Activele B.C. "Universalbank" S.A. în proces de lichidare
la situaţia din 30.04.2017
Tabelul 1
Active la situaţia din 30.04.2017 propuse pentru comercializare prin licitaţii,
în valoare mai mică de 1 milion lei
Nr.ord.

Denumirea activului

Preţul de start propus în
cadrul licitaţiei, mii lei

Data desfăşurării
următoarei licitaţii

1. Active propuse pentru comercializare de către bancă
Total (active propuse pentru comercializare de către bancă)

1

2

0.0

x

2. Active propuse pentru comercializare de către executorii judecătoreşti şi administratorii insolvabilităţii
apartament nr.15 de pe str. Miron Costin 19/6, mun. Chişinău, cu nr. cadastral
843.6
5/3/2017
0100414.156.01.015, S=76,2 m.p.
încăpere cu nr.cadastral 6426108.196.01, cu suprafaţa de 239 m2, construcţie
accesorie cu nr.cadastral 6426108.196.02, cu suprafaţa de 47,2 m2 şi terenul
aferent cu suprafaţa de 0,1485 ha, situate r. Orhei, s.Clişova.

Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor
judecătoreşti şi al administratorilor insolvabilităţii)
*informaţia va fi actualizată pe parcursul anunţării licitaţiilor

279.4

12/5/2017

1,123.0

x

Tabelul 2
Active la situaţia din 30.04.2017 propuse pentru comercializare prin licitaţii,
în valoare mai mare de 1 milion lei
Nr.ord.

Descrierea activului

Preţul de start propus în
cadrul licitaţiei, mii lei

Data desfăşurării
următoarei licitaţii

1. Active propuse pentru comercializare de către bancă
Сonstrucţie de turism (mini hotel), aflată în posesia Băncii, cu suprafaţa 125,0
1
24,491.7
m2 (nr. cadastral 0100211.555.01) cu teren aferent cu suprafaţa 0,0303 ha (cu
nr. cadastral 0100211.555)
24,491.7
Total (active propuse pentru comercializare de către bancă)

6/6/2017
x

2. Active propuse pentru comercializare de către executorii judecătoreşti şi administratorii insolvabilităţii
Total (active propuse pentru comercializare prin intermediul executorilor
judecătoreşti şi al administratorilor insolvabilităţii)
*informaţia va fi actualizată pe parcursul anunţării licitaţiilor

0.0

x

Tabelul 3
Informaţii privind licitaţiile desfăşurate pe parcursul lunii aprilie 2017,
declarate nule
Nr.ord.

1

Descrierea activului

Numărul de licitaţii
desfăşurate pînă la
30.04.2017

Preţul de start propus
în cadrul ultimei
licitaţii, mii lei

1

24,491.7

x

24,491.7

1. Licitaţii desfăşurate de bancă
Сonstrucţie de turism (mini hotel), aflată în posesia Băncii, cu
suprafaţa 125,0 m2 (nr. cadastral 0100211.555.01) cu teren
aferent cu suprafaţa 0,0303 ha (cu nr. cadastral 0100211.555)

Total (active expuse la licitaţii de către bancă)

2. Licitaţii desfăşurate de către executorii judecătoreşti şi administratorii insolvabilităţii
apartament nr.15 de pe str. Miron Costin 19/6, mun. Chişinău, cu
1
843.6
1
nr. cadastral 0100414.156.01.015, S=76,2 m.p.
încăpere cu nr.cadastral 6426108.196.01, cu suprafaţa de 239 m2,
construcţie accesorie cu nr.cadastral 6426108.196.02, cu suprafaţa
2
1
279.4
de 47,2 m2 şi terenul aferent cu suprafaţa de 0,1485 ha, situate r.
Orhei, s.Clişova.
Total (active expuse la licitaţii de către executorii judecătoreşti şi
x
1,123.0
administratorii insolvabilităţii)

Tabelul 4

Nr.ord.

Informaţii privind licitaţiile desfăşurate pe parcursul lunii aprilie 2017, în cadrul cărora bunurile au fost comercializate
Valoarea de bilanţ a
Numărul de licitaţii
activului/
Valoarea de piaţă,
Cumpărătorul/
Descrierea activului
desfăşurate pînă la
valoarea de gaj
mii lei
cîştigătorul licitaţiei
30.04.2017
acceptată, mii lei
1. Licitaţii desfăşurate de bancă
0.0
0.0
x
Total (active expuse la licitaţii de către bancă)
2. Licitaţii desfăşurate de către executorii judecătoreşti şi adminisitratorii insolvabilităţii

x

Total (active expuse la licitaţii de către executorii judecătoreşti
şi administratorii insolvabilităţii)

x

0.0

0.0

x

Tabelul 5
Informaţii privind licitaţiile desfăşurate
de la 01.01.2017 - pînă la 30.04.2017, în cadrul cărora activele au fost comercializate

Numărul de licitaţii desfăşurate cu desemnarea cîştigătorului

Valoarea totală de
bilanţ a
activelor/valoarea de
gaj acceptată, mii lei

Licitaţii desfăşurate de bancă
0.0

x

Valoarea totală de
evaluare,
mii lei

Valoarea la care
activele au fost
adjudecate, mii lei

0.0

0.0

Licitaţii desfăşurate de către executorii judecătoreşti şi adminisitratorii insolvabilităţii
1
4,946.0
2,434.9

Tabelul 6
Informaţii privind recuperarea activelor B.C. "Universalbank" S.A. în proces de lichidare
la situaţia din 30.04.2017
Numărul
Acţiunile aflate la examinare în instanţele de judecată, înaintate de
lichidator
Dosarele penale intentate
Debitorii aflaţi în procedura de insolvabilitate

Suma, mii lei

4

7,013.1

7
6

59,998.6
47,695.0

129
4
0

132,112.7
11.3
0

Informaţie privind titlurile executorii
Titlurile executorii aflate la executare
Titlurile executorii executate parţial sau total
Titlurile executorii remise băncii fără executare

1,762.0

Tabelul 7
Încasări înregistrate de B.C. "Universalbank" S.A. în proces de lichidare

1
2
3
4

Încasări din achitarea (rambursarea) creditelor
ș
Încasări din achitarea dobînzilor la credite
Încasări din achitarea penalităţilor i comisioanelor la credite
Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

Total încasări din achitarea (rambursarea) creditelor şi comercializarea gajului

Luna gestionară
(01.04.2017-30.04.2017)
10.00
1.36
0.00
0.00

mii lei
Cumulativ de la data
retragerii licenţei
33,549.80
10,069.38
3,418.75
377.24

11.36

47,415.17

5

Încasări din vînzarea mijloacelor fixe
(mobilă în asortiment, aparat
de numărat banii,calculator,xerox,sistema de
ș
supraveghere video,detector pentru valuta,APC Smart, dulap din metal, aparat
de casă,climatizator,ma ina de numărat bancnote,etc.)

0.50

4,776.64

6

Încasări din vînzarea altor active
(printer, mobilă, UPS, calculator citizen, lampa,cuptor cu microunde,ceainic
electric, ventilator, telefon, detector pentru valută, cuier, etc.)

4.02

1,805.97

4.52

6,582.61

Total încasări din realizarea activelor
7

Alte încasări

150.10
TOTAL Încasări

165.98

59,378.66
113,376.44

ț

Tabelul 8

Dinamica onorării creanţelor fa ă de B.C. "Universalbank" S.A. în proces de lichidare, conform prevederilor art. 38/11(3)
din Legea instituţiilor financiare
Luna gestionară
(01.04.2017-30.04.2017)
1

2

Creditele acordate băncii de către Banca Naţională pînă la numirea
lichidatorului
Creanţele Ministerului Finanţelor, ca urmare a plăţilor efectuate sau care
urmează a fi efectuate în temeiul garanţiilor de stat sau gajării valorilor
mobiliare de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca
Naţională a Moldovei
TOTAL Achitări

mii lei
Cumulativ de la data
retragerii licenţei

0.0

0.0

0

0

0.0

0.0

