
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Toy State Europe BV (handelend onder de naam: Nikko Entertainment) 09-11-2018 
 1

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Toy State Europe
B.V., tevens handelend onder de naam Nikko Entertainment, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 28117100, statutair gevestigd te
Breda met vestigingsadres Moskesbaan 8 te (4823 AH) Breda.

09-11-2018 
 1

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in speelgoed en radiografisch bestuurbaar
speelgoed.

09-11-2018 
 1

in onderzoek. 09-11-2018 
 1

De financiële administratie is in overleg met de gevolmachtigde van curanda
door de curator extern opgeslagen en zal nog onderzocht moeten worden.

24-04-2019 
 2

Verslagnummer 9
Datum verslag 20-05-2022
Insolventienummer F.02/18/269
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000070025:F001
Datum uitspraak 25-09-2018

R-C mr. A.G.M. Zander
Curator mr H.L.J.M. van Grinsven
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

10 09-11-2018 
 1

€ 83.859,90 09-11-2018 
 1

€ 144.750,09 24-04-2019 
 2

€ 144.749,75 13-08-2019 
 3

€ 144.749,51 21-11-2019 
 4

€ 93.693,45 25-02-2020 
 5

€ 93.692,89 14-09-2020 
 6

€ 93.692,31 20-04-2021 
 7

€ 93.691,77 25-10-2021 
 8

€ 93.691,14 20-05-2022
 9



Verslagperiode

Bestede uren

van 
25-9-2018

t/m 
5-11-2018

09-11-2018 
 1

van 
6-11-2018

t/m 
23-4-2019

24-04-2019 
 2

van 
24-4-2019

t/m 
12-8-2019

13-08-2019 
 3

van 
13-8-2019

t/m 
20-11-2019

21-11-2019 
 4

van 
21-11-2019

t/m 
24-2-2020

25-02-2020 
 5

van 
25-2-2020

t/m 
11-9-2020

14-09-2020 
 6

van 
12-9-2020

t/m 
16-4-2021

20-04-2021 
 7

van 
17-4-2021

t/m 
22-10-2021

25-10-2021 
 8

van 
23-10-2021

t/m 
19-5-2022

20-05-2022
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 87 uur 30 min

2 37 uur 18 min

3 3 uur 12 min

4 4 uur 0 min

5 0 uur 54 min

6 1 uur 54 min

7 1 uur 48 min

8 2 uur 36 min

9 7 uur 42 min

totaal 146 uur 54 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De directie van curanda wordt gevormd door haar bestuurders de heren Kung
Hung Cheng en Laibond Cheng. Als gevolmachtigden traden op de heren H.
Vissers en J.P.M. Ides. Enig aandeelhouder van curanda is Toy State
International Limited te Hong Kong.

09-11-2018 
 1

In onderzoek, vooralsnog niet bekend. 09-11-2018 
 1

Er zijn geen procedures aangetroffen. 21-11-2019 
 4

De curator is recent bekend geworden met een (inmiddels geëindigde)
procedure voor het Hof in Brussel (zie verder onderdeel 9).

14-09-2020 
 6

De verzekeringen worden/zijn in kaart gebracht en waar nodig/mogelijk
beëindigd.

09-11-2018 
 1

Verzekeringen zijn beëindigd. 21-11-2019 
 4

De huur is met verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.
In overleg met de verhuurder zal het gehuurde eind december 2018 worden
opgeleverd.

09-11-2018 
 1

De oplevering heeft tijdig bezemschoon plaatsgevonden en is geaccepteerd
door de verhuurder.

24-04-2019 
 2

Volgens opgave heeft het moederbedrijf in China (enig aandeelhouder van
curanda) de handelsactiviteiten opgeschort voor onbepaalde tijd omdat zij niet
aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Op last van de Chinese
overheid is de fabriek gesloten, ten gevolge waarvan er niet meer
geproduceerd en/of geleverd kan worden. Daarop heeft het moederbedrijf
besloten alle kantoren wereldw ijd te sluiten. Curanda is financieel en qua
leveringen volledig afhankelijk van het moederbedrijf, waardoor voortzetting
niet mogelijk was. Om die reden is het eigen faillissement aangevraagd.

09-11-2018 
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 
10

09-11-2018 
 1

Personeelsleden 
10

09-11-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

27-9-2018 10

totaal 10

Met verkregen toestemming is de personeelsleden van curanda ontslag
aangezegd. De centrale intake van het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.
Afw ikkelen ontslag Belgisch personeelslid. Contact met UWV en Belgische
tussenpersoon.

09-11-2018 
 1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator veelvuldig overleg gehad met
enkele personeelsleden. De vorderingen van enkele personeelsleden worden
thans afgewikkeld en opgenomen.

24-04-2019 
 2

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 20-04-2021 
 7

3. Activa



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

laptops/smartphones € 2.465,00

kantoorinventaris, LED verlichting (gevelkrant) € 37.990,98

totaal € 40.455,98 € 0,00

De curator heeft - met verkregen toestemming - de inventaris/bedrijfsmiddelen
verkocht aan een derde partij en enkele mobiele telefoons en laptops aan
personeelsleden.

09-11-2018 
 1

Transactie afgewikkeld. 13-08-2019 
 3

De Belastingdienst had op datum faillissement geen vordering op curanda. 09-11-2018 
 1

Afw ikkelen verkoop. 09-11-2018 
 1

Afgewikkeld. 24-04-2019 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

diverse voorraden, zie 3.3

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft - met verkregen toestemming - de aanwezige voorraad
verkocht aan een derde partij.

Er is geen sprake van onderhanden werk.

09-11-2018 
 1

Afw ikkelen verkoop voorraad aan derde partij. 09-11-2018 
 1

Afgewikkeld. 13-08-2019 
 3



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

domeinnamen zie 3.3

totaal € 0,00 € 0,00

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Ludendo Commerce France € 205.745,06 € 4.114,90

Toy State International Ltd € 677.799,00

totaal € 883.544,06 € 4.114,90 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Ludendo:
Curanda heeft een vordering op de Franse vennootschap Ludendo Commerce
France SAS van € 238.245,06. Deze vennootschap verkeert in 'redressement
judiciaire', hetgeen betekent dat deze onderneming onder strikt toezicht staat
en over een periode van (in casu) negen jaar in delen haar openstaande
schulden zal voldoen (waaronder de vordering van curanda op haar). De
curator heeft zich gemeld bij de toezichthouder in Frankrijk en is doende een
en ander af te w ikkelen.

Toy State International Ltd.:
De vordering bedraagt USD 769.169,91. De curator heeft Toy State
International Ltd. aangesproken.

09-11-2018 
 1

De komende verslagperiode zal de curator in overleg treden met Toy State
International Ltd. Het is nog niet in te schatten hoe 'hard' de vordering op Toy
State International Ltd. is.

24-04-2019 
 2

De vordering op Ludendo wordt meegenomen in een procedure naar Frans
recht: 'redressement judiciaire'. Kort gezegd houdt dat in dat - indien de
rechter de redressement (reorganisatie) goedkeurt, de vordering in delen over
de komende jaren voldaan zal worden. Medio september 2019 is er een zitting
voor de rechter in het Tribunal de Commerce de Paris.

13-08-2019 
 3

De zitting in het Tribunal de Commerce de Paris heeft plaatsgevonden. De
vordering van de curator/boedel is erkend door het Tribunal. De
betalingsregeling loopt.

21-11-2019 
 4

De Franse autoriteiten hebben voor die betalingsregeling een periode van
negen jaar bepaald. De curator zal navraag doen of de huidige COVID-19
perikelen daarop van invloed zijn.

14-09-2020 
 6

Inmiddels is duidelijk geworden dat COVID-19 inderdaad van invloed is op de
betalingsregeling. Ter zitting van 2 oktober 2020 heeft Ludendo het tribunaal
verzocht de regeling twee jaar op te schorten. De curator heeft de Parijse
mediator verzocht om nadere informatie maar die nog niet verkregen ten tijde
van het indienen van dit zevende verslag.

20-04-2021 
 7

Ook ten tijde van het indienen van het achtste verslag heeft de curator geen
informatie vanuit Parijs ontvangen. De curator zal (wederom) contact
opnemen.

25-10-2021 
 8

Met verkregen toestemming van de rechter-commissaris hebben w ij
ingestemd met een langere betalingstermijn ten gevolge waarvan het de
verwachting is dat, zoals uit het herstructureringsplan blijkt, Ludendo in elf
termijnen 100% van de vordering zal voldoen. Als gevolg daarvan zal het
faillissement wel tot 2029 moeten duren.

20-05-2022
 9

Inventariseren en monitoren debiteuren. 09-11-2018 
 1



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

De bank heeft geen vordering/zekerhedenpositie.

09-11-2018 
 1

Er is sprake van lease van een kopieer/scanapparaat, welk apparaat inmiddels
door de leasemaatschappij is opgehaald.

Tevens is er sprake van de lease van een zestal leasecontracten voor
personenvoertuigen. Deze voertuigen zijn inmiddels door de
leasemaatschappijen opgehaald.

09-11-2018 
 1

Afgewikkeld. 24-04-2019 
 2

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-11-2018 
 1

Monitoren betalingen van mogelijke debiteuren op de bankrekening van
curanda.

09-11-2018 
 1

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 20-04-2021 
 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden 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

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-11-2018 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 09-11-2018 
 1

De administratie zal nader onderzocht worden. 24-04-2019 
 2

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Is aan voldaan. 09-11-2018 
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

In onderzoek 13-08-2019 
 3

De curator heeft overleg met enkele betrokkenen terzake de positie van de
Hongkongse groepsvennootschap(pen).

25-10-2021 
 8

De curator heeft de betrokken partij in Hong Kong aangeschreven in overleg
met en met hulp van één van de oud-werknemers. Hierop is nog geen reactie
ontvangen.

20-05-2022
 9

De rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd. 09-11-2018 
 1

Actueel, met name de positie van de Hongkongse groepsvennootschap(pen). 25-10-2021 
 8

8. Crediteuren

Toelichting 

salaris curator: PM
vordering UWV: PM

09-11-2018 
 1

€ 71.714,49

Toelichting 

boedelvordering UWV
salaris curator: PM

13-08-2019 
 3

€ 71.714,90

Toelichting 

boedelvordering UWV, salaris curator: PM

21-11-2019 
 4



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 

De Belastingdienst had op datum faillissement geen vordering op curanda.

09-11-2018 
 1

€ 23.931,00 24-04-2019 
 2

€ 58.178,00 25-02-2020 
 5

€ 78.808,00 20-04-2021 
 7

€ 111.771,00 20-05-2022
 9

Toelichting 

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

09-11-2018 
 1

€ 21.377,76 13-08-2019 
 3



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.250,00

Toelichting 

vordering van personeelslid

09-11-2018 
 1

€ 3.500,00

Toelichting 

aangepaste vordering personeelslid

24-04-2019 
 2

€ 145.668,12

Toelichting 

diverse vorderingen personeelsleden

13-08-2019 
 3

€ 148.221,36

Toelichting 

vorderingen diverse personeelsleden

21-11-2019 
 4

€ 124.290,36 25-02-2020 
 5

€ 217.557,56

Toelichting 

Een tweetal werknemers hebben een (preferente) vordering ingediend.

14-09-2020 
 6

€ 159.379,56 20-04-2021 
 7

5 09-11-2018 
 1

10 24-04-2019 
 2

9 13-08-2019 
 3

8 14-09-2020 
 6



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 43.588,01 09-11-2018 
 1

€ 241.619,81 24-04-2019 
 2

€ 130.428,28 13-08-2019 
 3

€ 93.568,28 14-09-2020 
 6

Nog onbekend. 09-11-2018 
 1

Inventariseren crediteuren 09-11-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

De curator is recent (augustus 2020) bekend geworden met een arrest de 11e
kamer van het Cour d'appel in Brussel van 27 februari 2019. De curator heeft
deze uitspraak in onderzoek.

14-09-2020 
 6

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Het gewezen arrest is van 27 februari 2019. 14-09-2020 
 6

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Bestudering arrest en mogelijke vervolgacties. 14-09-2020 
 6

10. Overig

Afw ikkelen verkoop inventariszaken, voorraad en domeinnamen aan derde
partij danwel personeel. Monitoren debiteurenportefeuille, inventariseren
crediteuren, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

09-11-2018 
 1

Monitoren debiteurenportefeuille, inventariseren crediteuren, uitvoeren
rechtmatigheidsonderzoeken.

24-04-2019 
 2

Monitoren debiteurenportefeuille, inventariseren crediteuren, uitvoeren
rechtmatigheidsonderzoeken, onderzoek naar gewezen arrest door Cour
d'Appel Brussel van 27 februari 2019.

14-09-2020 
 6

Continueren kwestie Hong Kong, monitoren debiteurenportefeuille (Ludendo)
en overleg met oud-werknemer.

20-05-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

 9

Onbekend. 09-11-2018 
 1

Het faillissement zal aangehouden moeten blijven, in ieder geval zolang de
betalingsregeling met de Franse debiteur loopt. Op dit moment is daar een
periode voor 9 jaar voor uitgetrokken door de Franse autoriteiten.

14-09-2020 
 6

De betalingsregeling is met twee jaar verlengd in verband met COVID. De
curator heeft de Parijse mediator verzocht om nadere informatie maar die nog
niet verkregen ten tijde van het indienen van dit zevende verslag.

20-04-2021 
 7

Ook ten tijde van het indienen van dit achtste verslag is er geen bericht uit
Parijs. De curator neemt (wederom) contact op.

25-10-2021 
 8

20-11-2022 20-05-2022
 9

Afw ikkelen verkoop inventariszaken en voorraad aan derde partij. Monitoren
debiteurenportefeuille, inventariseren crediteuren, uitvoeren
rechtmatigheidsonderzoeken.

09-11-2018 
 1

Monitoren debiteurenportefeuille, inventariseren crediteuren, uitvoeren
rechtmatigheidsonderzoeken.

24-04-2019 
 2

Monitoren debiteurenportefeuille, inventariseren crediteuren, uitvoeren
rechtmatigheidsonderzoeken, onderzoek naar gewezen arrest door Cour
d'Appel Brussel van 27 februari 2019.

14-09-2020 
 6

Actueel. 25-10-2021 
 8

Continueren kwestie Hong Kong, monitoren debiteurenportefeuille (Ludendo)
en overleg met oud-werknemer.

20-05-2022
 9

Bijlagen
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