
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