ÁRVERÉS
Balázs-grafikák

Kikiáltási ár: 170 000 Ft
Eljárás ügyszáma: 24.Fpk.01-15-000918
Az eljárás linkje:
https://eer.gov.hu/arveres/A2611927
Árverés kezdete: 2022. március 11. 09 óra 00 perc
Árverés vége: 2022. március 28. 16 óra 00 perc
Értékesítő (felszámoló) neve: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló
Nonprofit Kft.
Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszáma: 01-09-920128
Adós cég neve: BUDA-CASH Zrt. "f.a."
Székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043344

Helpdesk: ugyfelszolgalat.eer@sztfh.hu
Észrevételek az EÉR működésével, fejlesztésével kapcsolatban: ugyfelszolgalat.eer@sztfh.hu
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Balázs-grafikák

1. TÉTEL
BALÁZS-GRAFIKÁK - műalkotás
LEÍRÁS
Típus: Balázs-grafikák
Tehermentes: igen
Mennyisége: 42 db
A felszámoló a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kínálja értékesítésre
az ismeretlen alkotó által készített ceruza-, szénceruza-,
valamint zsírkréta-rajzokat. Egyes rajzok alján feltüntetésre
került a „BA.” mint Balázs név jelzése, így az alkotó személye
pontosan nem beazonosítható.
A felszámoló a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kínálja értékesítésre
a fenti művészeti alkotásokat, így a felsorolt vagyonelemeket
kizárólag egyben értékesíti, azokra kizárólag egyben tehető
vételi ajánlat. Az adós társaság vagyontárgyai egészeként
történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a
felszámoló eredménytelennek nyilvánítja.
A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik,
hogy a vagyontárgyak második alkalommal kerülnek
közzétételre.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
hitelezők követelésarányosan számított többségét a
minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben
történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem
ellenezték. A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a
minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett
hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére
a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 80%-áig került
sor.
A 237/2009 (X.20) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
értesítési kötelezettség nem áll fenn.
A vagyonelemek becsértéke: 210.000,-Ft
A vagyonelemek kikiáltási ára (minimálár): 170.000,- Ft (ami a
becsérték 80,95 %-a)
Árverési előleg összege: 10.500,- Ft.
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Balázs-grafikák
Licitlépcső:
- 1 millió forintig: 5.000 forint,
- 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint,
- 5 millió forint és 20 millió forint között: 50.000 forint,
- 20 millió forint és 200 millió forint között: 200.000 forint,
- 200 millió forint és afelett: 500.000 forint.
ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:
Az ingóságok értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 87. § a.)
pontja értelmében mentes az adó alól.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK
Tehermentes igen

JELLEMZŐK
Mennyisége 42 db
Becsérték 210 000 Ft
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