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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

De besloten vennootschap Lawsco B.V. (hierna: "Lawsco") statutair 
gevestigd te Schiedam en kantoorhoudende aan Priamsingel 51 te (2909 RE) 
Capelle aan den IJssel.

19-06-2018
 7

Lawsco exploiteerde een onderneming gericht op het handelen in en de 
import en export van secundaire grondstoffen, zoals papier, plastic en oud-
metaal en het verrichten van daarmee samenhangende handelingen op 
financieel, industrieel en commercieel gebied.

19-06-2018
 7

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 74.151,80 € 69.252,03 € 765.202,00

2015 € 253.177,00 € 214.921,00 € 689.630,00

2014 € 460.611,00 € 1.696,00 € 997.408,00

De resultaten over 2014-2016 zijn alle negatief. 19-06-2018
 7

Verslagnummer 7
Datum verslag 19-06-2018
Insolventienummer F.10/16/664
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000009975:F001
Datum uitspraak 16-12-2016

R-C mr. JCAM Los
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Boedelsaldo
€ 1.442,41

19-06-2018
 7

van
19-3-2018

t/m
18-6-2018

19-06-2018
 7

Verslagperiode Bestede uren

7 8,36 uur

totaal 8,36 uur

In periode 1 tot en met 6 waren reeds 70 uur en 18 minuten besteed, zodat 
de totaal bestede tijd 78 uur en 54 minuten is.

19-06-2018
 7

1. Inventarisatie

Lawsco is opgericht op 8 maart 2006 en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel op 10 maart 2006. Enig bestuurder is Lawsco Holding B.V., 
waarvan de enig bestuurder de heer KK. D. Law is.

19-06-2018
 7



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

2. Personeel

3. Activa



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

De curator heeft geen indicaties dat de inning tot
een beter resultaat had kunnen leiden en heeft
deze om die reden niet verder ter hand genomen
/ laten nemen.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Geen. 19-06-2018
 7

5. Bank/Zekerheden

Geen. 19-06-2018
 7



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft met de middellijk bestuurder van gefailleerde nader contact 
gehad met betrekking tot de w ijze van bestuur, specifiek ter zake het zonder 
vooruitbetaling of afdekking van het debiteurenrisico leveren aan partijen in 
Azië. De middellijk bestuurder en de curator zijn in dat kader – na overleg en 
met goedkeuring van de rechter-commissaris – tot een regeling gekomen 
inhoudende dat de curator zijn eventuele aanspraken uit hoofde van het 
mogelijke onbehoorlijk bestuur laat varen tegen ontvangst van een bedrag 
van €5.000,-.

19-06-2018
 7

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hier is de curator niet van gebleken.

19-06-2018
 7

Afronding onderzoek, delen conclusies met middellijk bestuurder, contact met 
bestuurder over minnellijke regeling.

19-06-2018
 7



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

€ 785,00 19-06-2018
 7

€ 1.559,00 19-06-2018
 7

8 19-06-2018
 7

€ 182.504,69 19-06-2018
 7

De curator verwacht dat er geen uitkering kan plaatsvinden aan de 
preferente en de
concurrente schuldeisers.

19-06-2018
 7

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De komende verslagperiode ziet de curator toe op de naleving van zijn 
regeling met de middellijk bestuurder (7.5), waarna hij de afw ikkeling in gang 
zal zetten.

19-06-2018
 7

De curator verwacht dat hij gedurende de komende verslagperiode de 
afw ikkeling van het faillissement in gang kan zetten, ervan uitgaande dat hij 
op korte termijn het onder 7.5 genoemde bedrag zal ontvangen.

19-06-2018
 7

19-9-2018 19-06-2018 
 7

Bijlagen
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